KÍ 2. júní 2015
Ákvæði laga um leikskóla, reglugerða sem byggðar eru á þeim og aðalnámskrár leikskóla
um símenntun og starfsþróun í leikskólum.
Efnisyfirlit:
1. Lög um leikskóla nr. 90/2008
2. Reglugerðir sem byggja á lögum um leikskóla:
 Reglugerð nr. 655/2009 um starfsumhverfi leikskóla. Handbók um velferð og öryggi
barna í leikskólum sem sett var á grundvelli reglugerðarinnar
 Reglugerð nr. 242/2009 um Sprotasjóð leik-, grunn- og framhaldsskóla
 Reglugerð nr. 896/2009 um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla
 Reglugerð nr. 856/2011um breytingu á reglugerð nr. 896/2009 um skil og miðlun
upplýsinga milli leik- og grunnskóla
 Reglugerð nr. 893/2009 um mat og eftirlit í leikskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna
um skólahald
 Reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og
nemendaverndarráð í grunnskólum
3. Aðalnámskrá leikskóla 2011
4. Yfirlit yfir fjárveitingar til Sprotasjóðs og Þróunarsjóðs námsgagna og þróun fjárveitinga.

2. Lög um leikskóla nr. 90/2008
2. gr. Markmið.
Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum
umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði.
Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra
uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti,
lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð
íslenskrar menningar.
Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera:
a. að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra,
b. að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku,
c. að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins
svo að börnin fái notið bernsku sinnar,
d. að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra,
e. að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í
lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun,
f. að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja
sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta.
3. gr. Yfirstjórn.
[Ráðherra] fer með yfirstjórn þeirra mála sem lög þessi taka til, að öðru leyti en varðar stofnun
og rekstur leikskóla, sbr. IX. kafla. Ráðherra gætir þess að farið sé eftir ákvæðum
sem lög þessi og reglugerð með þeim mæla fyrir um, sbr. V. kafla.
Ráðherra gerir Alþingi grein fyrir framkvæmd skólastarfs í leikskólum landsins á þriggja ára
fresti.
4. gr. Sveitarfélög.
Sveitarfélög bera ábyrgð á starfsemi leikskóla. Sveitarfélög hafa forustu um að tryggja börnum
leikskóladvöl og bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds í leikskólum sveitarfélags, þróun einstakra
leikskóla, húsnæði og búnaði leikskóla, sérúrræðum leikskóla, sérfræðiþjónustu, mati og eftirliti,
öflun og miðlun upplýsinga og á framkvæmd leikskólastarfs í sveitarfélagi. Sveitarfélög setja almenna
stefnu um leikskólahald í sveitarfélagi og kynna fyrir íbúum þess.
Nefnd, kjörin af sveitarstjórn, fer með málefni leikskóla í umboði sveitarstjórnar.
Leikskólastjórar, starfsfólk leikskóla og foreldrar í sveitarfélagi kjósa hver úr sínum hópi aðal- og
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varamann til setu á fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt.
5. gr. Leikskólastjóri.
Við leikskóla skal vera leikskólastjóri sem stjórnar starfi hans í umboði rekstraraðila.
Leikskólastjóri stjórnar daglegum rekstri og starfi leikskóla og gætir þess að leikskólastarf sé í
samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá og önnur gildandi fyrirmæli.
Leikskólastjóri stuðlar að samstarfi milli foreldra, starfsfólks leikskóla og annars fagfólks með velferð
barna að markmiði. Leikskólastjóri boðar til kennara- og starfsmannafunda svo oft sem þurfa þykir.
Leikskólastjóri gerir rekstraraðila og sveitarstjórn grein fyrir starfsemi leikskóla í ársskýrslu.
6. gr. Ráðning
Um ráðningu leikskólastjóra og starfsfólks leikskóla fer eftir ákvæðum sveitarstjórnarlaga og
nánari fyrirmælum í samþykkt um stjórn sveitarfélags eftir því sem við á.
Leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólakennari skulu hafa menntun
leikskólakennara, sbr. lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla,
grunnskóla og framhaldsskóla. Heimilt er að starfsfólk án leikskólakennaramenntunar taki þátt í að
annast uppeldi og menntun barna, enda fáist ekki leikskólakennari til starfsins. Kveða má á um
leiðbeiningar- og stjórnunarhlutverk leikskólakennara gagnvart öðru starfsfólki leikskóla í reglugerð.
Óheimilt er að ráða til starfa við leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á
ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild
leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.
7. gr. Starfsfólk
Starfsfólk leikskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta
kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og samstarfsfólki.
Að frumkvæði leikskólastjóra skal móta áætlun um hvernig símenntun starfsfólks skuli hagað
svo að hún sé í sem bestu samræmi við áherslur leikskóla, sveitarfélags og skólanámskrár.
Leikskólastjórar og starfsfólk leikskóla skulu samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar og eftir því
sem kann að vera mælt fyrir um í kjarasamningum eiga kost á símenntun í þeim tilgangi að efla
starfshæfni sína, kynnast nýjungum í leikskóla- og uppeldi.
12. gr. Húsnæði og fjöldi barna í leikskóla.
Gerð leikskólahúsnæðis skal taka mið af þörfum barna og þeirri starfsemi sem fram fer í
leikskóla. Leggja skal áherslu á öruggt og rúmgott náms- og starfsumhverfi. Húsnæði og allur aðbúnaður
skal taka mið af því að tryggja öryggi og vellíðan barna og starfsfólks, svo sem hvað varðar húsbúnað,
hljóðvist, lýsingu og loftræstingu. Gert skal sérstaklega ráð fyrir rými fyrir sérfræðiþjónustu vegna barna
með sérþarfir og vinnuaðstöðu starfsfólks.
Við ákvörðun fjölda barna í leikskóla skal m.a. tekið tillit til aldursdreifingar barna og sérþarfa,
lengdar dvalartíma þeirra, stærðar leik- og kennslurýmis og samsetningar starfsmannahóps.
Ráðherra setur reglugerð1 um starfsumhverfi leikskóla í samráði við Samband íslenskra
sveitarfélaga. Í reglugerðinni skal m.a. kveðið á um öryggi barna og slysavarnir, um lágmarkskröfur til
húsnæðis og aðbúnaðar barna og starfsfólks, um lengd daglegs dvalartíma barna og um aðstöðu vegna
þjónustu við börn með sérþarfir.
13. gr. Aðalnámskrá.
Ráðherra setur leikskólum aðalnámskrá sem er endurskoðuð reglulega. Í henni koma fram
helstu markmið leikskólastarfs og uppeldis- og menntunarhlutverk leikskóla, sbr. 2. gr. Í aðalnámskrá
skal m.a. leggja áherslu á gildi leiks í öllu leikskólastarfi. Einnig skal fjallað um markmið fyrir námssvið
leikskólans, foreldrasamstarf, þróunarstarf, mat á leikskólastarfi og tengsl leikskóla og grunnskóla. Í
aðalnámskrá skal skilgreina hæfniþætti á námssviðum leikskólans í samræmi við aldur og þroska barna.
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Reglugerð nr. 655/2009 um starfsumhverfi leikskóla http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/655-2009
Á grundvelli reglugerðarinnar var sett Handbók um velferð og öryggi barna í leikskólum
http://www.samband.is/tidindi/7.-tbl.-2014/velferd-og-oryggi/
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Auglýsing um gildistöku aðalnámskrár leikskóla skal birt í B-deild Stjórnartíðinda.

14. gr. Skólanámskrá og starfsáætlun.
Í hverjum leikskóla skal gefa út skólanámskrá og er leikskólastjóri ábyrgur fyrir gerð hennar.
Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá leikskóla og felur í sér uppeldis og námsáætlun leikskóla
þar sem markmið eru sett og skilgreindar leiðir að þeim markmiðum. Skólanámskrá tekur mið af
sérstöðu skóla og skólastefnu viðkomandi sveitarfélags. Skólanámskrá skal endurskoða reglulega.
Leikskólastjóri gefur árlega út sérstaka starfsáætlun. Í starfsáætlun er gerð grein fyrir árlegri
starfsemi leikskóla, svo sem skóladagatali og öðru því sem varðar starfsemi leikskólans.
Skólanámskrá og starfsáætlun skulu staðfestar af nefnd skv. 2. mgr. 4. gr., að fenginni umsögn
foreldraráðs, og skulu þær kynntar foreldrum.
15. gr. Sprotasjóður skóla.
Sprotasjóður styður við þróun og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og
aðalnámskrá leikskóla. Til sjóðsins renna fjármunir sem veittir eru í fjárlögum hverju sinni.
[Ráðuneytið] hefur umsjón með sjóðnum og setur reglugerð2 um styrkveitingar. Sjóðurinn er
sameiginlegur fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.
Í reglugerð er heimilt að fela stofnun á vegum ráðuneytisins eða öðrum þar til bærum aðila
umsjón með sjóðnum og að annast úthlutanir úr honum.
16. gr. Tengsl leikskóla og grunnskóla.
Sveitarstjórn skal koma á gagnvirku samstarfi leikskóla og grunnskóla. Í skólanámskrá skal gera
grein fyrir samstarfi milli leikskóla og grunnskóla og hvernig skuli standa að færslu og aðlögun barna
milli skólastiga.
Persónuupplýsingar, sem fyrir liggja um hvert einstakt barn í leikskóla og nauðsynlegar eru fyrir
velferð og aðlögun þess í grunnskóla, skulu fylgja barninu, enda sé krafist fullrar þagnarskyldu og
málsmeðferðar í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Foreldrum
skal gerð grein fyrir þessari upplýsingamiðlun. Meðferð upplýsinga skal vera á hendi leikskólastjóra eða
annarra sérfræðinga á vegum sveitarfélagsins samkvæmt nánari ákvörðun þess.
Ráðherra setur reglugerð3um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla þar sem m.a.
skal kveðið á um hvaða upplýsingar falla undir grein þessa, um meðferð, eyðingu og miðlun upplýsinga
milli skólastiga og um stöðu og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum sem varða börn þeirra.
17. gr. Markmið.
Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í leikskólum er að:
a. veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks
leikskóla, viðtökuskóla og foreldra,
b. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
leikskóla,
c. auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum,
d. tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum.
18. gr. Innra mat.
Hver leikskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 17.
gr. með virkri þátttöku starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á.
Leikskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og
áætlanir um umbætur.

2

Reglugerð nr. 242/2009 um Sprotasjóð leik-, grunn- og framhaldsskóla.
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/menntamalaraduneyti/nr/15354
3
Reglugerð nr. 896/2009 um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla, og reglugerð nr. 856/2011 um
breytingu á reglugerð nr. 896/2009 um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla.
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/896-2009
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19. gr. Ytra mat sveitarfélaga.
Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um
framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir
um umbætur.
Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.
20. gr. Ytra mat [ráðuneytisins].
[Ráðuneytið] annast greiningu og miðlun upplýsinga um starf leikskóla á grundvelli
upplýsinga frá sveitarfélögum skv. 19. gr. og með sjálfstæðri gagnaöflun.
[Ráðuneytið] gerir áætlun til þriggja ára um kannanir og úttektir sem miða að því að veita
upplýsingar um framkvæmd laga þessara, aðalnámskrár leikskóla og aðra þætti skólastarfs.
Ráðherra setur reglugerð4 um innra og ytra mat og upplýsingaskyldu sveitarfélaga að höfðu
samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga.
21. gr. Skipulag sérfræðiþjónustu.
Á vegum sveitarfélaga skal rekin sérfræðiþjónusta fyrir leikskóla. Í sérfræðiþjónustu felst
annars vegar stuðningur við leikskólabörn og fjölskyldur þeirra og hins vegar stuðningur við starfsemi
leikskóla og starfsfólk þeirra. Sveitarfélög ákveða fyrirkomulag sérfræðiþjónustu en skulu stuðla að
því að hún geti farið fram innan leikskóla.
Sérfræðiþjónusta fyrir leikskóla getur verið rekin sameiginlega með sérfræðiþjónustu
grunnskóla. Þá geta sveitarfélög sameinast um slíkan rekstur eða gert þjónustusamninga við önnur
sveitarfélög, stofnanir eða aðila sem veita þá þjónustusem þörf er fyrir hverju sinni.
Ráðherra setur reglugerð5 um sérfræðiþjónustu leikskóla í samráði við Samband íslenskra
sveitarfélaga.
22. gr. Framkvæmd sérfræðiþjónustu.
Börn sem þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun, að mati viðurkenndra greiningaraðila, eiga rétt á
slíkri þjónustu innan leikskólans. Þjónusta þessi skal fara fram undir handleiðslu sérfræðinga samkvæmt
ákvörðun leikskólastjóra og sérfræðiþjónustu skv. 21. gr. í samráði við foreldra.
Leikskólastjóri skal samræma innan hvers leikskóla störf þeirra sem sjá um málefni einstakra
barna skv. 21. gr. Jafnframt skal hafa samráð við félagsþjónustu sveitarfélaga vegna málefna einstakra
barna eftir því sem þurfa þykir.
Við framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu sveitarfélög leggja áherslu á góð tengsl leikskóla og
grunnskóla með samfellu í skólastarfi að leiðarljósi.
23. gr. Sérfræðingar í leikskólamálum.
Á vegum sveitarfélaga skulu starfa sérfræðingar í leikskólamálum er veita leikskólum
ráðgjöf og stuðning við nýbreytni og skólaþróun. Þeir sinna einnig eftirliti með starfsemi leikskóla og
stuðla að samstarfi þeirra innbyrðis og milli skólastiga.
25. gr. Leyfi til reksturs leikskóla.
Sveitarstjórn getur leyft öðrum aðilum að byggja og reka leikskóla í formi sjálfseignarstofnunar,
hlutafélags eða samkvæmt öðru viðurkenndu rekstrarformi. Heimilt er að binda leyfi sveitarfélags við
ákveðinn hámarksfjölda barna. Um slíka leikskóla gilda sömu lög og reglur og um aðra leikskóla
samkvæmt lögum þessum eftir því sem við á. Þar á meðal skal af hálfu viðkomandi skóla fylgt ákvæðum
stjórnsýslulaga við töku ákvarðana sem kæranlegar eru skv. 30. gr. laga þessara. Það á þó ekki við um
4

Reglugerð nr. 893/2009 um mat og eftirlit í leikskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald.
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/893-2009
5
Reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í
grunnskólum http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=49e415e2-dca6-4822-9b99-b2b6d1c326f4
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ákvarðanir um gjaldtöku. Sveitarfélög skulu setja sér reglur um veitingu rekstrarleyfa. Skulu þær birtar
opinberlega og vera aðgengilegar íbúum sveitarfélags.
Í rekstrarleyfi skal skýrt kveðið á um réttindi og skyldur rekstraraðila samkvæmt lögum þessum.
Í rekstrarleyfi skal sérstaklega fjallað um þagnarskyldu starfsfólks, sbr. 8. gr., um húsnæði og fjölda
barna, sbr. 12. gr., og um gerð skólanámskrár, sbr. 14. gr., um skyldur rekstraraðila til þess að meta með
reglubundnum hætti árangur og gæði skólastarfsins, sbr. 18. gr., láta sveitarstjórn í té gögn og
upplýsingar vegna eftirlits, sbr. 19. gr., og um skipulag og framkvæmd sérfræðiþjónustu, sbr. 21. og 22.
gr. Sveitarstjórnum er heimilt að gera samning við viðkomandi skóla um fyrirkomulag þjónustu og
gjaldtöku.
Sveitarstjórn skal tilkynna [ráðuneytinu] um veitingu rekstrarleyfis sem og ef rekstrarleyfi fellur
úr gildi.
29. gr. Þróunarleikskólar.
Ráðherra getur veitt sveitarfélögum og sjálfstætt reknum leikskólum heimild til að reka
þróunarleikskóla eða gera tilraunir með ákveðna þætti skólastarfs með undanþágu frá ákvæðum laga
þessara, reglugerða settra á grundvelli þeirra og aðalnámskrár leikskóla. Slíkum tilraunum skulu ávallt
sett eðlileg tímamörk og kveðið á um úttekt að tilraun lokinni.
Heimilt er að styrkja þróunarleikskóla og sérstakar nýjungar eftir því sem fjárlög heimila hverju
sinni.

2. Reglugerðir sem byggja á lögum um leikskóla
REGLUGERÐ
um starfsumhverfi leikskóla.
Nr. 655 3. júlí 2009
1. gr.
Gildissvið.
Reglugerð þessi tekur til aðstöðu, búnaðar, slysavarna og öryggismála í leikskólahúsnæði og á
leikskólalóðum á vegum sveitarfélaga og annarra rekstraraðila, sbr. 25. gr. laga nr. 90/2008, um
leikskóla.
2. gr.
Ábyrgð og samráð.
Sveitarfélag annast undirbúning og framkvæmd byggingar leikskólahúsnæðis og annarrar
aðstöðu fyrir leikskóla á þeirra vegum svo og kaup á tækjum og búnaði fyrir skólana. Við undirbúning
nýrra leikskóla og meiriháttar breytinga á eldra húsnæði skal leitað eftir samráði við foreldra
og starfsfólk leikskóla.
Þegar um er að ræða rekstur leikskóla á vegum annarra aðila en sveitarfélaga er undirbúningur,
gerð nýs skólahúsnæðis, viðhald þess og endurnýjun og viðhald búnaðar á ábyrgð og kostnað hlutaðeigandi rekstraraðila.
3. gr.
Skólahúsnæði, skólalóð og búnaður.
Húsnæði, skólalóð og allur búnaður skal uppfylla kröfur laga nr. 90/2008 um leikskóla,
reglugerðar þessarar, aðalnámskrár leikskóla og laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi
á vinnustöðum. Einnig ber að uppfylla kröfur heilbrigðis- og byggingaryfirvalda til slíkra mannvirkja.
4. gr.
Skipulag og hönnun.
Skipulag og hönnun leikskóla skal taka mið af áætluðum hámarksfjölda barna í skólanum,
samsetningu og þörfum barnahópsins, aldri barna og lengd dvalartíma.
Við skipulag og hönnun leikskóla skal leitast við að tryggja börnum og starfsfólki skóla öruggt
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og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Er þar sérstaklega átt við hentugan húsbúnað, hljóðvist og lýsingu
og fjölbreytni í náms- og leikaðstöðu og öðrum búnaði.
5. gr.
Lágmarksaðstaða.
Til nauðsynlegrar lágmarksaðstöðu í leikskólum telst:
a. deildarrými og viðeigandi aðstaða, búnaður og tækjakostur fyrir leik, nám og hvíld barna
samkvæmt lögum um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla,
b. rými fyrir sérfræðiþjónustu vegna barna með sérþarfir,
c. fjölnotarými til hreyfileikja, þjálfunar, listsköpunar og annarra viðburða,
d. aðstaða til að neyta málsverða,
e. aðskilin hreinlætisaðstaða fyrir börn og starfsfólk,
f. þurrkaðstaða fyrir fatnað barna og starfsfólks,
g. afmörkuð og skipulögð skólalóð með áherslu á sem mesta fjölbreytni í leik- og námsaðstöðu
með tilliti til mismunandi aldurshópa og þarfa, þ.m.t. þarfa fatlaðra barna,
h. vinnurými fyrir leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og annað starfsfólk,
i. setustofa fyrir starfsfólk.
6. gr.
Fjöldi barna.
Leikskólastjóri, að höfðu samráði við sveitarstjórn eða nefnd sveitarfélags sem fer með málefni
leikskóla í sveitarfélaginu, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla og starfsfólk leikskóla,
tekur ákvörðun um fjölda barna í leikskóla hverju sinni. Ákvörðun um fjölda barna og skipulag
skólastarfs skal taka mið af samsetningu barnahópsins, dvalartíma barna dag hvern, aldri þeirra og
þörfum, samsetningu starfsmannahóps og umfangi sérfræðiþjónustu.
Til að ná markmiðum laga um leikskóla og aðalnámskrár skal þess gætt að nægilegt rými sé
fyrir hvert barn á hverri deild þar sem meginhluti umönnunar, náms og uppeldis fer fram. Huga ber
sérstaklega að því að börn með sérþarfir geti eftir atvikum þurft aukið rými svo sem vegna
nauðsynlegra stoðtækja.
Sveitarfélögum er heimilt að binda leyfi sveitarfélags til annarra rekstraraðila við ákveðinn
hámarksfjölda barna, sbr. 15. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla. Að öðru leyti fara rekstararaðilar
með ákvörðun um fjölda barna, sbr. 1. mgr.
7. gr.
Fjöldi starfsfólks.
Sveitarstjórn eða annar rekstaraðili tekur ákvörðun um fjölda og samsetningu starfsmannahóps
í samráði við leikskólastjóra. Ákvörðunin skal byggjast á mati og tillögum leikskólastjóra og miðast
við aldur, þarfir og fjölda barna. Sé um að ræða börn með sérþarfir skal leita álits viðkomandi
greiningaraðila.
8. gr.
Dvalartími barna.
Starfsemi og skipulag leikskólastarfs skal taka mið af aldri, þörfum og hagsmunum barna með
sérstöku tilliti til daglegs dvalartíma. Æskilegt er að dvalartími barna í leikskóla sé að jafnaði ekki
lengri en níu klst. á dag. Gera skal ráð fyrir að börn fái a.m.k. 4 vikna sumarleyfi.
9. gr.
Öryggi og slysavarnir.
Húsnæði, lóð, aðstaða, búnaður og öll starfsemi sem börn taka þátt í á vegum leikskóla skal
miðast við að öryggi barna sé sem tryggast.
Barn er á ábyrgð skólans á meðan það dvelur þar, þegar það tekur þátt í skipulögðu skólastarfi
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hvort sem er innan skólans, á lóð skólans eða í ferðum á vegum skólans. Þegar um er að ræða
vettvangsferðir leikskólabarna með hópbifreiðum eða í tilvikum skólaaksturs bera sveitarfélög eða
aðrir rekstraraðilar ábyrgð á að uppfylltar séu kröfur laga og reglugerða um umferðaröryggi.
10. gr.
Handbók um öryggi barna og slysavarnir í leikskólum.
Sveitarstjórn skal útbúa handbók fyrir starfsfólk leikskóla með leiðbeinandi reglum um öryggi
barna og slysavarnir í leikskólum. Leiðbeiningar þessar skulu grundvallaðar á gildandi lögum og
reglugerðum um öryggis-, skipulags- og byggingarmál og samræmdum starfsleyfisskilyrðum fyrir
leikskóla, sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.
Leiðbeiningar þessar skulu staðfestar af sveitarstjórn sem jafnframt skal sjá um að þær séu aðgengilegar
almenningi á heimasíðu skólans eða sveitarfélagsins eða með öðrum hætti og kynntar í
skólasamfélaginu.
Sambandi íslenskra sveitarfélaga og menntamálaráðuneyti ber að móta leiðbeiningar um gerð
slíkrar handbókar.
11. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, öðlast þegar
gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 225/1995 um starfsemi leikskóla.
Menntamálaráðuneytinu, 3. júlí 2009.
Katrín Jakobsdóttir.
B-deild – Útgáfud.: 24. júlí 2009

Baldur Guðlaugsson.

REGLUGERÐ
um Sprotasjóð leik-, grunn- og framhaldsskóla.
Nr. 242 27. febrúar 2009
1. gr.
Hlutverk.
Menntamálaráðherra veitir árlega fé úr Sprotasjóði. Sjóðurinn er sameiginlegur fyrir leikskóla,
grunnskóla og framhaldsskóla. Hlutverk sjóðsins er að styðja við þróun og nýjungar í skólastarfi í
leik-, grunn- og framhaldsskólum.
Ráðherra getur falið stofnun eða þar til bærum aðila að annast einstök verkefni við undirbúning
styrkveitinga, svo sem auglýsingar, móttöku og skráningu umsókna og að veita upplýsingar og
leiðbeiningar til umsækjenda.
2. gr.
Stjórn.
Ráðherra skipar Sprotasjóði fimm manna ráðgefandi stjórn til fjögurra ára í senn. Ráðherra
skipar tvo stjórnarmenn án tilnefningar og skal annar þeirra vera formaður. Skal einn stjórnarmanna
vera tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, einn af Kennarasambandi Íslands og einn af
Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.
3. gr.
Verkefni stjórnar.
Stjórn Sprotasjóðs gerir tillögu til ráðherra um hvernig skuli ráðstafa fjárveitingu hans til
styrkþega, sbr. 6. gr. að teknu tilliti til kostnaðar skv. 3. mgr. Undirbúningi tillagna sjóðstjórnar skal
haga í samræmi við málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
Stjórn Sprotasjóðs gerir tillögu um einstök áherslusvið sem skulu hafa forgang hverju sinni.
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Sjóðstjórn getur leitað álits sérfróðra aðila við yfirferð umsókna og undirbúning tillagna um úthlutun
úr sjóðnum.
Kostnaður við umsýslu, mat á umsóknum og við störf stjórnar og rekstraraðila skal greiddur af
árlegu ráðstöfunarfé sjóðsins.
4. gr.
Auglýsing styrkumsókna.
Menntamálaráðuneyti skal árlega auglýsa styrki til þróunarverkefna. Leikskólastjórar,
skólastjórar eða skólameistarar fyrir hönd skóla, kennarahópa eða einstakra kennara geta sent inn
umsókn. Aðrir aðilar en skólar geta sótt um þróunarverkefni í samstarfi við skóla. Í þeim tilfellum skal
staðfesting á þátttöku skóla fylgja umsókn.
Auglýsingu skal birta a.m.k. í einu dagblaði sem gefið er út á landsvísu og á vef ráðuneytisins.
Í auglýsingu skulu koma fram greinargóðar upplýsingar um tilgang og hlutverk sjóðsins, helstu atriði
sem litið er til við mat á umsóknum, um eyðublöð fyrir umsóknir, hvar þau sé að finna, hvert eigi að
senda umsóknir og hvenær þær skulu hafa borist ásamt upplýsingum um þá fjárhæð sem sjóðurinn
hefur til úthlutunar.
5. gr.
Umsóknir.
Umsóknir um styrki úr sjóðnum skulu berast ráðuneytinu eða þeim aðila sem falin hefur verið
umsjón sjóðsins, sbr. 2. mgr. 1. gr., með rafrænum hætti. Í umsókn skal eftirtalið koma fram:
a. upplýsingar um nafn viðkomandi skóla og skólastjóra/skólameistara, nafn verkefnisstjóra,
annarra þátttakenda og samstarfsaðila ef einhverjir eru,
b. upplýsingar um menntun og fræðilegan bakgrunn verkefnisstjóra og upplýsingar um fyrri
verk á sviði þróunarstarfa,
c. tilgangur þróunarstarfsins innan skólans,
d. hnitmiðuð lýsing á verkefninu, markmiðum þess og þýðingu,
e. tímaáætlun og lýsing á aðstöðu þátttakenda til að vinna verkefnið,
f. hvernig staðið verði að stjórnun verkefnisins, miðlun og mati,
g. upplýsingar um nýnæmi og gildi verkefnis og stöðu þekkingar á viðfangsefninu, þar á
meðal, hvers er vænst að verkefnið muni bæta við þá þekkingu,
h. verkáætlun, lýsing á aðferðafræði, áfangaskiptingu og helstu verkþáttum,
i. greinargóðar upplýsingar um áætlaðan kostnað við verkefnið,
j. upplýsingar um hvort sótt hafi verið um aðra styrki fyrir verkefnið eða það hlotið aðra
styrki.
Styrkjum úr Sprotasjóði skal úthluta á grundvelli umsókna er berast innan þeirra tímamarka sem
tilgreind eru í auglýsingu, sbr. 4. gr.
6. gr.
Mat á umsóknum.
Mat á umsóknum skal einkum byggjast á eftirtöldum sjónarmiðum:
a. gildi og mikilvægi verkefnis með tilliti til hlutverks Sprotasjóðs,
b. verkefni feli í sér þróunarstarf innan skóla, samstarf milli skóla eða skólastiga,
c. verkefnið falli að þeim áherslum eða áherslusviðum er fram koma í auglýsingu,
d. líkum á því að umsækjanda/umsækjendum takist að ná þeim markmiðum er verkefnið miðar
að,
e. starfsferli og faglegum eða fræðilegum bakgrunni umsækjanda og annarra þátttakenda m.t.t.
þeirra krafna sem verkefnið gerir til þeirra.
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7. gr.
Tilkynning um afgreiðslu umsóknar.
Sjóðstjórn tilkynnir umsækjendum um afgreiðslu umsókna þeirra og gengur frá skilmálum við
hvern styrkþega.
Upplýsingar um styrkveitingar skulu birtar á vef menntamálaráðuneytis.
8. gr.
Eftirlit með framkvæmd verkefna.
Styrkþegar skulu eigi síðar en tveimur mánuðum eftir lok verkefnis senda sjóðstjórn skilagrein
þar sem gerð er grein fyrir hvernig styrkurinn var notaður og hvernig afraksturinn verði kynntur.
Menntamálaráðuneyti birtir á vefsíðu sinni skilagreinar vegna einstakra verkefna.
Heimilt er að krefja styrkþega um endurgreiðslu styrks, að hluta eða öllu leyti, ef sýnt þykir að
styrkfé hafi ekki verið eða verði ekki nýtt í þeim tilgangi sem ætlað var eða skilagrein hefur ekki
borist innan eðlilegra tímamarka.
Ef ekki hefur borist fullnægjandi skilagrein vegna fyrri verkefna er heimilt að hafna nýrri
umsókn.
9. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 15. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, 34. gr. laga
nr. 91/2008 um grunnskóla og 53. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla, öðlast þegar gildi.
Menntamálaráðuneytinu, 27. febrúar 2009.
Katrín Jakobsdóttir.
B-deild – Útgáfud.: 2. mars 2009

Halldór Árnason.

REGLUGERÐ
um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla.
Nr. 896 20. október 2009
1. gr.
Gildissvið.
Reglugerð þessi tekur til öflunar, meðferðar og vörslu upplýsinga um börn í leikskólum og
miðlunar upplýsinga milli leikskóla og milli leik- og grunnskóla. Til þeirra teljast upplýsingar sem
eru nauðsynlegar fyrir skólagöngu barns í leikskóla og stuðlað geta að því að leikskólinn geti mætt
þörfum þess.
2. gr.
Foreldrar.
Foreldrum er skylt að veita leikskóla upplýsingar um barn sitt sem nauðsynlegar eru fyrir
skólastarfið og velferð barnsins.
Foreldrar eiga rétt á aðgangi að upplýsingum um börn sín sem leikskólar safna og varðveita.
Um takmarkanir á upplýsingarétti þeirra fer samkvæmt fyrirmælum 17. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993
og 9. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996.
Foreldri sem ekki fer með forsjá barns á rétt á að fá upplýsingar um barnið frá leikskóla. Um
rétt foreldris til upplýsinga fer samkvæmt fyrirmælum 52. gr. barnalaga nr. 76/2003.
3. gr.
Nauðsynlegar upplýsingar.
Til nauðsynlegra upplýsinga teljast m.a. persónuupplýsingar um heilsufar, sérþarfir, líkamlega
og andlega getu til náms, leiks eða annars skólastarfs. Hér er átt við upplýsingar sem afla þarf til að
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tryggja velferð, menntun og þroska nemenda samkvæmt lögum um leikskóla og grunnskóla eða til
að sveitarstjórn, og eftir atvikum skólastjórnendur, geti sinnt skyldum sínum samkvæmt þeim lögum.
Persónuupplýsingar geta verið:
a. Almennar upplýsingar um félagslega stöðu og þroska barna.
b. Kennslufræðilegar, læknisfræðilegar, sálfræðilegar, sérkennslufræðilegar greiningar og aðrar
greiningar og sérúrræði fyrir börn, sérkennsluumsóknir, námsáætlanir vegna sérúrræða,
einstaklingsnámskrár og aðrar bakgrunnsupplýsingar sem að gagni geta komið fyrir velferð
og aðlögun barna í grunnskóla.
c. Hvers konar skrifleg eða stafræn gögn svo sem skýrslur, greinargerðir og umsagnir er varða
velferð og skólagöngu barns.
4. gr.
Þagnarskylda.
Gæta skal fullrar þagnarskyldu um persónuupplýsingar sem aflað er um barn í leikskóla og
fylgja því í aðra leikskóla eða grunnskóla. Um þagnarskyldu starfsmanna sveitarfélaga fer samkvæmt
57. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 og 8. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla. Samkvæmt lögum eða
fyrirmælum reglugerðar þessarar er óheimilt að miðla persónuupplýsingum um börn í leikskólum til
annarra en þeirra sem þess þurfa vegna starfa sinna. Málsmeðferð skal að öðru leyti vera í samræmi
við gildandi lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
5. gr.
Meðferð og öflun upplýsinga.
Við meðferð og öflun persónuupplýsinga skal þess gætt að þær séu unnar með sanngjörnum,
málefnalegum og lögmætum hætti og að öll meðferð þeirra sé í samræmi við vandaða vinnsluhætti
persónuupplýsinga samkvæmt fyrirmælum laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
Gæta skal þess að upplýsingar sem aflað er séu viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er
miðað við tilgang þeirra. Þær séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum.
6. gr.
Miðlun upplýsinga.
Um miðlun persónuupplýsinga sem fyrir liggja um hvert einstakt barn í leikskóla og
nauðsynlegar eru fyrir velferð og aðlögun þess í grunnskóla fer, auk fyrirmæla reglugerðar þessarar,
samkvæmt 3. mgr. 16. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla. Við flutning barns milli leikskóla og úr
leikskóla í grunnskóla skal leikskólastjóri þess leikskóla sem barnið var í sjá til þess að nauðsynlegar
persónuupplýsingar um barnið flytjist með tryggum og öruggum hætti til viðtökuskóla. Ef
upplýsingar um viðtökuskóla liggja ekki fyrir verða gögnin ekki send fyrr en beiðni viðtökuskóla
hefur borist.
Leikskólastjóri eða þar til bær sérfræðingur af hálfu sveitarfélags, samkvæmt nánari ákvörðun
nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga um leikskóla, leggur mat á nauðsyn upplýsinga vegna fyrirhugaðrar
skólagöngu barns í grunnskóla og ber ábyrgð á miðlun þeirra til hlutaðeigandi grunnskóla.
Leikskólastjóra ber að gera foreldrum grein fyrir hvaða upplýsingar fylgja barni á milli
leikskóla eða í grunnskóla og um rétt foreldra til að fá vitneskju um slíkar upplýsingar. Í
skólanámskrá hvers leikskóla skal tilgreina hvaða upplýsingar skulu fylgja barni á milli leikskóla eða
í grunnskóla.
7. gr.
Ábyrgð á meðferð upplýsinga.
Leikskólastjóri ber ábyrgð á meðferð og vörslu upplýsinga og að uppfylltar séu þær kröfur sem
gerðar eru til ábyrgðaraðila samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga og lögum nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn Íslands.
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Þegar skólagöngu barns í leikskóla er lokið og ekki eru lengur fyrir hendi málefnalegar ástæður
til varðveislu upplýsinga um það skal sá aðili sem falin er meðferð og varsla upplýsinga, þ.e.
héraðsskjalasafn eða Þjóðskjalasafn Íslands, annast meðferð þeirra í samræmi við fyrirmæli laga um
Þjóðskjalasafn Íslands og fyrirmæli sett samkvæmt þeim.
Eyðing gagna, skv. heimild stjórnarnefndar Þjóðskjalasafns sbr. 7. gr. laga nr. 66/1985, skal fara
fram með tryggum og öruggum hætti.
8. gr.
Varðveisla upplýsinga.
Persónuupplýsingar skulu varðveittar í læstum hirslum. Þegar persónuupplýsingar um börn eru
skráðar og varðveittar í tölvu skal þess gætt að viðkomandi skrá sé læst með tryggilegum hætti og að
aðgengi að henni sé takmarkað við þá sem það þurfa vegna starfa sinna.
9. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 3. mgr. 16. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, öðlast
þegar gildi.
Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 20. október 2009.
Katrín Jakobsdóttir.
B-deild – Útgáfud.: 10. nóvember 2009
Baldur Guðlaugsson.

REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð um skil og miðlun upplýsinga
milli leik- og grunnskóla, nr. 896/2009.
Nr. 856 5. september 2011
1. gr.
Á eftir 5. gr. reglugerðarinnar kemur ný grein sem verður 5. gr. a, svohljóðandi:
Skráning og samskipti.
Leikskólum er heimilt að nota rafrænt upplýsingakerfi til skráningar og miðlunar upplýsinga um
börn samkvæmt þessari reglugerð. Ennfremur getur leikskóli notað slíkt kerfi til þess að veita
foreldrum aðgang að upplýsingum og til samskipta við þá. Komi fram rökstudd beiðni frá foreldrum
um að aðgangur að upplýsingum verði jafnframt veittur með öðrum hætti, s.s. með tölvupósti,
símleiðis eða bréfleiðis, skal starfsfólk skóla leitast við að verða við slíkum beiðnum, enda þjóni það
hagsmunum og þörfum barnsins. Tillit skal tekið til eðlis og mikilvægis þeirra upplýsinga sem um
ræðir hverju sinni og hvort sérþarfir barns eða sérstakar aðstæður kalli á að samskipti séu með
tilteknum hætti.
2. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 3. mgr. 16. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008, og öðlast
þegar gildi.
Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 5. september 2011.
Svandís Svavarsdóttir.
B-deild – Útgáfud.: 21. september 2011
Karitas H. Gunnarsdóttir.
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REGLUGERÐ
um mat og eftirlit í leikskólum og upplýsingaskyldu sveitarstjórna um skólahald.
Nr. 893 22. október 2009
1. gr.
Gildissvið.
Reglugerð þessi tekur til innra og ytra mats í leikskólum sem reknir eru af sveitarfélögum og
öðrum aðilum. Reglugerðin tekur einnig til skyldu sveitarfélaga til að veita mennta- og
menningarmálaráðuneyti þær upplýsingar um skólahald sem óskað er eftir vegna eftirlits með skólastarfi
í leikskólum.
2. gr.
Markmið mats og eftirlits með leikskólastarfi.
Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í leikskólum er að:
a. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
leikskóla,
b. tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt
lögum,
c. veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks
leikskóla, viðtökuskóla og foreldra,
d. auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla að umbótum.
3. gr.
Innra mat leikskóla.
Hver leikskóli skal með kerfisbundnu innra mati leggja mat á árangur og gæði skólastarfs. Innra
mat skal byggja á fjölbreyttum gögnum sem taka mið af viðfangsefnum hverju sinni og skulu starfsfólk,
foreldrar, börn og foreldraráð taka þátt í því eftir því sem við á.
Virkt innra mat skal vera samofið annarri starfsemi leikskóla og skapa forsendur fyrir markvissri
skoðun á árangri, leiðum að markmiðum og aukinni ábyrgð leikskóla á eigin starfi. Innra mat
skal vera umbótamiðað og ná til allra helstu þátta skólastarfsins.
Leikskólar skulu birta á vefsvæði sínu, eða með öðrum opinberum hætti, upplýsingar um
framkvæmd innra mats, helstu niðurstöður og umbótaáætlun. Einnig skal sýnt fram á tengsl innra mats
við skólanámskrá, starfsáætlun og stefnu sveitarfélagsins um leikskólahald.
Nánari viðmið um innra mat eru sett í aðalnámskrá leikskóla.
4. gr.
Mat og eftirlit sveitarstjórna.
Nefnd skv. 2. mgr. 4. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 skal í umboði sveitarstjórnar hafa eftirlit
með því að skólastarf í leikskólum samræmist lögum, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. Við
eftirlit skal stuðst við fjölbreytt gögn, svo sem tölulegar upplýsingar, skólanámskrá, starfsáætlun,
stefnu sveitarfélags um leikskólahald og önnur gögn eftir því sem við á. Jafnframt skal nefndin sjá til
þess að áætlanir um nauðsynlegar umbætur í kjölfar ytra mats séu gerðar og þeim fylgt eftir.
Komi fram vísbendingar um að leikskóli fari ekki að lögum og sinni ekki lögbundnum skyldum
sínum skal nefndin ganga úr skugga um hvort rétt sé og sjá til þess að viðeigandi úrbætur séu gerðar
sé þess þörf.
Í skólastefnu sveitarfélaga skal koma fram með hvaða hætti sveitarstjórn stendur að mati í
leikskólum.
Sveitarstjórn skal, þegar eftir því er óskað, láta ráðuneyti í té upplýsingar um eftirlit
sveitarfélagsins með leikskólahaldi.
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5. gr.
Eftirlit og ytra mat mennta- og menningarmálaráðuneytis.
Eftirlit ráðuneytis fer fram með öflun, miðlun og greiningu upplýsinga, ytra mati, innlendum og
erlendum könnunum og rannsóknum.
Ráðherra setur fram áætlun um ytra mat til þriggja ára í senn og skal áætlunin birt á vefsvæði
ráðuneytisins. Í áætluninni skulu koma fram fyrirhugaðar úttektir og kannanir svo og eftirfylgni eftir
því sem kostur er. Áætlunin getur m.a. byggt á úttektum á einstökum þáttum skólastarfs, úttektum á
skólum og aðferðum við innra mat, svo og innlendum og erlendum könnunum og rannsóknum.
Ráðuneyti skal gera áætlun fyrir hverja úttekt þar sem fram kemur tilgangur úttektar,
úttektaraðferðir, helstu viðmið og áherslur. Ráðuneytið fær óháða sérfræðinga til að sjá um framkvæmd
úttekta og fer val á úttektaraðilum samkvæmt verklagsreglum ráðuneytisins. Niðurstöður ytra mats
eru sendar viðkomandi sveitarstjórn og birtar á vef ráðuneytisins.
Ef eftirlit ráðuneytisins bendir til þess að þörf sé á umbótum skal sveitarstjórn senda ráðuneytinu
umbótaáætlun þar sem fram kemur hvernig brugðist verður við niðurstöðum matsins og
jafnframt hvernig sveitarstjórn hyggst fylgja þeim eftir.
6. gr.
Upplýsingaskylda sveitarstjórna.
Sveitarstjórnum er skylt að veita ráðuneyti árlega, eða oftar sé þess krafist, upplýsingar um
framkvæmd skólahalds í leikskólum í sveitarfélaginu. Jafnframt skal sveitarstjórn miðla upplýsingum
um skólastarfið í sveitarfélaginu til foreldra og starfsfólks skóla.
Þær upplýsingar frá sveitarstjórnum sem hér um ræðir eru annars vegar tölulegar upplýsingar
sem aflað er árlega og hins vegar upplýsingar sem ráðuneytið aflar eftir þörfum vegna eftirlitsskyldu
sinnar, upplýsingagjafar til Alþingis og erlendrar samvinnu.
Tölulegar upplýsingar um leikskólahald sem sveitarstjórnir skulu gera grein fyrir ár hvert eru
m.a.:
a. Leikskólar: Fjöldi og heiti leikskóla í sveitarfélaginu.
b. Börn: Fjöldi barna í hverjum leikskóla, fjöldi barna í árgangi, fjöldi barna í árgangi sem fá
sérkennslu og fyrirkomulag hennar og fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku.
c. Starfsfólk: Fjöldi leikskólakennara í sveitarfélaginu, fjöldi annarra starfsmanna leikskóla en
leikskólakennara, fjöldi stöðugilda leikskólakennara, fjöldi stöðugilda þeirra sem hafa aðra
háskólamenntun og stöðugildi annarra starfsmanna, starfsheiti, stöðuhlutfall, menntunarstig
og aldur.
d. Innra starf skóla: Starfstími leikskóla, fjöldi skóladaga á ári, daglegur dvalartími barna og
daglegur opnunartími leikskóla.
Sveitarstjórn skal, þegar eftir því er óskað, láta mennta- og menningarmálaráðuneyti í té
upplýsingar um skólastarf, svo sem stefnu sveitarfélagsins um leikskólahald og framgang hennar,
skólanámskrá, sérfræðiþjónustu, foreldraráð, mat og eftirlit leikskóla og sveitarfélags og áætlanir um
umbætur.
7. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt heimild í 20. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, öðlast
þegar gildi.
Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 22. október 2009.
Katrín Jakobsdóttir.
B-deild – Útgáfud.: 9. nóvember 2009
Baldur Guðlaugsson.
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REGLUGERÐ
um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla
og nemendaverndarráð í grunnskólum.
Nr. 584 25. júní 2010
I. KAFLI
Skyldur sveitarfélaga og skilgreining sérfræðiþjónustu.
1. gr.
Gildissvið.
Reglugerð þessi tekur til sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og til
nemendaverndarráða í grunnskólum.
Sé ekki annað tekið fram er með nemendum átt við börn í leikskólum og nemendur í
grunnskólum.
Foreldrar samkvæmt reglugerð þessari teljast þeir sem fara með forsjá barns í skilningi
barnalaga.
Reglugerð þessi tekur einnig til sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla sem reknir eru af
öðrum aðilum en sveitarfélögum.
2. gr.
Inntak og markmið sérfræðiþjónustu.
Sérfræðiþjónusta tekur annars vegar til stuðnings við nemendur í leik- og grunnskólum og
foreldra þeirra og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra.
Markmið með sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg
og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi.
Sérfræðiþjónusta skal beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau
viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf
sín eftir því sem við á.
Þegar fjallað er um mat í reglugerð þessari er átt við mat á færni og stöðu nemenda og
nemendahópa. Viðeigandi matstæki geta til dæmis verið samræmd könnunarpróf, skimunarpróf,
greiningartæki, kannanir, athuganir og skoðun á einstaklingum eða nemendahópum sem nýtast til að
ná markmiðum reglugerðarinnar.
II. KAFLI
Skipulag og framkvæmd sérfræðiþjónustu.
3. gr.
Hlutverk sveitarfélaga og framkvæmd sérfræðiþjónustu.
Fræðsluyfirvöld í hverju sveitarfélagi skulu fylgjast með og stuðla að því að nemendum og
skólum sé tryggður aðgangur að sérfræðiþjónustu.
Sveitarfélög skulu tryggja að viðeigandi sérfræðiþjónusta sé veitt í leik- og grunnskólum,
ákveða fyrirkomulag hennar og stuðla að því að hún fari fram innan skóla. Sveitarfélög bera ábyrgð
á að þjónustan sé veitt og kostnaði við hana. Sveitarfélög skulu mæla fyrir um það í skólastefnu sinni
hvernig markmiðum þessarar reglugerðar verði náð. Við framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu
sveitarfélög leggja áherslu á:
a. forvarnarstarf til að stuðla markvisst að velferð nemenda,
b. snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna námsvanda, félagslegs og sálræns vanda
með áherslu á að nemendur fái kennslu og stuðning við hæfi í skólum án aðgreiningar,
c. að sérfræðiþjónusta mótist af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda, óháð starfsstéttum
sérfræðinga og hver veitir þjónustuna,
d. að styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti í leik- og grunnskólum og starfsfólk
þeirra,
e. stuðning við foreldra með ráðgjöf og fræðslu,
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f.

viðeigandi túlkaþjónustu til að tryggja að upplýsingar/ráðgjöf nýtist foreldrum og
nemendum,
g. góð tengsl leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með samfellu og heildarsýn í skólastarfi
að leiðarljósi.
Við gerð símenntunaráætlana skv. 7. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla og 12. gr. laga nr.
91/2008 um grunnskóla skal lögð áhersla á að efla þekkingu starfsfólks leik- og grunnskóla á því að
leysa viðfangsefni samkvæmt reglugerð þessari innan skólanna.
4. gr.
Skipulag sérfræðiþjónustu.
Sveitarstjórn í samráði við skólastjórnendur skipuleggur sérfræðiþjónustu. Um ráðningu
sérhæfðs starfsfólks sem henni sinnir fer eftir því sem við á samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga og
nánari fyrirmælum í samþykktum sveitarfélags.
Sveitarfélög geta rekið sérfræðiþjónustu á eigin vegum sem sjálfstæða einingu, innan eða utan
skóla, sameinast um slíkan rekstur með öðrum sveitarfélögum eða gert þjónustusamninga við önnur
sveitarfélög, stofnanir eða aðila sem veita þá þjónustu sem þörf er á hverju sinni. Þegar um slík
þjónustukaup er að ræða skal sveitarstjórn fylgjast með því að sérfræðiþjónusta uppfylli fyrirmæli
laga og reglugerða.
Gera skal sérstaklega ráð fyrir rými í leik- og grunnskólum til að veita sérfræðiþjónustu þegar á
þarf að halda vegna nemenda með sérþarfir, stuðnings og þjálfunar, óháð því hver veitir þjónustuna.
Heimilt er að reka sameiginlega sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla og grunnskóla.
Nánar skal kveðið á um skipulag sérfræðiþjónustu í skólanámskrá leik- og grunnskóla.
5. gr.
Samhæfing sérfræðiþjónustu.
Sveitarfélög skulu hafa frumkvæði að samstarfi sérfræðiþjónustu á vegum sveitarfélaga við
aðila sem annast sérhæfð greiningar- og meðferðarúrræði á vegum ríkisins vegna einstakra nemenda.
Einnig skulu sveitarfélög tryggja gagnkvæma upplýsingamiðlun milli aðila á mismunandi
þjónustustigum eftir því sem við á í samráði við foreldra og geta sett viðmið um hvernig slík þjónusta
er nýtt.
Skólastjórar skulu hafa frumkvæði að samstarfi við sérfræðiþjónustu sveitarfélags,
félagsþjónustu, barnaverndaryfirvöld og heilbrigðisþjónustu innan sveitarfélagsins vegna málefna
einstakra nemenda með sérþarfir og langvinn veikindi.
Til að stuðla að sem mestri samfellu í þjónustu við nemendur með sérþarfir skal samkvæmt
gildandi reglugerð um nemendur með sérþarfir veita viðkomandi framhaldsskóla upplýsingar um
stöðu einstakra nemenda eftir því sem við verður komið. Samráð skal haft við nemendur í samræmi
við stöðu þeirra, að fengnu samþykki foreldra. Fylgja skal málinu eftir til framhaldsskóla.
6. gr.
Aðgangur foreldra að upplýsingum í vörslu sérfræðiþjónustu.
Foreldrar geta kynnt sér gögn eða fengið afrit af gögnum í vörslu sérfræðiþjónustu með
persónulegum upplýsingum um eigin börn. Skólar og sérfræðiþjónusta sveitarfélaga skulu fara með
allar slíkar upplýsingar í samræmi við gildandi lög um persónuvernd.
Um miðlun upplýsinga milli skólastiga og skóla innan sama skólastigs fer samkvæmt
reglugerðum við 16. gr. laga um leikskóla og 18. gr. laga um grunnskóla.
Um rétt foreldra sem ekki fara með forsjá barns til upplýsinga samkvæmt reglugerð þessari fer
samkvæmt fyrirmælum 52. gr. barnalaga nr. 76/2003.
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7. gr.
Samningar um aukið hlutverk sérfræðiþjónustu.
Sérfræðiþjónusta sveitarfélaga getur á grundvelli samþykktar sveitarstjórnar tekið að sér aukið
hlutverk umfram skilgreiningar í lögum um leik- og grunnskóla um tiltekin verkefni og verklag, t.d.
hvað varðar ítarlega greiningu og meðferð á grundvelli þjónustusamninga við greiningarstofnanir og
þjónustustofnanir á landsvísu.
Sveitarfélög geta gert samning við þjónustustofnanir um að þær annist sérfræðiþjónustu vegna
tiltekinna nemendahópa þar sem sérfræðiþekking er ekki til staðar hjá sérfræðiþjónustu sveitarfélaga.
Sveitarfélög geta tekið að sér sérfræðiþjónustu í framhaldsskólum með þjónustusamningum við
framhaldsskóla eða mennta- og menningarmálaráðuneyti.
III. KAFLI
Starfshættir sérfræðiþjónustu.
8. gr.
Starfsfólk sérfræðiþjónustu.
Starfsfólk sem sinnir sérfræðiþjónustu sveitarfélaga skal hafa sérfræðimenntun á sviði kennslu,uppeldis- eða félagsmála. Starfsfólk skólaheilsugæslu getur einnig talist til sérfræðiþjónustu
sveitarfélags hvað varðar athugun, greiningu og ráðgjöf og einnig eftir atvikum fagfólk á vegum ungog smábarnaverndar. Starfsfólk sérfræðiþjónustu vinnur störf sín samkvæmt því fyrirkomulagi sem
sveitarstjórn ákveður í samræmi við VII. kafla laga nr. 90/2008 um leikskóla og IX. kafla laga nr.
91/2008 um grunnskóla.
Óheimilt er að ráða starfsmann til að sinna sérfræðiþjónustu sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot
á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við afgreiðslu umsóknar um starf sérfræðings skal
liggja fyrir sakavottorð eða heimild sveitarstjórnar til þess að afla upplýsinga úr sakaskrá sbr. 3. mgr.
6. gr. laga um leikskóla og 3. mgr. 11. gr. laga um grunnskóla.
Starfsfólk sérfræðiþjónustu skal gæta fyllstu þagmælsku um hagi barna og foreldra þeirra sem
það fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna og
eðli máls. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi láti af störfum. Þagnarskylda nær ekki til atvika sem
ber að tilkynna um lögum samkvæmt.
9. gr.
Stuðningur við starfsfólk.
Í stuðningi við starfsfólk skóla felst m.a. ráðgjöf vegna kennslu og umönnunar nemenda og
ráðgjöf vegna náms nemenda með sérþarfir. Stuðningur við starfsfólk felst einnig í ráðgjöf vegna
starfshátta skóla, nýbreytni- og þróunarstarfa og starfsumhverfis.
10. gr.
Stuðningur við forvarnarstarf.
Í forvarnarstarfi leik- og grunnskóla felst m.a. fræðsla, mat og verkefni fyrir nemendur,
starfsfólk skóla og foreldra með það að markmiði að skólaganga nemenda gangi sem best og að
skólabragurinn verði sem jákvæðastur. Nemendur sem kunna að eiga í líkamlegum, sálrænum eða
félagslegum vanda fái viðeigandi stuðning og námsaðstoð við hæfi til að þeir geti tekið virkan þátt í
skólastarfi.
Í leik- og grunnskólum skal starfsfólk skóla meta hvaða nemendur kunna að eiga í erfiðleikum
með lestrarnám eða lestur, eða aðra námsörðugleika, með viðeigandi matstækjum, bregðast við því
með kerfisbundnum hætti og sjá til þess að allir nemendur fái nauðsynlega aðstoð. Fylgst skal
reglulega með framförum og brugðist við jafnóðum.
Sé þörf á nánari athugun og greiningu á grundvelli mats, skv. 2. mgr., skal skólastjóri eða
fulltrúi hans óska eftir sérfræðiaðstoð. Starfsfólk sérfræðiþjónustu skal aðstoða starfsfólk leik- og
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grunnskóla við greiningu á nemendum sem kunna að eiga í líkamlegum, sálrænum eða félagslegum
vanda sem geta haft áhrif á námsframvindu. Einnig skal sérfræðiþjónusta aðstoða starfsfólk leik- og
grunnskóla við greiningu á námsaðstæðum, veita ráðgjöf um hvernig brugðist skuli við og vísa á
viðeigandi úrræði.
Starfsfólk sérfræðiþjónustu skal fylgjast með að viðeigandi matstæki séu tiltæk, útvega slík
matstæki eftir því sem þörf krefur og aðstoða við framkvæmd og eftirfylgni í samstarfi við
fræðsluyfirvöld.
Allar athuganir á vegum sérfræðiþjónustu sem varða einstaka nemendur skulu gerðar í samráði
við og með formlegu samþykki foreldra og óheimilt er að taka gjald fyrir slíkar athuganir.
11. gr.
Beiðni um athugun, greiningu og ráðgjöf.
Foreldrar nemenda í leik- og grunnskóla geta óskað eftir athugun, greiningu og ráðgjöf fyrir
börn sín. Auk þess geta skólastjórnendur, kennarar, náms- og starfsráðgjafar, eða eftir atvikum annað
starfsfólk skólans eða skólaheilsugæslu, lagt fram ósk um slíka sérfræðiaðstoð í samráði við og með
samþykki foreldra. Beina skal beiðnum til skólastjóra.
Allar greiningar á nemendum og námsaðstæðum þeirra skulu gerðar í samráði við og með
samþykki foreldra og skulu þeir upplýstir um niðurstöðuna.
Sveitarstjórn skal á grundvelli umsagnar fræðsluyfirvalda sveitarfélaga setja verklagsreglur um
meðferð beiðna samkvæmt þessari grein.
Verkferlar skóla og sérfræðiþjónustu sveitarfélaga vegna sérfræðiaðstoðar við nemendur skulu
vera aðgengilegir.
12. gr.
Ráðgjöf, eftirfylgni og mat á árangri.
Að fenginni athugun eða greiningu gerir starfsfólk sérfræðiþjónustu sveitarfélags tillögu um
viðeigandi úrræði með starfsfólki skóla, svo sem ráðgjöf og fræðslu til kennara og foreldra og
viðeigandi stuðning við nemendur eða nemendahópa. Eftirfylgni og mat á árangri er í höndum
sérfræðiþjónustu í samstarfi við viðkomandi skóla.
13. gr.
Stuðningur sérfræðiþjónustu við foreldra.
Sérfræðiþjónusta sveitarfélaga skal eftir því sem aðstæður leyfa gefa foreldrum kost á almennri
ráðgjöf og fræðslu, svo sem vegna skólagöngu barna þeirra, samstarfs heimila og skóla og hegðunar
barna þeirra.
Jafnframt skal sérfræðiþjónusta sveitarfélaga veita foreldrafélögum, foreldraráðum leikskóla og
skólaráðum grunnskóla ráðgjöf og stuðning vegna lögbundinnar starfsemi þeirra.
14. gr.
Sérstök aðstoð og þjálfun.
Telji skólastjóri og foreldrar að barn þarfnist sérstakrar aðstoðar eða þjálfunar til að geta notið
leikskóla- eða grunnskólagöngu sem best, ber þeim að hafa samráð um hvort unnt sé að leysa málið
innan skólans og/eða hvort leitað skuli til sérfræðiþjónustu sveitarfélags eða annarra sérfræðinga.
Verði aðilar sammála um að leita eftir slíkri þjónustu hlutast skólastjóri til um að sú þjónusta sé veitt.
Skólastjóri ábyrgist að gerð sé áætlun sem byggir á markmiðum aðalnámskrár í samræmi við metnar
sérþarfir.
Sveitarfélög skulu stuðla að því að þjálfun sem nemendur þurfa reglulega fari sem mest fram
innan leik- og grunnskóla hjá viðeigandi sérfræðingum þótt aðrir aðilar en sveitarfélög veiti þjónustuna.
Sveitarstjórn gerir sérstakan samning um þjónustuna.
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IV. KAFLI
Samræmingarhlutverk leikskóla.
15. gr.
Samræmingarhlutverk skólastjóra leikskóla.
Skólastjóri leikskóla skal samræma innan hvers leikskóla störf þeirra sem sjá um málefni
einstakra barna er lúta að sérfræðiþjónustu skv. 21. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla.
Jafnframt skal skólastjóri leikskóla stuðla að samráði við félagsþjónustu sveitarfélags og
barnaverndaryfirvöld vegna málefna einstakra barna eftir því sem þurfa þykir.
Sveitarstjórn er heimilt að stofna ráð eða teymi í leikskólum vegna þessarar samræmingar og
ákveða hlutverk, skipan, samsetningu og starfshætti þess.
V. KAFLI
Starfsemi nemendaverndarráða grunnskóla.
16. gr.
Samræmingarhlutverk skólastjóra grunnskóla.
Skólastjóri grunnskóla skal samræma innan hvers grunnskóla störf þeirra sem sjá um málefni
einstakra nemenda er lúta að sérfræðiþjónustu, náms- og starfsráðgjöf og skólaheilsugæslu með
stofnun nemendaverndarráðs skv. 40. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla.
Jafnframt skal skólastjóri grunnskóla stuðla að samráði við félagsþjónustu sveitarfélags og
barnaverndaryfirvöld vegna málefna einstakra nemenda eða nemendahópa eftir því sem þurfa þykir.
17. gr.
Hlutverk nemendaverndarráðs.
Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur
varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til
aðstoðar um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. Samstarfið getur verið bæði
vegna einstakra nemenda og forvarnarstarfs.
18. gr.
Skipan nemendaverndarráðs.
Skólastjóri skipar nemendaverndarráð til eins árs í senn og er ábyrgur fyrir starfrækslu ráðsins
sem skal taka mið af aðstæðum í hverjum skóla. Skólastjóri eða fulltrúi hans stýrir starfi
nemendaverndarráðs.
Í nemendaverndarráði grunnskóla eiga sæti skólastjóri og/eða fulltrúi sem hann tilnefnir,
umsjónaraðili kennslu nemenda með sérþarfir, fulltrúi skólaheilsugæslu, fulltrúi sérfræðiþjónustu
sveitarfélags og náms- og starfsráðgjafi. Einnig geta fulltrúar frá félagsþjónustu sveitarfélags og
barnaverndaryfirvöldum tekið þátt í starfi nemendaverndarráðs þegar tilefni er til.
19. gr.
Vísun mála til nemendaverndarráðs.
Fái nemandi ekki fullnægjandi aðstoð vegna fötlunar, sjúkdóms eða námslegra, félagslegra eða
tilfinningalegra erfiðleika skal umsjónarkennari vísa málinu skriflega til nemendaverndarráðs.
Fulltrúar í nemendaverndarráði geta haft frumkvæði að því að mál einstakra nemenda séu tekin
upp í ráðinu.
Starfsfólk skóla, foreldrar, nemendur og fulltrúar sérfræðiþjónustu skólans geta óskað eftir því
við skólastjóra eða fulltrúa hans í nemendaverndarráði að mál einstakra nemenda eða nemendahópa
verði tekin fyrir í ráðinu.
Ávallt skal upplýsa foreldra um að máli barna þeirra sé formlega vísað til skólastjóra eða
nemendaverndarráðs og leita eftir samstarfi við foreldra um lausn mála eftir því sem framast er kostur.
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Nemendaverndarráð skal taka fyrir málefni sem vísað er til ráðsins eins fljótt og auðið er.
20. gr.
Starfshættir nemendaverndarráðs.
Nemendaverndarráð fjallar um sérstök úrræði fyrir einstaka nemendur eða nemendahópa sem
lögð hafa verið fyrir ráðið. Ráðið metur hvaða viðbótarupplýsinga er þörf og boðar á sinn fund
umsjónarkennara og foreldra svo og aðra aðila sem tengjast málinu ef þörf krefur.
Þegar ákvörðun hefur verið tekin um nauðsynlegar ráðstafanir, umbætur eða aðgerðir getur
skólastjóri falið aðilum innan ráðsins að fylgja málinu eftir ef nauðsyn krefur.
Fara skal með persónuupplýsingar í samræmi við fyrirmæli um þagnarskyldu og gildandi lög
um persónuvernd. Þeir sem sitja í nemendaverndarráði skulu gæta þagmælsku um atriði sem varða
einka- og fjárhagsmálefni einstaklinga sem þeir fá vitneskju um og leynt eiga að fara. Þagnarskylda
nær ekki til atvika sem ber að tilkynna um lögum samkvæmt. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi
láti af störfum.
Nemendaverndarráð setur sér starfs- og verklagsreglur þar sem m.a. er kveðið á um tíðni funda
ráðsins. Halda skal fund í nemendaverndarráði ef a.m.k. tveir fulltrúar í ráðinu óska þess. Fundir
skulu færðir til bókar.
VI. KAFLI
Önnur ákvæði.
21. gr.
Kæruheimildir.
Ákvarðanir um rétt einstakra nemenda í leikskóla, sem teknar eru á grundvelli 22. gr. laga nr.
90/2008 um leikskóla um rétt til sérstakrar aðstoðar og þjálfunar, eru kæranlegar til mennta- og
menningarmálaráðherra samkvæmt fyrirmælum 30. gr. sömu laga.
Synjun skólastjóra á beiðni foreldra um greiningu á grunnskólastigi skv. 3. mgr. 40. gr. laga nr.
91/2008 um grunnskóla er kæranleg til ráðherra samkvæmt fyrirmælum 47. gr. sömu laga. Ráðuneytið
getur í úrskurði mælt fyrir um að tilteknum nemanda skuli veitt greining.
Ákvarðanir sem teknar eru af hálfu sveitarfélags í samráði við foreldra, í framhaldi af niðurstöðu
greiningar, eru ekki kæranlegar til ráðherra, þ.e. ákvarðanir um úrræði og aðra eftirfylgni
greiningar.
22. gr.
Sérfræðiþjónusta í sjálfstætt reknum skólum.
Leik- og grunnskólar eiga rétt á sérfræðiþjónustu sveitarfélags óháð rekstrarformi skóla.
Um sérfræðiþjónustu í sjálfstætt reknum grunnskólum fer að öðru leyti samkvæmt samningi
sem gerður er milli sveitarfélags og viðkomandi skóla sem hlotið hefur viðurkenningu mennta- og
menningarmálaráðuneytis skv. 43. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla.
23. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 21. gr. og 22. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla og
40. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla og öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi reglugerðir um
sérfræðiþjónustu skóla nr. 386/1996, reglugerð um nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 388/1996
og reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995.
Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 25. júní 2010.
Katrín Jakobsdóttir.
B-deild – Útgáfud.: 15. júlí 2010
Ásta Magnúsdóttir.
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3. Aðalnámskrá leikskóla 20116
Aðalnámskrá leikskóla er gerð á grundvelli 13. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008. Efnislega byggist
hún á markmiðum 2. gr. laga um leikskóla og er ætlað að vera leiðarvísir fyrir leikskólastarf.
Fyrstu þrír kaflar aðalnámskrárinnar eru sameiginlegir fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.
Þeir eru:
1. Hlutverk aðalnámskrár
Aðalnámskrá byggir á lögum um leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og framhaldsskóla
(nr. 92/2008). Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið á þessum skólastigum og leiðsögn um tilgang
þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í
lögunum.
Aðalnámskrá er ætluð stjórnendum, skóla, kennurum og öðru starfsfólki í skólakerfinu. Einnig veitir
hún nemendum, foreldrum þeirra, opinberum stofnunum, félagasamtökum, aðilum atvinnulífsins og
almenningi upplýsingar um tilgang og starfsemi skóla. Segja má að aðalnámskrá sé samningur
þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál.
Hlutverk aðalnámskrár er margþætt:
 Aðalnámskrá birtir menntastefnu stjórnvalda, námsframboð og námskröfur og ber skólum og
starfsmönnum þeirra að fylgja ákvæðum hennar við skipulagningu skólastarfs. Aðalnámskrá á
því að tryggja börnum og ungmennum góðar aðstæður til náms í samræmi við gildandi lög og
menntastefnu.
 Aðalnámskrá er helsta stjórntæki fræðsluyfirvalda til að tryggja samræmi og samhæfingu
skólastarfs við útfærslu sameiginlegrar menntastefnu. Námskráin er ein meginforsenda þess að
mennta- og menningarmálaráðuneytið geti gegnt lögboðnu hlutverki sínu við að annast
yfirstjórn og eftirlit með gæðum og framkvæmd skólastarfs.
 Aðalnámskrá markar starfsramma stjórnenda, kennara og starfsfólks einstakra skóla við
skipulagningu, framkvæmd og mat á skólastarfi sem þeim er skylt að útfæra, m.a. í
skólanámskrá.
 Aðalnámskrá veitir nemendum og forráðamönnum þeirra upplýsingar um gæðakerfi og helstu
viðmið sem starfsemi skóla byggist á. Hún er grundvöllur mats á skólastarfi og námsmats í
skólum. Námskránni er ætlað að veita kennurum, nemendum og foreldrum þeirra, upplýsingar
um menntun barna og ungmenna á hverju skólastigi. Námskráin er einnig til hliðsjónar fyrir þá
sem annast menntun kennara og annars starfsfólks skóla svo og þá sem vinna við gerð
námsgagna, stunda rannsóknir og annast úttektir á skólastarfi.
1.1 Sameiginlegur hluti aðalnámskrár
Ýmsir þættir sem fjallað er um í aðalnámskrá eru sameiginlegir leikskóla, grunnskóla og
framhaldsskóla. Kaflar 1−3 eru sameiginlegir í námskrám skólastiganna þriggja en þar er fjallað um
stefnumið menntakerfisins, um almenna menntun og markmið skólakerfisins, um grunnþætti
menntunar og um mat á skólastarfi. Lögð er áhersla á sveigjanleika og samfellu í skólakerfinu, bæði í
inntaki og starfsháttum. Jafnframt er lögð áhersla á skólaþróun og sameiginlega þætti í fagmennsku
kennara á öllum skólastigum.
Í almennum hluta aðalnámskráa leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla er lýst hlutverki hvers
skólastigs og sérstakri áherslu í námi og kennslu á hverju þeirra; markmiðum, viðfangsefnum og
starfsháttum. Í skólanámskrám sem gefnar eru út í einstökum skólum er stefna aðalnámskrár útfærð í
samræmi við stefnu á hverjum stað, nemendahóp, faglega áherslu og sérkenni í hverju tilviki.
1.2 Hlutverk skóla
Skólar eru menntastofnanir og hlutverk þeirra er skilgreint í löggjöf um menntun. Skólar landsins
mynda samstæða heild, skólakerfi, sem tryggja skal samræmi og samhengi í menntun frá leikskólum
6
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til háskóla og fullorðinsfræðslu. Lögð er áhersla á heildstæða menntastefnu en skýr skil á milli
skólastiga þannig að nemendur geti flust eðlilega á milli leikskóla og grunnskóla og á milli grunnskóla
og framhaldsskóla í samræmi við einstaklingsbundna námsstöðu og þroska. Einnig skulu nemendur
eiga þess kost að stunda nám á tveimur skólastigum samtímis henti það námi þeirra. Á hverju
skólastigi er stefnt að fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við mismunandi
námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.
Meginhlutverk leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla er að stuðla að almennri menntun þegnanna.
Skólarnir skulu leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir barna og
ungmenna. Skólastarfið miðar að virkri þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi innan skólans og utan.
Inntak og viðfangsefni skólastarfsins er sett fram í námssviðum, námsgreinum eða námsáföngum.
Rétt er að hafa í huga að námssvið, námsgreinar og námsáfangar eru ekki markmið í sjálfu sér heldur
hjálpartæki til að stuðla að merkingarbæru námi og ná markmiðum skólastarfsins. Í aðalnámskrám
skólastiganna eru því skilgreind markmið í samræmi við sérkenni hvers skólastigs, aldur og þroska
barna og ungmenna.
Í skipulagi og viðfangsefnum skólastarfsins og í starfsháttum skólanna skal lögð rækt við
námsumhverfi og samskipti sem stuðla að almennri menntun. Almenn menntun er grundvöllur
starfsmenntunar og annarrar sértækrar menntunar. Nám og menntun á sér stað víðar en í skólum.
Menntun er ævilangt ferli. Mikilvægt er að skólarnir styðji við námshvöt nemenda sinna, rækti
námsgleði og vinnuanda og stuðli þannig að menntun þeirra.
Starfshættir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og samskipti barna og ungmenna innbyrðis og
við kennara sína eru ekki síður en viðfangsefni kennslustunda mikilvæg til að ná markmiðum skólanna
og stuðla að velferð, námi og menntun. Starfshættir skólanna skulu mótast af umburðarlyndi og
jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð.
1.3 Fagmennska kennara
Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Kennarastéttin spannar mörg hlutverk í skólakerfinu,
s.s. kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf. Þannig teljast t.d. skólastjórnendur,
sérkennarar og námsráðgjafar til kennarastéttarinnar. Gæði menntunar og árangur skólakerfisins
byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum.
Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins.
Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð
kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni barna og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú
skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og
leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í námi
og mati á því og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan
skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi.
Í upphafi 21. aldar hafa orðið gagngerar breytingar í íslensku samfélagi sem hafa bein og óbein áhrif á
skólakerfið og þá um leið nám nemenda og störf kennara. Hvort sem litið er til efnahags eða
atvinnumála, félagsmála og fólksflutninga eða tækni og samskipta má finna deiglu og breytingar sem
hafa áhrif á menningarlíf og þekkingu, menntun og uppeldi. Það má til sanns vegar færa að breytingar
í íslensku samfélagi undanfarin ár hafi verið mjög hraðar og því aukast kröfur til skóla um að aðstoða
samfélagið við að átta sig á breytingunum og takast á við nýjar aðstæður. Allt þetta eykur kröfur til
kennarastéttarinnar, bæði til að greina samfélagsbreytingar og til að fella starfsemi skólanna að þeim á
ábyrgan hátt.
Kennarar vinna í samráði við skólastjórnendur að þróun skólanámskrár í samræmi við aðstæður og
sérstaka áherslu á hverju skólastigi. Það er á ábyrgð kennara að útfæra á faglegan hátt í kennslu sinni
og öðru skólastarfi fyrirmæli menntalaga og þá stefnu sem birtist í aðalnámskrá.
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2. Almenn menntun
2.1 Gunnþættir menntunar:
2.1.1 Læsi
2.1.2 Sjálfbærni
2.1.3 Lýðræði og mannréttindi
2.1.4 Jafnrétti
2.1.5 Heilbrigði og velferð
2.1.6 Sköpun
2.2 Hæfni
2.3 Námshæfni
3. Mat og eftirlit:
Mat er órjúfanlegur þáttur í starfi skóla og námi barna og ungmenna. Námsmat veitir upplýsingar um
árangur barna og ungmenna við að uppfylla markmið náms, örvar þau til frekari dáða og nýtist
kennurum og starfsfólki við að stuðla að frekari framförum í námi. Mat á starfi skóla hefur þann
tilgang að tryggja að réttindi barna og ungmenna séu virt og þau fái þá menntun og þjónustu sem þeim
ber samkvæmt lögum. Mat á skólastarfi er tvíþætt: Annars vegar er um að ræða mat sem skólar
framkvæma sjálfir og er hér kallað innra mat. Hins vegar er um að ræða mat sem utanaðkomandi aðili
vinnur á vegum sveitarfélags, ráðuneytis mennta- og menningarmála eða annarra aðila og er nefnt ytra
mat.
3.1 Námsmat
Mat á árangri og framförum barna og ungmenna er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur frá
námi og kennslu. Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig
markmiðum þess verður náð. Með námsmati er fylgst með því hvernig þeim tekst að ná almennum
hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið
hvaða aðstoð þeir þurfa.
Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig einstaklingum og
hópum gengur að ná settum markmiðum. Námsmat á að veita nemendum og foreldrum þeirra,
kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi sem má hafa að leiðarljósi
við skipulagningu náms. Til að geta gegnt þessu margþætta hlutverki þarf námsmat að uppfylla þau
skilyrði að vera réttmætt og áreiðanlegt. Tryggja þarf að allt námsmat sé þannig úr garði gert að það
meti það sem það á að meta á áreiðanlegan hátt.
Námsmat í skólanámskrá og starfsáætlun skóla
Gera skal grein fyrir viðmiðum námsmats og umsagna í skólanámskrá þannig að nemendum,
foreldrum og öllum starfsmönnum skóla sé ljóst hvaða kröfur eru gerðar og hvernig skólinn hyggst
meta hvernig þær eru uppfylltar. Nemendur, foreldrar, kennarar og aðrir starfsmenn skóla þurfa að
geta skilið niðurstöður námsmats á svipaðan hátt. Það er forsenda þess að unnt sé að nýta
upplýsingarnar til að bæta nám og kennslu.
Fjölbreyttar matsaðferðir
Markmið skólastarfs eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná þeim. Því verða
matsaðferðir að vera fjölbreyttar. Þær skulu vera í samræmi við hæfniviðmið, endurspegla áherslur í
kennslu og taka mið af nemendum. Námsmat á að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og
sanngjarnt. Meta þarf alla þætti námsins, þekkingu, leikni og hæfni með hliðsjón af viðmiðum í
aðalnámskrá.
Kennarar þurfa að hjálpa börnum og ungmennum til raunhæfs sjálfsmats, gera þeim grein fyrir
markmiðum náms og hvernig miðar í átt að þeim. Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat þar sem
nemendur velta reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í
náminu og ákveða hvert skuli stefna. Nemendum þarf að vera ljóst hvaða viðmið eru lögð til
grundvallar í matinu.
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Tilhögun námsmats þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við áherslur í skólastarfi og höfða til sem
flestra námsþátta. Þannig skal meta munnleg verkefni, verkleg og skrifleg, myndræn, stuttar
afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir, einstaklingsverkefni og hópverkefni, verkefni sem unnin eru á
afmörkuðum tíma og óafmörkuðum og próf af ýmsu tagi. Mappa eða vinnubók, þar sem safnað er
saman verkefnum og úrlausnum, t.d. með rafrænum hætti, getur hentað vel til að fá yfirsýn yfir það
hversu vel nemandinn hefur unnið og gefið vísbendingar um ástundun, virkni, vinnubrögð, framfarir
nemenda og félagsfærni. Námsmat þarf að taka tillit til þarfa nemenda og sértækra námsörðugleika
þeirra. Skólum ber að gera það sem unnt er til þess að koma til móts við þarfir hlutaðeigandi í þessu
efni. Þessir nemendur skulu eiga kost á frávikum frá almennu námsmati, t.d. lengri próftíma,
sérhönnuð próf, notkun hjálpargagna, aðstoð og munnlegt námsmat.
3.2 Mat á skólastarfi:
Mat á skólastarfi er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda sem hefur þann tilgang að
tryggja réttindi nemenda og stuðla að skólaumbótum. Markmið mats og eftirlits er einkum þríþætt. Í
fyrsta lagi að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og
aðalnámskráa. Í öðru lagi að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi
nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögunum. Í þriðja lagi að
veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.
Skólarnir bera sjálfir ábyrgð á innra mati sínu en ráðuneytið og eftir atvikum sveitarfélög annast ytra
mat á skólum. Ytra mat felst m.a. í úttektum á skólastarfi í heild eða einstökum þáttum þess,
stofnanaúttektum, úttektum á námsgreinum og námsþáttum og eftirliti með innra mati skóla. Menntaog menningarmálaráðuneytið ber jafnframt ábyrgð á því að fylgjast með því að sveitarfélög uppfylli
lögbundnar skyldur sínar gagnvart skólum þar sem við á. Þá ber ráðuneytinu að fylgjast með stöðu og
þróun menntakerfisins. Í þeim tilgangi safnar ráðuneytið margvíslegum upplýsingum um skólahald,
m.a. með þátttöku í alþjóðlegum könnunum á námsárangri og öðrum þáttum skólastarfs.
Ráðuneytið gerir áætlun um úttektir á öllum skólastigum og birtir þær á vef sínum. Einnig gefur
ráðuneytið út ítarlegar leiðbeiningar um innra mat sem skólar geta nýtt sér kjósi þeir það.
Aðalnámskrá myndar grunn viðmiða sem mat á skólastarfi hvílir á en í skólanámskrá útfærir skólinn
nánar þau markmið og viðmið sem sett eru fram í aðalnámskrá og eftir atvikum í skólanámskrám.
Mikilvægt er að innra og ytra mat á skólum nái til allra lögbundinna markmiða skólastarfsins, þ.m.t.
hlutverks skóla að styrkja nemendur til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi, efla frumkvæði og sjálfstæða
hugsun nemenda, samskiptahæfni og fleiri atriði sem m.a. tengjast grunnþáttum menntunar.
3.2.1 Innra mat
Í vinnu við innra mat skal gerð grein fyrir tengslum við þau markmið sem sett eru fram í
skólanámskrá. Hver skóli þróar aðferðir sem taka mið af sérstöðu skólans til að meta hvort og að hve
miklu leyti markmiðunum hefur verið náð. Aðferðir við innra mat taka mið af þeim viðfangsefnum
sem unnið er að hverju sinni.
Innra mat hvers skóla byggist á kerfisbundinni aðferð sem lýst er í skólanámskrá. Í starfsáætlun
skólans fyrir hvert skólaár kemur síðan fram hvaða þættir eru viðfangsefni innra mats. Innra mat skóla
er markvisst fléttað saman við daglegt starf og nær til allra þátta skólastarfsins, s.s. stjórnunar, kennslu,
námskrafna, námsmats og samskipta innan og utan kennslustofunnar. Leggja skal áherslu á virka
þátttöku starfsfólks, nemenda, foreldra og annarra hagsmunaaðila eftir því sem á við.
Til að leggja megi raunhæft mat á skólastarfið þarf að afla upplýsinga um það með margvíslegum
hætti. Á grundvelli fjölbreyttra gagna er lagður grunnur að innra mati skólans. Þær upplýsingar og þau
gögn, sem eru lögð til grundvallar matinu, taka mið af þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju
sinni.
Leggja þarf mat á markmið og leiðir með reglubundnum hætti. Innra mat veitir upplýsingar um
styrkleika í starfi skólans og það sem betur má fara. Með hliðsjón af niðurstöðum innra mats eru
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umbætur síðan skilgreindar og skipulagðar. Skóli birtir opinberlega upplýsingar um niðurstöður innra
mats og áætlanir um umbætur. Persónulegar upplýsingar eru þó undanþegnar birtingu.
3.2.2 Ytra mat
Mennta- og menningarmálaráðuneytið og eftir atvikum sveitarfélög bera ábyrgð á ytra mati leikskóla,
grunnskóla og framhaldsskóla, samkvæmt sérstakri reglugerð. Mennta- og menningarmálaráðuneytið
gerir áætlanir til þriggja ára um ytra mat, kannanir og úttektir, sem miða að því að veita upplýsingar
um framkvæmd skólahalds í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Áætlanirnar eru endurskoðaðar árlega
og eru birtar á vef ráðuneytisins.
Ráðuneytið gerir áætlun fyrir hverja úttekt þar sem fram kemur tilgangur úttektar, helstu viðmið og
áherslur. Það fær óháða sérfræðinga til að sjá um framkvæmd úttekta og fer val á þeim samkvæmt
verklagsreglum ráðuneytisins. Skólum, og eftir atvikum sveitarstjórnum, er gert viðvart skriflega um
væntanlega úttekt með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara.
Ytra mat skal byggjast á fjölbreyttum gögnum og upplýsingum, svo sem niðurstöðum innra mats og
öðrum skriflegum gögnum frá skólum, heimsóknum í skóla og viðtölum eftir því sem við á og athugun
á kennslu. Skólum ber að upplýsa úttektaraðila sem best um þá þætti skólastarfsins sem úttektin beinist
að.
Úttektaraðilar skila ráðuneytinu skýrslu með niðurstöðum sínum. Áður en úttektarskýrsla er send
ráðuneytinu fær viðkomandi skóli tækifæri til að gera efnislegar athugasemdir. Athugasemdir skóla
skal birta sem viðauka með skýrslu ef þess er óskað. Ytra mat er opinbert og skulu niðurstöður þess
birtar á vefsvæðum skólans og ráðuneytisins eða með öðrum opinberum hætti. Jafnframt skal, eftir því
sem við á, birta áætlanir sveitarstjórnar og skóla um úrbætur í kjölfar úttekta á vef mennta- og
menningarmálaráðuneytisins. Niðurstöðum ytra mats skal fylgt eftir með markvissum hætti.
Ráðuneytið óskar eftir viðbrögðum framhaldsskóla og sveitarfélaga við niðurstöðum ytra mats. Á
grundvelli þeirra viðbragða ákveður ráðuneytið til hvaða aðgerða verður gripið.
4. Hlutverk leikskóla
Hlutverk leikskólastjóra:
Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. Hann leiðir
lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa sem starfa innan leikskólans, stuðlar að jafnrétti og uppbyggilegum
samskiptum með velferð barna að markmiði. Leikskólastjóri ber ábyrgð á að starf leikskólans sé metið
reglulega með innra mati og að niðurstöður séu notaðar til úrbóta í þágu starfsins. Honum ber að sjá til
þess að starfsfólk fái tækifæri til að bæta við þekkingu sína og vera í stöðugri starfsþróun. Það er
hlutverk leikskólastjóra að sjá til þess að farið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og enn fremur lögum
og reglugerðum sem snerta leikskólann.
Hlutverk leikskólakennara:
Leikskólakennari á að vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með nýjungum og
miðla þekkingu. Hann á að vera góð fyrirmynd í starfi með börnum og leitast við að styrkja faglegt
hlutverk leikskólans. Litið er á leikskólakennara sem leiðandi samverkamann barna, foreldra og annars
starfsfólks leikskóla. Honum ber að sjá til þess að hvert barn sé virt að verðleikum og að
námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að börn fái notið bernsku sinnar.
5. Leiðarljós leikskóla
Eftirfarandi leiðarljós eiga að vísa leikskólum veginn í mótun leikskólastarfs. Starfsfólk leikskóla, í
samráði við foreldra og börn, þarf að koma sér saman um hvernig starf leikskólans tekur mið af
leiðarljósunum og skrá aðferðir og leiðir í skólanámskrá leikskólans.
Leiðarljós
 Leikskóli á að vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, foreldrar
og börn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir um málefni leikskólans.
 Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs milli barna, starfsfólks, foreldra
og nærsamfélags.
 Leikskóli á að vera félags- og menningarlegur vettvangur þar sem þjóðararfur og gildi íslensks
samfélags skipa veglegan sess.
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Leikskóli á að vera samfélag þar sem hver einstaklingur nýtur virðingar og leggur sitt af
mörkum.
Starfshættir leikskóla eiga að taka mið af umhverfi leikskólans og því samfélagi sem hann er í.
Jafnframt á leikskólinn að vera virkur þátttakandi í samfélaginu og hafa áhrif á það.
Leikskólastarf skal byggjast á jafnrétti, virðingu fyrir margbreytileika mannlífsins og öðrum
menningarheimum.
Virða skal rétt allra sem þar dvelja, óháð kynferði, bakgrunni, aðstæðum eða getu og leitast
við að koma til móts við þarfir allra.
Menntun til sjálfbærni á að endurspeglast í öllu starfi leikskóla í virku samstarfi við heimili og
nærsamfélag.
Í leikskóla þarf að finna fjölbreyttar leiðir til samstarfs við fjölskyldur og leita margvíslegra
leiða til að koma á framfæri upplýsingum um starfshætti og starf leikskólans.
Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að börn læri að bera virðingu og umhyggju fyrir
öðru fólki, þrói með sér samkennd, tillitssemi og vináttu.
Í leikskóla á að stuðla að því að börn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd með því að virða
sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings.
Í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til að fást við viðfangsefni sem taka mið af áhuga þeirra,
styrkleikum og þroska þannig að trú þeirra á eigin getu aukist og hneigð þeirra til náms eflist.
Í leikskóla á að byggja á reynsluheimi barna og skapa þeim merkingarbæra reynslu.
Í leikskóla á að leggja áherslu á sjálfstæði og frumkvæði og hvetja á hvert barn til að taka
ábyrgð á sjálfu sér.
Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að virðingu barna fyrir náttúru og umhverfi sínu.
Í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til fjölbreyttrar hreyfingar og útiveru.
Í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til að fást við fjölbreytt verkefni sem bjóða upp á margar
lausnir og hvetja til rannsókna og ígrundunar.
Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til gagnrýninnar hugsunar og gefa börnum færi á að virkja
sköpunarkraft sinn.
Í leikskóla á að hvetja börn til að túlka og tjá sig á fjölbreyttan hátt, m.a. í gegnum leik,
hreyfingu, myndmál, tónlist, tungumál, tölur og tákn.
Í leikskóla á að skapa aðstæður fyrir börn til að leika sér svo að þau fái svigrúm fyrir
ímyndunarafl sitt og sköpun.
Starfshættir leikskóla eiga að hvetja börn til að tjá sig og hlusta á frásagnir,
sögur, ljóð og ævintýri.
Í leikskóla á að nýta þau tækifæri sem gefast í daglegum samskiptum til að efla íslenska
málvitund þar sem börn læra ný orð og hugtök og þróa tungumálið.

6. Lýðræði og jafnrétti í leikskólastarfi
7. Leikur og nám
Leikur er órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og þungamiðja leikskólastarfsins. Leikur er sjálfsprottinn
og börnum eðlislægur. Þau leika sér af fúsum og frjálsum vilja og á eigin forsendum. Leikur getur
veitt gleði og vellíðan en jafnframt falið í sér valdabaráttu og átök.
Leikur er meginnámsleið barna. Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá
hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Þegar börn leika sér
saman mynda þau félagslega hópa og skapa eigin menningu. Þau taka þátt í lýðræðislegum athöfnum
þegar þau setja fram eigin hugmyndir og þurfa jafnframt að skilja hlutina frá sjónarmiði annarra.
Í leik geta börn unnið með og gert tilraunir með hugmyndir sínar og öðlast nýjan skilning og nýja
þekkingu. Í leik skapast vettvangur þar sem spurningar vakna og börn leysa vandamál sem upp koma,
á eigin forsendum. Í leik eflast vitrænir og skapandi þættir. Leikurinn kallar á fjölbreytta notkun
tungumálsins, hreyfingu, félagsleg samskipti og tilfinningatengsl. Leikur getur virkjað sköpunarkraft
barna og löngun þeirra til að læra og afla sér þekkingar.
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Leikur getur verið bæði markmið og leið í leikskólastarfi. Þegar leikur er nýttur sem leið eru sett fram
ákveðin markmið sem ætlunin er að ná í gegnum leikinn. Námssvið leikskólans fléttast inn í leik barna
þegar starfsfólk tengir á markvissan hátt markmið þeirra við leik. Leikskólakennarinn kynnir börnum
nýja möguleika og skapar þannig sameiginlega reynslu sem nýtist í leik. Mikilvægt er að vera vakandi
fyrir áhuga barna og því sem gerist, spyrja opinna spurninga og vinna markvisst með það sem börn eru
að fást við og sýna því áhuga. Í leik læra börn hvert af öðru en hlutverk hins fullorðna í leik barna er
engu síður mikilvægt og margþætt.
Hlutverk leikskólakennara er að styðja við nám barna í gegnum leik á margvíslegan hátt,
m.a. með því að:
 skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og veita aðgengi að leikefni sem hvetur börn til
að rannsaka, finna lausnir og skapa,
 gefa leik nægan og samfelldan tíma,
 gefa leik nægjanlegt rými svo að börnin hafi svigrúm til að hreyfa sig og til að
þróa leik og dýpka,
 styðja við sjálfsprottnar athafnir og áhuga,
 eiga samskipti við börn og mynda tengsl við þau í gegnum leik,
 vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem upp koma í leik og nota þau til að kveikja
áhuga barna og styðja við nám þeirra,
 styðja við og efla jákvæð samskipti í leik,
 sjá til þess að öll börn hafi tækifæri til þátttöku í leik úti og inni.
8. Námsumhverfi
9. Samþætt og skapandi leikskólastarf:
9.1 Læsi og samskipti
9.2 Heilbrigði og vellíðan
9.3 Sjálfbærni og vísindi
9.4 Sköpun og menning
10. Mat á námi og velferð barna
Mat á námi, þroska og velferð barna felur í sér að safnað er upplýsingum um það sem börn fást við og
hafa áhuga á; hvað þau vita, geta og skilja. Upplýsingarnar eru notaðar til að styðja nám og velferð
barna við skipulagningu leikskólastarfsins og í samstarfi við foreldra. Um er að ræða ferli sem á að
vera samþætt daglegu starfi leikskólans og fela í sér skipulagningu, skráningu, mat og ígrundun á
námi, þroska og velferð barna.
Markmið mats er að auka þekkingu og skilning leikskólakennara og annars starfsfólks, foreldra og
barna á þroska barna, námi og líðan. Matið á einnig að tryggja að starfsemi leikskóla sé í samræmi við
ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá leikskóla og að réttindi barna séu virt.
Mat á að beina sjónum að áhuga barna, getu þeirra og hæfni. Börn sýna getu, þekkingu, hæfni og
áhuga á ólíkan hátt. Mat á þar af leiðandi að vera einstaklingsmiðað og til þess gert að efla hvert barn.
Á grundvelli þess skal veita þeim námstækifæri og stuðning við hæfi svo að þau geti tekið virkan þátt í
skólastarfinu.
Sérfræðiþjónusta sveitarfélaga í leikskólum skal stuðla að jafnrétti til náms og vellíðan allra barna.
Sérfræðiþjónustan veitir ráðgjöf og fræðslu vegna barna ef foreldrar og/ eða starfsfólk leikskóla telja
þess þurfa til að geta veitt börnunum sem besta menntun, uppeldi og umönnun og umhverfi við hæfi.
Þegar fylgst er með þroska, námi og velferð barna er lögð áhersla á:
 alhliða þroska,
 sjálfstæði,
 áhugasvið,
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þátttöku í leik úti og inni,
félagsfærni og samkennd,
frumkvæði og sköpunarkraft,
tjáningu og samskipti.

Hver leikskóli á að þróa fjölbreyttar aðferðir við að safna, skrá, skipuleggja og greina upplýsingar um
þroska barna, nám, vellíðan og færni og móta sérstakt vinnulag þar um. Fjalla þarf um vinnulagið í
skólanámskrá, hafa það aðgengilegt þeim sem málið varðar og tengja það innra mati leikskólans eftir
því sem við á.
Mikilvægt er að mat byggist á þátttöku og samvinnu leikskólakennara, annars starfsfólks leikskóla,
foreldra og barna. Börn eiga að fá tækifæri til að taka þátt í að meta nám sitt, setja sér markmið og
koma með tillögur að leiðum sem best er að fara. Foreldrar búa yfir mikilvægum upplýsingum og
þekkingu á börnum sínum og eiga að taka þátt í mati á líðan þeirra og námi. Mat, sem unnið er í
samstarfi leikskóla, foreldra og barna, stuðlar að betri skilningi og innsýn í námsferli barna, áhuga
þeirra og styrkleika. Það auðveldar foreldrum að styðja við börn sín heima og eykur vitund barna um
eigin getu og styrkleika og hvernig þau læra best. Mat á þannig að efla sjálfstraust og sjálfsmynd
barnsins og stuðla að jafnrétti til menntunar
11. Fjölskyldan og leikskólinn
12. Tengsl skólastiga
13. Starfsáætlun
14. Mat á leikskólastarfi:
14.1
Innra mat í leikskóla
14.2
Ytra mat í leikskóla

4.Yfirlit yfir fjárveitingar til Sprotasjóðs og Þróunarsjóðs námsgagna og þróun
fjárveitinga.
Sprotasjóður7 er sameiginlegur sjóður fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og styður við þróun og
nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá, samkvæmt 15. gr. laga nr.
90/2008 um leikskóla, 34. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 53. gr. laga nr. 92/2008 um
framhaldsskóla. Kveðið er á um hlutverk sjóðsins í reglugerð nr. 242/2009.
Ár
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

7

Samtals umsóknir Heildarupphæð
sem sótt var um
143
250 m.kr.
128
252 m.kr.
127
305 m.kr.
189
400 m.kr.
115
227 m.kr.
124
259 m.kr.
172
360 m.kr.

sprotasjodur.is
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Úthlutunarupphæð Fjöldi verkefna
44 m.kr.
44,78 m.kr.
44 m.kr.
43 m.kr.
45 m.kr.
50 m.kr.
49 m.kr.

44
47
34
46
40
37
45

Þróunarsjóður námsgagna8 starfar samkvæmt lögum um námsgögn nr. 71/2007 og reglugerð um
sjóðinn nr. 1268/2007. Hlutverk er að stuðla að nýsköpun, þróun, gerð og útgáfu námsgagna fyrir
leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla í því markmiði að tryggja framboð og fjölbreytileika
námsgagna í samræmi við þarfir nemenda og skóla.
Ár
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

8

Fjöldi umsókna Heildarupphæð sem
sótt var um
131
159 m.kr.
134
200 m.kr.
175
254 m.kr.
150
125 m.kr.
140
123 m.kr.
144
190 m.kr.
162
216 m.kr.
124
164 m.kr.

rannis.is
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Úthlutunarupphæð Fjöldi verkefna
56,3 m.kr.
61,44 m.kr.
66,38 m.kr.
40,26 m.kr.
44,45 m.kr.
43,84 m.kr.
48,08 m.kr.
48,34 m.kr.

66
56
79
64
47
35
38
35

