
Áherslur grunnþátta menntunar í árganginum 
 

Í þessum árgangi eru áherslur sex grunnþátta menntunar eftirfarandi í samræmi við stefnu skólans og 

samhæfir áherslum skólans um forvarnir. 

 

Áherslur grunnþátta menntunar í árgangi eru sett fram í markmiðum 

Grunnþáttur 

menntunar 

Áhersluatriði árgangs sett fram í markmiðum við einstaka 

grunnþætti 

HEILBRIGÐI OG 

VELFERÐ: 

 

Það er unnið með heilbrigði og velferð í árganginum út frá stefnu skólans þar 

sem áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Að  börn læri og búi við umhyggju 

 Að börn læri og búi við jákvæð samskipti og hrós 

 Að börn læri almennt hreinlæti 

 Að börn læri og njóti hreyfingar;  úti og inni, gönguferða, skipulagðar  

hreyfistundir og útivistar. 

 Að börn læri og myndi félagsleg tengsl við bæði börn og nánasta umhverfi 

 Borðhald 

 

 

JAFNRÉTTI: 

 

Það er unnið með jafnrétti í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Sköpum tækifæri í skólastarfinu fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum 

 Að barninu gefist svigrúm til að rækta hæfileika sína 

 Öll börn eiga rétt á sinni skoðun 

 Að barnið læri umburðarlyndi og að bera virðingu fyrir hvert öðru og 

umhverfi sínu. 

 Lögð er áhersla á fjölbreytileikann í allri sinni mynd s.s. fjölbreyttur 

starfsmannahópur, barnahópur, efnivið og námsefni. 

 Mismunum ekki hvort öðru óháð kyni o.s.frv. 

 

LÝÐRÆÐI OG 

MANNRÉTTINDI: 

 

Það er unnið með lýðræði og mannréttindi í árganginum þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Sjá kaflann um jafnrétti 

 Að börnin taki virkan þátt í skólastarfinu 

 Að barninu líði vel, það sé gott við aðra og aðrir góðir við það 

 Umhyggja fyrir einstaklingnum og þörfum hans líkamlega og andlega 

 Umræða um að vera góður við aðra og umhverfi sitt 

 Hlustað sé á barnið og hvað það hafi að segja 

 Tekið tillit til áhugasviðs hvers og eins 

 Fjölbreytileiki hópsins á deildinni stuðlar að mannréttindum, börnin læra 

að ekki eru allir eins 

 Frjálst val, flæði og frjáls leikur 

 

 

  



 

Grunnþáttur 

menntunar 

Áhersluatriði árgangs sett fram í markmiðum við einstaka 

grunnþætti 

LÆSI: 

 

Það er unnið með læsi í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Að aðlögunin takist vel 

 Að barnið sé öruggt og líði vel í sínu skólaumhverfi 

 Að barnið verði læst á umhverfi sitt; taki tillit, gangi frá, gangi vel um, hugi 

að félögum, gefi með sér og skiptist á. 

 Að barnið verði læst á dagskipulagið/daglegar athafnir 

 Að barnið eflist í máltöku 

 Að barnið verði læst á samskipti í daglegu skólastarfi 

 Að efla félagsleg tengsl 

 

SJÁLFBÆRNI: 

 

Það er unnið með sjálfbærni í árganginum út frá stefnu skólans þar sem 

áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Að börnin beri virðingu fyrir sér, öðrum og  umhverfi sínu 

 Að börn læri að setja sér mörk 

 Að börn læri að hlutirnir hafi tilgang 

 Að börn læri að ganga vel  um 

 Að nýta efnivið úr nátturunni 

 Að kenna þeim góða umgengni innan og utandyra 

 

SKÖPUN: 

 

Það er unnið með sköpun í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur  

 Að leyfa börnum að uppgötva og njóta 

 Að glíma við hin ýmsu viðfangsefni s.s. í föndri, hlutverka og 

ímyndunarleikir, búa til sögur, myndlist, klippa, lita og mála. 

 Að bjóða upp á skapandi umhverfi og efnivið 

 Að barnið uppgötvi nýja möguleika og eigin lausnir 

 Opna nýjar víddir fyrir barnið 

 Árstíðabundin verkefni 

 

 

 

 

  



 


