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Ágætu foreldrar 
 
 
Um leið og við bjóðum barnið og ykkur velkomin í leikskólann, viljum við gefa ykkur 
upplýsingar um ýmis atriði sem tengd eru starfsemi leikskólans og nauðsynlegt er fyrir 
foreldra að vita. 

 

Að byrja í leikskóla  

Góð samvinna og gagnkvæmur trúnaður foreldra og starfsfólks leikskóla er forsenda þess að 
leikskóladvölin verði barninu ánægjuleg og árangursrík. Mikilvægur þáttur í þessari samvinnu 
er aðlögun, þar sem lagður er hornsteinn að góðu samstarfi foreldra og starfsfólks leikskóla. 
 
Þegar barn byrjar í leikskóla er nauðsynlegt að hafa í huga þær breytingar sem það hefur í för 
með sér fyrir barnið. Barnið þarf að aðlagast nýju umhverfi, kynnast starfsfólki og börnum, 
læra að vera í hóp, hlíta reglum og fleira. Það er einstaklingsbundið hve langan tíma aðlögun 
tekur en gengið er út frá 5 dögum. Leikskólakennari og foreldrar ræða saman um tilhögun 
aðlögunarinnar og mikilvægi þess að annað foreldrið dvelji með barninu í upphafi. Á þessu 
tímabili kynnast barn og foreldrar starfsfólki leikskólans og starfsemi hans. Hafi barnið verið 
fjarverandi um lengri tíma gæti þurft að endurtaka aðlögunina. 
 
 

Leikskólinn Tröllaborgir  

Leikskólinn Tröllaborgir er fjögurra deilda leikskóli á tveimur neðstu hæðunum í 9 hæða 
blokk við Tröllagil sem byggð var af Félagsstofnun stúdenta á Akureyri. Akureyrarbær sér um 
rekstur leikskólans og tók hann til starfa þann 19. ágúst 2004. Fimmtu deildinni hefur verið 
bætt við og er hún staðsett í Árholti við hliðina á Glerárskóla. 
Tröllaborgir er einsetinn leikskóli fyrir börn frá 1½ árs aldri. 

Dvalartími  

Leikskólinn er opinn frá 7:45 – 16:15.  
Dvalartími barna er frá 4 – 8,5 tímum og þar sem leikskólinn er einsetinn mæta öll börn á 
morgnana og eru mislangt fram á daginn.  

Deildarskipting 

Deildirnar eru: Berg, Hvammur, Lækur og Móar við Tröllagil og fimmta deildin er  í Árholti við 
Háhlíð. 
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            Sýn Tröllaborga   
 
 

 HUGUR – HJARTA – HÖND 
 

 
Sýn skólans er að samþætta einkunnarorðin   

hugur, hjarta, hönd 

 svo jafnvægi verði á milli  

þekkingar, tilfinninga og framkvæmdar  

í öllu starfi skólans. 

 
 
Í samræmi við þessa sýn leggur skólinn áherslu á 
lífsleikni og ein af leiðum skólans til að vinna að framgangi lífsleikninnar er að vinna reglulega 
með dygðir í skólastarfinu, eina á hverri önn. Notuð eru kennslugögnin Lífsleikni sem komu 
út haustið 2006 og byggja á þróunarstarfi þriggja leikskóla á Akureyri. 

 
Jóga með börnum er námsleið til að ná fram markmiðum í lífsleikni. Í jóga er unnið með 
slökun og æfingar sem gott er að tengja í starfi með börnum. Hugmyndafræði jóga fellur 
mjög vel að lífsleiknistarfinu þar sem jóga stuðlar að umhyggju, vellíðan, ró og samkennd.  
 
„Lífsleikni í leikskóla” er byggt á kenningum sem snúa að mannrækt og siðferðilegu 
gildismati í samfélagi manna og þeirri trú að efla og styrkja hið góða í hverjum einstaklingi, 
bæði börnum og fullorðnum.  
Saman mynda þær eina heild sem nefnd er „lífsleikni” og byggir á hugmyndum um 
sammannlegar grundvallardygðir og því að hægt sé að kenna siðferði og stuðla að sjálfsstjórn 
í gegnum leik og nám barna. Lífsleiknihugtakið er komið úr fræðum um „character 
education” sem einnig má þýða sem mannrækt. Lögð er áhersla á að túlka lífsleiknina sem 
hugsjón sem þurfi að „flæða” yfir allt starf frekar en sem eina námsgrein innan leikskólans.   
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Grunnurinn byggir meðal annars á lífsviðhorfi, gildismati, þekkingu og reynslu starfsmanna, 
ásamt kenningum sem settar hafa verið fram af fræðimönnum og rannsóknum sem gerðar 
hafa verið á lífsleikni í skólastarfi.  
 

Leikurinn er hafður að leiðarljósi í öllu starfi 
hann er okkar leið til náms 

 
Lífsleiknin er sem rauður þráður í gegnum allt starf 

 

Námskrá 

Aðalnámskrá leikskóla 

Aðalnámskrá leikskóla er sett af menntamálaráðherra með sama hætti og reglugerðir og 
skulu leikskólakennarar og rekstraraðilar taka mið af henni. Aðalnámskrá byggist á sex 
grunnþáttum menntunar sem eru leiðarljós við námskrárgerðina. Þessir þættir eru læsi, 
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 
Grunnþættirnir eiga sér stoð, hver með sínum hætti í löggjöf fyrir leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla. Á grundvelli þessa grunnþátta vinnur sérhver leikskóli eigin skólanámskrá. 
 
Námssvið leikskóla eru áhersluþættir í leikskólauppeldi.  

 Þau eru læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun og 
menning. Námssviðin skarast og þau eru samofin undirstöðuþáttum leikskólastarfs: leik, 
daglegri umönnun og almennri lífsleikni. 

 
 
Aukin gæði náms 
Vorið 2007 lauk 2 ára þróunarstarfi í samvinnu við skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri við 
að innleiða skólaþróunarlíkanið AGN (aukin gæði náms) sem er leið til að stuðla að góðri 
skólaþróun. Markmiðið er að skapa börnum og starfsmönnum skólans góð skilyrði til náms 
og þroska. Það er gert með því að þróa og festa í sessi starfshætti og innri skilyrði á sviði 
stjórnunar og kennslu.  
Samkvæmt líkani AGN-sins er áherslan tvíþætt. Annars vegar er hún á starf skólans utan 
deildanna, þ.e. stjórnun, forystu, samhæfingu, áætlanagerð, mat og starfsmannaþróun. Hins 
vegar er áherslan á starfið á deildunum. Helstu áhersluþættir þar eru sérfræði kennarans, 
samskipti, fjölbreyttir starfshættir, námsaðlögun, undirbúningur og sjálfsmat.  
 

Námskrá Tröllaborga 

Starfsfólk leikskólans vann að námskrá Tröllaborga samhliða þróunarverkefninu um AGN-ið 
og var sérstök áhersla lögð á að námskráin væri unnin af starfsfólki leikskólans. Námskráin 
byggir á Aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Akureyrarbæjar ásamt starfsreynslu, 
lífsviðhorfi og faglegri þekkingu starfsfólks. Með þátttöku starfsmanna í gerð námskrárinnar 
styrkist grunnurinn og stuðlað er að sem bestum árangri. Í námskránni kemur fram hvernig 
dagskipulag Tröllaborga tengist námssviðunum úr Aðalnámskrá. 
Námskráin er birt á heimasíðu skólans. 
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Dagskipulag Tröllaborga 

7:45  Tröllaborgir opna – móttaka og róleg stund fram að morgunmat  
8:15-8:45 Morgunverður 
8:45-11:30 Leikur/nám, úti og inni, samverustund 
11:30-12:00 Hádegisverður 
12:00-14:30 Hvíld/svefn, leikur úti og inni, samverustund 
14:30-15:00 Nónhressing 
15:00-16:15 Leikur/nám, úti og inni - Tröllaborgir loka 
 
  Á hverri deild má sjá nánara dagskipulag deildanna. 
 
 
 

Almennar upplýsingar 
 
 

Tilkynningar um fjarvistir og breytta hagi 

Nauðsynlegt er að tilkynna breytingar á högum og aðstæðum s.s. 
veikindi, fjarveru foreldra, nýtt heimilisfang, símanúmer, námslok 
námsmanna ef báðir foreldrar hafa verið í námi og breytta 
hjúskaparstöðu. 
 
 

 Ef aðrir en foreldrar sækja börnin er af öryggisástæðum nauðsynlegt að láta starfsfólk 
vita. Athugið, börnum undir 12 ára aldri er ekki heimilt að sækja börn í leikskólann.  

 

 Ef barn er fjarverandi 1 mánuð samfleytt og tilkynnt er um það með fyrirvara til 
leikskólans, dregst fæðiskostnaður frá greiðslu. Sækja þarf um það skriflega hjá 
skólastjóra. 

 

 Óski foreldrar eftir að barn taki frí í leikskólanum utan sumarleyfis er það heimilt, enda 
greiðist fullt dvalargjald barnsins. 

 
 

Uppsagnarfrestur - breytingar 

Leikskólaplássi þarf að segja upp með eins mánaðar fyrirvara miðað við 1. eða 15. hvers 
mánaðar. Tilkynna skal skólastjóra uppsögnina skriflega á eyðublaði sem er að finna í 
blaðarekka á vegg fyrir ofan fiskabúrið. Greiða skal gjald fyrir plássið út uppsagnarfrestinn, 
þó að barnið hafi hætt fyrr. 
Þegar foreldrar óska eftir breytingu á dvalartíma barns í leikskólanum hafa þeir samband við 
skólastjóra og kynna sér möguleikana sem eru fyrir hendi. Foreldrarnir staðfesta síðan beiðni 
um breytingu skriflega á eyðublaði sem einnig er hægt að fá  inni á deildum hjá kennurum. 
Reynt er að koma til móts við óskir foreldra um breytingar en ekki er víst að alltaf sé hægt að 
verða við þeim. Það er m.a. háð barnafjölda á deild á hverjum tíma, stöðugildum skólans o.fl.  
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Leikskólagjöld 

Leikskólagjöld ber að greiða fyrirfram fyrir 15. hvers mánaðar og eru þau innheimt með 
heimsendum gíróseðlum. Ef leikskólagjöld eru ekki greidd innan tveggja mánaða tíma fá 
forráðamenn send ítrekunarbréf. Beri það ekki árangur er skuldin send til lögfræðings til 
innheimtu og í kjölfarið fylgir uppsögn á leikskólaplássi barnsins. 
 
 

Veikindi barna 

Leikskólar eru ætlaðir frískum börnum. Veikist barnið skal það dvelja heima þar til það hefur 
verið hitalaust í 1 – 2 sólahringa og endurheimt þrótt sinn. Vinsamlegast biðjið því 
starfsmenn ekki um inniveru fyrir börnin vegna þess að þau séu slöpp eða að verða veik. Á 
þeim tíma er mesta smithættan í gangi og þau hafa ekki fulla orku til að taka þátt í leik og 
starfi leikskólans. Þegar barn kemur aftur í leikskólann eftir veikindi á það að vera tilbúið að 
taka þátt í öllu starfi leikskólans jafnt úti sem inni.           
Í undantekningartilvikum getur barnið fengið að vera inni 1 – 2 daga.  
     
Með undantekningartilvikum er átt við langvarandi eða síendurtekin veikindi. 
 
Í óvissu tilfellum er gott að hringja og ræða við deildarstjóra um þessar reglur. Sjálfsagt er að 
barnið fari síðast út og fyrst inn, þannig að útiveran geti verið stutt fyrstu dagana eftir 
veikindi. 
 

Ekki eru gefin lyf í leikskólanum nema til komi vottorð frá lækni um að lyfjagjöf sé nauðsynleg 
þann tíma sem barnið dvelur í leikskólanum. 

Ef lyfjagjöf er nauðsynleg í leikskólanum, þá er foreldrum/forráðamönnum skylt að afhenda 

deildarstjóra lyfið og þarf hann að kvitta fyrir móttöku þess, tegund og magni. Ekki skal vera 

nema vikuskammtur af lyfinu í vörslu leikskólans í einu.  

 

Sjá nánar um veikindi barna og lyfjagjafir á meðfylgjandi blaði aftast í handbókinni.  

 

Leikskólar Akureyrarbæjar hafa trúnaðarlækni sem hægt er að leita til ef þörf krefur. 
 
Foreldrar geta tilkynnt um veikindi barna sinni í Karellen eða hringt á viðkomandi deild. 
 
 

Sérfæði barna     

Ef barn þarf á sérfæði að halda, til dæmis vegna ofnæmis, þarf að hafa samband við 
deildarstjóra með 2 daga fyrirvara svo hægt sé að útvega það fæði sem til þarf. Deildarstjóri 
þarf að fá skriflegar upplýsingar frá lækni um það sem ekki má borða og einnig hvaða áhrif 
það fæði hefur á barnið. 
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Klæðnaður     

Klæðnaður barnanna þarf að vera í samræmi við veðurfar og greinilega merktur barninu. 
Nauðsynlegt er að hafa aukafatnað meðferðis í leikskólann. Leikskólinn sér börnunum ekki 
fyrir aukafötum og getur því þurft að hringja í foreldra ef þau vantar. Einnig er gott að hafa í 
huga að leikur og nám barnanna krefst þægilegs fatnaðar sem gott er að hreyfa sig í og gera 
þarf ráð fyrir að verði óhreinn eða geti látið á sjá. Börnin þurfa því að vera í fötum við hæfi og 
foreldrum er ekki of annt um.  
Við leggjum áherslu á að fatnaður barnanna sé merktur með nafni barnsins.  
 

Leikskólataska barnsins 

Leikskólataska er nauðsynleg og hún þarf að innihalda pollaföt/snjógalla, nokkur pör af 
vettlingum, ullarsokka til skiptanna og þykka peysu. Klæðnaður barnanna þarf að vera í 
samræmi við veðurfar og greinilega merktur barninu, því að ómerktur fatnaður ratar ekki á 
réttan stað. Aukaföt, snuð og „tengihlutir“ fyrir börnin eru geymd í merktum körfum í 
leikskólanum. Lítill miði er settur í fatahólf barnsins þegar það vantar fatnað.  Foreldrum 
stendur til boða að vera í bleiuáskrift í leikskólanum. Greitt er mánaðarlega fyrir bleiurnar og 
innheimt með gjöldunum. 
 

Ganga þarf frá fatnaði barnanna ofan í töskurnar eftir hvern dag, þ.e. ekkert á að hanga á 
snögum eða vera í hólfum í lok hvers dags en geyma má eitt skópar á grind. Taskan má vera í 

hólfinu virka daga en fer heim um helgar. Fatahólf barnanna þarf alltaf að tæma á 
föstudögum. 

 
Dagleg umgengni 

Á hverjum degi þarf að hengja upp úr töskunni útifatnað við hæfi og sjá um að allt sé á sínum 
stað. Í lok dags er nauðsynlegt að taka óhreinan/blautan fatnað með heim. 

 

Skipulagsdagar, námskeiðsdagur og starfsmannafundir 

Hver leikskóli á Akureyri hefur 48 klukkustundir til skipulagsdaga, starfsmannafunda og 
námskeiða. Þessir tímar skiptast á heila daga, hálfa daga og stakar klukkustundir. Gefið er út 
að hausti og merkt við á skóladagatali hvenær þessir tímar eru. Foreldraráð yfirfer óskir 
skólans um nýtingu slíkra stunda og gefur samþykki á skóladagatali. 
 

Óhöpp og slys/tryggingar 

Í barnahópi geta alltaf orðið óhöpp eða slys. Ef slíkt kemur fyrir er strax haft samband við 
foreldra og farið með barnið á slysadeild ef þörf er talin á því. 
 
Þurfi starfsfólk eða foreldrar að fara með börn á slysadeild af leikskólanum greiðir leikskólinn 
fyrir fyrstu heimsókn en síðan foreldrar eða forráðamenn ef þörf er á frekari meðferð. 
 
Akureyrarbær hefur keypt tryggingu fyrir öll börn sem eru í leikskólum, skólum og 
námskeiðum á vegum bæjarins. Þetta er svonefnd slysatrygging skólabarna en henni er fyrst 
og fremst ætlað að mæta stærri áföllum. Skilmálar eru í aðalatriðum þeir að allir skráðir 
nemendur eru tryggðir á skólatíma, á leið í og úr skóla og í ferðalögum á vegum skólans. 
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Leikur og nám 

Deildirnar hafa svipað dagskipulag og eru að hluta til saman 
í útiveru. Að öðru leyti eru deildirnar aðskildar í leik og 
starfi. Starf deildanna tekur mið af aldri barnanna. Á haustin 
fá foreldrar nánari upplýsingar um deildina sem barnið 
þeirra er á, þ.e. starf vetrarins, í hvaða hóp barnið er, 
starfsfólk og fleira. 
Leikur og nám er m.a. frjáls leikur og hópastarf þar sem 
börnunum er skipt í hópa og hefur hver hópur  hópstjóra 
allan veturinn. Hópstjóri fylgist vel með hverju barni, líðan þess og þroska. 
 
Hópastarf 
Þá fara börnin á svæði í leikskólanum með sínum hópstjóra: 

 Deild barnsins/heimastofa: spil, borðvinna/fínhreyfingar, ýmsir kubbar, leir, sull, 
hlutverkaleikur og margt fleira. 

 Vellir: þrautabrautir, leikir, grófhreyfingar og einingakubbar. 
 Speglahellir: leikir, hægt að skoða sig og aðra í speglum 
 Listalaut: myndlist, rannsóknir, föndur, leir og fleira. 
 Þúfa: samverustundir, frjáls leikur, hvíld, tónlist 

 
Aðlögun barna 
Þegar barnið byrjar fá foreldrar blað þar sem farið er yfir aðlögunarferlið. Þetta er mikilvægur 
tími fyrir alla til að kynnast og mynda góð tengsl og því gott að gefa aðlögun góðan tíma. 
 
Sumartíminn 
Við leggjum áherslu á útiveru og hreyfingu. Förum í gönguferðir og kynnumst náttúrunni og 
umhverfinu okkar. 
 
Útivera 
Útivera er mikilvægur þáttur í uppeldisstarfi Tröllaborga og er grófhreyfingum og frjálsum 
leik þar gert hátt undir höfði. Íslenskt veðurfar getur verið umhleypingasamt og rysjótt. Þess 
vegna er börnunum hollt að venjast veðráttunni eins og hún er og mikilvægt er að hafa 
klæðnað samkvæmt því. 
 
Leikurinn er vinna barnsins 
 
Í leik virkjar barnið ímyndunarafl sitt og vinnur úr því sem það upplifir í daglegu lífi. Barnið 
lærir að taka tillit til/og setja sig í spor annarra ásamt því að  þroska samskiptahæfni sína. Í 
frjálsum leik tjáir barnið tilfinningar sínar og fær útrás fyrir þær. Leikurinn býður upp á 
tækifæri til að efla alhliða þroska barnanna s.s. málþroska, félagsþroska, siðgæðisþroska og 
hreyfiþroska. 
 
Hvíld 
Börnin leggja sig og hlusta á sögur, slökunartónlist eða annað. Foreldrar segja til um það 
hvort börnin megi sofa og þá hve lengi.  
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Samverustund 
Lesið er fyrir börnin, sungið er saman og spjallað. Þetta er notaleg stund þar sem spjallað er í 
ró og næði og rætt um það sem áhuga vekur hverju sinni. 
 
Val 
Valkerfi byggir á þeirri hugmynd að barn læri af eigin áhugahvöt, því er börnunum gefið val 
um leiksvæði eða starf til að gefa þeim kost á að víkka þessa innri áhugahvöt sína. 
Algengustu valkerfi eru val barna um ákveðin leiksvæði eða verkefni einhvern afmarkaðan 
tíma dagsins. Valið er ramminn utan um leikinn. Í vali gefst barni kostur á að efla sjálfræði 
sitt og sjálfstraust með því að læra að taka ákvörðun og standa við hana. Þar starfar barnið 
síðan með öðrum börnum sem velja það sama í það skiptið og eykur þar félagslegan þroska 
sinn og lífsleikni. Boðið er upp á val í Bergi og Hvammi þar sem börnin eru orðin eldri og hafa 
þann skilning og þroska sem þarf til að geta valið. 
 
Elstu börnin 
Á haustin er aukið við nám elstu barnanna með því að efla þau og styrkja á ýmsan hátt og 
undirbúa fyrir áframhaldandi skólagöngu. Við erum í samstarfi við Giljaskóla þar sem börnin 
fara í 3 til 5 heimsóknir yfir veturinn og einnig er fyrsta bekk boðið að koma í leikskólann og 
rifja upp gamlar minningar. Það starf er nánar kynnt fyrir foreldrum hverju sinni.  
 
Vinastund á föstudögum 
Vinastund byrjar kl. 9 á Völlum á föstudögum. Vinastund er sameiginleg söng- og leikstund 
þar sem börn og starfsmenn koma saman til að syngja og hafa gaman saman. Stundum eru 
börnin með atriði, (ein deild hverju sinni), söngnum er gert hátt undir höfði og leikið undir á 
gítar. Stundum bregða starfsmenn á leik og sýna stutta leikþætti sem tengjast lífsleikni og 
dygðum.  Það vekur yfirleitt mikla kátínu viðstaddra. 
 
Desember 
Við leggjum áherslu á rólegan og notalegan tíma í þessum annars erilsama mánuði. Um 
miðjan mánuðinn höldum við litlu jólin með börnunum, jólasveinar koma í heimsókn, við 
setjum upp langborð á hverri deild fyrir sig, borðum hátíðarmat og syngjum jólasöngva. Við 
setjum upp jólakakóhús á Völlum þar sem deildirnar skiptast á að koma og eiga notalega 
stund yfir kakóbolla og smákökum. Í byrjun desember er foreldrum boðið að koma og föndra 
með okkur fyrir jólin. 
 
 
 
Hefðir: 

 Bolludagur: Við kynnum okkur sögu bolluvandarins, fáum fiskibollur í hádeginu og 
rjómabollur í nónhressingu. 

 Sprengidagur: Allir borða saltkjöt og baunir. 

 Öskudagur: Mætum í búningum og gerum okkur glaðan dag. Berg og Hvammur fara í 
bæinn en yngri deildirnar Lækur og Móar eru í Tröllaborgum, syngja og fá einhvern 
glaðning fyrir að slá „köttinn“ úr tunnunni og dansa. Ungbarnadeildin Árholt er í 
gamla Árholti.  Þar er kötturinn og sleginn úr tunnunni, sungið og dansað og allir fá 
glaðning eins og yngri deildirnar Lækur og Móar. 
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 Þorrablót: Þorrablót er haldið í Tröllaborgum á þorranum. Sett eru upp langborð á 
deildum, boðið upp á hefðbundinn þorramat, þorralög sungin og fleira sér til gamans 
gert. 

 Bóndakaffi og konukaffi tengjast hinum íslensku bónda- og konudögum. Stundum  
bjóða börnin fjölskyldu sinni í heimsókn. 

 Við kveðjum veturinn og fögnum sumri á ýmsan hátt í kringum sumardaginn fyrsta.  

 Við fögnum 17. júní með því að fara í skrúðgöngu með íslenska fánann þann 16. júní. 
 
 
Listaverk barnsins 
Í Listalaut og á öðrum svæðum eru börnin oft að leika og skapa með ýmsan efnivið. Þau eru 
að uppgötva og prófa sig áfram með mismunandi efni og það er misjafnt hvort einhver 
sýnilegur afrakstur er eftir stundina. Þó listaverkin streymi ekki heim hafa þau verið að prófa 
sig áfram. Gæðin eru ekki falin í því sem sést heldur því sem gerist. Við viljum að börnin njóti 
stundarinnar og þess sem þau eru að gera hverju sinni. Ferlið, og að þau læri af eigin upplifun 
og reynslu, skiptir meira máli en afraksturinn.  
 
 
Afmælisdagur barnsins 
Barnið er miðpunktur í starfi dagsins en ekki er boðið upp á veitingar.  
Á sjálfan afmælisdaginn, eða sem næst honum, er tekið á móti barninu með mynd af því og 
hamingjuóskum á deild þess. Afmælissöngurinn er sunginn fyrir barnið, það fær kórónu, er 
þjónn dagsins, stjórnar lagavali í söngstund o.s.frv. Í vinastund á föstudegi er sungið fyrir öll 
afmælisbörn vikunnar.  
Ekki er gert ráð fyrir að leikskólinn sé notaður til að bjóða í afmæli (boðskort eru því ekki 
leyfileg í hólf barnanna). Foreldrar eru því vinsamlega beðnir um að boð í afmæli fari fram 
utan skólans.  
 
 
 

Foreldrasamstarf  

 
Mikilvægt er að góð samvinna takist strax í byrjun milli foreldra barnsins og starfsfólks þar 
sem gagnkvæm samvinna og trúnaður þeirra á milli er forsenda þess að barninu líði vel. 
Daglegar upplýsingar um barnið heima og í leikskólanum eru nauðsynlegar því oft geta lítil 
atvik í lífi barnsins valdið breytingum á hegðun þess. 
 
Foreldrar eru velkomnir í leikskólann til þess að taka þátt í því starfi sem þar fer fram, í 
samráði við starfsfólk. Þeir eru sérstaklega boðnir í foreldrakaffi, í foreldrasamtöl, jólaföndur 
o.s.frv. 
 

Foreldrar þurfa að láta starfsfólk vita þegar komið er með barnið í leikskólann og þegar 
það er sótt. Þetta er mikilvægt öryggisatriði fyrir barnið og starfsfólk. 
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Foreldrafélag Tröllaborga 

Foreldrafélag Tröllaborga var stofnað 11. janúar 2005. Í stjórn félagsins eru 5 - 8 foreldrar og 
stýra þeir fjölda funda yfir skólaárið. 
Aðalfundur er haldinn á haustin ár hvert. Mikilvægt er að foreldrar mæti á aðalfund þar sem 
farið er m.a. yfir hvað gert var síðasta skólaár. Á fundinum gefst einnig gott tækifæri til 
umræðna um ýmis málefni. 
Foreldrar greiða einu sinni á ári í sjóð foreldrafélagsins og er árgjaldið innheimt 2x yfir árið, 
að hausti og að vori. Allir foreldrar verða félagar um leið og barnið byrjar í leikskólanum, 
nema annað sé tekið fram, og rennur allt foreldrafélagsgjaldið í að gera leikskóladvöl 
barnsins ánægjulegri eins og t.d. að fá leiksýningar, halda grillveislu og jólaball fyrir alla 
fjölskylduna og margt fleira. Nánari upplýsingar um foreldrafélagið má nálgast á heimasíðu 
leikskólans, http://trollaborgir.is/foreldrafelag/ 

    
 
Foreldraráð 
Samkvæmt 11. gr. í lögum um leikskóla ber að kjósa foreldraráð við leikskóla og skal 
leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír 
foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins 
árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri 
háttar breytingar á leikskólastarfi. Nánari upplýsingar má finna á 
http://trollaborgir.is/foreldrarad/  

 

Foreldrasamtöl 

Foreldrar fá samtal við deildarstjóra þegar það byrjar í aðlögun. Þegar barnið er búið að vera 
í þrjá mánuði í leikskólanum er boðið upp á samtal fyrir þá foreldra sem það vilja. Þar er farið 
yfir hvernig barninu gengur í leikskólanum. Foreldrar eru boðaðir í samtal einu sinni á ári og 
fer það fram á vorönninni. Samtalið er boðað eftir að fyllt hefur verið út aldurssvarandi mat í 
TRAS og MIO í þeim tilgangi að fylgjast með framförum barnsins. TRAS er fyrst og fremst 
málþroskaskimun en tekur einnig til félagslegra þátta. MIO tekur á stærðfræðiþekkingu 
barna. Auk þess geta bæði foreldrar og starfsmenn óskað eftir samtali hvenær sem er ef 
þurfa þykir. 
 

Foreldraheimsóknir   

Börnin bjóða foreldrum og ættingjum stundum í heimsókn kringum bónda- og konudag. 
Foreldrum er boðið í grillveislu í maí/júní sem foreldrafélagið stendur fyrir. Vorsýning 
barnanna er í apríl/maí. Hver deild heldur sína sýningu og í Læk og Móum er foreldrum  
boðið að koma og skoða ýmislegt sem unnið hefur verið yfir veturinn á deildinni. Hvammur 
og Berg halda söng-eða leiksýningu fyrir sína foreldra á Völlum. Þeirra handverk er til sýnis 
jafnt og þétt yfir skólaárið. 
Sérstakur jólaföndurdagur er með börnunum snemma í desember. Notaleg stund með 
jólatónlist og föndri, ásamt einhverju gómsætu. 
  

Viðhorfskönnun til foreldra 

Annað hvert ár er gerð könnun hjá foreldrum þar sem þeir eru spurðir álits á ýmsum þáttum 
í starfi leikskólans. Könnunin er þáttur í sjálfsmati leikskólans sem gerð er til að stuðla að 

http://trollaborgir.is/foreldrafelag/
http://trollaborgir.is/foreldrarad/
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framförum og umbótum í starfi. Fræðslusvið ákveður framkvæmd og tímasetningu og fer 
hún fram í öllum leikskólum Akureyrarbæjar.  

 

Fréttir til foreldra 

Foreldrar fá mánaðardagatal í tölvupósti allt árið þar sem fjallað er um það sem efst er á 
baugi í starfsemi leikskólans hverju sinni. Skóladagatal kemur út að hausti. Í forstofu eru 
upplýsingatöflur með sameiginlegum upplýsingum fyrir allar deildir. 
 

Karellen og heimasíða Tröllaborga 

 

Slóðin á heimasíðu er: trollaborgir.is 
 
Allar ábendingar frá foreldrum um heimasíðuna eru vel þegnar.  
 
Karellen fyrir foreldra 
Foreldrar fara inn í kerfið með kennitölunni sinni (ekki kennitölu barns). Aðgangur er inn á 
my.karellen.is. 
 
Karellen appið 
Appið veitir foreldrum upplýsingar um daginn hjá sínu barni sem og nýjustu merktu myndir 
af barninu. 
Foreldrar geta sent inn fjarveru í gegnum appið hjá sínu barni sem berst beint til starfsmanna 
í leikskólanum. Starfsmenn leikskólans geta einnig sent foreldrum skilaboð. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

http://trollaborgir.is/
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Yfirstjórn og ráðgjöf 
 
 
Fræðslusvið Akureyrar er staðsett að Glerárgötu 26 á 1. Hæð, sími 460–1000. 
Skrifstofa fræðslusviðs er opin frá kl. 8 – 16 alla virka daga, sími 460-1455. 
 

Fræðsluráð 

Fræðsluráð fer með málefni leik-, grunn- og tónlistarskóla á Akureyri samkvæmt lögum og 
reglugerðum um þá, sveitarstjórnarlögum og því sem bæjarstjórn felur henni að öðru leyti. 
Fræðsluráð er skipuð fimm fulltrúum og fimm til vara, kosnum af bæjarstjórn. Sviðsstjóri 
fræðslusviðs situr fundi fræðsluráðs. Aðrir sem sitja fundi fræðsluráðs f.h. leikskóla með 
málfrelsi og tillögurétt eru: einn fulltrúi leikskólastjóra, einn fulltrúi foreldra frá leikskólum 
Akureyrar og einn fulltrúi leikskólakennara. 
 

Fræðslusvið Akureyrarbæjar 

Fræðslusvið Akureyrarbæjar fer með yfirstjórn leikskólanna, fjármál, áætlunargerð, innritun 
barna, skipulagsmál og ráðgjöf.  

 
Leikskólaráðgjafi er leikskólastjórum og starfsfólki leikskólanna faglegur ráðgjafi um málefni 
einstakra barna. Foreldrar leikskólabarna geta leitað til leikskólaráðgjafa með mál tengd 
börnum og leikskóladvöl þeirra.   

 

Leikskólaráðgjöf og sérfræðiþjónusta 

Gerður hefur verið samningur við Háskólann á Akureyri um að hann veiti stofnanaráðgjöf til 
leikskólanna að beiðni leikskólastjóra. Ráðgjöf vegna einstakra barna fer fram frá 
fræðslusviði og/eða fjölskyldusviði Akureyrarbæjar. Foreldrar leikskólabarna geta leitað til 
leikskólaráðgjafa fræðslusviðs með mál tengd börnum og leikskóladvöl þeirra. 
Leikskólaráðgjafi vegna sérkennslubarna annast faglega ráðgjöf við leikskólastjóra og aðra 
starfsmenn leikskóla, vegna barna sem þurfa á sérkennslu að halda. Sálfræðingur starfar við 
fjölskyldusvið Akureyrarbæjar og gerður hefur verið samningur við talmeinafræðinga á 
Akureyri um þjónustu við leikskólabörn. 
 
Sérkennslustjóri Tröllaborga hefur yfirumsjón með öllum sérkennslumálum í skólanum og 
eru þau málefni alltaf unnin í góðri samvinnu við foreldra. 
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Lög um leikskóla 

Tröllaborgir starfa samkvæmt lögum um leikskóla frá 2008 
 

Leikskólinn starfar einnig eftir lögum nr. 80/2002 um vernd barna og ungmenna 
 
Þar segir í 17 gr. 
„Tilkynningarskylda þeirra sem afskipti hafa af börnum og ungmennum.  
Hverjum, sem stöðu sinnar og starfa hefur afskipti af málefnum barna og verður í starfi sínu 
var við að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði , verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn 
stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart.“ 
„Tilkynningaskylda samkvæmt þessari grein gengur framar ákvæðum laga eða siðareglum 
um þagnarskyldu viðkomandi starfstétta“. 
 
 
 
 
Ágætu foreldrar  
Að loknum lestri þessa bæklings vakna eflaust margar spurningar um starfsemi leikskólans. 
Þar sem svona bæklingur getur aldrei orðið tæmandi hvetjum við foreldra til að spyrja og 
ræða við okkur um óljós atriði. Einnig viljum við biðja foreldra um að vera óhrædda við að 
segja sitt álit á starfseminni, starfsmenn eru hér til að vinna sem best með börnunum ykkar. 
 
 
 

Með kærri kveðju og ósk um gott samstarf, 
starfsfólk Tröllaborga. 

     
 
Akureyri, maí 2021. 
ábm. Jakobína Elín Áskelsdóttir, 
skólastjóri. 

 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html

