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Lífsmennt, um 12 alheimsgildi er þróunarverkefni sem unnið var í leikskólum Vesturbyggðar veturinn 

2014-2015. Þetta er í fyrsta skipti sem leikskólar Vesturbyggðar vinna að þróunarvinnu. Bjartsýnin 

ræður ríkjum og er þetta vonandi aðeins byrjunin á löngu og markvissu ferli til að skólarnir verði 

sífellt betri og faglegri og starfið árangursríkt og skemmtilegt. 

Áformað er að gera verkefnið aðgengilegt á heimasíðu leikskólanna og er stefnt að hafa í framtíðinni 

öll verkefni opin og aðgengileg og að miðla þeirri þekkingu og reynslu sem af þessu verkefni hlýst  

svo aðrir geti nýtt sér til gagns.   
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1. Þróunarverkefni um Lífsmennt og þau 12 alheimsgildi sem 

hún felur í sér.  

 

Ágrip 

Í þessu verkefni unnu leikskólakennarar og starfsfólk Leikskóla Vesturbyggðar saman að þróun 

Lífsmenntar fyrir leikskólabörn. Þegar hér er rætt er um Lífsmennt er átt við  nám leikskólabarna sem 

barnið sér sem leik en leikskólakennarinn sem öflun reynslu og þekkingar. Markmið 

lífsmenntarkennslu er að börnin fái að uppgötva og þroska með sér tólf presónuleg og félagsleg 

lykilgildi. Lífsmenntin er alþjóðlegt námsefni sem á rætur sínar í óskinni um mannvænt samfélag um 

heim allan. Námsefninu er ætlað að fléttast inn í allt daglegt líf leikskólanna ásamt því að unnið er í 

sérstökum lífsmenntartímum. Því er ætlað að efla og þroska barnið sem einstakling sem er einnig 

þátttakandi í samfélaginu. Börnin læra að skilja hvað hvert gildi þýðir og æfa það í umhverfi sínu frá 

ýmsum sjónarhornum og þroska þannig skilning sinn á því. Kennarinn leggur grunninn að 

hugtakanámi barnsins og vekur athygli þess á lykilgildunum í starfi og  leik, t.d. með því að spyrja 

barnið spurninga og með því að hvetja barnið til að tjá sig og skoða atferli og reynslu út frá gildunum. 

Verkefnið nær beint og óbeint til allra barnanna í leikskólanum og er sniðið eins og kostur er að aldri 

og þroska hvers hóps. Börnin virtust ná að samsama sig flestum verkefnunum og voru þau dugleg og 

áhugasöm. Ljóst var að þau veittu gildunum sem unnið var með athygli og sýndu þeim áhuga. 

Verkefnavinnan sýndi að börnin urðu kunnugri gildunum með því að æfa sig í að tileinka sér þau og 

að þeim varð tamara að ræða þau og tengja við samskipti sín við aðra.  

Tilgangur:  Að innleiða viðfangsefni og lífssýn í lífsgildum sem koma fram í bókinni Lífsmennt 

sem stefnu leikskólanna í Vesturbyggð.  
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1.2. Lífsmennt - Values-based Education  
(Fengið að láni hjá leikskólanum Álfaheiði í Kópavogi)  

Lífsmennt er alþjóðlegt námsefni sem byggt er á gildum. Það býður upp á fjölbreytileg viðfangsefni og 

hagnýta aðferðafræði fyrir kennara og aðstoðarfólk sem vilja hjálpa börnum og ungu fólki að uppgötva 

og þroska með sér tólf persónuleg og félagsleg lykilgildi:  

• Frið  

• Virðingu  

• Kærleika  

• Ábyrgð  

• Hamingju  

• Samvinnu  

• Heiðarleika  

• Auðmýkt  

• Umburðarlyndi  

• Einfaldleika  

• Einingu  

• Frelsi  

Þegar unnið er með Lífsmennt með 3-7 ára börnum eru notaðar margar mismunandi leiðir til að kanna 

gildin. Í gegnum daglegt starf,  leiki, myndlist, söng, hreyfingu og hugarflug læra þau félagslega færni, 

ný hugtök, að deila með sér, að hugsa um og að vera skapandi. Kennarar um allan heim eru hvattir til 

að byggja á ríkri menningararfleið sinni þegar þeir flétta gildin í daglegt starf og tengja þau 

námskránni. Forsenda námsefnisins er að fullorðnir tileinki sér gildin því börn læra best það sem fyrir 

þeim er haft og eru því móttækilegust þegar þau sjá aðra nota gildin. Þolinmæði, kærleikur og að sjá 

fegurðina í hverju barni eru mikilvægir og ómetanlegir eiginleikar. Þetta er gjöf þess sem miðlar til 

barnanna þegar tekist er á við viðfangsefnin. Hegðun þeirra veitir börnunum tækifæri til að upplifa 

gildin sem sín eigin og nota þau í samskiptum sínum við aðra.  

Reynslan hefur sýnt að börn á þessum aldri eru einstaklega opin og samvinnufús í samskiptum í 

gildisríku umhverfi. Þau hafa gaman af að læra um gildin og eiga auðvelt með að tileinka sér jákvæða 

samskiptahæfileika. Börn blómstra frekar í kærleiksríku umhverfi virðingar, þolinmæði og skýrra 

reglna en í umhverfi þar sem ásökun, skömm og reiði ríkja. Þau hafa gaman af að tjá hugsanir sínar og 

tilfinningar og að vera viðurkennd. Orðaforði þeirra og hæfileiki til rökrænna og gagnrýnna hugsana 

þroskast samhliða félagslegum hæfileikum, tilfinningaþroska og sjálfsvirðingu.  

Bakgrunnur  

Lífsmennt varð til í framhaldi af alþjóðlegu verkefni, sem Brahma Kumaris stóð að árið 1995 á 50 ára 

afmæli Sameinuðu þjóðanna. Verkefnið fólst í því að beina athygli að tólf alþjóðlegum gildum undir 

yfirskriftinni Deilum gildum okkar til að skapa betri heim. Þemað var tekið úr formála stofnskrár 

Sameinuðu þjóðanna sem var: „Að endurvekja trú á grundvallar mannréttindum, á göfgi og gildi 

mannsins. Árið 1996 komu saman, í aðalstöðvum Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna í New York, 20 

menntamenn víðs vegar að úr heiminum til að ræða þarfir barna. Með barnasáttmálann að leiðarljósi 

komust þeir að samkomulagi um hlutverk og markmið Lífsmenntakennslunnar. Ákveðið var að leggja 

upp með 12 alheimsgildi þ.e. frið, virðingu, kærleika, hamingju, umburðarlyndi, ábyrgð, samvinnu, 

auðmýkt, heiðarleika, einfaldleika, einingu og frelsi.   
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Diane Tillman bandarískur skólasálfræðingur og Diane Hsu tóku efnið saman en það hlaut 

kennaraverðlaun (TCA) í Bandaríkjunum árið 2002. Lífsmennt hefur verið þýdd á mörg tungumál og 

eru bækurnar sex fyrir mismunandi aldur og einnig sérstakt efni fyrir foreldra.  

Þær komu upphaflega út á ensku, frönsku og spænsku en íslensk þýðing Erlu Bjarkar S. 

Steinarsdóttur á Lífsmennt, viðfangsefni í lífsgildum fyrir börn 3 – 7 ára kom út árið 2005.  

námsefninu er einnig sérstakt efni til að nota með foreldrum og uppalendum. Lífsmennt styðst við 

kenningar Howard Gardner.  

Alþjóðlegur félagsskapur  

Lífsmennt er félagsskapur kennara um allan heim. Félagsskapurinn er óháð sjálfseignarstofnun sem 

rekin er án hagnaðar. Hún er studd af UNESCO og fjármögnuð af spænsku UNICEF nefndinni, 

Planet Society og Brahma Kumaris og starfar í nánu samráði við menntanefnd UNICEF í New York.  

Heimasíða Living Values samtakanna er http://www.livingvalues.net 

Okkar mentor er Elísabet Eyjólfsdóttir leikskólastjóri á Álfaheiði í Kópavogi og hefur Álfaheiði tekið 

að sér að vera okkar leiðsöguskóli við þróunarstarfið og innleiðingu Lífsmenntar. Leikskólinn Álfaheiði 

er búinn að starfa eftir Lífsmenntarstefnunni í 11 ár. Hann fékk viðurkenningu frá Values-based 

Education Trust (IVET) samtökunum fyrir gæða Lífsmenntastarf árið 2011. 

http://www.valuesbasededucation.com/  Leikskólinn Álfaheiði hlaut styrk í Erasmus+, flokknum Nám 

og þjálfun fyrir verkefnið „Deilum gildum okkar til að skapa betri heim“. Styrkurinn felur í sér 

heimsóknir starfsmanna leikskólans næstu tvö skólaár í skóla í Evrópu þar sem fylgst verður með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og nálgun í vinnu með jákvæð gildi í skólastarfi. Í apríl 2014, fékk 

Álfaheiði gæðamerki samtakanna, International Values-based  Education Trust fyrir framúrskarandi 

vinnum með gildi í skólastarfinu. Við erum því í góðum höndum. 

1.3. Markmið  
• Að efla uppbyggilegt  starf leikskólanna á sem víðastan hátt.  

• Að kenna lífsgildin og flétta inn í allt starf leikskólanna.  

• Að skapa börnum og starfsfólki aðstæður til að fjalla um lífsgildin og uppgötva hvernig þau 

nýtast í samskiptum hvert við annað og gagnvart sjálfum sér í samfélaginu og á veraldarvísu. 

• Að stuðla að því að kennarar og þeir sem að börnunum koma fái þá sýn að lífsmenntun er leið  

fyrir börnin til að öðlast aukna félagsfærni og þroska. 

• Að dýpka skilning, ábyrgðartilfinningu gagnvart sjálfum sér og öðrum og stuðla þannig að 

auknum þroska, færni og sjálfstæði einstaklingsins.   

• Að skapa leiðandi reglur og tæki til að þroska einstaklinginn og gera sér grein fyrir að 

einstaklingurinn er samspil líkamlegra, vitsmunalegra, tilfinningalegra og andlegra vídda.  

 

Undirmarkmið Lífsmennta  
 

• Að hjálpa einstaklingum að hugsa um og skoða mismunandi gildi og uppgötva hvernig hægt 

er að nota þau persónulega, í samskiptum við aðra, úti í samfélaginu og umheiminum.  

• Að dýpka skilning, áhuga og ábyrgð einstaklingsins með því að gefa gaum að jákvæðu líferni.  

• Að hvetja einstaklinginn að velja sér persónuleg, félagsleg og andleg gildi og finna aðferð til 

að þroska þau og dýpka.  

• Að hvetja uppalendur og kennara til að líta á menntun sem leið fyrir nemendur til að öðlast 

lífsfærni. Stuðla þannig að auknum vexti, þroska og færni í að velja sínar eigin leiðir þannig 

að einstaklingurinn líti á sig sem virtan, virkan og nauðsynlegan þátttakanda í samfélaginu.   

http://www.livingvalues.net/
http://www.valuesbasededucation.com/
http://www.valuesbasededucation.com/
http://www.valuesbasededucation.com/
http://www.valuesbasededucation.com/
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1.4. Áætlaður afrakstur 
Að innleiða Lífsmenntastefnu inn í leikskólana. Að flétta hana inn í sem flesta þætti leikskólastarfsins 

bæði í barnahópnum og hjá starfsfólki. Að leggja grunn að heildstæðri manngildis starfsemi í anda 

Aðalnámskrár leikskóla þar sem grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Að virkja foreldra til 

þátttöku í Lífsmenntinni og auka allt foreldrasamstarf og tengsl. Að fordómar og tortryggni víki fyrir 

trausti og virðingu. 

1.5. Hvernig staðið verður að miðlun á afrakstri verkefnisins 
Haldnar verði dagbækur á deildum leikskólanna. Einnig fari skráning  fram bæði í rituðu máli og af 

myndum ásamt utanumhaldi um myndefni og úrvinnslu barnanna. Skýrsla verði unninn í lok 

tímabílsins og gefin út. 

1.6.  Styrkveiting 
Leikskólar Vesturbyggðar sóttu um styrk  í Sprotasjóð vegna þróunarverkefnisins. Þetta var í fyrsta 

skipti. Mikil þörf er á, vegna tilkomu nýrra laga og aðalnámskrár að endurskipuleggja og efla 

leikskólastarfið í Vesturbyggð og er þetta tækifæri til þess að innleiða Lífsmennt inn í starfið og flétta 

grunnþætti menntunar inn í hana.  

Miklar breytingar hafa verið gerðar og standa enn yfir bæði á skólahúsnæði og skipulagi leikskólanna 

ásamt gagngerri endurnýjun á leikskólalóðinni við Araklett og ýmsar breytingar og lagfæringar við 

Tjarnarbrekku. Allt kallar þetta á endurskoðun leikskólastarfsins. Við byggjum miklar vonir við þetta 

þróunarverkefni að það verð sá hvati og það leiðarljós sem leikskólarnir þarfnast .  
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2. Leiðir 

Verkefni og vinna deilda,  

Lífsmenntarstundir og annað starf tengt Lífsmennt 

Að mestu leyti var farið eftir og notað efni úr bókinni Lífsmennt. Áhersla var lögð á að byrja á 

byrjuninni og halda svo áfram eftir því sem efni stóðu til. Þar sem börnið á Koti höfðu ekki kynnst 

lífsmenntinn var byrjað á 1. gildi, friði og haldið áfram í 2. gildi, virðingu eftir áramótin. Verið er að 

byrja á 3. gildi, kærleika nú í apríl/maí.  

Unnið var eins á Króki og á Tjarnarbrekku. Á þeim deildum var farið hægar yfir því starfsfólkið var 

ekki síður að læra en börnin. Var aðeins unnið með 1. gildið, frið. 

2.1. Dæmi um verkefni í Lífsmenntarstundum. 
Araklettur 

Kot: 
Verkefni friður 

Börnin beðin að gera tákn sem táknaði 

frið í þeirra huga. Byrjað var á að ræða á 

myndrænan hátt hvað þýddi orðið tákn. 

Síðan voru börnin beðin um að velja 

sér lit sem þeim fyndist tákna frið 

 

Ýmis önnur verkefni voru gerð sum sýnileg en önnur ekki. Teikniverkefni fóru í sérstaka 

Lífsmenntarmöppu sem hvert barn gerir. Þau lágu frammi á foreldradögum og opnu húsi. Við hófum 

hvern dag á að fara í litla hugleiðslustund: við mynduðum hring og vorum tré, fundum hvernig 

ræturnar fóru ofan í jörðina til að gefa okkur næringu og halda okkur föstum. Við vorum allskonar tré,  

á ýmsum stöðum í allskonar veðri, (stundum tengt veðrinu úti eða sólarganginum), Við enduðum 

stundina á að teygja út „greinarnar“ og senda öllum virðingar (og friðar og kærleiks) geisla inn í 

daginn. Stundum völdu börnin sjálf hvernig tré við værum. Við gerðum einnig m.a., friðar og 

virðingarstjörnur sem hafa verið uppi allan veturinn.

Auður Ylfa: Broskarl 
Björn Jónatan: Sól og tungl 
Guðmundur Sævar: Stoppmerkið 
Guðrún Benney: Stoppmerkið 
Íris Emma: Stjarna 
Katrín Eva: Hjarta 
Nicola: Blóm 
Oliwia: Blóm 
Þorsteinn Ari: Skilti með nafninu 
hans. 
 

Hér erum við komin lengra með friðarverkefnið: 

búið að búa til kröfuspjöld tengd því og var farið í 

kröfugöngu með spjöldin og krafist heimsfriðar. 
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Verkefni í virðingu: Að hugsa og tjá tilfinningar sínar gagnvart einstaklingi: Börninn beðin að loka 

augunum og hugsa fallega um einn einstakling í hópnum og síðan að tjá sig. Athugasemdir hvers barns 

um hvern og einn skráðar. Börnin fengu síðan litla bók um verkefnið á eftir.  

Dæmi: 

Auður Ylfa 

Mér finnst Auður Ylfa vera: 

 Falleg, 

falleg ung stúlka, 

falleg,  

skemmtileg,  

góð, 

flott stelpa, 

það á að gefa henni blóm, 

fín og hoppar, 

góð. 

 

Björn Jónatan  

Mér finnst Björn Jónatan vera:  

Fallegur, 
mjög fallegur,  
fallegur, 
fallegur, 
ágætur strákur,  
skemmtilegur,  
góður, 
flottur strákur 
gaman að leika við hann,  
duglegur drengur, 
mjög sætur, 
duglegur drengur. 

Fjöldi athugasemda fer eftir þeim fjölda barna sem tóku þátt hverju sinni. 

Á vordögum 2015 er verið að vinna að uppsetningu leikrits með elstu börnunum í Koti. Það er byggt á 

sögunni „Hver er sterkastur“ (C‘est moi le plus fort),  eftir Mario Ramos. Sagan segir frá Úlfinum sem 

er skelfir mikill í skógi einum. Hann fer í göngutúr í skóginum og spyr þá sem hann hittir hver sé 

sterkastur. Allir eru hræddir og allir segja að hann sé sterkastur en svo hittir Úlfurinn einslsgs frosk 

sem er ekkert hræddur og segir að mamma hans sé sterkust enda reynist hún vera dreki. Mikil vinna 

liggur í undirbúningi og fléttast sagan og vinnan á ýmsa vegu inn í grunnþætti menntunar sem og 

Lífsmenntina.  

Krókur:  

Unnið hefur verið með 1. gildið frið á Króki og hefur það gengið all vel. Börnin hafa unni verkefni og 

Lífsmenntin fengið að njóta sín í almennu starfi deildarinnar. Þar hefur verið unnið með friðinn og 

hefur verið farið í samverustundir í anda Lífsmenntar og stuðst við kaflann um frið. Börnin unnu 

friðarstjörnu og verkefni um hendurnar sem „eru til þess að faðma með en ekki til að meiða með“ 

Dæmi um friðarstund á Króki: 

Hvað er friður?  
Börnin beðin um að segja frá hvernig þau skilja hugtakið frið. 

  

 

Jóhanna Kristín: Að vera góð og faðma, ekki lemja 
Maciej:   Að vera góður 
Oliwiier:   Vera góður og passa 
Oddur Aðalbjörn: Vera góður og faðma 
Vésteinn Rúnar: Góður 
Filip:   Góður 
Arnór Atli  Vera góður og faðma 
Benedikt Tumi  Góður 
Þorsteinn Waage Litli bróðir 
Og átta börn til viðbótar sögðu góður og einn já 

Handakrabbi 
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Hvernig getum við gert til að okkur líði vel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klettur:  

Starfsfólk Kletts hefur kynnt sér Lífsmenntina og lesið fyrstu kaflana í Lífsmenntarbókinni. Klettur er 

með mjög ung börn eða frá 14 mánaða til að verða þriggja ára. Ekki hefur verið farið í neinar 

Lífsmenntarstundir með þessum aldurshópi en starfsfólkið hefur lagt sig fram um að skoða samskipti á 

deildinni og að leiða þau á jákvæðan og uppbyggilegan hátt.  

Tjarnarbrekka : 

Innleiðing Lífsmenntarinnar hefur staðið yfir í vetur í Tjarnarbrekku. Það var gert með því að 

starfsfólkið las og ræddi um fyrstu kafla bókarinnar fram að kennslustundum um 1. gildið friðinn.   

Elsti hópurinn hefur tekið þátt og hafa lífsmenntastundir fléttast inn í hópastarfið og unnið var með 

friðargildið. Börnin byrjuðu á að búa sér til friðarstjörnu. Farið var í hugarflugsæfingar og teiknaðar 

myndir af upplifun þeirra. Í söngstundum hafa öll börnin lært lagið um „Friðsælu stjörnuna“ og í 

vinastundum hefur verið lögð áhersla á lög um vináttu og gleði. Næstu skref er að halda áfram með 

friðargildið og er stefnan að útbúa nokkurs konar vörður fyrir starfsfólkið sem verða í formi A4 blaða 

með hugleiðingum um frið og virðingu og punktum um hvernig við sýnum frið og virðingu í verki. 

Áhrifa frá Lífsmenntinni gætir víða í starfi Tjarnarbrekku. Þar má nefna umhverfisverkefni sem tengist 

sjálfbærni. Búið er að skipa umhverfisráð og er allt á fullu við að flokka rusl og endurnýta það sem 

hægt er og eru allar matarleifar sendar í sveitina til hænsnanna þar. Börnig fara reglulega með 

afrakstur flokkunar í gámastöð þorpsins. 

 

 

 

Jóhanna Kristín:  Að vera góð og brosa 
Maciej:   Hafa Magdalenu mína 
Oliwier:   Leika 
Oddur Aðalbjörn: Ekki lemja og vera góður 
Vésteinn Rúnar: Vera þægur 
Filip:    Góður við alla 
Arnór Atli:  Faðma 
 Benedikt Tumi:  Vel 
 Þorsteinn Waage Arnar Leví 
Sæþór Ólafur:  Mér líður illa 
Damian:  Góður 
Tómas Bender:  Vel 
Ólafur Ingi:  Góður 
 Friðþjófur:  Vel 
Kári Stefan:  Líður vel, já. 
Kacper:   Góður 
Hekla Margrét:   Vel 
Frosti Þór:  Líða vel og þrjár stjörnur 

Hendurnar mínar í trénu 

og fæturnir eru á jörðinni 
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Dæmi um Lífsmenntarstund í Tjarnarbrekku:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

Almennt eru starfsmenn jákvæðir og vongóðir um að 

Lífsmenntin verði til þess að leikskólinn og starfið 

innan hans vaxi og að áhrifa Lífsmenntar verði vart 

sem víðast í litla samfélaginu okkar. 

Þess má geta að báðir leikskólarnir eru leikskólar á 

grænni grein og stefna á Grænfánann. Einnig stendur 

til að við gerumst styrktaraðilar á vegum SOS 

barnaþorpa. 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Börnin beðin að segja frá hvernig þau 

skilja hugtakið frið. 

Að vera í friði 

Ró, rólegt 

Að vera einn eða alein 

Að enginn er að trufla mann 

Friður 

Að leika einn 

Að leika saman 

Ekki trufla aðra 

Ekki skemma fyrir öðrum 

Að hafa frið 

Ekki vera aleinn í leikskólanum 

Ekki vera aleinn heima 

Að hafa ekki hátt 

Ekki hávaði 

Ekki friður þegar krókódíll er að bíta í 

fætur á stelpum 

Allir eru vinir 

 

Lífsmennt, elstu börnin 30. apríl 2015  

Spurning kennara: Hvað er friður? 
Að vera einn að leika – Alexandra Stella 

Að enginn sé að stríða manni – Védís 

Eva 

Að vera úti að spila fótbolta – Birk 

Má ekki lemja mann – Kristjana Maja 

Að róla og hjóla í friði – Rebekka Rán 

Að vera í fótbolta eða með bíla eða úti 

að leika aleinn í friði með vini sínum - 

Matthias  

Spurning kennara: Hvað þarf til að það 

sé friður?  

Svör: Ekki vera með hávaða, tala lágt og 

syngja lágt! 

 

Samvinnuverkefni í listsköpun með 

gestakennaranum Reinhard, í haust. 
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3. Verkþættir (1. Verkþáttur, áætlun og efndir) 
Elsta deild leikskólans Arakletts  byrjaði að máta sig við verkefnin í Lifsmennt haustið 2013 og hefur 

verið með Lífsmenntarstundir fastar inn í skipulagi deildarinnar síðan í janúar 2014.  

Haldinn var kynningarfundur með starfsfólki leikskólanna á vordögum 2014 þar sem kynnt var hvað 

Lífsmennt fjallar um og kynna gildin sem koma fyrir í bókinni Lífsmennt. Á fundinum setti 

verkefnisstjóri  á svið Lífsmenntarstund og bauð starfsmönnum að taka þátt. Síðan voru líflegar 

umræður um næstu skref. Starfsfólk var beðið að segja álit sitt á Lífsmennt sem fyrirhugaðri stefnu 

leikskólanna og voru allir mjög jákvæðir og samþykktu með handaupplyftingu. 

 Deildarstjórar og verkefnisstjóri  unnu að undirbúningi þess að hefja vinnu með Lífsmennt strax eftir 

sumarfrí í ágúst 2014. Settur var tímarammi um framhaldsvinnu. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   Starsfólk Arakletts og Tjarnarbrekku í kynnisferð í Álfaheiði   
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3.1. Tímarammi: 2014-2015     
Timi 

Atriði 

Efnisatriði 

 

Endurmat 

Kynnisferð í 

Lífsmenntarleikskóla 

Ákveðið að heimsækja leikskóla og 

kynnast  starfsemi sem þegar hefur 

innleitt Lífsmennt í starfsemi sína og 

halda svo áfram með næsta verkþátt 

1. september.  

Sú ferð var ekki farin fyrr en 24. apríl 

2015.  

 

Haust 2014 

Kynning til foreldra 

Til stóð að gefa út bækling um 

þróunarstarfið með Lífsmenntina 

haustið 2014 

Þessi bæklingur er ekki kominn í 

gagnið er verður vonandi orðinn að 

veruleika nú í haust 1015. 

Veturinn 2014 og vorið 2015 

Starfsmannafundir Deildarstjórafundir 

Deildarfundir            

Leshópar 

Fundir skyldu vera mánaðarlega, ýmist 

deildarfundir, deildastjórafundir og 

almennir starfsmannafundir, tileinkaðir 

Lífsmenntinni. Leshópur var enginn 

formlegur en starfsfólk las sér til um 

Lífsmenntina og var farið yfir og rætt á 

starfsmannafundum. 

 

Matsfundir deildarstjóra sem halda átti 

mánaðarlega urðu fáir, en þar var metinn 

árangur og hvað megi laga, gefin hvatning 

til áframhaldandi verka og rætt hvað þurfi 

til þess að ná betri árángri. 

Starfsmannafundir sem tileinkaðir voru 

Lífsmenntinni urðu einnig fáir, en í staðinn 

var á  hverjum almennum 

starfsmannafundi  gefinn tími fyrir 

Lífsmennt með þátttakendum í verkefninu,  

þar sem unnið var að þróun og mati. 

Skólaárið 2014 – 2015 

Lífsmenntarstundir 

Markvissar Lífsmenntarstundir með 

börnunum í báðum leikskólunum skyldu 

hefjast um leið og vetrarstarf hæfist im 

miðjan október.  

 

Lífsmennt var unnin svo til daglega í 

einhverri mynd í báðum leikskólunum en 

þó aðallega á Koti sem er elsta deildin á 

Arakletti og í umsjá verkefnisstjóra. Hún 

er fléttuð ásamt grunnþáttunum inn í 

starfsemi leikskólanna  á sem 

fjölbreyttastan hátt. Farið er í leiki, jóga, 

hugleiðslur, söngvar sungnir, sett upp 

leikrit, málað teiknað, skapað og tjáð. Enn 

er þó víðast um æfingar að ræða þó starfið 

á Koti sé komið lengra.      Elstu börnin á 

Króki (Araklettur), en þau eru 4 – 5 ára 

færu síðan rólega af stað. Allir unnu með 

1. gildið: frið.                                             

Á Kletti (Arakletti) sem er yngsta deildin 

var ákveðið að leggja áherslu á að vera 

börnunum góð fyrirmuynd og fara í 

sjálfsskoðun með hvernig starfsfólk talaði 

við börnin og hvert við annað og laga það 

sem hugsanlega þyrfti. 

Útgáfa kynningarbæklings Gefinn átti út bæklingur með ágripi af 

þróunaráætlun og kynningu á Lífsmennt 

fyrir nýja foreldra.  

Hann er í vinnslu en ekki kominn út en 

verður vonandi kominn í gagnið fyrir 

næsta skólaár. 

Samskiptasíða Stofna átti samskiptasíðu milli foreldra og 

starfsfólks leikskólanna vegna m.a. 

þróunarverkefnisins. 

Þá síðu er ekki búið að stofna en er í 

farvatninu. 

Áætlanir  breyttust all nokkuð (eins og við mátti búast), vegna þess að gerðar voru ýmsar breytingar og 

lagfæringar á bæði húsnæði og lóð leikskólanna og var ýmislegt ekki tilbúið þegar stafsfólk mætti til vinnu 

eftir sumarlokun í ágúst og fór þar af leiðandi mikill tími og vinna við að koma starfsaðstöðunni í eðlilegt 

horf. 
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3.2. Starfsmenn og Lífsmennt, börnin og Lífsmennt 
Unnið hefur verið markvisst að innleiðingu Lífsmenntar og hafa verið gerðar æfingar á meðferð 

kennsluefnis úr bókinni Lífsmennt með það að markmiði að efni hvers dags skili sér til barnanna. Ekki 

hefur verið haldin dagbók um verkefnin né hafa skráningar jafn óðum á framvindu verið eins og 

skyldi. Vitað var fyrirfram að þessi vetur yrði á margan hátt erfiður og af þeim sökum var ákveðið að 

tíminn fyrir þróunarverkefnið spannaði tvö ár í stað eins. Hvorki börnum né starfsfólki var ætlað um of 

meðan verið er að aðlaga sig Lífsmenntinni. Náðst hefur að finna fleti innan Lífsmenntarinnar fyrir 

yngstu deildina til að hún sé einnig virkur þátttakandi í verkefninu. Hefur það ekki síst falist í að 

starfsfólkið hefur lagt sig fram um að tileinka sér gildin og að vera börnunum skýr og góð fyrirmynd. 

3.3. Mat 
Komin er allnokkur þekking á gildunum og er starfsfólk farið að tileinka sér þau. Einnig hafa 

grunnþættir menntunar hjálpað til að auka við faglega hugsun og vinnu. Með aukinni reynslu 

hefur færni í Lífsmenntarverkefnum komið smátt og smátt. 

Vísir  að grunni að starfi með yngstu börnunum hefur þróast. 

Víða má sjá þess merki að Lífsmenntin hefur jákvæð áhrif ekki síst í samskiptum milli 

starfmanna innbyrðis, milli starfmanna og barna, milli barnanna sjálfra og milli leikskóla og 

heimila.  

Ekki náðist að funda eins oft og lagt var upp með og má aðallega kenna þrennu; miklu raski 

vegna endurbóta, breytinga og stækkunnar leikskólans Arakletts og mikla vinnu sem var því 

samfara hjá verkefnisstjóra sem einnig er deildarstjóri og aðstoðarleikskólastjóri og síðan 

efiðu tíðarfari með tilheyrandi óveðrum og ófærð og að síðustu manneklu vegna mikilla 

veikinda starfsfólks. 

Ekki urðu heldur, af sömu sökum, mánaðarlegir fundir hjá deildarstjórum en lögð var áhersla 

á að gefa Lífsmenntinni tíma á starfsmmannafundum þar sem mat og úrvinnsla úr  

þróunarstarfinu átti sér stað.  

Mikil þörf er fyrir fleiri fundi og miklu meiri tíma, bæði fyrir verkefnisstjóra til að fara inn  á 

deildir og hjálpa til að leiða starfið ásamt því að vinna að símati og skráningu. Ekki náðist að 

halda kynningafundi með foreldrum en vonandi verður tækifæri til aukinnar fræðslu og 

kynningar til foreldra næsta haust.  

Foreldrarstarf hefur samt verið aukið og þeir hafa verið lauslega upplýstir um gang mála og 

taka þeir þátt þó í litlu sé í starfinu á Koti og eru þannig nokkuð virkir í þróunarstarfinu.  

Skráning í máli og myndum hefur verið nokkur en ekki í samræmi við væntingar. Má þar enn 

kenna um tímaskorti vegna annara aðkallandi verka innan skólanna.  

Ekki var opnuð samskiptasíða á vefnum milli skólanna og milli foreldra og starfsmanna sem 

taka þátt í ferlinu en verið er að vinna að nýrri námskrá leikskólanna í samvinnu við 

foreldraráð og þar er allgóð kynning á þróunarverkenfinu.     

Segja má að tímamörk 2. verkáætlunar hafi staðist.  

Miklar vonir eru bundnar við áframhaldið; að meiri tími verði  til m.a.  skipulagningar innan 

skólanna,  fyrir unsirbúningsvinnu, samvinnu bæði skólanna, starfsfólks og foreldra, 

utanumhald, skráningu og mat. Einnig að ná því takmarki að leikskólar Vesturbyggðar megi 

teljast „gildis“skólar.  
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Ábyrgðarmenn 

Hallveig Guðbjört Ingimarsdóttir og Helga Bjarnadóttir. 

Þrátt fyrir mótbyr þá er komin nokkur mynd á Lífsmennt sem stefnu leikskólanna. Fréttabréf mun 

koma út í vor um þróunarstarf leikskólanna og mun nýjum foreldrum verða kynnt það starf sem verið 

er að þróa ásamt kynningu á foreldrafundi. 

  

Starfsmenn eru meðvitaðari og legga sig fram um að starfa eftir gildum Lífsmenntar og grunnþáttum 

menntunar. Vonandi verða allir orðnir færir í flestan sjó eftir þennan vetur og tilbúnir að starfa áfram 

og af einingu í anda Lífsmenntar í leikskólunum.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Myndverk í tengslum við leiklistarverkefnið „Hver er sterkastur?” Unnið af börnunum 

í Koti vor 2015 
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4.  Áætlun 3. Verkþáttar 

4.1. Tímarammi: 2015-2016 
Timi 

Atriði 

Efnisatriði Endurmat 

Skólaárið 2015 - 2016 

Kynnisferð í Lífsmenntarleikskóla 

 

 

Heimsókn í  leikskólann Álfaheiði í 

Kópavogi sem hefur þegar orðið við beiðni 

okkar um að vera okkar stuðningsskóli 

varðandi Lífsmenntina. Ætlunin er að fá að 

kynnast    starfseminni þar en skólinn 

innleiddi Lífsmennt  í starfsemi sína fyrir 

ellefu árum síðan.                             

Úrvinnsla úr ferðinni og greinargerð. 

Halda svo áfram með 3. verkþátt  1. 

september.  

Sú ferð var  farin  24. apríl 2015. Við 

skoðuðum leikskólann, tókum þátt í 

samveru- og jógastundum með börnum og 

starfsfólki. Elísabet Eyjólfsdóttir 

leikskólastjóri  hélt fyrirlestur um starfið á 

Álfaheiði; sögu þróunar og starf með 

Lífsmennt, fyrst sem þróunarverkefni 2003 

og síðan sem stefnu leikskólans. Hvernig 

starfið hefur þróast og þroskast, hvernig 

það hefur eflt skólann og hvernig skólinn 

hefur tengt aðra þætti, svo sem 

Barnasáttmálann, en Lífsmenntin byggir á 

honum, Grænfánaverkefnið, þau hafa tekið 

barn í fóstur á vegum SOS barnaþorpanna 

og taka börnin virkan þátt í öllu. Á 

Álfaheiði vinna allir með sama gildið á 

sama tíma og munum við á Arakletti og 

Tjarnarbrekku leggja áherslu á að fara þá 

leið líka. Leikskólinn einkennist af 

friðsæld og öryggi barna og starfsfólks. 

Það er auðséð og fundið að Lífsmenntin 

hefur mikil og góð áhrif á allt starf 

skólans. 

Eftir sumarleyfi  2015 Útgáfa bækling um þróunarstarfið með 

Lífsmenntina. 

Meðfylgjandi eru drög að  

kynningarbæklingi.  

Haust 2015                                 Kynning 

til foreldra 

Samskiptasíða 

Kynning á Lífsmenntasrstarfinu á 

foreldrafundi 

Opna samskiptasíðu  

Áætlað í byrjun október 

Veturinn 2015 og vorið 2016 

Deildarstjórafundir  

Deildarfundir  

Starfsmannafundir  

 

Undirbúningstímar skráning og 

utanumhald           

 

Leshópar 

Deildarstjórafundir  eftir þörfum, þar fer 

fram mat,  hvatning og ræddar leiðir til 
þess að ná betri árángri.  

 

Deildarfundir, málin rædd, símat og 
áætlanir gerðar.                          

 

Starfsmannafundir  tileinkaðir Lífsmennt 
með þátttakendum í verkefninu,  unnið að 

þróun og mati.  

 
Skráning og utanumhald verði í höndum 

deildarstjóra.                    

 
Leshópur verði virkjaður og unnið 

samkvæmt fyrirfram gerðri áætlun 
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Skólaárið 2014 – 2015 

Lífsmenntarstundir Araklettur 

Lífsmennt verður unnin svo til daglega í 

einhverri mynd í báðum leikskólunum. 

Lögð verður áhersla á að flétta 

Lífsmenntina ásamt grunnþáttunum inn í 

starfsemi leikskólanna  á sem 

fjölbreyttastan hátt. Þótt enn sé um æfingar 

að ræða þá standa vonir til að starfið í 

heild sinni verði komið lengra og að sjá 

megi þess merki sem víðast.                 

Starfsfólkið á Kletti sem er yngsta deildin 

mun áfram leggja áherslu á að vera 

börnunum góð fyrirmynd. Á Króki mun 

starfið fara rólega af stað í fyrstu en verður 

vonandi komið á góðan skrið að vori. 

Unnið verður með sama gildið á Króki og  

Koti: 1. frið, 2. virðingu og kærleika og 

svo áfram eins og efni standa til. 

Við munum breyta starfsaðferðum og vera 

með sama gildi á öllum deildum á sama 

tíma.  

Einnig verður Grænfáninn vonandi kominn 

í báða skólana. 

 

 

Lífsmenntarstundir Tjarnarbrekka Starfsfólkið á Tjarnarbrekku  leggur 

áherslu á að sem flestir geti tekið þátt í 

Lífsmenntarstundum. Þó er aðaláherslan 

lögð á miðhópinn og elsta hópinn. Vitað er 

að börnum fækkar í vetur komandi og mun 

því verða að skipuleggja og vinna eftir því 

sem aðstæður koma til með að bjóða upp á.  

 

Samskiptasíða Stofna átti samskiptasíðu milli foreldra og 

starfsfólks leikskólanna vegna m.a. 

þróunarverkefnisins. 

Þá síðu er ekki búið að stofna en er í 

farvatninu 
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Tímabil: 1. september 2015 - 1. maí 2016. 

Á þessum tíma er áætlað að markvisst þróunarstarf verði komið á fulla ferð og að allt starfsfólk verði 

farið að tileinka sér vinnubrögð þau sem Lífsmenntin boðar. 

Kynningarfundir með foreldrum haldnir haustið 2015 og að samskiptasíðan verði komin af stað. 

Ný námskrá leikskólanna þar sem Lífsmenntin er gerð að stefnu leikskólanna  komi út á vordögum 

2015  

 Unnið er að gerð kennslugagna en hingað til hefur verið farið eftir bókinni lífsmennt og er hún vel til 

þess fallin enda hönnuð sem slík. 

Að allt skipulag skólanna verði í anda lífsmenntar. Að grunnþættir menntunar og Lífsmenntin verði 

sem heildstæðust. 

Varðandi sjálfbærni: þá verði leikskólarnir komnir með Grænfánann ekki síðar en vorið 2016. 

Ábyrgðarmenn: 

Hallveig Guðbjört Ingimarsdóttir og Helga Bjarnadóttir 

 

 

4.2. Kostnaður 

Farið var í kynnisferð í systurskóla leikskólanna; Álfaheiði í Kópavogi 24. apríl 2015 og fékk þá 

starfsfólk leikskólanna að kynnast Lífsmenntarstarfi leikskólans og almennt að kynna sér hvernig 

Lífsmenntin hefur þróast og hvernig leikskólinn og nærumhverfi hans hefur þróast með 

Lífsmenntarverkefninu. Gert er ráð fyrir að í þessa ferð fari megnið af þeim styrk sem leikskólarnir fá. 

Einn fundur hefur verið haldinn tileinkaður þróunarverkefninu og fengu starfmenn yfirvinnu greidda 

fyrir hann. Að auki eru laun verkefnisstjóra en sú vinna hefur ekki öll verið skráð. Þó eru líklega 2 

tímar í yfirvinnu merktir verkefnisstjóra Lífsmenntar. 

4.3. Niðurstöður  
Ávinningur af verkefninu er margvíslegur. Fyrst má nefna að kennarar telja sig meðvitaðri um gildin 

og hve mikilvægar fyrirmyndir þeir eru. Þeir skoða betur eigin störf og eru meira vakandi fyrir því 

hvernig hægt er vinna með Lífsmennt í leikskólunum. Nokkur reynsla er komin á vinnubrögð, val á 

verkefnum og aðferðir til að nálgast og flétta Lífsmenntina inn í starfið. Byggt verður á þeirri reynslu 

og bætt við eftir því sem verkefnið þróast. 

Eftirfarandi þróun mátti sjá hjá börnum og starfsfólki:  

• Þau elstu og næstelstu lærðu um gildin og hugtök þeim tengd. 

• Þau unnu verkefni tengd Lífsmennt í skapandi starfi  

• Hlutverkaleikur litaðist af sáttfýsi og virðingu  

• Elstu börnin urðu þolinmóðari og víðsýnni  

• Kennarar og leiðbeinendur þjálfuðust í starfi sínu með börnunum  

• Kennarar urðu meðvitaðri um sjálfa sig sem fyrirmyndir 

Áhrif  þessarar vinnu á börnin voru jákvæð og uppbyggileg. Þau áttu betra með að tjá sig um skoðanir 

sínar og líðan, urðu þolinmóðari, umburðarlyndari og víðsýnni.   
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Lokaorð 

Það er von mín að þessi skýrsla sýni og sanni að fyrri hluta styrkveitingar Sprotasjóðs til Leikskóla 

Vesturbyggðar hafi verið vel varið og að framhald verði þar á. 

Mikið er enn óunnið og því mikilvægt að geta haldið áfram með þetta þróunarverkefni. Ég er viss um 

að leikskólarnir; starfmenn þeirra og leikskólabörnin  muni  njóta þess í framtíðinni að starfa eftir 

stefnu Lífsmenntar. 

 Með virðingu og þökk, 

Hallveig Guðbjört Ingimarsdóttir 

Verkefnisstjóri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. maí 2015  

  

_______________________      _____________________________ 

 Undirskrift verkefnisstjóra      Undirskrift skólastjóra ábyrgðar  
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Heimildir  

Með leyfi leikskólasjóra Álfaheiðar; Elísabetar Eyjólfsdóttur er þátturinn um Lífsmenntina á bls. 4 

fenginn að láni til glöggvunar á því um hvað Lífsmennt snýst í stuttu máli. Að öðru leyti er stuðst við 

bókina Lífsmennt sem leikskólarnir eru að læra að nota sem handbók í starfi sínu. 

 

Hallveig Guðbjört Ingimarsdóttir 


