Skólanámskrá Tröllaborgar

12. Foreldrasamstarf
Leikskólinn er lögum samkvæmt fyrsta skólastigið í menntakerfinu og
annast að ósk foreldra nám barna á leikskólaaldri. Foreldrar bera
meginábyrgð á uppeldi barna sinna. Leikskólanám er viðbót við uppeldi
foreldra en því er á engan hátt ætlað að koma í stað þess. Á þessum
grundvallaratriðum

byggist

foreldrasamvinna.

Markmiðin

með

foreldrasamstarfi eru að:


rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna.



veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans.



stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans.



veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess í
leikskólanum.

Það er mikilvægt að fyrstu skrefin í upphafi leikskólagöngunnar takist mjög
vel því þá er lagður hornsteinn að samstarfi foreldra og leikskóla.
Leikskólinn gefur út foreldrahandbók og skólanámskrá til að auðvelda
foreldrum að kynnast starfsemi leikskólans. Bæði skólanámskráin og
foreldrahandbókin eru aðgengilegar á heimasíðu leikskólans. Hægt er að
nálgast foreldrahandbókina hér.
Foreldrar koma og taka þátt í ýmsum
uppákomum í leikskólanum. Börnin baka
piparkökur og foreldrarnir koma svo skreyta
þær með börnunum. Fleira má nefna eins og
nóvemberskemmtun þar sem börnin sýna
leikþátt, gestakaffi, litlu jólum og öskudagsuppákomu. Einnig skipuleggja
foreldrar vorhátíð í júní.

12.1.

Aðlögun nýrra barna

Aðlögun barna er í flestum tilfellum í ágúst en einnig á öðrum tímum á árinu,
allt eftir aðstæðum hverju sinni.
Aðlögun barna er einn þáttur af uppeldisstarfinu og skiptir miklu máli fyrir
líðan barnsins hvernig til tekst. Á meðan barnið er í aðlögun er lagður
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grunnur að gagnkvæmum kynnum, trausti og virðingu á milli foreldra og
leikskóla. Að byrja í leikskóla er ný reynsla, allt er framandi og ókunnugt og
því er mikilvægt að vel sé staðið að málum. Markmiðið er að efla
öryggiskennd og vellíðan barnsins og foreldra þess í framandi aðstæðum og
stuðla að gagnkvæmum kynnum milli fjölskyldu barnsins og leikskólans.
Aðlögun tekur um eina viku og eru tímasetningar skipulagðar í samráði við
foreldra.
Fyrsta daginn eiga foreldrar samtal við deildarstjóra þar sem þeir fá
upplýsingar um leikskólastarfið. Einnig fylla þeir út eyðublað með helstu
upplýsingum um barnið og skrifa undir skólasamning.

12.2.

Trúnaður og tilkynningarskylda

Leikskólinn leggur áherslu á að fullur trúnaður ríki um allar upplýsingar er
varða börnin og foreldra þeirra. Hverjum starfsmanni er skylt að gæta
þagmælsku um atriði er hann fær vitneskju um í starfi sínu. Allt starfsfólk
leikskólans undirritar sérstakan þagnareið sem helst áfram þó látið sé af
starfi. Ef leikskólakennarar telja að líkamlegum og/eða andlegum þörfum
barns sé ekki sinnt er það tilkynnt Barnaverndaryfirvöldum Skagafjarðar,
sbr. 13 gr. laga um málefni barna og ungmenna. Hægt er að lesa nánar um
það hér.

12.3.

Foreldraráð

Foreldraráð er starfandi við leikskólann samkvæmt Lögum um leikskóla nr.
90/2008 11. grein. Um foreldraráð segir í lögum:
„Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs
fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn.“ Vegna
fámennis hefur Leikskólinn Tröllaborg fengið undanþágu svo einungis tveir
foreldrar sitja í foreldraráði. Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til
leikskóla og fræðslunefndar (sbr. 2. mgr. 4. gr.) um skólanámskrá og aðrar
áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Foreldraráð hefur umsagnarrétt
um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.
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Foreldraráð er vettvangur fyrir foreldra til að fylgjast náið með því starfi
sem fram fer í leikskólanum, koma hugmyndum sínum á framfæri og hafa
áhrif. Nánar má lesa um foreldraráð leikskólans hér.

12.4.

Dagleg samskipti

Foreldrar þurfa að fylgjast með því sem helst hefur drifið á daga barnsins í
leikskólanum og leikskólakennari þarf að vita um helstu atburði í lífi barnsins
utan leikskólans. Mikilvægt er að foreldrar láti leikskólakennara vita ef
breytingar verða á högum barnsins og fjölskyldulífi. Leikskólinn veitir
foreldrum upplýsingar og fræðslu um leikskólastarfið með foreldrafundum,
vikulegu fréttabréfi, mánaðarskipulagi og fréttum á heimasíðu ásamt
upplýsingum á upplýsingatöflu.

12.5.

Fjarvistir og veikindi

Tilkynna þarf um fjarvistir barnsins hvort heldur um er að ræða veikindi eða
frí. Ef börnin vilja ekki koma í leikskólann er nauðsynlegt að láta kennara
vita svo hægt sé að finna orsökina og vinna að lausn vandans.
Óski foreldrar eftir að börnin taki frí frá leikskólanum utan sumarleyfis er
það heimilt en þurfa samt sem áður að greiða fullt vistunargjald.

12.6.

Foreldrafundir

Foreldrafundir eru haldnir einu sinni á ári í lok september eða byrjun
október. Á foreldrafundum eru gefnar margvíslegar upplýsingar um
leikskólastarfið, starf vetrarins kynnt svo og skólanámskrá leikskólans,
foreldrahandbókin og aðrar áætlanir í starfsemi leikskólans.

12.7.

Foreldrasamtöl

Í byrjun skólagöngunnar er haldinn fundur með foreldrum. Þar er farið yfir
helstu þætti er varða leikskólagönguna og foreldrar fá afhent blað með
helstu upplýsingum um leikskólann s.s. heimasíðuna, símanúmer nöfn
starfsmanna og fleira. Foreldrar fylla út upplýsingablað um barnið sem
starfsfólk nýtir sér við ummönnun barnsins á leikskólanum.
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Deildarstjórar veita foreldrum einkasamtal einu sinni á ári eða oftar ef þurfa
þykir, þar sem farið er yfir stöðu og líðan barnsins í leikskólanum. Í
foreldraviðtölum gefst foreldrum tækifæri til að spyrja spurninga og veita
upplýsingar um barnið.

12.8.

Foreldrafélag

Foreldrafélög eru starfandi við leikskólann, eitt fyrir hvora deild. Verkefni
foreldrafélaganna eru margvísleg og styðja við starfið í leikskólanum.
Foreldrar eru hvattir til að taka virkan þátt í starfi foreldrafélagsins.
Foreldrafélögin standa fyrir ýmsum uppákomum s.s. jólaballi, bingói,
öskudagsballi og vorhátíð. Stjórn foreldrafélagsins er kosin á aðalfundi
foreldrafélagsins á hverju hausti og skipa þrír foreldrar stjórnina. Nánar er
hægt að lesa um foreldrafélögin hér.

12.9.

Mat foreldra

Foreldrum gefst kostur á að leggja mat sitt á starfssemi leikskólans í könnun
sem lögð er fyrir annað hvert ár. Niðurstöðurnar gefa kennurum leikskólans
góðar vísbendingar um hvað foreldrar eru ánægðir með og hvað mætti
betur fara í starfinu. Hægt er að skoða niðurstöður kannananna hér.
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