






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 

 



 

 

 





 

 



 

 

Fjarnámskeið um Vináttuverkefni Barnaheilla - Blær  

Skipulagning og mat á starfinu á deildum  

Farið yfir niðurstöður starfsmannakönnunar (Maskínu) 

Fræðslunámskeið  vegna skjaladeildar, gæðahandbókar og persónuverndar 

Kynning á innritunarkerfinu Völu  

Fyrirlestur um útileiksvæði  



Lífsgæði í leikskólastarfi/styrkleikar og starfsorka/samskipti og liðsheild 

 Fræðslufundur um sáttamiðlun á vinnustöðum 

Samvinnuverkefni starfsmanna og foreldra á útileikvelli  

Tákn með tali, Sigrún Grendal frá Ráðgjafar og greiningarstöð 

Námskeið í skipulagðri kennslu TEACCH  

Lubba námskeið 

Blómstra í krefjandi starfi-svefn og vellíðan-starfsánægja-meðvirkni á vinnustað 

Aðalfundur Heilsuleikskóla - endurútgáfa næringarstefnu-rafræn heilsubók 





https://www.heimsmarkmidin.is/forsida/verkefni/stakt-verkefni/?itemid=700a49ec-733d-11ea-9458-005056bc530c
https://www.heimsmarkmidin.is/forsida/verkefni/stakt-verkefni/?itemid=700a49ec-733d-11ea-9458-005056bc530c




Skóladagatal Heiðarsels fylgiskjal 2022-2023          

  
Skertir dagar. 

Á skertum dögum er leikskólinn ýmist lokaður á milli 8:00-10:00, 08:00-12:00 eða á milli 

14:00-16:00 vegna námskeiða eða starfsmannafunda. 

 

Litadagar: 

Þá hvetjum við börn og starfsfólk til að mæta í t.d gulum fötum og/eða með gula fylgihluti. 

Tilgangurinn með þessum dögum er að kenna börnum litina og tengja þá við málörvun og 

daglegt líf okkar. 

Við munum hafa bleikan litadag í október á sama tíma og hann er í þjóðfélaginu sem og í 

apríl munum við hafa bláan dag á sama tíma og hann er í þjóðfélaginu. 

 

Röndóttur, doppóttur, öfugsnúinn, köflóttur dagur: 

Þá hvetjum við börn og starfsfólk til að mæta í t.d röndóttum fötunum og/eða með röndótta 

fylgihluti. 

 

Ljóslaus dagur: 

Börnin mega koma með vasaljós eða annað ljósgjafa að heiman og ætlum við að hafa öll ljós 

slökkt hluta af deginum. 

 
Bókadagur: 

Þennan dag  mega allir nemendur skólans koma með bók að heiman í leikskólann. Munið að 

merkja bók barnsins.  

 

 

Afmæli Heiðarsels: 

Heiðarsel 32 ára, skemmtun í sal 

 

Skipulagsdagur: 

Leikskólinn lokaður, starfsmenn fara á námskeið eða skipuleggja starfið. 

 

 

Búningadagur: 

Börn og starfsfólk mega mæta í grímubúningum eða furðufötum. 

 

 

Dagur íslenskra tungu: 

Elstu nemendur skólans æfa atriði og sýna í Heiðarskóla 

 

Bakstur: Hof-Brekka-Bakki-Hóll 

Allir nemendur skólans fá að baka piparkökur fyrir jólin  

 

Jólasamvera: 

Foreldrum er boðið í heimsókn, boðið upp á piparkökur sem nemendur hafa bakað 

 

 

 

 



Litlu jólin- jólamatur: 

Kennarar og nemendur dansa og syngja í salnum, boðið upp á jólamat fyrir nemendur og 

kennara í hádeginu 

 

Leikskólar Reykjanesbæjar lokaðir: 

Leikskólar Reykjanesbæjar verða lokaðir á milli jóla og nýárs. 

 

Hattaball: 

Hattaball haldið í salnum, nemendur mega koma með hatta eða önnur höfuðföt að heiman og 

við kveðjum jólin. 

 

Þorrablót: 

Haldið í salnum, gamlir hlutir skoðaðir, þorramatur smakkaður 

 

Bóndakaffi 

Pabbar og afar boðnir í kaffi í tilefni bóndadagsins 

 

Konukaffi 

Mömmur og ömmur boðnar í kaffi í tilefni konudagsins 

 

Öskudagur: 

Þennan dag mega nemendur koma í grímubúningum eða furðufötum, skemmtun í salnum 

 

Vorfagnaður: 

Skemmtun í salnum fyrir allar deildir/náttfatadagur 

 

Útskriftarferð elstu nemenda: 

Farið með alla elstu nemendur skólans í útskriftarferð 

 

Útskrift elstu nemenda og sumarhátíð: 

Foreldrum boðið í útskrift elstu nemenda og í framhaldi af útskriftinni ætlum við að hafa 

sumarhátíðna okkar, foreldrum og systkinum er boðið á hátíðina. (stefnt er að því að hafa 

hana 25.maí en verður skoðað þegar nær dregur gott að hafa hátíðina í góðu veðri) 

 

Heiðarsels hlaupið 

Nemendur hlaupa mislangar vegalengdir  

 

Íþróttavika: 

Verður haldin í maí/júní, boðið upp á ýmislegt eins og þrautabraut, dans, fótbolta, körfubolta, 

vettvangsferðir og fleira 

 

 

Sumarfrí 2023: Verður auglýst síðar. 

 

Þetta dagatal er birt með fyrirvara um breytingar. 

 

 

 

 



 

Foreldraráð Heilsuleikskólans Heiðarsels hefur lesið og samþykkt starfsáætlun 2022-2023 

 




