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Ágætu foreldrar/forráðamenn 

Verið þið og barnið ykkar velkomin í leikskólann Bjarkalund. Við viljum veita ykkur 

upplýsingar um ýmis atriði sem tengjast starfsemi leikskólans sem nauðsynlegt er fyrir 

foreldra/forráðamenn að vita. 

Leikskólinn Bjarkalundur er staðsettur í Vallarhverfinu og tók leikskólinn til starfa 8. ágúst 

2016. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli þar sem 80 börn geta dvalið samtímis og 

starfsmenn geta verið um það bil 25 talsins. Á yngri gangi eru deildirnar Mói og Mosi og á 

eldri gangi eru Hella og Hraun. Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um leikskóla frá árinu 

2008. Hann er rekinn af Hafnarfjarðarbæ og hefur fræðsla- og frístundasvið Hafnarfjarðar 

eftirlit með fag- og rekstrarlegum þáttum starfsins. 

Leikskólinn lítur til starfsaðferða Reggio Emilia, þar sem litið er á barnið sem hæfan 

einstakling með möguleika og getu til að efla eigin þekkingu. Til að vinna með hæfileika og 

styrkleika barnanna er áhersla á lýðræði, samræðu, sjálfsstyrkingu og þekkingaleit. 

Gildi leikskólans eru samvinna, virðing og umhyggja. Þær reglur sem gilda innan skólans 

byggjast á þessum gildum og eiga þau þannig að endurspeglast í skólastarfinu. Áhersla er lögð 

á, að í samskiptum við börn séu gildin virðing og umhyggja höfð að leiðarljósi. 

Að byrja í leikskóla 

Að byrja í leikskóla er ný reynsla fyrir 

barnið og foreldra/forráðamenn þess. 

Mikilvægt er að góð samvinna eigi sér stað 

frá byrjun milli foreldra/forráðamanna og 

starfsfólks. Barnið þarf að fá góðan tíma til 

að kynnast deildinni sinni, umhverfinu, 

starfsfólkinu og barnahópnum. 

  Aðlögun er mikilvægur þáttur í 

upphafi leikskólagöngu, en við notum 

aðferð sem nefnd er þátttökuaðlögun. Í slíkri nálgun er lögð áhersla á samvinnu milli heimilis 

og leikskóla. Barnið lærir að vera í nýjum aðstæðum, foreldrar/forráðamenn fá tækifæri til að 

kynnast starfinu og verða öryggir í umhverfinu en með öryggi foreldra/forráðamanna kemur 

öryggi barna. Einnig getur orðið tenging á milli foreldrahópsins sem er með börnin sín í 

aðlögun á sama tíma. Aðferðin byggist á því, að ekki er verið að venja barn við það að vera 

skilið eftir í leikskólanum heldur er það að læra að vera í nýju aðstæðum. 
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  Með því að huga að góðum aðlögunartíma, aukum við líkur á góðum tengslum milli 

foreldra/forráðamanna og starfsfólks, en slík tengsl geta stuðlað að því að hið sameiginlega 

uppeldisstarf gengur betur. Reynslan hefur sýnt, að þegar aðlögun er gefin góður tími í 

upphafi, hafi það jákvæð áhrif á líðan barnsins í leikskólanum. Aðlögun barnsins tekur að 

jafnaði þrjá daga og eru foreldrar/forráðamenn með því allan tímann.  Foreldrar/forráðamenn 

sjá alfarið um barnið, gefa því að borða, skipta um bleiur, sitja í samverustundum o.fl. 

Starfsmennirnir eru börnunum og foreldrum/forráðamönnum þeirra innan handar á 

aðlögunartímanum. Með þessum hætti öðlast barnið fljótt öryggi í leikskólanum. 

Aðlögunardagarnir eru mjög mikilvægir fyrir barnið til að stuðla að vellíðan þess í 

leikskólanum í framtíðinni. Foreldrar/forráðamenn eru vinsamlegast beðnir um að vera ekki í 

símanum meðan á aðlögun stendur, heldur vera alfarið til staðar fyrir barnið í nýjum 

aðstæðum.  

Í Bjarkalundi höfum við valið að fyrsta heimsókn eigi sér stað á heimili barnsins þar sem 

kennarar fá tækifæri til að sjá það í sínu daglega umhverfi og þar með kynnast heimi þess. Í 

þessari stuttu heimsókn afhendum við foreldrum/forráðamönnum möppu með ýmsum 

upplýsingum. Mikilvægt er að hafa í huga að hvert barn er einstakt og engin aðlögun er eins, 

en því getur aðlögunartími barnsins verið lengri en áætlun segir til um. 

Foreldrar/forráðarmenn eru hvattir til þess að lengja dagana í 

leikskólanum jafnt og þétt, þannig að barnið sé ekki allan 

vistunartímann frá fyrsta degi án foreldra/forráðamanna. 

Það er mikilvægt að góð samvinna takist milli 

foreldra/forráðamanna og starfsmanna. Nauðsynlegt er fyrir 

starfsmenn að vita um líðan barnsins og venjur heima fyrir 

og einnig að foreldrar fái upplýsingar um hvernig dagurinn í 

leikskólanum gengur fyrir sig. Oft veldur lítið atvik, hvort 

sem er í leikskólanum eða heima því að hegðun barnsins er 

ekki söm og áður. Geta þá upplýsingar auðveldað 

foreldrum/forráðmönnum og starfsmönnum að vinna úr þeim 

málum. 
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Trúnaður  

Allt starfsfólk leikskólans er bundið þagnarskyldu og þær upplýsingar sem starfsmaður fær 

um barnið eru trúnaðarmál. Þagnarskylda helst þó látið sé af starfi. 

Það skiptir miklu máli að foreldrar/forráðamenn sýni starfsemi 

leikskólans, starfsfólki og öðrum börnum trúnað. Óheimilt er 

að taka myndir í leikskólanum af börnum annarra og birta á 

samskiptamiðlum. Þó er heimilt að taka myndir á hátíðum 

leikskólans eins og sumarhátíð. Ef foreldrar/forráðamenn 

verða vitni af einhverjum samskiptum eða uppákomum í 

leikskólunum biðjum við um að sýnd sé nærgætni og trúnaður.  

Aðlögun milli deila 

Þegar börn flytjast milli deilda fer aðlögun á nýju deildina 

fram innan leikskólans og miðast yfirleitt við að hún sé í 

kringum sumarið. Það fer eftir stærð barnahópa og aldri barna 

í leikskólanum hvort þau færist milli deilda. Starfsmenn af deildinni sem börnin hafa verið á 

fylgja þeim yfir á nýju deildina og eru þeim til halds og trausts fyrst um sinn. 

Foreldrar/forráðamenn þurfa ekki að koma að aðlögun milli deilda. 

Að koma og fara  

Við leggjum áherslu á að vel sé tekið á móti börnum og foreldrum þannig að allir upplifi sig 

velkomna í leikskólann. Í lok dags er barnið kvatt og því þakkað fyrir daginn. Einnig bendum 

við á mikilvægi þess að foreldrar sýni börnum sínum þá virðingu að vera ekki í símanum 

þegar þeir koma með eða sækja börn sín. Skylt 

er að fylgja börnunum á milli heimilis og 

leikskóla og starfsfólk látið vita þegar komið er 

með barn og það sótt. Börn yngri en 12 ára 

mega ekki koma með eða sækja börn úr 

leikskólanum. Foreldrar/forráðamenn láta vita 

við upphafi skólagöngu hverjir koma til með að 

sækja barnið en nauðsynlegt er samt að láta vita 

daglega ef annar en foreldri/forráðamaður 

sækir. Þegar börn þurfa að fara til læknis innan vistunartímans er gott að láta starfsmenn 

leikskólans vita af því þegar komið er með barnið í leikskólann.  
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Dagskipulag  

Leikskólinn fylgir ákveðnu dagskipulagi 

og er það sniðið að þörfum barnanna, 

þroska þeirra og aldri. Á ákveðnum 

tímum matast börnin, leika og læra, 

hvíla sig eða sofa. Dagskipulagið 

myndar ramma um uppeldistarfið í 

leikskólanum en er þó breytilegt eftir 

þörfum. Það heldur starfi leikskólans í 

hæfilega föstum skorðum og skapar 

öryggi og festu sem eykur vellíðan barna 

og starfsfólks. Börnin vita að hverju þau ganga á degi hverjum og kemur dagskipulagið í veg 

fyrir óþarfa biðtíma og árekstra í samskiptum. Hver deild hefur búið til sitt dagskipulag sem 

er sýnilegt á upplýsingatöflu fyrir utan deild barnsins.  

Útivera 

Útivist er mikilvægur þáttur í leikskólastarfi og börnin 

fara að jafnaði út á hverjum degi. Í útveru geta börnin 

notið sín í frjálsum leik, eflt grófhreyfingar og sköpun. 

Lengd og tímasetning útiveru fer eftir aldri barna og 

dagskipulagi hverrar deildar.  

Klæðnaður 

Athygli skal vakin á því að leikskólinn er vinnustaður 

barnsins og ber því að hafa fatnað í samræmi við það. 

Hann þarf að vera þægilegur og þola ýmis óhöpp sem 

geta átt sér stað í leik og starfi svo sem málingar- og 

matarslettur. Íslensk veðrátta krefst þess að daglega séu 

meðferðis hlý föt til útiveru.  

 Foreldrar/forráðamen fara yfir hólf barna sinna daglega til að átta sig á því hvað kann 

að vanta. Á mánudögum taka foreldrar/forráðamenn föt úr töskum barnanna og hengja þau í 

hólfið svo það sé aðgengilegt fyrir börnin. Töskunar fara þá heim og foreldrar/forráðamenn 

geta komið með þær aftur á föstudaginn til að tæma hólfið. Ef barn er ekki með það sem til 

þarf fyrir daginn munum við hafa samband og óska eftir því að foreldrar/forráðamenn komi 
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með það.  

Merkja þarf allan klæðnað mjög vel. Leikskólinn ber ekki ábyrgð á fötum barnanna.  

 

Matstofa  

Við á Bjarkalundi erum með matstofu þar sem öll börn leikskólans borða, þannig að ekki er 

borðað á deildunum sjálfum. Boðið er upp á þrjár máltíðir á dag, morgunmat, hádegismat og 

nónhressingu. Tvisvar sinnum á dag er ávaxtastund. Börnin eru hvött til að bjarga sér sjálf, ná 

í disk, skammta sér mátulega af mat og finna sér sæti, en þannig eflum við sjálfstæði þeirra. Í 

leikskólanum er áhersla lögð á notalegt andrúmsloft á matmálstímum og að börnin geti haft 

áhrif hvað þau eru lengi að borða og eigi þar góða samverustund með félögum sínum. 

Morgunmatur byrjar um kl. 8:15 og þurfa börn að vera komin í síðasta lagi kl. 8:45 til þess að 

þau nái að klára morgunmat áður en íþróttastarf hefst í salnum sem og faglegt starf á deildum.  

Hvíld  

Hvíldartími barna er mikilvægur og á yngri gangi er nauðsynlegt að virða hann, ef börn þurfa 

að fara til læknis eða annað innan hans þarf að vera búið að sækja barn í síðasta lagi kl. 11:30 

áður en börn fara í hvíld og koma með það aftur eftir kl 13:00 þegar börnin fara að vakna.  

Í Bjarkalundi er lögð áhersla á að öll börn upplifi rólega stund um miðbik dags. Við viljum 

gefa börnunum tækifæri til að hvíla líkamann, læra að slaka á og finna ró. Við teljum að allir 

þurfi á smá ró og næði að halda eftir hádegismatinn og 

verkefni morgunsins. Yngstu börnin sofa á meðan þau 

eldri hlusta á sögu eða tónlist. Á yngri gangi fara öll 

börn í hvíld og ef þau sofna teljum við að þau þurfi á 

því að halda eftir amstur morgunsins. Við þurfum öll 

að hvíla líkamann og slaka á og mikilvægt er að börn 

fái tækifæri til þess að fá hvíld frá áreiti sem getur 

einkennt leikskólastarfið. 
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Fyrir svefninn 

Okkur langar til að biðja foreldra/forráðarmenn þeirra barna sem fara í hvíld í leikskólanum 

um að koma með kodda og teppi að heiman. Eitt svefndýr er í boði hjá þeim börnum sem sofa 

og þurfa á því að halda. Annan hvern föstudag fer þetta heim í þvott og kemur til baka á 

mánudögum. Lök og dýnur eru til staðar í leikskólanum.  

Hópastarf 

Hópastarf eru skipulagaðar stundir þar sem börnum deildarinnar er skipt upp í hópa og unnið 

með afmarkað efni á markvissan hátt. Hver hópstjóri sér um sinn hóp í þessari vinnu, en hann 

heldur utan um börnin í sínum hópi ásamt því að eiga að mestu í samskiptum við 

foreldra/forráðamenn. Það er misjafnt eftir deildum hvenær hópastarf er en það má sjá á 

dagskipulagi hverrar deildar.  

Samverustundir 

Í samverustundum er lögð áhersla á 

málörvun og notalega samveru 

barna og fullorðinna. Þar er sungið, 

lesið og farið í leiki. Lengd 

stundanna miðast við aldur og 

úthald barna. Á föstudögum er 

haldin sameiginleg samvera sem 

heitir Vörðusöngur á sal, en þá 

hittast allar deildinar og syngja 

saman lög.  

Íþróttir 

Hver deild fær íþróttasalinn til afnota einu sinn í viku en 

þar fá börnin tækifæri til að auka hreyfifærni sína enn 

betur. Það er misjafnt hvernig deildirnar útfæra það en 

markmiðið með íþróttum er að efla fín-, grófheyfingar, 

styrk, jafnvægi, reglukunnáttu, gleði og fleira.  
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Persónumappa  

Hvert barn í Bjarkalundi á sína eigin persónumöppu en í hana er safnað skráningum úr leik og 

starfi innan leikskólans, afmælisdögum, vettvangsferðum og verkefnavinnu. Þegar þau hætta 

eða útskrifast úr leikskólanum fá þau hana sér til eignar. 

Leikföng 

Leikföng að heiman eru ekki í boði í leikskólanum nema á sérstökum dótadögum. Eitt 

svefndýr er í boði hjá þeim börnum sem sofa og þurfa á því að halda í hvíldinni. 

Foreldrar/forráðamenn eru beðnir um að virða þetta þar sem leikföng og slíkir munir geta 

skapað óróa, skemmst eða týnst innan barnahópsins. 

Veikindi  

Það er gert ráð fyrir að börnin taki þátt í öllu 

starfi leikskólans úti sem inni. Þess vegna 

getum við ekki tekið á móti veiku barni eða 

barni sem er að veikjast. Í leikskóla er alltaf 

meiri hætta á smiti og útbreiðslu algengra 

umgangssjúkdóma, sökum nálægðar í leik og 

starfi. Ef barn veikist og fær hita, þarf það að 

dvelja heima þar til það hefur verið hitalaust í 

1-2 sólarhringa. Fái barn smitandi sjúkdóm 

verður það að dvelja heima þar til smithætta er liðin hjá. Þetta er nauðsynleg ráðstöfun til að 

forðast útbreiðslu sjúkdóma í leikskólanum og sjálfsögð tillitsemi við önnur börn og 

starfsfólk. Gott er fyrir starfsfólk leikskólans að fá upplýsingar um veikindi barnanna, hægt er 

að tilkynna veikindi í síma 555-4941 eða á Karellen.  

Innivera eftir veikindi miðast við einn dag og í samráði við starfsmenn. Við höldum börnum 

ekki inni til þess að koma í veg fyrir að þau veikist.  
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Lyf 

Kennarar leikskólans mega ekki gefa börnum lyf. Ef barnið þarf að taka lyf er mikilvægt að 

haga lyfjagjöf þannig að þau séu gefin heima (fyrir og eftir leikskóla) en ekki í leikskólanum, 

nema annað sé bráðnauðsynlegt. Undantekning er þó með astmapúst, en þurfi barn á slíku að 

halda sjá kennarar um það. 

Ef barn hefur fæðuóþol eða ofnæmi þurfa 

foreldrar/forráðamenn að skila inn læknisvottorði.  

Óhöpp eða slys/tryggingar 

Samkvæmt verkferlum okkar höfum við strax samband við 

foreldra/forráðamann barns ef slys verður. Ef þörf er talin á 

hringjum við á sjúkrabíl. Það er því nauðsynlegt að 

bráðaupplýsingablað fyrir hvert barn sé rétt útfyllt og yfirfarið 

reglulega. Slys eru skráð hjá leikskólaum. 

Breytingar á högum 

Forráðamenn eru beðnir að tilkynna til leikskólans um 

breytingar á högum sínum svo sem breytt heimilsfang, 

símanúmer og breytta hjúkskaparstöðu. Nýtt eyðublað 

þarf að fylla út fyrir bráðaupplýsingamöppuna. 

Mikilvægt er að foreldrar/forráðamenn láti deildarstjóra 

vita um alvarleg veikindi eða dauðsfall í fjölskyldu 

barnsins svo leikskólinn og kennarar geti sem best mætt þörfum barnsins.  

Leikskólagjöld 

Leikskólagjöld eru greidd fyrirfram, einn mánuð í senn og lækka ekki nema barn sé 

fjarverandi samfleytt í meira en tvær vikur vegna veikinda og verður þá að skila inn 

læknisvottorði. Veittur er systkinaafsláttur og tekjuafsláttur, en upplýsingar um afslátt og 

gjaldskrá má finna á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar. Segja þarf leikskólaplássi upp með 

mánaðar fyrirvara. 
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Vistunartími 

Við upphaf leikskóladvalar er gerður skriflegur samningur við foreldra/forráðamenn um 

vistunartíma barns. Foreldrum/forráðamönnum ber að virða þann dvalartíma sem samið hefur 

verið um því skipulag skólastarfsins byggist á viðveru barna á hverjum tíma. Óskir um 

breytingar á vistunartíma barna verða að koma 

fyrir 15. hvers mánaðar. Þar til gerð eyðublöð er 

hægt að fá hjá deildarstjórum. Reynt er að verða 

við óskum foreldra/forráðarmanna en stundum er 

það ekki hægt vegna aðstæðna í skólanum, s.s. 

mönnunar. Skólastjórnendur láta vita hvenær eða 

hvort breytingar geta átt sér stað. Mikilvægt er að 

virða vistunartíma barnanna, en foreldrar eiga ekki 

að koma með barn fyrir vistunartíma né sækja það seinna en vistunartími segir til um. 

Karellen  

Karellen er forrit sem við í leikskólanum notum til að setja inn 

myndir, skrá viðveru barna og upplýsingar um hvernig þau 

matast og sofa í hvíld. Þar geta foreldrar/forráðarmenn líka skráð 

inn veikindi eða leyfi barna. Einnig er hægt að senda skilaboð 

milli foreldra/forráðarmanna og starfsmanna. 

Foreldrar/forráðarmenn sækja sjálfir um aðgang að Karellen 

inná https://my.karellen.is/.  

Foreldrasamvinna  

Börnin bjóða nokkrum sinnum á ári í kaffi og opið hús, sem tilvalið er að nýta sér til að 

kynnast starfinu, börnunum og starfsfólkinu í leik og starfi. Foreldrafélag er starfrækt við 

skólann, en í því eru fimm foreldrar/forráðamenn og skólastjórnendur. Hlutverk félagins er að 

hafa eftirlit með faglegu starfi leikskólans, styðja við, bæta og auðga starf leikskólans, meðal 

annars með ýmsum aðkeyptum skemmtunum. Það er valfrjálst að borga í foreldrafélagið en 

sendur er út greiðsluseðill í heimabanka tvisvar á skólaári. Foreldrafélag leikskólans hefur til 

að mynda fjármagnað skemmtun á jólaballi, jólaföndur, sumarhátíð og styrkt útskriftaferð 

elstu barnanna sem farin er í Vatnaskóg að vori. 
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Foreldrasamtal 

Í mars á hverju ári er haldið foreldrasamtal en þá hittast foreldrar/forráðamenn og hópstjóri 

barnsins í formlegu samtali til að ræða um barnið. Samtalið fer fram seinnipart og er boðið 

uppá léttar veitingar í matstofunni fyrir foreldra/forráðamenn. Starfsmenn leikskólans og 

foreldrar/forráðamenn geta samt sem áður óskað eftir slíku samtali þegar þörf þykir.  

Vernd barna og ungmenna 

Leikskólin starfar samkvæmt lögum um vernd barna og 

ungmenna frá 2002 13.gr 

‚,Tilkynningaskylda þeirra sem afskipta hafa af börnum og 

ungmennum. Hverjum, sem stöðu sinnar vegna hefur 

afskipti af málefnum barna og ungmenna og í starfi sínu 

verður var við óviðunandi misfellur á uppeldi og aðbúnaði 

barna eða ungmenna er skyld að gera barnaverndarnefnd 

viðvart´´. 

Okkur ber því skylda til að tilkynna til barnaverndar ef 

grunur er um vanrækslu barns. Við erum í samstarfi við 

barnavernd og erum með tengilið þar. Tilkynningarskylda 

gengur að þessu leyti framan ákvæðum laga um 

þagnarskyldu.  

Skipulagsdagar 

Samkvæmt reglum um leikskóla er Bjarkalundur lokaður fimm daga á ári vegna 

skipulagsdaga starfsmanna. Þessa daga notar starfsfólk meðal annars til að sækja námskeið og 

fyrirlestra, skipuleggja, undirbúa og endurmeta starfið. Skipulagsdagar eru á skóladagatali og 

eru að auki auglýstir með mánaðar fyrirvara  

Afmæli 

Afmælisdagur er stór dagur í lífi barns og er haldið hátíðlega upp á 

daginn. Barnið fær kórónu að láni, velur sér afmælisdisk/glas og 

heldur upp á það með börnum deildarinnar. Afmælissöngurinn er svo 

sunginn fyrir barnið á Vörðusöngi á föstudegi.  
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Sumarleyfi og frídagar 

Leikskólinn er lokaður í 4 vikur eða 20 virka daga á sumri, frá því um miðjan júlí – miðjan 

ágúst. Þá er sumarleyfi barna og starfsfólks. Einnig er lokað á öllum rauðum helgidögum sem 

og sumardaginn fyrsta, 1. maí og 17. júní.  

Sérkennsla  

Við leikskólann er starfandi sérkennslustjóri sem ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, 

framkvæmd og endurmati sérkennslunnar í leikskólanum ásamt leikskólastjóra. Hlutverk hans 

að vera faglegur umsjónarmaður sérkennslu í skólanum, að halda utan um skimanir og veita 

ráðgjöf til annarra starfsmanna leikskólans. Eftirtaldar skimanir og skráningar eru gerðar fyrir 

öll börn í leikskólanum: Hljóm – 2, Orðaskil og TRAS.   

Snemmtæk íhlutun 

Í leikskólanum Bjarkalundi hefur verið unnið 

þróunarverkefni um snemmtæka íhlutun. Snemmtæk 

íhlutun vísar til þess að gripið sé inn í eins fljótt og hægt 

er með viðeigandi aðgerðum þegar áhyggjur af 

þroskaframvindu barns vakna. Hluti af verkefninu var 

líka að setja saman verkferla um hvernig unnið væri með 

snemmtæka íhlutun, sérstaklega þegar kemur að læsi og 

skólafærni. 

Bína/SMT 

Bínureglunar eru kenndar á 

yngri gangi en Bína er brúða 

og sögupersóna í nokkrum 

bókum sem Ásthildur Bj. 

Snorradóttir 

talmeinafræðingur hefur 

skrifað. Sögupersónan Bína 

veit ekki hvernig hún á að haga sér á viðeigandi hátt, verður stundum reið og öskrar sem 

veldur erfiðleikum í samskiptum. Með Bínu fylgja sex reglur sem hægt er að kenna börnum til 

að styrkja þau í boðskiptum á jákvæðan hátt. Miðað er að því að Bína sé að læra viðeigandi 

hegðun hverju sinni og gilda mismunandi reglur á hverju svæði fyrir sig. Reglurnar sem Bína 
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lærir eru: Bína lærir að sitja, Bína lærir að hlusta, Bína lærir að passa hendur, Bína lærir að 

bíða, Bína lærir að gera til skiptis, Bína lærir að muna, Bína lærir að passa fætur og Bína lærir 

að horfa.  

Á eldri gangi er stuðst við SMT skólafærni. Markmiðið með SMT er að styrkja 

jákvæða hegðun barna og draga þannig úr tíðni óæskilegrar hegðunar. Ýmsar leiðir eru 

notaðar til þess, til dæmis að gefa skýr fyrirmæli, hrósa börnunum ásamt því að setja skýr 

mörk.  

 

Lokaorð 

Við vonumst til að gott samstarf náist við alla sem koma að leikskólastarfinu og allir megi una 

glaðir við sitt og verði ánægðir með starf leikskólans. Eflaust hafa vaknað upp margar 

spurningar um starfsemi leikskólans þar sem svona handbók getur aldrei orðið tæmandi þá 

hvetjum við foreldra/forráðamenn til að spyrja og ræða við okkur um óljós atriði.  

Með kærri kveðju og ósk um gott samstarf. 

 Kennarar Bjarkalundar 

 

 

 

 


