
Leikskólinn Tröllaborgir
Sýn – áherslur - námskrá



Námskrá Tröllaborga

Námskrá Tröllaborga byggir á daglegu 
starfi barna og kennara. Hér á eftir 
verður ykkur fylgt gegnum daginn 
okkar, við sýnum ykkur áherslurnar 
sem sjást í starfinu og birtum ykkur sýn 
skólans. 

Allt tengist þetta svo námssviðum 
leikskóla úr Aðalnámskrá. 
Gjörið svo vel!
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Tröllaborgir



Hugur-hjarta-hönd

Sýn Tröllaborga er að vinna með og samþætta 
„hug, hjarta og hönd”, í allri starfsemi
skólans. Það er, að jafnvægi verði á 
milli þekkingar, tilfinninga og framkvæmdar í öllu starfi.

Sýn leikskólans byggir á þeirri trú að með því að efla og 
styrkja hið góða í hverjum einstaklingi skapist góður 
grunnur fyrir leik og nám barna. Hvert barn byggir síðan 
þar ofan á, út frá eigin forsendum og getu.Til að ná 
þessu fram er stefnumótun leikskólans unnin eftir 
hugmyndafræði lífsleikninnar.

Áhersla er lögð á að vinna með virðingu, sjálfsstjórn og 
ábyrgðarkennd einstaklinga gagnvart sjálfum sér og 
öðrum svo þeir finni til samkenndar og sýni tillitssemi.
Læsi og jóga með börnum er einnig fléttað inn í starfið 
og hugmyndafræði lífsleikninnar.
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Hugur – hjarta - hönd



Lífsleikni

Hugmyndafræði lífsleikninnar byggir á 
kenningum sem snúa að mannrækt, siðferðilegu 
gildismati og þeirri trú að efla og styrkja hið góða 
í hverjum einstaklingi, bæði börnum og 
fullorðnum. 

Unnið er með tólf dygðir sem námsleiðir til að 
kenna siðferði s.s. ábyrgð, samkennd, virðingu 
og þolinmæði. Dygðirnar stuðla að sjálfsstjórn í 
gegnum leik og nám þannig að börnin skilji þær 
og noti í daglegu starfi. 

Í Tröllaborgum er lífsleiknin rauður þráður í 
gegnum allt skólastarfið og þegar börnin ná 
tökum á henni skilar hún sér inn á heimilin og út í 
samfélagið.

Sjálfbærni – læsi – heilbrigði & velferð
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Læsi

Læsi er samþætt öllu starfi í Tröllaborgum. Í 
gegnum lífsleikni læra börnin tilfinningalæsi sem 
stuðlar að góðri sjálfsmynd og sjálfsöryggi. Í 
dygðavinnu læra börnin jákvæð samskipti sín á 
milli, auka orðaforða sinn og dýpka málskilning.

Lögð er áhersla á að umhverfi barnanna ýti undir 
læsi m.a. með myndrænu dagskipulagi og 
merkingum sem eru þá settar upp í lesátt. Í 
daglegu starfi er unnið með þulur, rím, sögur, leiki 
og stafi. 

Í Tröllaborgum er unnið með TRAS, skráningu á 
málþroska barna og Hljóm-2, athugun á hljóð og 
málvitund barna.

Lýðræði & mannréttindi –
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Jóga

Í Tröllaborgum er jóga námsleið til að ná fram 
markmiðum í lífsleikni.  Jóga skapar börnum 
tækifæri til að ná betri slökun og ró í leik og 
námi sem er mikilvægt í því hraða samfélagi 
sem við lifum í. 

Jóga með börnum fellur því afar vel að 
lífsleiknistarfinu þar sem unnið er með 
umhyggju, vellíðan, ró, samkennd og hlýju.

Heilbrigði & velferð – sjálfbærni - læsi
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Að byrja í Tröllaborgum

Fyrstu mánuðina í Tröllaborgum læra yngstu börnin að 
vera í leikskóla. Á þessum tíma er helsta hlutverk 
starfsmanna að skapa börnunum öryggi, veita þeim 
líkamlega og andlega umönnun, umhyggju og hvetja þau 
til sjálfshjálpar. 

Með því öðlast börnin öryggi og geta þar með unað og 
dafnað og lært að leika sér saman í leikskólanum. 

Heilbrigði & velferð – jafnrétti –

lýðræði & mannréttindi
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Leikskólinn opnar

Afar mikilvægt er að taka vel á móti börnunum. 
Hvernig dagurinn byrjar getur haft áhrif á líðan 
þeirra í leik og námi dagsins. 

Í Tröllaborgum er lögð áhersla á að börnum og 
foreldrum finnist þau velkomin og umhverfið sé 
notalegt, því er boðið upp á rólegan leik í 
upphafi dags.

Góð móttaka stuðlar að öryggiskennd barna og 
foreldra og eflir traust og góð samskipti.

Heilbrigði & velferð – sjálfbærni - jafnrétti
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Hópa- og þemastarf

Hópastarf gegnir lykilhlutverki í starfi 
Tröllaborga. Þar læra börnin að leika og starfa í 
hóp. Í hópavinnu gefast tækifæri til að efla 
félagsfærnina. Þau styrkjast í að taka 
sjálfstæðar ákvarðanir, efla samvinnu sín á milli 
og þroska með sér samskiptahæfni. 

Í hópastarfi er lögð áhersla á þarfir hvers 
einstaklings og gleði í barnahópnum. 

Þemastarf fer fram í hópastarfi og er miðað við 
aldur og þroska barnanna á hverri deild. 
Grunnþema á öllum deildum er „barnið – ég 
sjálf/ur“, fjölskyldan og nánasta umhverfi.

Allir grunnþættirnir og vísindi
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Samverustundir

Í Tröllaborgum fá börnin margvísleg tækifæri til 
að njóta samverustunda og gleðjast með öðrum.

Samverustundirnar eru góður vettvangur 
málræktar en þar hlusta börnin á sögur, syngja 
og fara í leiki.

Samverustundirnar eru einnig tækifæri þar sem 
börnin koma fram fyrir hópinn og tjá sig, efla 
sjálfsmynd og styrkja sjálfstraust.
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Læsi - sköpun



Leikur & val

Í Tröllaborgum er leikurinn hornsteinn 
skólastarfsins, lífstjáning og gleðigjafi barnanna 
og viðurkennd námsleið til aukins þroska.

Mikilvægt er að börnin fái tækifæri til að virkja 
eigin áhugahvöt og frumkvæði til að velja sér 
leiksvæði. Þegar þau standa frammi fyrir því að 
velja leiksvæði og efnivið styrkist sjálfstæði þeirra, 
þau læra að taka ákvörðun og standa við hana.

Í vali skapast aðstæður til að leika með öðrum 
börnum sem hafa valið sama svæði.

Sköpun - lýðræði & mannréttindi - læsi
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Sjálfshjálp

Í Tröllaborgum er lögð áhersla á að börnin verði 
sjálfbjarga við að klæða sig. Börnin fá aðstoð við 
að sjá hvaða fatnaður er viðunandi því íslensk 
veðrátta getur verið síbreytileg.

Í forstofunni læra börnin með tímanum að klæða 
sig sjálf úr og í og ganga frá fatnaði sínum.

Tillitssemi og samvinna þarf að ríkja í forstofunni 
og eru börnin hvött til að hjálpa hvert öðru.
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Útivera

Útivera er holl öllum börnum. Í Tröllaborgum er 
litið á útiveru sem mikilvæga námsleið þar sem 
öll börn geta leikið sér saman í öruggu umhverfi 
undir handleiðslu kennara. 

Garðurinn er góður staður fyrir alls konar 
hreyfileiki, bæði sjálfsprottna og skipulagða. 

Íslensk veðrátta er rysjótt og umhleypingasöm, 
njótum hennar eins og hún er með öllum sínum 
frábæra fjölbreytileika.

Heilbrigði & velferð – sjálfbærni - jafnrétti
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Matartímar

Í Tröllaborgum er stefnt að því að skapa 
notalegt borðhald. Áhersla er lögð á hollt og 
gott fæði. 

Við matarborðið gefst gott tækifæri til að læra 
og efla góða borðsiði undir handleiðslu og 
hvatningu kennara sem eru börnunum góð 
fyrirmynd. 

Með auknum þroska læra börnin að taka þátt 
í að undirbúa og ganga frá að máltíð lokinni. 
Við þessar aðstæður þroska þau félagsvitund 
sína og samvinnu.

Sjálfbærni – Heilbrigði & velferð
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Hvíld

Mikilvægt er að börnin fái umhyggju og nægjanlegan 
svefn og/eða hvíld á þeim tíma þegar vöxtur og 
þroski þeirra er hvað örastur. 

Í Tröllaborgum er lögð áhersla á að öllum börnum sé 
skapaður tími við notalegar aðstæður til að hvílast. 

Með því ná börnin líkamlegri og andlegri vellíðan og 
eru því betur tilbúin til að takast á við verkefni 
dagsins.

Heilbrigði & velferð

læsi – lýðræði & mannréttindi 
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Salernisferðir & bleiuskipti

Með því að kenna börnum mikilvægi hreinlætis 
þroska þau hjá sér heilbrigt viðhorf til líkama síns 
og læra að þekkja hann og virða. 

Í Tröllaborgum er lögð áhersla á að börnin læri 
smátt og smátt almennar hreinlætisvenjur og 
sjálfshjálp undir handleiðslu kennara sem veita 
þeim hlýju og nærgætni.

Heilbrigði & velferð
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Tröllahópur

Þegar elstu börnin hefja sinn síðasta vetur í 
Tröllaborgum fara þau í Tröllahóp. Aðalmarkmiðið 
með Tröllahóp er að undirbúa börnin fyrir 
áframhaldandi nám.

Áhersla er lögð á að börnin beri virðingu hvert fyrir 
öðru og getu hvers og eins. Börnin æfa sig að fara 
eftir fyrirmælum, að temja sér þolinmæði og 
vönduð vinnubrögð.

Samstarf ríkir milli hverfis grunnskóla og 
Tröllaborga en það byggir m.a. á gagnkvæmum 
heimsóknum.

Læsi - lýðræði & mannréttindi

10.1.2022

Leikskólinn Tröllaborgir

17



Vinastund

Á föstudögum er vinastund á Völlum en þar 
hittast allar deildir leikskólans og eiga saman 
skemmtilega stund.

Margskonar uppákomur eru í boði á Völlum 
s.s. dans, söngur og leikrit ásamt því að 
sungið er fyrir afmælisbörn vikunnar. Hver 
deild sér um að skipuleggja vinastundirnar 
einn mánuð í senn. 

Á sumrin færum við vinastundirnar út í garð 
þegar veður leyfir.

Lýðræði & mannréttindi - læsi
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Leikskólinn lokar

Í Tröllaborgum er lögð áhersla á að foreldrar fái 
upplýsingar um það hvernig börnin höfðu það yfir 
daginn og hvað var gert.

Brottför markar lok á skólatíma barnanna hvern dag 
og því er mikilvægt að þau kveðji sátt og hlakki til að  
koma aftur.

Gefa þarf foreldrum tækifæri til að staldra við í lok 
dags, spjalla og sjá börnin sín í leik og námi, hvort 
sem er úti eða inni. 

Heilbrigði & velferð – jafnrétti - læsi
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Takk fyrir og verið velkomin í Tröllaborgir

Við vonum að námskráin okkar hafi 
gefið þér innsýn í nám og leik í 
Tröllaborgum. 
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Velkomin í heimsókn!


