
 
Leikskólar á Akureyri 
bjóða ykkur velkomin 

 

 
 
 
 
 
 
Leikskólinn er fyrsta skólastigið þar sem lagður er grunnur að skólagöngu barna. Aðalnámskrá 
leikskóla og Skólastefna Akureyrar eru stefnumótandi leiðarvísar um uppeldisstörf í leikskólum og 
byggjast á markmiðslýsingu laga um leikskóla og reglugerð um starfsemi þeirra. Aðalnámskráin er 
leiðarvísir fyrir alla sem vinna að uppeldi og menntun barna í leikskóla og er sveigjanlegur rammi 
um störf þeirra. Á grundvelli markmiða laga um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla hafa verið 
settir fram eftirfarandi grunnþættir menntunar: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 
mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eru sameiginleg leiðarljós í menntun, uppeldi og 
umönnun í leikskólum og eiga að fléttast inn í allt leikskólastarfið. Hver leikskóli gerir eigin skóla-
námskrá og starfsáætlun. 
 
Í leikskólunum á Akureyri er m.a. lögð áhersla á þekkingu, leikni, virðingu og vellíðan ásamt því að 
lögð er áhersla á að hvert barn læri að vinna með öðrum, að deila með öðrum, læri samkennd og að 
taka tillit til annarra.  
 
________________________________________________________________________________ 

 
Umsókn í leikskóla 

Sækja þarf um leikskóla á rafrænu formi á heimasíðu Akureyrarbæjar, www.akureyri.is, eða 
á heimasíðu Skóladeildar, www.skoladeild.akureyri.is. Mikilvægt er að umsóknin sé nákvæm-
lega útfyllt.  
Foreldrar sem óska eftir leikskóla fyrir börn sín þurfa að skila inn umsóknum eigi síðar en 31. 
mars það ár. 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Rekstur leikskóla Akureyrarbæjar 
Á Akureyri eru starfandi ellefu leikskólar. Níu leikskólar eru reknir af Akureyrarbæ: Hulduheimar 
(Kot og Sel), Iðavöllur, Kiðagil, Krógaból, Lundarsel, Naustatjörn, Pálmholt (efra og neðra), 
Sunnuból og Tröllaborgir. Tveir leikskólar eru einkareknir með styrk frá Akureyrarbæ: Leikskólinn 
Hlíðaból er rekin af Hvítasunnusöfnuðinum og leikskólinn Hólmasól er rekin af Hjallastefnunni ehf. 
Einnig rekur Akureyrarbær leikskóladeildir í samvinnu við grunnskólana í Hrísey og Grímsey.  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Leikskólinn Hulduheimar 
 
Leikskólinn Hulduheimar  varð til við sameiningu Holtakots og Síðusels. Verið er að taka fyrstu 
skrefin í sameiningarferlinu. Í daglegu tali eru húsin aðgreind með nöfnunum Kot og Sel.  
Leikskólastjóri:  Snjólaug Pálsdóttir. 
 
Hugmyndafræði beggja húsa er að barnið öðlist þekkingu og færni í gegnum persónulega reynslu, 
eigin virkni og áhugahvöt. Lögð er áhersla á að þjálfa félagsfærni og gefa jákvæðri hegðun gaum 
með markvissum hætti og samræma viðbrögð við óæskilegri hegðun. Til grundvallar eru kenningar 
ýmissa fræðimanna sem fjalla um mikilvægi fyrrgreindra þátta fyrir þroska barns og hugmyndafræði 
SMT- skólafærni. 
Unnið er með Lífsleikni í leikskóla og er lífsleiknikennslunni ætlað að lita allt starf skólans. Í 
kennsluefninu Lífsleikni í leikskóla eru teknar saman kenningar ýmissa fræðimanna sem snúa að 
mannrækt og siðferðilegu gildismati í samfélagi manna. Markmið lífsleiknikennslunnar er að efla 
siðferðisvitund barna. Mikilvægt er að hinir fullorðnu sýni tilfinningum og skoðunum barna fulla 
virðingu og að við eflum með okkur öllum samkennd. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kot, Þverholt 3 - 5  
Sími: 462 7081 
Fjöldi barna: 33 
Fjöldi deilda: 1 
Netfang: holtakot@akureyri.is 
Heimasíða: www.holtakot.akureyri.is 
Einkunnarorð:   
Frumkvæði - Sjálfshjálp - Agi - Tillitssemi  
 
Kot  er í Holtahverfi þar sem stutt er út í 
náttúruna. Sérstaða leikskólans 
byggist á smæð hans. Leikskólinn Kot var 
byggður sem einnar deildar leikskóli og er sá 
eini á Akureyri. Rík áhersla er lögð á 
persónuleg samskipti starfsmanna, 
barna og foreldra. Í leikskólanum er unnið 
eftir mannauðsstefnu þar sem eiginleikar 
hvers einstaklings fá notið sín. Þannig hefur 
skapast andrúmsloft sem virkar hvetjandi og 
leiðir til gleði og ánægju í leik og starfi. 
Lögð er áhersla á öryggi, hlýju, heimilislegt 
umhverfi og að styrkja barn til sjálfshjálpar og 
sjálfstæðis svo það öðlist sterka sjálfsmynd og 
sjálfstraust. 
 
Allar nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðu skólans, www.holtakot.akureyri.is 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sel, Kjalarsíða 3 
Sími: 462 3034 
Fjöldi barna: 65 
Fjöldi deilda: 3 
 
Netfang: sidusel@akureyri.is 
Heimasíða: www.sidusel.akureyri.is 
Sel er í Síðuhverfi, stutt frá Glerárkirkju og 
Síðuskóla. Sel er  þriggja deilda leikskóli, með 
einni deild fyrir yngstu börnin og tvær deildir 
fyrir 3 - 6 ára gömul börn. 
 
Starfsmenn leikskólans leggja mikla áherslu á 
að vera góðar fyrirmyndir barnanna. Framkoma 
þeirra gagnvart börnunum í leik og starfi skiptir 
miklu máli. Með góðri framkomu stuðla þeir að 
styrkari sjálfsmynd barna og trú þeirra á eigin 
getu. Skipulag starfsins er með þeim hætti að 
við nýtum kunnáttu kennara sem best. 
Við stjórnun leikskólans er unnið eftir 
hugmyndafræði altækrar gæðastjórnunar. 
 
Allar nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðu skólans, www.sidusel.akureyri.is 
 
 

 



 
Leikskólinn Iðavöllur  
v. Gránufélagsgötu  
Sími: 462 3849 

 
Leikskólastjóri: Kristlaug Þ. Svavarsdóttir 
Fjöldi barna: 90 
Fjöldi deilda: 4 
 
Netfang: idavollur@akureyri.is  
Heimasíða: www.idavollur.akureyri.is  
 
Einkunnarorð: Þar er leikur að læra 
Leikskólinn Iðavöllur er staðsettur á 
Oddeyri, einu elsta hverfi Akureyrar. 
Oddeyrarskóli er í sama hverfi og er mikið og 
gott samstarf á milli skólanna. 
Deildir Iðavallar eru aldursskiptar, einn 
árgangur á hverri deild. Starfsfólk skólans 
leggur áherslu á faglegt uppeldis- og 
menntastarf sem tekur mið af því að gefa 
börnum fjölbreytt tækifæri til að læra með því 
að uppgötva og reyna sjálf í gegnum leik.  
Daglegt líf á Iðavelli snýst því um leik, 
athafnir, verkefni og samskipti. Verkefni 
snúast oftar en ekki um áhugamál barnanna og 
leitast er við að horfa á sterku hliðar hvers og 
eins, bæði barna og kennara. Við vinnum fyrst 
og fremst í félagi við börnin eins og 
vinnubrögð kennd við Reggio Emilia byggja 
á.  
 
Frábært eldhús Iðavallar sér börnum og 
starfsfólki skólans fyrir hollri næringu sem er 
undirstaða vellíðunar og heilbrigðis. Helstu 
markmið skólans eru að öllum líði vel í 
skólanum, að jákvæð samskipti séu ríkjandi 
og að hver einstaklingur fái að njóta sín. Mikil 
áhersla er lögð á traust og jákvæð samskipti 
við fjölskyldur barnanna. 
Allar nánari upplýsingar er að finna á heima-
síðu skólans, www.idavollur.akureyri.is. 

 

Leikskólinn Kiðagil, 
Kiðagili 9 
Sími: 462 1761 
Fjöldi barna: 100 
Fjöldi deilda: 4 
Leikskólastjóri: Inda Björk Gunnarsdóttir 
 
Netfang: kidagil@akureyri.is  
Heimasíða: www.kidagil.akureyri.is  
 
Einkunnarorð: Svo vex tréð sem greinin er 
sveigð 
 
Leikskólinn Kiðagil er í Giljahverfi nyrst í 
Akureyrarbæ. Giljaskóli er á næstu lóð og er 
markvisst og gott samstarf á milli skólanna 
tveggja. 
Hugmyndafræði leikskólans byggir meðal 
annars á hugmyndum John Dewey um 
uppgötvunarnám og kenningum Lev Vygotsky 
um þroskakosti barnsins, að það læri best 
í félagslegri samvinnu við aðra. 
 
Áherslur skólans: Leikskólinn vann að 
þróunarverkefni 2009-2011 sem ber heitið 
Leikskólalæsi. Markmið verkefnisins er að 
veita börnunum markvissa og heildstæða 
lestrarkennslu frá upphafi skólagöngu þeirra 
um leið og málskilningur þeirra er dýpkaður og 
orðaforðinn aukinn. 
 
Agastefna skólans byggir á SMT-skólafærni. 
Kiðagil fékk afhentan Grænfánann þann 21. 
maí 2010. 
 
Allar nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðu skólans, www.kidagil.akureyri.is. 
 
 

 
 

  



 

  
 
Leikskólinn Krógaból í Glerárkirkju 
Sími: 462 7060 
Fjöldi barna: 104 
Fjöldi deilda: 5 
Leikskólastjóri: Anna Árnadóttir 
 
Netfang: krogabol@akureyri.is 
Heimasíða: www.krogabol.akureyri.is 

 
Heilsuleikskólinn Krógaból er í Síðuhverfi 
og er staðsettur á neðri hæð Glerárkirkju, stutt 
frá Síðuskóla og er mjög gott samstarf milli 
skólanna. 
 
Deildir leikskólans eru 5 og eru einn til tveir 
árgangar á hverri deild. Markmið 
heilsuleikskóla er að stuðla að heilsueflingu 
innan leikskólans með áherslu á næringu, 
hreyfingu og listsköpun í leik. Í 
heilsustefnunni er lögð áhersla á að venja börn 
strax í barnæsku við heilbrigða lífshætti með 
það í huga að þeir verði hluti af lífsstíl þeirra 
til framtíðar. 
 
Unnið er með kennsluefnið Lífsleikni í 
leikskóla þar sem lögð er áhersla á að börnin 
tileinki sér lífsleikni í gegnum allt nám 
leikskólans. Lífsleikni byggist á alhliða 
þroska, færni til samskipta, rökrænnar 
tjáningar og að bera virðingu fyrir umhverfi 
sínu. Markmið lífsleiknikennslunnar er að efla 
siðferðisvitund barna og fullorðinna í þeim 
tilgangi að verða bæði góð og fróð manneskja. 
Allar nánari upplýsingar er að finna á heima-
síðu leikskólans, www.krogabol.akureyri.is 
 
 

Leikskólinn Lundarsel, Hlíðarlundi 4    
Sími: 462 5883 
Fjöldi barna : 94 
Fjöldi deilda: 4 
Leikskólastjóri: Björg Sigurvinsdóttir 
Netfang: lundarsel@akureyri.is 
Heimasíða: www.lundarsel.akureyri.is 
 
Einkunnarorð: Glaðir spekingar  
Leikskólinn Lundarsel er staðsettur á Efri-
Brekkunni, í rótgrónu hverfi við hliðina á 
Lundarskóla og eru skólarnir í mjög góðu 
samstarfi. Lundarsel er rúmlega 30 ára gamall 
skóli í sífelldri þróun. 
Leikskólastarfið er fjölbreytt og má þar t.d. 
nefna vinnu með barnaheimspeki og verkefni 
um jafnrétti. Börnum er eðlislægt að vera 
forvitin og rannsakandi og samkvæmt 
hugmyndafræði barnaheimspekinnar er 
mikilvægara að kenna börnum að spyrja 
spurninga en að fræða þau með endanlegum 
svörum. Heimspekin eflir gagnrýna, skapandi 
og umhyggjusama hugsun. 
Starfsfólk skólans leggur metnað sinn í faglegt, 
uppeldislegt og gleðiríkt starf. Það skoðar líka 
starfið með kynjafræðilegum gleraugum, með 
það að leiðarljósi að allir séu jafnir, strákar og 
stelpur, kyn á aldrei að hamla, hefta eða loka á 
óskir. Lífstjáning barnsins endurspeglast í 
leiknum sem er ein mikilvægasta náms- og 
þroskaleið hvers barns.  
Heilsuefling og heilbrigði er líka ein af á-
herslum skólans, því mikilvægt er að leikskóla-
námið fari fram jafnt utan dyra sem innan. Þetta 
er gert með skipulögðum hreyfistundum, 
útiveru og vettvangsferðum. Vinna við að efla 
sjálfsmynd og sjálfsstjórn barna skipar stóran 
sess og í þeirri vinnu er unnið með SMT -
skólafærni til að skapa gott andrúmsloft, tryggja 
öryggi og velferð allra í leikskólanum. 
Einkunnarorð Lundarsels, „Glaðir spekingar“, 
er tilvísun í gleðina sem felst í leiknum, við að 
leita svara og rannsaka sjálfur - glöð æska er 
það sem allir vilja! 

 



 

Leikskólinn Naustatjörn, 
Hólmatúni 2    
Sími: 462 3676 

 
Skólastjóri: Jónína Hauksdóttir 
Fjöldi barna: 136 
Fjöldi deilda: 6 
Netfang: naustatjorn@akureyri.is 
Heimasíða: www.naustatjorn.akureyri.is 
 
Leikskólinn Naustatjörn er staðsettur í 
nýjasta hverfi bæjarins, Naustahverfi. 
Naustaskóli er við hlið leikskólans og er 
mikið og gott samstarf á milli skólanna. 
Sýn Naustatjarnar er að börn og kennarar noti 
samfélag sitt, menningu og náttúru til að 
verða sjálfstæðir og ábyrgir einstaklingar sem 
virða og lifa í sátt og samlyndi við umhverfi 
sitt og hvert annað.  
Sex deildir eru við skólann, fjórar í húsnæði 
leikskólans en tvær í húsnæði grunnskólans. 
Mismunandi er hvort deildir eru með einn 
árgang eða tvo, ræðst það af barnahópnum 
hverju sinni. Hugmyndafræði Naustatjarnar er 
að börnin fái að kljást við margvísleg verkefni 
í gegnum leik í samræmi við hugmyndir sínar 
og að þau læri með því að prófa sig áfram. 
Verkefnin barnanna eru ögrandi. Þannig efla 
verkefnin þroska barnanna og vitneskju 
þeirra, auk þess sem börnin læra í félagslegum 
samskiptum við aðra. Hlutverk hins fullorðna 
er að hvetja börnin til að reyna nýja hluti, nota 
opnar spurningar og leiða börnin áfram svo 
þau komist sjálf að niðurstöðu. 
Aðal áhersluþættir skólans eru náttúra og 
umhverfi og samfélag og menning. Mikil 
áhersla er lögð á umhverfismennt við skólann 
og hefur hann fengið Grænfánann afhentan 
þrisvar, árin 2007, 2009 og 2011.  
Naustatjörn vinnur samkvæmt agastefnunni 
Jákvæður agi (Positive discipline). Í nokkrum 
orðum er jákvæður agi kennsla í félagsfærni 
og lífsleikni. 

 
Dagur leikskólans 6. febrúar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gleðisteinar barna á Pálmholti 

 
Börnin á Sunnubóli merktu skólann sinn 

 

Samvinnuverkefni barna á Tröllaborgum 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sköpunargleði 
 

 

 



Leikskólinn Pálmholt er skóli sem varð til við sameiningu leikskólanna Pálmholts og Flúða. Nýr 
skóli fékk nafnið Pálmholt eftir æskuheimili kvenfélags- og framfarakonunnar frú Gunnhildar Ryel 
sem gaf lóðina fyrir barnaheimili árið 1946. Barnaheimili var rekið í Pálmholti öll sumur frá 1950-
1971 en frá þeim tíma tók Akureyrarbær við rekstrinum og heilsársstarfsemi hófst. Leikskólinn 
Flúðir var byggður í landi Pálmholts árið 1985. Þessir tveir skólar voru sameinaðir undir heitinu 
Pálmholt haustið 2012 og er húsnæði þeirra sundurgreint eftir staðsetningu í landslaginu þ.e. efra 
hús og neðra hús.  
 
Eins og gefur að skilja verða breytingar með sameiningu og er ætlunin að aldursskipta húsunum, 
hafa yngstu börnin í efra húsinu og eldri börnin í neðra húsinu. Reynt verður að hafa aldursskiptar 
deildir og hafa góða samvinnu á milli húsa svo að aldursblöndun verði annað slagið t.d. með því að 
eldri börnin fari í heimsókn í efra hús til að aðstoða yngstu börnin við að klæða sig o.þ.h. og yngstu 
börnin koma í heimsókn í neðra húsið. 
Alls verða 5 deildir í leikskólanum, 3 deildir í neðra húsi og 2 deildir í efra húsi. Starfsmannaaðstaða 
er í lausum kennslustofum við bæði húsin.  

 

Leikskólinn Pálmholt v/Þingvallastræti  
sími: 4626602 
Fjöldi barna: 140 
Fjöldi deilda: 5 
Leikskólastjóri: Erna Rós Ingvarsdóttir 
netfang: palmholt@akureyri.is 
heimasíða: www.palmholt.akureyri.is 
 
 
 

 
Lögð er mikil áhersla á leikinn því sú reynsla 
sem barnið öðlast í gegnum leik er vænlegasta 
námsleiðin. Þetta samræmist kenningum Lev 
Vygotsky sem sagði að allar athafnir sem barnið 
upplifir í félagslegu samhengi verði að innri 
reynslu og kunnáttu. Einnig er framfarastefna 
John Dewey höfð til hliðsjónar en höfuðáhersla 
hans var að virkja athafnaþörf barnsins og vekja 
áhuga þess.  
Unnið er með alla námsþætti gegnum leik og 
sköpun og leitast við að virkja sjálfsprottinn 
áhuga barnanna. Börnin eru hvött til 
sjálfshjálpar og sjálfstæðis með það að 
markmiði að efla sjálfsmynd þeirra og 
sjálfstraust.  
Í leikskólanum er notað Tákn með tali ásamt því 
að lögð er áhersla á skriftar- og lestrarhvetjandi 
umhverfi. Börnin kynnast bókum, sögum, 
þulum og ljóðum. Þau læra að hlusta, segja frá, 
njóta sagnahefðarinnar og fá tækifæri til lestrar, 
umræðu og stuðning til þess að öðlast færni við 
lestur og ritun.  
Foreldraráð hefur verið virkt frá haustinu 2008 
og foreldrafélag í áratugi. Pálmholt á farsæl 
samskipti við Lundarskóla sem er grunnskólinn 
í hverfinu. 
 
 

Umhverfismennt og umhverfisvernd er stór 
þáttur í faglegu starfi skólans. Efra húsið hlaut 
Grænfánann í júní 2007 og aftur 2009 og 
neðra húsið fékk sinn Grænfána árið 2009. 
 
Skólinn vinnur samkvæmt SMT-styðjandi 
skólafærni en markmið með henni er að skapa 
gott andrúmsloft í skólanum og tryggja öryggi 
og velferð nemenda og starfsfólks. Lögð er 
áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr 
óæskilegri hegðun nemenda með því að kenna 
og þjálfa félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun 
gaum með markvissum hætti og samræma 
viðbrögð starfsfólks gagnvart nemendum sem 
sýna neikvæða hegðun. 
 
Mikil áhersla er lögð á hlýlegan og glaðlegan 
staðblæ leikskólans þar sem persónuleg og 
uppbyggileg samskipti starfsmanna, nemenda 
og foreldra eru höfð að leiðarljósi. Nokkrum 
sinnum á ári er foreldrum boðið í sérstakar 
foreldraheimsóknir en þess utan eru foreldrar 
ávallt velkomnir í leikskólann.  
Allar nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðu skólans, www.palmholt.akureyri.is 

   



 
Leikskólinn Sunnuból,  
Móasíðu 1    
sími: 461-4922 
Fjöldi barna: 53 
Fjöldi deilda: 3    
Leikskólastjóri: Kristín Sigurðardóttir 
Netfang: sunnubol@akureyri.is 
Heimasíða: www.sunnubol.akureyri.is 
 
Einkunnarorð: Virðing - Vellíðan - Vinsemd  
 
Leikskólinn Sunnuból er staðsettur utarlega í 
Þorpinu í grónu hverfi. Síðuskóli, Hulduheimar  
Sel og Krógaból eru í sama hverfi og er gott 
samstarf á milli þessara skóla. 
 
Í skólanum er unnið eftir hugmyndafræði 
lífsleikninnar sem byggir á þeirri trú að með því 
að efla og styrkja hið góða í hverjum 
einstaklingi skapist góður grunnur fyrir allt nám. 
Lögð er áhersla á að skapa gott félagslegt 
andrúmsloft þar sem börn og starfsfólk fái notið 
sín í starfi og leik. Leikurinn er þungamiðja alls 
starfs í skólanum þar sem börn læra í gegnum 
leik og þroskast í hópleikjum og hópastarfi. Í 
skólanum er einnig rík áhersla lögð á hinar 
daglegu þarfir og að börnin efli með sér 
sjálfshjálp og sjálfstæði.  
 
Sunnuból vinnur eftir agastefnu SMT-
skólafærni þar sem lögð er áhersla á að koma í 
veg fyrir og draga úr neikvæðri hegðun 
nemenda með því að kenna og þjálfa 
félagsfærni. Gefinn er gaumur að jákvæðri 
hegðun barna með markvissum hætti og 
vinnubrögð starfsfólks samræmd. 
 
Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
leikskólans, www.sunnubol.akureyri.is 

 

 
 
 
 

  
Leikskólinn Tröllaborgir,  
Tröllagili 29 
Sími: 469 4700 
Fjöldi barna: 90 
Fjöldi deilda: 4 
Leikskólastjóri: Jakobína Áskelsdóttir 
Netfang: trollaborgir@akureyri.is 
Heimasíða: www.trollaborgir.akureyri.is 
 
Einkunnarorð: Hugur - Hjarta - Hönd  
Leikskólinn Tröllaborgir er staðsettur í 
Giljahverfi. Tröllaborgir er á tveimur neðstu 
hæðunum í 9 hæða blokk sem er byggð af 
Félagsstofnun stúdenta á Akureyri. 
Akureyrarbær sér um rekstur leikskólans og 
hefur hann starfað frá 2004. 
 
Allt starf Tröllaborga mótast af gildum og 
hugmyndafræði um lífsleikni. Að vinna með 
og samþætta „hug, hjarta og hönd”, í allri 
starfsemi skólans svo jafnvægi verði á milli 
þekkingar, tilfinninga og framkvæmdar í leik 
og námi barna. Í samræmi við þessa sýn 
leggur skólinn áherslu á lífsleikni og ein af 
leiðum skólans til að vinna að framgangi 
lífsleikninnar er að vinna reglulega með 
dygðir í skólastarfinu, eina á hverri önn. 
Jógaæfingar og slökun eru notaðar með í 
lífsleiknistarfinu til að liðka og styrkja 
líkamann ásamt því að efla jafnvægi hans og 
einbeitingu hugans. Einnig er unnið eftir 
hugmyndafræði sem nefnist AGN-ið (Aukin 
gæði náms – skólaþróun í þágu nemenda) með 
það að markmiði að skapa börnum og 
starfsmönnum góð skilyrði til náms og þroska. 
 
Allar nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðu leikskólans, 
www.trollaborgir.akureyri.is 
 

   



 

 
 
Leikskólinn Hólmasól v/Helgamagrastræti 
Skólinn er rekinn af Hjallastefnunni ehf. 
Sími: 461 5363 
Fjöldi barna: 148 
Fjöldi kjarna: 6 
Leikskólastjóri: Alfa Björk Kristinsdóttir  
Netfang: holmasol@hjalli.is 
Heimasíða: www.hjalli.is/holmasol 
 
Einkunnarorð: Skapandi hugsun - Jafnrétti 
- Jákvæðni - Gleði – Agi 
 
Leikskólinn Hólmasól er staðsettur á Neðri-
Brekkunni og er Brekkuskóli 
samstarfsgrunnskóli leikskólans. Í Hólmasól 
eru sex kjarnar, þrír stúlknakjarnar og þrír 
drengjakjarnar. Yngstu börnin eru á sér 
kjörnum á neðri hæð leikskólans og þau eldri á 
fjórum kjörnum á efri hæðinni.  
 
Hugmyndafræði leikskólans byggir á 
kynjanámsskrá Hjallastefnunnar. Markmið 
skólans er að sinna þörfum einstaklinga, efla 
jákvæðni og gleði og er umhverfið einfalt og 
gegnsætt. 
Í Hjallastefnunni er unnið með opinn efnivið 
þar sem sköpunargáfa barnanna ræður ríkjum. Í 
skólanum er borin mikil virðing fyrir 
umhverfinu og er börnunum kenndur jákvæður 
agi.  
Markmið kynjaskipts leikskólastarfs er jákvæð 
kynjablöndun þar sem báðum kynjum er gert 
kleift að mætast á jafningjagrundvelli þar sem 
hvorugt kyn þarf að gjalda fyrir kyn sitt. 
Annars vegar eru kynin styrkt hvort í sínu lagi 
og hins vegar hittast kynin í sérstökum 
stundum þar sem fullorðnir tryggja jákvæð 
samskipti og raunverulegt samstarf. 
 
Allar nánari upplýsingar má finna á fræðsluvef 
Hjallastefnunnar, www.hjalli.is/fraedsla/ 
 

 
Leikskólinn Hlíðaból, Skarðshlíð 20 
Fjöldi barna: 51 
Fjöldi deilda: 2 
Leikskólastjóri: Valgerður Hannesdóttir 
Netfang: hlidabol@hlidabol.is 

 

Leikskólinn Hlíðaból er einkarekin leikskóli í 
eigu Hvítasinnusafnaðarins á Akureyri.  
Leikskólinn er 2ja deilda, á Glaumbæ eru 24 börn 
á aldrinum 18 mánaða til þriggja ára en á 
Glaðheimum dvelja 27 börn, 3-6 ára. 
Hugmyndafræði leikskólans byggir á kristilegum 
grunni og er það haft sem útgangspunktur fyrir 
annað starf. Kristin gildi, svo sem tillitsemi, 
virðing, umhyggja og sjálfsagi, eru í heiðri höfð 
og kristin trú kynnt fyrir börnunum með bænum, 
sögum, söngvum og myndum. Umhverfismennt 
og virðing fyrir sköpun Guðs kemur víða við og 
er kennd m.a. í gegnum skapandi starf og 
útiskólann. Útiskólinn var stofnaður vorið 2009 í 
honum  fá elstu börnin að takast á við skemmtileg 
og krefjandi verkefni frá miðjum maí fram að 
sumarlokun. Í útiskólanum er lögð sérstök áhersla 
á virkni og athafnasemi. 
Á Hlíðabóli skipa söngur og tónlist stóran sess í 
starfinu. Leikskólinn hefur haldið áfram með 
verkefnið Tónleik og á söngurinn t.d. stóran þátt 
bæði í söngstundum, kirkjustundum og á árlegum 
hátíðum fyrir jól og páska.  
Börnin á Hlíðabóli eru „Frábærar hetjur”. Frábær 
er sá sem er til fyrirmyndar og hetja er sá sem 
gerir sitt besta. Börnin læra hverju þau geta sjálf 
áorkað undir öruggri handleiðslu hæfra 
starfsmanna og í skjóli trúarinnar á Guð, skapara 
sinn. 
Leikskólinn vinnur eftir agastefnu SMT og hefur 
haft Grænfánann frá árinu 2006. 

. 

  



 

 
 
Hríseyjarskóli - Smábær v/Hólabraut Hrísey 
Sími: 466 1782 
Fjöldi barna: 14 
Fjöldi deilda: 1 
Leikskólastjóri: Þórunn Björg Arnórsdóttir  
Netfang: thorunna@akureyri.is 
Heimasíða: www.smabaer.akureyri.is 
 
Einkunnarorð:   
Manngildi - Þekking - Metnaður 
 
Hríseyjarskóli er fámennur skóli með grunn-
skóladeild og leikskóladeild. Í Hríseyjarskóla er 
starfað eftir kerfi Olweusar þar sem stefnt er að 
því að koma í veg fyrir einelti og að efla 
félagsvitund nemenda. Skólinn hefur þrisvar 
hlotið Grænfánann sem er alþjóðlegt um-
hverfismerki, fyrst vorið 2005, síðan 2007 og 
síðast vorið 2009. Grænfáninn er veittur þeim 
skólum sem þykja standa sig vel í umhverfis-
fræðslu. 
Hugmyndafræði leikskólans byggir meðal 
annars á lífsviðhorfi, gildismati, þekkingu og 
reynslu starfsmanna hans, ásamt kenningum 
sem settar hafa verið fram af fræðimönnum og 
rannsóknum sem gerðar hafa verið á leikskóla-
starfi.  
Manngildi:  Nemendum er kennt að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum ásamt því 
að hæfileikar hvers og eins fá að njóta sín í 
skólastarfinu. 
Þekking: Þekking nemenda er aukin og efld 
með fjölbreyttum verkefnum og leiðum ásamt 
því að nemendum er kennt að vera sjálfstæðir í 
þekkingarleit sinni. 
Metnaður:  Skólinn hefur sett sér háleit mark-
mið sem skólasamfélagið leggur sig saman um 
að ná. 
Allar nánari upplýsingar er að finna á heima-
síðu skólans, www.smabaer.akureyri.is 

Grímseyjarskóli, Grímsey  
Sími: 467 3168 
Fjöldi barna: 4, allt drengir 
Fjöldi deilda: 1 
Leikskólastjóri: Hulda Signý Gylfadóttir 
Starfsmaður leikskóla: Unnur Ingólfsdóttir 
Netfang: huldasigny@akureyri.is 
 

Leiðarljós: Manngildi - Þekking - Metnaður  

Manngildi; í Grímseyjarskóla er lögð áhersla á að 
nemendur og kennarar komi vel fram við alla og 
beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Þá er 
lögð áhersla á félagsþroska og tengsl nemenda 
hver við annan. 
Þekking; áhersla er á fjölbreyttar kennsluaðferðir 
svo mæta megi þörfum og áhugasviði hvers 
nemanda eins vel og kostur er. Tenging við 
umhverfið er mikil. 
Metnaður; leitast er við að nemendur sýni 
metnað í öllu starfi sem tengist skólanum hvort 
sem um er að ræða nám, samskipti, umgengni eða 
aðra þætti skólastarfsins. 

Grímseyjarskóli er staðsettur í Múla sem er 
félagsmiðstöð bæjarins, en það er fjölnota 
húsnæði. Þar er einnig bókasafn, sjoppa og auk 
þess er aðstaða fyrir lækni sem kemur einu sinni í 
mánuði. Í Grímseyjarskóla eru 4 nemendur í 
leikskóladeild og 13 nemendur í 1.-8. bekk. Lögð 
er áhersla á sjálfstæði og einstaklingsmiðaða 
kennsluhætti, en um leið er unnið að því að 
nemendur læri að vinna saman á árangursríkan 
hátt. Í litlum skóla gefst gott tækifæri til að efla 
félagsvitund og þroska nemenda þar sem 8 
árgöngum er kennt í tveimur stofum. Lögð er 
áhersla á félagsfærni og samvinnu. Unnið er á 
fjölbreyttan hátt með börnunum og þeim gefin 
tækifæri til að þroskast sem einstaklingar um leið 
og þau læra að vinna með og í sátt við aðra. 

 
 

 

 



Viðmiðunarreglur við innritun í leikskóla 
 
Innritun í leikskóla 

• Börn eru innrituð í leikskóla eftir kennitölum þ.e. eftir aldri. Þó má gera undantekningu varð-
andi systkini til að tryggja yngra barni skólavist í sama skóla og eldra barni. Forsendur eru að 
eldra barnið eigi eftir a.m.k. sex mánuði af leikskólagöngu sinni. 

• Foreldrar fá tilboð um innritun barns á því ári sem það verður tveggja ára. 

• Aðalinnritun í leikskóla er á vori, en börn hefja leikskólagöngu sína oftast að vori eða hausti.* 

• Reynt er að mæta óskum foreldra um innritun í ákveðna leikskóla. 
 
Vakin skal athygli á því að við innritun í leikskóla getur þurft að taka tillit til þess aldursviðmiðs og 
tíma sem laus er í hverjum leikskóla. Skóladeild getur hafnað beiðni um ákveðinn leikskóla vegna 
sérstakra aðstæðna skólans.  
 
*Aðalinnritun fer fram í apríl og/eða maí ár hvert. Við innritun fá foreldrar send bréf með upplýs-
ingum um hvaða dag barn þeirra getur hafið leikskólagöngu sína. Sú dagsetning ræðst aðallega af 
tveim þáttum þ.e. sumarlokun leikskólans og uppsögnum barna af elsta árgangi. Börn eru því að 
byrja leikskólagöngu sína á mismunandi tímum frá enduðum maí fram í september, allt eftir að-
stæðum hvers skóla fyrir sig. Fjöldi barna í skóla ræðst af stærð hans og lýkur innritun þegar þeim 
barnafjölda hefur verið náð. Ef börn hætta í leikskólanum yfir vetrarmánuðina eru ný börn innrituð.  
________________________________________________________________________________ 
 
Yfirstjórn  
Skólanefnd Akureyrarbæjar er stjórnarnefnd málaflokksins en dagleg yfirstjórn leikskólamála á er í 
höndum Skóladeildar Akureyrarbæjar, Glerárgötu 26, 1. hæð 
Skóladeildin er opin frá kl. 8:00-16:00. 
Sími 460 1455. 
netfang: skoladeild@akureyri.is. 
heimasíða: www.skoladeild.akureyri.is. 
________________________________________________________________________________ 
 
Starfsfólk leikskóla 
Leikskólastjóri er yfirmaður leikskóla og ber ábyrgð á faglegri og rekstrarlegri starfsemi hans. 
Aðstoðarleikskólastjóri er staðgengill leikskólastjóra. Innan hverrar deildar leikskóla starfa 
stjórnendur sem bera ábyrgð á og stjórna deildarstarfinu. Allt starfsfólk leikskólans vinnur að 
uppeldi og menntun barnanna og hefur virðingu og umhyggju að leiðarljósi. 
Starfsfólk er bundið þagnarskyldu en þagnarskyldan nær ekki til atvika sem ber að tilkynna 
samkvæmt barnaverndarlögum. 
________________________________________________________________________________ 
 
PMT og SMT hjá Akureyrarbæ 
Akureyrarbær hefur stofnað þjónustueiningu í PMT- foreldrafærni “Parent management training”. 
PMT er meðferðarúrræði fyrir foreldra barna með hegðunarerfiðleika en hefur einnig það markmið 
að fyrirbyggja alvarlega hegðunarerfiðleika. Jafnframt mun SMT- Skólafærni, sem byggir á hug-
myndafræði PMT-Foreldrafærni, verða innleidd í þá leik-og grunnskóla Akureyrabæjar, sem þess 
óska. SMT- Skólafærni miðar að því að fyrirbyggja, koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun 
nemenda og taka á hegðunarvanda. 
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Akureyrarbæjar: www.pmt.akureyri.is eða hjá Þuríði 
Sigurðardóttur verkefnisstjóra á Skóladeild, s: 460-1417. 
Þeir skólar sem velja að innleiða ekki SMT – skólafærni hafa valið aðra viðurkennda aðferðafræði 
við agastjórnun og uppeldi s.s. Uppbyggingastefnuna eða „Jákvæðan aga“.  
 
 



 
 

 


