
 

 

 

 

 

Foreldrahandbók 

Hraunvallaskóla 

 

 

 Dyggðirnar þrjár 
Vinátta, samvinna og ábyrgð 

Gullnar reglur sem gilda 
í öllum samskiptum  

          

 



 

Velkomin í Hraunvallaskóla 
Um leið og við bjóðum barnið og ykkur foreldra velkomin í leikskólann viljum 

við koma á framfæri ýmsum hagnýtum upplýsingum um skólann ásamt ósk um 

gott og farsælt samstarf. Með von um að þessi handbók komi að góðum notum. 

Ef eitthvað er óljóst hvetjum við foreldra að leita til starfsfólks um frekari 

upplýsingar. 

 

Aðlögun  
Þegar barn byrjar í leikskóla er áríðandi að samvinna og traust skapist í upphafi 

milli foreldra og starfsfólks skólans. Í upphafi leikskólagöngu barnsins er lögð 

áhersla á að kynna foreldrum sem best alla áhersluþætti skólans. Foreldrar gefa 

einnig upplýsingar um barnið og þroskaferil þess og heilsu frá upphafi. Góð 

aðlögun styrkir öryggistilfinningu barnsins og stuðlar að vellíðan þess í skólanum. 

Aðlögun barns í leikskólann tekur að jafnaði eina viku. Aðlögunarferlið er 

einstaklingsbundið og getur tekið lengri eða skemmri tíma. Á fyrsta degi 

aðlögunar tekur deildarstjóri / starfsmaður á móti barninu og foreldrum og sýnir 

þeim deildina. Foreldrar eru með börnunum í aðlöguninni sem er skipulögð í 

samráði við deildarstjóra / starfsmenn. 

 

Dvalarsamningur  
Við upphaf leikskólagöngu skrifa foreldrar undir dvalarsamning sem m.a. kveður 

á um dvalartíma, fæðiskaup o.fl. Mikilvægt er að foreldrar virði umsaminn tíma 

því vinnutími starfsfólks er skipulagður m.t.t. dvalartíma og fjölda barna á hinum 

ýmsu tímum dags.  

 

Leikskólagjöld 
Gíróseðlar eru sendir út mánaðarlega og er leikskólagjaldið greitt fyrirfram. Greitt 

er fyrir 11 mánuði á ári þar sem sumarlokun skólans eru fjórar vikur. Júlímánuður 

er gjaldfrjáls. Upplýsingar um gjaldskrá Leikskóla Hafnarfjarðar er að finna á 

www.hafnarfjordur.is undir leikskólar og á heimasíðu skólans. Ef foreldrar hafa 

spurningar eða athugasemdir varðandi gjöldin eru þeir vinsamlega beðnir um að 

snúa sér til aðstoðarleikskólastjóra á netfangið munda@hafnarfjordur.is. 

 

Vistunartímar  
Leikskólinn er opinn frá klukkan 7.30 til 17.00 á daginn. Foreldrar velja þann 

vistunartíma sem þeir þurfa á að halda með tilliti til þess tíma sem fer í ferðir til 

og frá vinnu. Ekki er gert ráð fyrir að vistunartími barns sé skemmri en fjórir tímar 

eða lengri en níu og hálfur tími. Það er hægt að kaupa heila tíma, hálfa eða korter 

(dæmi: 7.45-15.00 eða 8.15-16.15). Við biðjum foreldra vinsamlegast að virða 

vistunartíma barna sinna. 

 



 

Regla um komu í leikskólann 

Vinsamlegast komið ekki með börnin í leikskólann milli kl. 11:00 og 13:00 nema 

að höfðu samráði við leikskólastjóra eða deildarstjóra barnsins.  

 

Breyting á dvalartíma 
Ef breyta þarf vistunartíma barns vinsamlegast sendið aðstoðarleikskólastjóra 

tölvupóst á munda@hraunvallaskoli.is með upplýsingum um nafn barns og óskir 

um dvalartíma.  

 

Uppsögn á leikskólaplássi 
Segja skal upp leikskóladvöl skriflega með mánaðar fyrirvara hið minnsta og er 

miðað við 1. eða 15. hvers mánaðar.  Hægt er að segja upp leikskólaplássi með 

því að senda aðstoðarleikskólastjóra tölvupóst á netfangið 

munda@hraunvallaskoli.is  

 

Upplýsingar 

Heimasíða leikskólans er okkar helsti upplýsingamiðill, gott er að skoða hana 

reglulega. Þar er m.a. að finna fréttir af starfinu, upplýsingar, námskrá leikskólans, 

starfsáætlanir, skóladagatal og matseðil.  http://hraunvallaskoli.leikskolinn.is/ 

Einnig nýtum við tölvupósta og upplýsingatöflur deilda til að koma skilaboðum 

áleiðis til foreldra. 

Hagnýtar upplýsingar 
Við biðjum foreldra að fylgja barninu inn á deild barnsins og láta starfsfólk vita 

af komu barnsins. Lögð er áhersla á að tekið sé vel á móti hverju barni. Sama á 

við þegar barn er sótt í lok dags, þá þarf  að láta starfsfólk vita af brottför barnsins. 

Mikilvægt öryggisatriði er að börn undir 12ára aldri sæki ekki barn í leikskólann. 

Ef foreldri ákveður að barn undir 12ára sæki leikskólabarn þarf foreldri að gefa 

skriflegt leyfi fyrir því. Ef einhver annar á að sækja barnið en venjulega er gott að 

láta vita af því. 

 

Máltíðir  
Leikskólinn sér um morgunmat, hádegisverð og  

síðdegishressingu. Leitast er við að hafa hollan og góðan mat. 

 

Sérfæði 
Ef barn er með fæðuofnæmi eða óþol þarf að skila læknisvottorði því til 

staðfestingar til leikskólans. 
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Veikindi/innivera 
Við biðjum foreldra að láta okkur vita ef barnið er veikt. Ef barn veikist í 

leikskólanum er hringt í foreldra og ætlast er til að barnið sé sótt. Eftir veikindi 

geta börnin fengið að vera inni ef aðstæður í leikskólanum leyfa.  

 

Lyfjagjöf  
 Ef barn þarf að taka lyf samkvæmt læknisráði á leikskólatíma þá vinsamlega 

ræðið það við leikskólastjóra og komið með vottorð. Ef barn þarf að taka pensilín 

biðjum við foreldra að gefa barninu lyfið heima. 

 

Slys 

Ef  slys ber að höndum er hringt á sjúkrabíl og haft samband við foreldra og þeir 

upplýstir. Ef um minniháttar óhapp er að ræða er haft samband við foreldra og 

þeir taka ákvörðun um hvort þeir fari með barnið til læknis. 

 

SMT 
Í Hraunvallaskóla er unnið með SMT skólafærni. SMT er aðferð til að auka 

skólafærni nemenda með því að styrkja jákvæða hegðun þeirra. Markmiðið er að 

skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og 

starfsfólks. Lögð er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun 

með því að kenna og þjálfa félagsfærni.  
 

Afmæli  
Haldið er hátíðlega upp á afmæli hvers barns. Barnið fær afmæliskórónu og 

afmælissöngurinn er sunginn.  Einnig er hengd upp mynd af afmælisbarninu fyrir 

framan deildina  þannig að allir viti hver á afmæli. Í nónhressingunni er íslenski 

fáninn á borði barnsins og barnið fær afmælisleirtau í tilefni dagsins. 
 

Skipulagsdagar 
Skipulagsdagar starfsfólks eru fimm á ári. Þá er leikskólinn lokaður. Þessir dagar 

eru auglýstir á skóladagatali og með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara á heimasíðu 

leikskólans og við hverja deild. 

 

Foreldrasamtöl 
Foreldrasamtöl eru einu sinni á ári í febrúar - mars. Í aðlögun nýrra barna setjast 

deildarstjóri og foreldrar niður og ræða um barnið. Að auki er foreldrum velkomið 

að hafa samband við deildarstjórann og óska eftir viðtali ef þurfa þykir. Það er 

mjög mikilvægt að leikskólinn fái upplýsingar um allar breytingar sem verða á 

högum barns. Á haustin er haldin kynning á starfi leikskólans fyrir alla foreldra. 

 

 



 

Foreldraráð 
Foreldraráð er starfandi við leikskólann. Foreldraráð starfar með leikskólastjóra 

og er tengiliður við aðra foreldra. Hlutverk þess er að gefa umsagnir til leikskóla 

og fræðslunefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi 

leikskólans.  

 

Foreldrafélag 
Foreldrafélag er starfandi við leikskólann. Félagar þess eru foreldrar og 

forráðamenn barna í leikskólanum, við upphaf leikskóladvalar barns er leitað eftir 

samþykki foreldra um að ganga í félagið.  Markmið foreldrafélagsins er að tryggja 

velferð barnanna sem best með því að foreldrar efli tengsl sín á milli og við 

starfsfólk. Verkefni foreldrafélagsins eru margvísleg og hefur félagið boðið upp á 

ýmsar uppákomur s.s. jólaball. skemmtiatriði á sumarhátíð leikskólans og 

sveitaferð. Foreldrafélagið sendir út gíróseðil fyrir félagsgjaldi tvisvar á ári í 

heimabanka foreldra. 

 

Fatnaður og aðrar reglur 
Klæðnaður barnanna á alltaf að vera í samræmi við veður. Hvert barn í 

leikskólanum á sitt fatahólf fyrir tösku og fatnað. Nauðsynlegt er að hafa aukaföt 

með, þ.e. nærföt, buxur, peysu, bol og sokka. Foreldrar bera ábyrgð á að barnið 

hafi alltaf hrein aukaföt í töskunni sinni. Góð regla er að yfirfara hólfin daglega. 

Við setjum óhrein og blaut föt í plastpoka og hengjum í hólfin. Þau föt þarf að 

fara með heim. 

 

Merkingar á fatnaði 
Það er mikilvægt að foreldrar merki vel allan fatnað barnsins. Bendum á að hægt 

er að kaupa fatamerkimiða t.d. hjá Rögn, sjá nánar á vefslóð: http://www.rogn.is 

 

Leikföng  
Ekki er ætlast til að barn hafi með sér leikföng að heiman. Ef barn kemur með 

leikfang með sér ber leikskólinn ekki ábyrgð á því.  

 

 

Helstu viðburðir í leikskólanum 
Afmæli eru haldin hátíðlega á deild barnsins þar sem afmælisbarnið er í öndvegi 

Danskennsla er venjulega á haustin í boði foreldrafélagsins og lýkur með 

danssýningu fyrir foreldra 

Jólaball er á vegum foreldrafélagsins í desember 

Í desember fara tveir elstu árgangar í Sívertsen hús og fá fræðslu um hvernig jólin 

voru í gamla daga.  Elstu börnin syngja á Syngjandi jólum í Hafnarborg í 

desember 

http://www.rogn.is/


 

Í janúar hefst þorrinn, í kringum bóndadag koma pabbar og afar í morgunmat 

með börnunum.  Þegar góa hefst koma mömmur og ömmur í morgunmat með 

börnunum.  

Í febrúar höldum við upp á Bolludag, Sprengidag og Öskudag með hefðbundnum 

hætti 

Í maí og júní tökum við þátt í Björtum dögum í Hafnarfirði,  elstu börnin fara í 

útskriftarferð og útskrifuð með hátíðlegum hætti.  Sumarhátíð er haldin í 

leikskólanum og að lokum er haldin hverfahátíð þar sem Hlíðarbörn koma fram 

og syngja.  

 

Foreldrasamstarf 
Hraunvallaskóli leggur ríka áherslu á gott samstarf heimilis og skóla og telur það 

vera forsendu fyrir vellíðan barnsins í leikskólanum. Foreldrar bera megin ábyrgð 

á velferð og uppeldi barna sinna.  Leikskólinn er viðbót við það uppeldi sem 

börnin fá heima fyrir. 

 

Barnavernd 
Lögum samkvæmt ber leikskólanum að tilkynna um hvers konar vanrækslu eða 

misnotkun til Barnaverndarnefndar. Allt starfsfólk leikskólans er bundið 

þagnarskyldu sem heldur  þó látið sé af störfum. 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


