Hjartanlega velkomin í Geislabaug

• Leikskólinn Geislabaugur tók til
starfa í júlí 2004. Þá sem fjögurra
deilda skóli. Nú er skólinn orðinn 6
deilda með 137 börn sem dvelja
frá 6 – 9 klst.
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Deildarnar eru aldurskiptar
Stjarnan: 20 börn
Lindin: 23 börn
Lautin: 26 börn
Sólin: 26 börn
Fjallið: 24 börn
Tunglið: 18 börn

• Leikskólinn er opinn frá 7:30 – 17:00.
• Það er góð regla að mæta alltaf á réttum tíma í leikskólann.
• Ekki er leyfilegt að koma með börnin milli 11 og 13.
Þá er matartími og hvíld í húsinu.

• Nauðsynlegt er að tilkynna breytingar á högum og aðstæðum
s.s. veikindi, fjarveru foreldra, dauðsföll náinna ættingja, nýtt
heimilisfang, símanúmer, námslok námsmanna og breytta
hjúskaparstöðu.
• Ef aðrir en foreldrar sækja börnin er af öryggisástæðum
nauðsynlegt að láta starfsfólk vita.
• Athugið, börnum undir 12 ára aldri er ekki heimilt að sækja
börn í leikskólann.

• Leikskólar eru ætlaðir frískum
börnum.
• Veikist barn skal það dvelja
heima þar til það hefur verið
hitalaust í a.m.k. 1 sólarhring.
• Þegar barnið kemur aftur í
leikskólann eftir veikindi
getur það fengið að vera inni
1-2 daga. Ef þörf er á fleiri
innidögum vegna veikinda
eru foreldrar beðnir að hafa
samband við deildarstjóra á
deild barnsins.

• Í barnahópi geta alltaf orðið
óhöpp eða slys. Ef slíkt kemur
fyrir er strax haft samband við
foreldra og farið með barnið á
slysadeild ef þörf er talin á
því.

• Leikskólaplássi þarf að segja upp
með mánaðar fyrirvara miðað við 1.
eða 15. hvers mánaðar. Tilkynna
skal leikskólastjóra uppsögnina
skriflega.
• Ef gera þarf breytingar á
vistunartímanum þarf að sækja um
það hjá leikskólastjórum.
• Reynt er að koma til móts við óskir
foreldra um breytingar en ekki er
víst að alltaf sé hægt að verða við
þeim.

• Mikilvægt er að góð samvinna takist
strax í byrjun milli foreldra barnsins og
kennara þar sem gagnkvæm
samvinna og trúnaður þeirra á milli er
forsenda þess að barninu líði vel.
• Daglegar upplýsingar um barnið heima
og í leikskólanum eru nauðsynlegar því
oft geta lítil atvik í lífi barnsins valdið
breytingum á hegðun þess.
• Foreldrar eru velkomnir í leikskólann til
þess að taka þátt í því starfi sem þar fer
fram, í samráði við kennara. Þeir eru
sérstaklega boðnir í foreldrakaffi, í
foreldrasamtöl, á foreldrafundi,og aðrar
skipulagðar uppákomur sem í boði eru.
• Foreldrar þurfa að láta kennara vita
þegar komið er með barnið í
leikskólann og þegar það er sótt.
Þetta er mikilvægt öryggisatriði fyrir
barnið og kennara.

Foreldrafélag Geislabaugs var stofnað 25. janúar 2005.
Í stjórn félagsins eru 9 foreldrar.
Aðalfundur er haldinn á haustin ár hvert. Vetrarstarf leikskólans er kynnt á sama
tíma og því mikilvægt að foreldrar mæti á aðalfund.
Foreldrar greiða 2 sinnum á ári í sjóð foreldrafélagsins, árgjaldið er
2 x 3.100 krónur og innheimt er 1 september og 1 mars ár hvert.

Foreldrar fá samtal við deildarstjóra þegar barnið byrjar í aðlögun.
Foreldrar eru boðaðir í skipulögð samtöl að lágmarki einu sinni á ári.
Þá ræða foreldrar og starfsmaður um þroska, framfarir og hegðun hjá barninu og
foreldrar gefa mikilvægar upplýsingar um hvernig barnið er heima.
Auk þess geta foreldrar og kennarar alltaf óskað eftir samtali ef þurfa þykir.

• Börn og starfsfólk bjóða foreldrum í kaffi og eitthvað
meðlæti u.þ.b. 2-3 sinnum á ári. Stundum baka börnin fyrir
þessa viðburði, það fer eftir aðstæðum hverju sinni.
• Einu sinni á ári er afa og ömmu kaffi það er þá með svipuðu
sniði.
• Einnig er haldin vorsýning þar sem foreldrum og öðrum er
boðið að koma og skoða myndlist og annan afrakstur
barnanna eftir veturinn.

• Á heimasíðu leikskólans eru allar
helstu upplýsingar um leikskólann
og myndasíður. Í fataherbergi eru
upplýsingatöflur fyrir hverja deild,
þar eru öll skilaboð skrifuð og einnig
stuttar skráningar frá starfsemi
deildanna.
• Lokuð facebook síða er á öllum
deildum.
• Reglulega er tölvupóstur sendur til
foreldra.
• http://www.geislabaugurinn.is

Dagskipulag Geislabaugs
kl. 7:30 Geislabaugur opnar – móttaka og róleg stund fram að morgunverði
kl. 8:15 -9:00 Morgunverður
kl. 9:00-11:30 Svæðavinna/útivera/samverustund
kl. 11:30-12:15 Hádegisverður á yngri deildum er kl: 11:30 en 11:45 á eldri deildum.
kl. 12:15-13:00 Hvíld
kl. 13:00-14:45 Svefn/útivera/svæðavinna/samverustund
kl. 14:45-15:30 Hressing á yngri deildum er kl 14:30 en 14:45 á eldri deildum.
kl. 15:30-17:00 Leikur/Útivera
kl. 17:00- Geislabaugur lokar

Útivera er mikilvægur þáttur í uppeldisstarfi leikskólans, og er grófhreyfingum
og frjálsum leik þar gert hátt undir höfði. Íslenskt veðurfar getur verið
umhleypingasamt og rysjótt. Þess vegna er börnunum okkar hollt að
venjast veðráttunni eins og hún er og því mikilvægt að klæðast í samræmi við það.
Sumir foreldrar óska eftir inniveru fyrir börnin sín í því skyni að verja
þau gegn veikindum, en það er ekkert sem bendir til þess að börn sýkist
frekar í útilofti en innandyra. Börn sem dvelja langdvölum innandyra eru
oft kulsælli og viðkvæmari en þau börn sem vön eru útiveru.

Vettvangsferðir
Markmiðið með vettvangsferðunum er að börnin kynnist nánasta
umhverfi og sjái hlutina í víðara samhengi. Við förum oft í gönguferðir um
hverfið okkar, heimsækjum skóla hverfisins. Förum einnig á söfn og aðra
menningar viðburði í borginni.

Hvíld
Hæfileg hvíld um miðjan daginn er nauðsynleg til að tryggja andlega og
líkamlega vellíðan barna. Hún gefur einnig tækifæri á að skapa hlýju og góð
tengsl við hvert einstakt barn og barnahópinn sem heild. Börnin hafa alltaf
ákveðinn stað til að hvíla sig á. Í hvíldarstundum er lesin saga eða hlustað á
góðan geisladisk og yngri börnin sofa.

Á haustin byrjum við að vinna sérstaklega með elstu börnin, sem við á
Geislabaugi köllum Meistara. Við eflum og styðjum þau á ýmsan hátt með
skapandi og meira krefjandi verkefnum en umfram allt leggjum við ríka
áherslu á gleði og samkennd í hópunum.

Vinastund/uppákomur byrja kl. 9:00 í salnum á
föstudögum. Vinastund er sameiginleg söngstund þar
sem öll börn og kennarar Geislabaugs koma saman,
syngja og dansa. Við viljum endilega að börnin séu
mætt kl 9:00 á þessum dögum.

Afmælisdagur barnsins
• Barnið er miðpunktur dagsins í
starfi deildarinnar en ekki er boðið
upp á sérstakar veitingar.
• Á sjálfan afmælisdaginn, eða sem
næst honum er sunginn
afmælissöngur fyrir barnið, það fær
kórónu, og það er þjónn dagsins,
einnig fær það að velja sérstakan
afmælis borðbúnað. Í sameiginlegri
söngsund í sal á föstudögum er
sungið fyrir öll afmælisbörn
vikunnar.

Desember
• Við leggjum áherslu á rólegan og notalegan
tíma í þessum annars erilsama mánuði.
• Aðal áhersla er lögð á jólagjöf barnanna til
foreldra sinna, þau búa til gjöfina, kortið og
pappírinn en reynt er að gera hana að mestu
leiti í nóvember.
• Um miðjan desember setjum við upp
kaffihús í leikskólanum með heitu kakói og
smákökum.
• Við sækjum okkar eigið jólatré upp í skóginn
okkar og fáum jólasveina okkur til aðstoðar.
• Litlu jólin eru haldin hátíðleg í salnum og
hátíðarmatur snæddur á eftir.
• Foreldrafélagið sér um að panta leiksýningu í
leikskólann í byrjun desember.
• Einnig hefur foreldrafélagið séð um
jólaföndur í desember sem hefur verið mjög
vinsælt.
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Hefðir
Öskudagur við búum til öskudagsbúninga sjálf og höldum ball í salnum á öskudaginn
Sprengidagur: allir borða saltkjöt og baunir í hádeginu
Við höldum þorrablót með hefðbundnum þorramat, börnin útbúa kórónur í tilefni
dagsins.
Við höldum upp á 17. júní með sprelli og grillveislu á eftir.
Vorsýning er haldin í apríl eða maí, þá kynnum við leikskólann okkar og sýnum við
listaverk og önnur verk sem börnin hafa gert. Þetta er uppskeruhátíð leikskólans.
Afmælisdagur leikskólans er 13 ágúst, en þann dag var leikskólinn vígður og gefið
nafn 2004. Við höldum upp á afmælið með pompi og pragt.
Í desember er hefðbundið jólaball með söng harmonikkuleik og heimsókn
jólasveinanna.
Á Bolludagur fáum við fisk- eða kjötbollur í hádeginu og rjómabollur í
síðdegishressingunni.

Reggio Emilia

Við hlökkum til samstarfsins 
Takk fyrir

