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Við fögnum því að þú ert nú hluti af Sælukotsfjölskyldunni 
 

Leikskólinn okkar hefur verið starfræktur frá árinu 1977 og dagskrá okkar byggir á nýhúmanískri hugmyndafræði. 

Leikskólinn Sælukot er fræðsluverkefni Ananda Marga samtakanna (WWD), sem voru stofnuð 1955 af PR Sarkar 

(1921-1990), þekktum heimspekingi og kennara. Þetta er margþætt alþjóðleg stofnun. Umfangsmikið starf Ananda 

Marga endurspeglast í mörgum ólíkum greinum sem tileinkuð eru þróun mannkyns í gegnum menntun, hjálparstarf, 

velferð, listir, vistfræði, vitsmunalega endurreisn, frelsi kvenna og húmanískt hagkerfi.  

Öll erum við staðráðin í að þjóna börnum og fjölskyldunum sem koma til okkar með því að veita hæstu gæði 

umönnunar. Á leikskólanum Sælukoti kennum við börnum á hraða hvers og eins þannig að þau geti tileinkað sér nýja 

færni á eigin forsendum, eflt með sér sjálfstraust og  sjálfstæði í hlýju og ástríku andrúmslofti.  

Við bjóðum upp á heilsdagsáætlun til náms og skemmtunar fyrir börn frá 12 mánaða til 6 ára aldurs, mánudaga til 

föstudaga frá 7:45-17:00. Við leggjum áherslu á að þroska barnið bæði líkamlega og andlega, efla félagslegan og 

tilfinningalegan þroska þess, sköpunargáfu, sköpunargáfuna, vitsmunþroska og innsæi. Við nýtum öll tækifæri til 

að gera hverju barni kleift að þroska hæfileika sína til fulls. Reynt verður á sanngjarnan hátt að koma til móts við 

börn með sérþarfir og aðlaga þau að hópnum.  

             
 

Inngangur 
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Nýhúmanismi er heildræn heimspeki kenning útfærð af Prabhat Ranjan Sarkar í bók hans  The Liberation of Intellect: 

Neohumanism (ISBN 81-7252-168-5) sem kom út 1982. 

Með nýhúmanisma endurskilgreinir Sarkar bæði mannkynið og húmanisma, auk 

ýmissa skyldra hugtaka. Að auki kynnir Sarkar mörg ný hugtök sem ætlað er að 

auðvelda bæði þroska einstaklingsins og heildarinnar. 

Í þessari heimspeki gegnir alheimsstefnan aðalhlutverki. Ef húmanismi hefur 

tilhneigingu til að líta eingöngu til mannsins í heimsmynd sem setur 

manneskjuna í aðalhlutverk, þá hefur nýhúmanisma verið lyft upp í 

alheimshyggju, að sögn Sarkar.  

Þá má segja að þetta stig gangi lengra en aðrar heimssýnir sem tengjast 

trúarbrögðum. Það hefur engin heildarmarkmið heldur einblínir á tilveru einstaklingsins. 

 Sarkar lýsir nýhúmanisma á eftirfarandi hátt: 

Nýhúmanismi er húmanismi fortíðarinnar, húmanismi samtímans og húmanismi – eins og var útskýrt hér að 

ofan – framtíðar. Með því að skilgreina mannkyn og húmanisma uppá nýtt verður leiðin til þroska greiðari. 

Nýhúmanismi mun veita nýjan 

innblástur og nýja túlkun á 

hugmyndum um mannlega 

tilvist. Hann mun hjálpa fólki að 

skilja,að manneskjur sem eru 

hugsandi verur og greindustu 

verurnar í þessum heimi, verða 

að axla þá miklu ábyrgð að 

hugsa um alheiminn,verða að 

sætta sig við að þessi mikla 

ábyrgð hvílir á þeim.   

Stofnandi nýhúmanisma   
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Velkomin í nýhúmaníska leikskólann Sælukot. Það gleður okkur mikið að þú hafir valið að verða hluti af 

Sælukotsfjölskyldunni. Við leitumst við að hafa þjónustuna sem heimilislegasta. Við viljum hafa umhverfið hlýlegt 

og hvetjandi svo að börn, fjölskyldur og starfsfólki líði vel,sé virt og finni að það sé hluti af litla samfélaginu okkar. 

Við  hlökkum til að eyða mörgum góðum stundum með þér og barni þínu á komandi ári. Við leggjum okkur öll fram 

um að þjóna börnum og fjölskyldunum sem til okkar koma með því að veita bestu mögulegu umönnun. Í Sælukoti 

bjóðum við börnum upp á að þróa færni sína og hæfileika á sínum eigin hraða og auka sjálfstraust og sjálfstæði í 

hlýju og kærleiksríku andrúmslofti. Við bjóðum upp á heilsdagsáætlun til náms og skemmtunar fyrir börn frá 12 

mánaða til 6 ára, mánudaga til föstudaga 7:45 til 17:00. Við leitumst við að efla bæði andlegan og líkamlegan þroska 

barnsins - félagsþroska, tilfinningaþroska, sköpunargleði,vitsmunaþroska, þekkingu þess og sjálfsmynd– og við 

nýtum öll tækifæri til að gera hverju barni kleift að njóta sín til fulls. Við reynum á sem bestan hátt að mæta þörfum 

barna með sérþarfir og  hafa þau með hópnum eins og hægt er. Hvert ár og hver barnahópur er einstakur og leggur 

grunn að  nýjum og spennandi ævintýrum. Það er alltaf skemmtilegur tími þegar við kynnumst og tökum ástfóstri 

við hóp af  frábærum börnum, þau eignast nýja vini þroskast hratt og verða tilbúin til að takast á við „alvöruskóla“.  

Leikur er hin náttúrulega leið barna til að læra. Í gegnum markvissan leik þróa börn með sér ást til náms. 

Þykjustuleikir og leikrit gefa börnum tækifæri til að líkja eftir og æfa það sem þau sjá allt í kringum sig. Kennarar geta 

útvíkkað þessa reynslu með þvi að fylgjast með og taka þátt þar sem við á. Við hvetjum til sköpunar og skemmtunar 

með því að nota söng, leiki, sögur, leiklist og myndlist. 

“Hugur barnsins er hneigður til leiks. Það þarf að vekja þorsta þess eftir þekkingu 

með leikjum og með leik einum verður barninu kennt.” – P.R.Sarkar 

Við teljum að öll fyrirbæri, hvort sem þau eru lifandi eða dauðir hlutir, hafi eðlislæga sameiginlega þætti. Það sé 

meðfædd eining sem sameini allar verur, lifandi og lífvana.  

 

Við deilum með börnunum virðingu okkar fyrir öllu lífi og náttúru sem umlykur okkur, hvetjum börn til að finna fyrir 

þessarri meðfæddu tengingu með því að skapa þögn, (kyrrðarstund) með einfaldri hugleiðslu og einnig með því að 

eyða tíma úti í náttúrunni. 

Við tilheyrum öll sömu fjölskyldunni – mannkyninu. Mannkynið er eins og fallegur garður með margar mismunandi 

tegundir blóma sem hvert og eitt leggur sitt til fegurðar heildarinnar. Við getum hjálpað börnum að meta og skilja 

kynþátta-, menningar-, þjóð-, og þjóðernislegan mun – ásamt því að skilja grunneininguna sem við deilum. 

Við trúum á sérstöðu hvers barns, að hvert barn hafi einstaka hæfileika,læri á sínum hraða og hafi sérstaka leið/ 

aðferð til að tileinka sér þekkingu. Starf kennarans er að sjá, með kærleika, sérstöðu hvers barns svo þau nái að 

blómstra frjálst á sínum hraða í því umhverfi sem hentar þeim best. Hvert barn hefur margar hliðar til að meta og 

bæta. 

Kæru foreldrar/forráðamenn 
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Samfélagið þar sem við lærum öll saman tekur mið af líkamlegum, vitsmunalegum, tilfinningalegum og andlegum 

þroska barna. 

Leiðarljós heimspekinnar í Sælukoti, 

nýhúmaníska leikskóla Ananda Marga, 

(NHE) byggist á nýhúmanisma: að bera 

hlýhug til allra (óháð kynþætti, 

menningu eða trúarbrögðum) 

dýra,plantna og heimsins alls. Við 

notum leikbrúður,tónlist,leiklist, 

sögur,íþróttir,leiki, jóga,náttúruna, 

myndlist, könnunarleiðangra, 

garðyrkju,sjónræn verkefni ásamt 

miklum leik,ást og umhyggju. 

Til að þroska alla eignleika barnsins 

(líkamlega, huglæga og andlega) notar 

nýhúmanismi aðferðir sem þroska 

bæði hug og hönd. Aðferðafræðin við nýhúmanisma er sveigjanleg, skapandi og menningarlega næm og styrkir börn 

inná við (persónulegan þroska) og út á við og með kennslu í hefðbundnum skólafögum sköpun og listum 

(bókmenntum, myndlist, tónlist og leiklist) líkamsrækt og annarri lífsleikni. 

Einstaklingsþróun felur í sér kennslu andlegra hugtaka svo sem alhliða ást, hugleiðslu og jóga, siðferði  

(siðferðis gildi) heiðarleika, kennslu og mannlega færni svo sem kurteisi, samvinnu, samskipti, ákvarðanatöku, lausn 

átaka og úrlausn vandamála. 

Sem hluta af nýhúmanisma er vitund um vistfræði efld til að átta sig á samhengi hlutanna og hvetja til virðingar og 

umönnunar allra lifandi vera og umhverfisins. Í beinu áframhaldi af því neyta kennarar og aðrir starfsmenn skólans 

grænmetisfæðu í skólanum.  

 

 

 

Heimspeki okkar (Kærleikshringsnámskráin) 
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Nýhúmanísk menntun 
 

Við stefnum að eftirfarandi sem byggir á sameiginlegu viðhorfi okkar til nýhúmanískar menntunnar: 

Þroska alla eiginleika hvers barns: líkamlega, huglæga og andlega 

Vekja þorsta eftir þekkingu og ást á námi 

Auðvelda persónulegan vöxt á sviðum eins og siðferði, heiðarleika,sjálfstrausti og samvinnu 

Þróa líkamlega vellíðan og andlega getu með hugleiðslu,jóga og leik menningu frumbyggja 

 Efla vitund um vistfræði í víðasta skilningi, þ.e.a.s. hvetja til virðingar og umhyggju fyrir öllum lifandi    

verum 

Viðurkenna mikilvægi kennara og foreldra sem fyrimynda 

Hvetja til víðsýni, sem er laus við mismunun á grundvelli trúarbragða, kynþáttar, trúarskoðana eða          

kyns 

 Virða heilsu okkar og umhverfið með því að biðja fjölskyldur um að útvega ávexti/grænmeti fyrir             

nesti og lágmarka magn allra umbúða sem komið er með í skólann  

Leikskólinn Sælukot er verkefni (ERAWS) á fræðslu- og velferð á velferðarsviði kvenna hjá Ananda Marga. 

Ananda Marga eru alþjóðleg félagsþjónustustofnun sem 

stofnuð var á Indlandi árið 1955 af Prabhat Raijan Sarkar (1921-

1990). Ananda Marga hefur þróað þétt net kröftugra 

sjálfboðaliða í 160 löndum um heim allan. Samfélagsverkefnið 

nær til neyðaraðstoðar,skóla,barnaheimila,læknastofa, 

flóttamannaaðstoðar, sjálfbærra samfélagsþróunarverkefna og 

annarra skamm- eða langtímaverkefna sem hjálpar fólki að vera 

sjálfu sér nægt. 

Ananda Marga, sem þýðir „Path of bliss “(leið sælunnar)  

er einnig andleg hreyfing tileinkuð alls kyns framförum í lífi manneskjunnar, líkamlegum, hugrænum og 

andlegum. Sjálfboðaliðar hreyfingarinnar  veita félagsþjónustu og eru þjálfaðir í að kenna jóga og hugleiðslu. 

 

 

Stjórnskipulag 
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Uppbygging skóla 
Leikskólinn Sælukot er verkefni (WWD) á sviði velferðardeildar kvenna í nýhúmanískum færðum hjá Ananda Marga, 

(samtök) sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Skrifstofa alheimssamtakanna (AM WWD Ananda Marga Women 

Welfare Department) er staðsett á Indlandi.  

Fulltrúi Ananda Marga WWD í Sælukoti er Acharya (Didi). Hlutverk fulltrúans er að innleiða/viðhalda nýhúmanískri 

starfsemi skólans og þeir koma einnig í kennslustofur og taka þátt í og innleiða kennslu í hugleiðslu, jóga og siðfræði. 

Sælutraðarnefnd 

er skipuð meðlimum samfélagsins þar á meðal einu foreldri, tveimur starfsmönnum og tveimur félögum Ananda 

Marga sem hafa þekkingu á lögum, fjármálum, menntun, stjórnun o.s.frv. 

Meginhlutverk Sælutraðarnefndar er að vera framkvæmdartengill (vinnunefnd) á milli A.M.G.K. (Ananda Marga 

Gurukul) stjórnar og skólastjóra. 

Foreldraráð 

Foreldraráðið sinnir mörgum hlutverkum venjulegrar skólanefndar, aðstoða, fylgja eftir og styðja 

skólastjórann við að ná markmiðum í mönnun, námskrá og kennslufræði, heilsu og öryggi á vinnustað, 

stjórnsýslu, samfélagi og nýhúmanisma.  

 

Foreldrafélag 

Hlutverk vinnunefndar foreldra er að vinna saman að skipulagningu viðburða í skólanum. 

Skólastjóri leiðir starfsemi skólans og er jafnframt framkvæmdastjóri. 

Við fögnum og metum mikils framlag foreldra og vonum að þér finnist sjálfsagt að hafa samband við okkur ef þú 

þarft - hvenær sem er. Vinsamlegast láttu okkur vita ef þú þarft aðstoð, ef þú ert með hugmyndir, full/ur af 

innblæstri, eða ef þú hefur einhverjar áhyggjur af einhverju tagi. Öll samskipti eru í fullum trúnaði, nema þú kjósir 

annað. 

Netfang: saelukot@gmail.com eða saelukot.leikskolastjori@gmail.com  

Foreldrar eru hvattir til að sitja árlegan fund foreldranefndar og foreldrafundi með starfsmönnum. 

Sýn okkar 

Börn eru drifin áfram af mikilli forvitni, þau eru rannsakendur og smiðir eigin þekkingar og læra best með því að 

upplifa sjálf. Með því að bjóða upp á nám sem gengur út frá áhuga hvers barns, einstökum hæfileikum og námsstíl, 

viljum við virkja, löngunina, sjálfstraustið og mikla ánægju sem fylgir því hjá hverju barni að geta stjórnað eigin námi. 

Börn eru miklir hugsuðir og við virðum þeirra sérstöku áhugamál, færni og þekkingu. Við erum talsmenn þess að öll 

börn fái réttlát tækifæri, aðgang og árangur, líka þau sem eru með viðbótarþarfir. 

Við teljum að skóli sem augljóslega ber mikla virðingu fyrir börnum, vekji hjá þeim mikið traust, aukið sjálfstraust og 

opinn huga til að virða og meta hugmyndir annarra. 

Við teljum að gildi leiksins felist í ferlinu, ekki útkomunni. 

mailto:saelukot@gmail.com
mailto:saelukot.leikskolastjori@gmail.com
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 leyfa börnum að velja hvað þau læra og aðgang að þeim efnum og búnaði sem þau þurfa að fá 

               aðgang að      

gefa börnum tíma til að fylgja hugmyndum sínum eftir 

gefa börnum frelsi til að rannsaka og velta aftur og aftur fyrir sér hlutunum 

hvetja börn til að hugsa um og miðla því sem þau hafa lært  

hvetja börn til að hlusta, meta og læra af og með öðrum  

hlusta á og fylgjast með börnum og styðja þau þegar nauðsyn krefur til að auðga hugmyndir sínar 

     skrá aðgerðir og hugsanir barna til að öðlast víðtækari skilning  

   bjóða upp á fjölbreytt umhverfi og margvíslegt námsval sem gerir börnum kleift að stjórna, þróa og 

                útvíkka áhugasvið sín og sérstaka hæfileika              

                 skapa umhverfi þar sem öll börn eru ánægð, örugg og hafa frelsi til að læra 

Við teljum að skóli sem augljóslega ber svo mikla virðingu fyrir börnum, veiti þeim mikið traust, meira 

sjálfstraust og opinn huga til að meta og virða hugmyndir annarra  

Við trúum því að gildi leiksins felist í ferlinu, ekki útkomunni.  

Morgunhringur 

Morgunhringurinn er daglegur „móttökutími“ 

okkar. Börn koma saman til að syngja lög og 

deila fréttum. Á föstudögum ertu hjartanlega 

velkominn að taka þátt í þessum skemmtilega 

hluta af dagskrá dagsins. Hugleiðsla og jóga 

Börn læra grunnatriði hugleiðslu með því að 

krossleggja fótleggi, setja hendur í skaut sér og 

loka augunum. Börnin upplifa frið og ró með 

því að sjá fyrir sér kærleikann og þróa sinn 

innri heim. Þú munt oft heyra fallegu þula 

okkar  

Baba Nam Kevalam sem þýðir „ást er allt í kringum okkur “. 

 

Dagskrá okkar miðar að því að meta hug barna 

með því að: 

Nokkrar sé rgreinar ný hú masitamenntunar  
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Myndlist og tónlist 

Dagskrá okkar er bætt ef þarf á vikulegum fundum með myndlistar- og tónlistarkennurum skólans.  

Sögustundir 

Að nota heilandi og leikrænar sögur eru góð leið til að kenna börnum aga og hafa áhrif á hegðun þeirra á óbeinan 

hátt. Töfrandi heimur sagnanna gleypir athygli þeirra og leyfir siðferðislegum gildum að koma sér vel fyrir. 

 

    að leyfa sérhverju barni að þróa hæfileika sína til fulls  

    að vekja þorsta eftir þekkingu og ást á námi  

að kenna nemendum að tileinka sér þekkingu og efla aðra hæfileika þeirra sem nauðsynlegir eru til 

æðra náms  

 að auðvelda vöxt einstaklingsins á sviðum eins og siðferði, heiðarleika, sjálfstrausti, sjálfsaga og 

samvinnu  

   þróa líkamlega vellíðan og andlega getu með jóga og einbeitingartækni, íþróttum og leik  

að þróa tilfinningu fyrir fagurfræði og læar að meta menningu í gegnum leiklist, dans, tónlist og   

myndlist  

að hvetja nemendur til að verða virkir og ábyrgir félagar í samfélaginu að stuðla að vitund um     

vistfræði í víðasta skilningi (þ.e.a.s. að átta sig á samspili allra hluta) og hvetja til virðingar og 

umönnunar allra lifandi vera  

 að hvetja til víðsýni, laus við mismunun á grundvelli trúarbragða, kynþáttar, trúarskoðana eða kyns 

  að virða mikilvægi fordæmi kennara og foreldra  

 

Lokun skóla 

Skólinn er lokaður vegna sumarleyfa í júlí og/eða ágúst í 4 vikur. Engin 

skólagjöld eru innheimt fyrir þann tíma. Vinsamlegast athugið dagatal 

skólans varðandi aðra frídaga.  

Bekkjafjölskylda Í samræmi við framtíðarsýn okkar um að skapa 

fjölskylduvænt og heimilislegt umhverfi, eru systkini og vinir 

hjartanlega velkomnir í heimsókn milli hópa eins og þeir vilja. 

 

 

 

 

Markmið og hugsjó nir í  ný hú maní skri kennslu: 
 



 

11 

Flæði dagsins 
 

Flæði hvers dags hefur reglulegan takt sem verður kunnuglegur og gerir börnunum kleift að spá fyrir um hvað koma 

muni næst. Hins vegar er dagleg stundaskrá okkar fullkomlega sveigjanleg og meginmarkmið hennar er að mæta 

þörfum barnanna í hópnum. Megin dagskrá daganna er eftirfarandi: 

 

Dagsskipulag  

      

 

    Hópatímar 
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Ný viðbótarnámskeið  
 

Við höfum sett saman mjög spennandi dagatal fyrir þetta skólaár með mörgum viðbótarnámskeiðum, þemum, 

sérstökum búningadögum, leikfangadögum, jógadögum, listadögum, listsýningardögum, tónlistardögum, 

þjónustudagskrá, útiveru, mæðradegi, feðradegi, ferðadögum, degi jarðarinnar. Börnin upplifa tónlist, myndlist, 

dans, landbúnað og margt fleira spennandi á dagskránni sem vekur áhuga barnsins þíns og gerir það að litlum 

prófessor. 

Morgunmatur  
 

Við bjóðum uppá morgunmat klukkan 08:00-08:55. 

Foreldrar/forráðamenn sem vilja að  barnið borði 

morgunmat á leikskólanum eru vinsamlegast beðnir um 

að koma á réttum tíma. Að öðrum kosti getur starfsfólk 

ekki aðstoðað við morgunmatinn. 
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Dagatal og viðburðir Sælukots 

Vinsamlegast athugið linkinn sem er hér fyrir neðan til að fá nánari upplýsingar um dagatal skólanns  

https://saelukot.org/?page_id=917 

Skólagjöld 

Vinsamlegast athugið linkinn sem er hér fyrir neðan til að fá nánari upplýsingar um skólagjöld 

https://saelukot.org/?page_id=417  

Bit og slá stefna 

 
Bit Stefna 
 
Við skiljum það sem leikskóli að því miður koma upp bit, þar sem það er algengt hjá börnum sem eru að taka 
tennur og ungun börnum. Það er sárt fyrir börnin og starfsfólkið sem verður fyrir biti. Þess vegna eru eftirfarandi 
leiðbeiningar til staðar til að reyna leysa og takmarka þetta mál. 
Vinsamlegast að virða það að þegar það er látið foreldra vita af biti þá látum við ekki vita nafnið á barninu sem var 
að bíta eða sem var bitið.  
 
Fyrir barnið sem var bitið: 

• Bitið er hreinsað og tekið fyrir 
• Ef það er opið sár þá pössum við það með sárabindi 
• Ef það er lítið bit þá látum við foreldra vita að degi loknum 
• Ef það er stórt bit þá hringjum við strax í foreldra og látum vita  

Fyrir barnið sem að beit 

• Við tölum við barnið og útskýrum að þetta er ekki rétt hegðun 
• Við látum foreldri vita að degi loknum að barnið hafi bitið  
• Við munum skrásetja atvikið til að fylgjast betur með hvort þetta er að endurtaka sig  

Það eru nokkrar ástæður fyrir því afhverju börn geta bitið. Ef það er vegna tanntöku þá mælum við með að 
foreldrar hafi samband við tannlækni og fá tanntöku gel. Það getur hjálpað við að létta á sársauka hjá barninu og 
minnka þörf hjá þeim að bíta. Ef að vandamálið heldur áfram munum við tala við foreldra og biðja um tanntöku 
dót fyrir þau, sem starfsmaður getur notað til að hjálpa að létta á sársauka hjá barninu.  

Ef bitin halda áfram  

• Það verður fylgst vel með því barni til að koma í veg fyrir bit. Starfsfólk verður látið vita af því barni frá 
öðrum svæðum líka, eins og útiveru og í hvíldinni  

• Starfsfólk á deildinni mun fylgjast með barninu til að reyna að finna út hvað gæti verið að valda því að 
barnið sé að bíta (tanntaka, pirringur, tjáning, samskipti, og fleira)  

• Barni verður gefið jákvæða athygli og samþykki fyrir jákvæða hegðun 
• Ef þetta verður áfram vandamál verður fundur með foreldrum  

 

https://saelukot.org/?page_id=917
https://saelukot.org/?page_id=417
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Slá Stefna 
 
Það er litið svo á að högg sé algeng hegðun hjá leikskólabörnum. Lítil börn lemja venjulega vegna þess að þau 
hafa ekki orðin til að tjá tilfiningar sínar, pirring eða ótta, þó að það geti líka verið afleiðing af einhverju einföldu, 
einsog barn að prófa mörkin, leita eftir athygli, eða jafnvel gegn innsæi, sýna ástúð. Eftirfarandi aðgerðum verður 
fylgt eftir af kennurunum á deildinni þegar það er högg atvik milli hvers barns. 
 

• Með því að segja “nei” myndi strax aðskilja börnin og fá þau til að setjast niður. Fyrst að ganga úr skugga 
um að fórnarlambið væri í lagi og bjóða hjálp ef þess þarf. 

• Að ræða við barnið og segja því að það er í lagi að finna fyrir uppnámi, en það er aldrei í lagi að særa 
einhvern annan 

• Að kenna viðeigandi hegðun td: kurteisi, 
• Að æfa forvarnir með því að taka eftir því hvort barn virðist vera að þreytast, svangt, svekkt eða í 

uppnámi og grípa þá inní áður en ástandið fer í það að lemja eða bíta  
• Fylgstu náið með börnunum með sögur um að lemja, bíta eða lenda í slagsmálum 
• Skipuleggja fund með foreldrum barnsins og vinna saman ef þess er krafist að bæta ástandið 
• Ef hegðunin heldur áfram þá mun kennarinn eða yfirkennarinn eiga fund aftur með foreldrum og reyna 

að leysa þetta saman frá báðum endum 
• Ef barnið þitt hefur viðvarandi vandamál með að bíta, lemja eða berjast, jafnvel eftir að hafa reynt að 

leiðrétta hegðunina, getur þú íhugað að leita til fagaðila hjá barnalækni eða barnasálfræðing 
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Markmið fyrir næsta skólaár.  

     Nota meira leikbrúður, leikrit og brúðuleikhús sem kennslutæki og farveg til tjáninga Veita börnunum  

                tækifæri til danskennslu 

    Efla byrjendalæsi enn frekar (höfum staðið okkur ágætlega) 

    Leiða hugleiðsluna meira (guided meditation) 

Halda vikulega “hringfundi” en við byrjuðum aðeins á því undir vorið. Þar eru mál sett á dagskrá    og 

rædd. Einn talar í einu og aðrir hlusta. Börnin koma líka með tillögur að umræðuefni og saman er reynt að 

finna lausnir á ýmsum málum. Skemmtilegt dæmi um slíkan fund í maí er svona: mál nr.1 hvernig á að 

ganga um rúðurnar í leikskólanum, má lemja í þær? mál nr. 2. hvernig notum við vatnið? látum við það bara 

renna og renna? Þetta voru tillögur kennaranna og börnin máttu setja eitt mál til viðbótar á dagskrá. Þá 

rétti eitt barnanna upp hönd og vildi ræða um Sálina. Þetta var afskaplega hjartnæmt. Þessir fundir eru 

dýrmætt tækifæri.  

   Umhverfisvernd. Þurfum að leggja meiri áherslu þar. 

  Vera dugleg að æfa atriði fyrir sameiginlegan hring á föstudögum  

   Kenna siðferðisgildi yama og   niyama 

                

Sólir & Stjörnur  

 

 



 

16 

Markmið fyrir næsta skólaár.  

 

             Að fara oftar í gönguferðir t.d. niður í fjöru eða göngutúr um hverfið 

            Vera duglegri að klæða okkur sjálf 

            Læra stafi og tölustafi betur í gegnum leik 

            Kynnast tónlist frá ýmsum löndum 

           Æfa okkur betur í samskiptum með því að fara oftar í hlutverkaleik 

          Æfa sig að lita ekki útfyrir 

         Æfa litina betur með því að fara í litaleiki 

      

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miðdeild: Tungl log Jörð 
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     Við höfum markvisst unnið að því að læra fjölbreytt lög, bæði í tengslum við þema og svo í söngstundinni.  

Lögin hafa ákveðið kennslugildi en þau læra litina, nöfnin á fingrunum og dagana og mánuðina með þeim.  

Einnig hafa þau fengið að hlusta á mismunandi tónlistarstíla, oft eftir síðdegishressinguna. 

Einu sinni í viku er hljóðfæratími og þau fá að kynnast hvernig hljóð hljóðfærin gera og hvernig á að fara með þau. 

Þau hafa fengið myndlistartíma einu sinni í viku þar sem þau hafa fengið að mála og lita.  

 Auka fjölbreytni í listavinnunni bæði hvað varðar efnivið og verkfæri, t.d. meiri fingramálning 

 Ákveðin vandkvæði fylgja því að kenna svona litlum krílum jóga, allir vilja hlaupa út um allt, 

enda ekki ætlast til of mikils. Þetta er leikur allan tímann. Til bóta gæti verið að skipta upp 

hópnum því þau eru of mörg í einu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngsta deild: Geimur, Alheimur og Vetrarbraut 
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Námsþættirnir okkar eru hannaðir til að skapa jafnvægi milli þess em börnin hafa upplifað og þess sem við höfum 

skipulagt fyrir þau. Námsþættirnir okkar verða til á margvíslegan hátt. „Reynslusögur“ sem eru samdar fyrir 

einstaklinga, litla hópa eða allan hópinn. Oft getur reynsla barns verið hvati að stuttu verkefni eða 

langtímahópverkefni. Þessi aðferð tryggir að námsþættir eru áhugaverðir og þroskandi fyrir barnið. 

Við teljum að börn hafi „hundrað tungumál“ svo vitnað sé í Loris Malaguzzi, stofnanda Reggio Emilia stefnunnar á 

Ítalíu. Þess vegna leitumst við við að skrá mikið af „tungumálum/tjáningaraðferðum“ barna. Þetta getur meðal 

annars verið: listræn og skapandi athafnir (myndlist, tónlist, leiklist, ljósmyndun, dans, o.fl.) líkamlegar athafnir, 

ímyndunar leikur, vináttu og félagsleg samskipti, þróun læsis og talnafærni, munnleg samskipti og stundum getur 

tungumál verið eins einfalt og framkoma, útlit, snerting eða líkamleg tjáning. Og svo framvegis.  Við leitumst við að 

„hlusta“ á hundrað mismunandi tungumálum þar sem við teljum að þannig sýnum við börnum að þau séu metin og 

virt. 

Við höfum ávallt brennandi áhuga á námsþáttunum sem við bjóðum uppá og erum alltaf til í að ræða nánar um þá 

við þig - hvenær sem er. 

 

 

 

   

Námsþættir 
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Ef barnið þitt á sér „uppáhalds“ leikfang (sérstakt leikfang, teppi eða annað) er því  velkomið að hafa það með sér á 

„dótadegi“ (leikfangadegi) sem er síðasta  fimmtudag hvers mánaðar. Við mælumst til að börnin komi ekki með 

leikföng að heiman frá sér daghvern. Leikföng geta skemmst eða týnst auk þess sem barninu getur fundist það 

óþægilegt að deila hlutum að heiman.  

Skór og fatnaður 

Vel merktar eigur (föt, skór, leikföng, 

teppi og fl.) hjálpar okkur að tryggja að þeim sé skilað til réttra eigenda 

Vinsamlegast merkið barninu allar þess persónulegu eignir 

Í leikskólanum er fullt af tækifærum til að skíta sig út. Klæddu barnið þitt í föt sem eru þægileg. Sjáðu til þess að 

það hafi nóg af bolum, buxum, nærfötum og sokkum til skiptanna. Athugaðu reglulega „hólf“barnsins.  

Taktu óhrein föt heim og settu hrein föt í staðinn. Mikilvægt er að skór passi almennilega á barnið. 

 

Hvað á að koma með? 
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           Regngalla + stígvél 

Kuldagalli + kuldaskó 

Vettlinga (Gott að hafa eitt par af 

vatnsheldum vettlingum) 

Húfu sem fellur vel við eyrun 

Hálskraga (ekki trefil) 

Hlýja sokka 

Hlýja peysu (flís eða ull) 

Inniskó 

Aukaföt (einn umgang) 

Bleyjur, blautþurrkur, bossakrem 

Snuð ef notað 

Rúmföt. Sæng kodda og 

teygjulak    eða svefnpoka    

Vinsamlega merkið ÖLL föt og ALLA hluti vel til að fyrirbyggja að hlutir tapist. Sérstakir fatapennar eru til og 

einnig er hægt að kaupa fatamerki hjá Rögn (rogn.is) 

Föt eru geymd í hólfum og á snaga svo það er óþarfi að koma með tösku undir þau en rúmföt eiga að vera í poka 

aða léttri tösku. Foreldrar eiga að tæma hólf á föstudögum og rúmföt eru tekin heim og þrifin. 

Leikskólabúningur 

          

Hvað á barnið að hafa með á leikskólann? 
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Uppsögn dvlarsamnings 

Ef þú vilt segja upp dvalarsamningi verður þú að gera það skriflega með minnst 4. vikna fyrirvara og miðað er við 

1.hvers mánaðar. Uppsagnareyðublöð eru fáanleg á skrifstofunni. 

Hvíldartími 

Hvíldartími er mikilvægur hluti af deginum. Á morgnana geta börnin verið svo virk og upptekin að hvíld í hádeginu 

getur skipt sköpum um það hvenig þeim líður síðdegis. Við bjóðum upp á svæði til hvíldar fyrir hvert barn, svo að 

þau sem kunna að þurfa svefn geti notið hans. Fyrir þau börn sem ekki vilja/þurfa lengur á svefni að halda getur 

hvíld komið í sama stað. Í hvíldarstund njótum við slakandi tónlistar, nálægðar við kennara, bóka og/eða hlustum 

á sögur með þeim sem komin eru af svefnstigi. Við erum alltaf tilbúin til að ræða  hvíldarstundir barns þíns og 

mæta þeim eftir þörfum. 

 Komu- og brottfarartími 

Vinsamlegast komdu með barnið fyrir klukkan 09:15 eða eftir 09:45. Á þessum tíma erum við í morgunhringnum 

okkar. Við viljum beina því til þín að virða þennan tíma og lágmarka truflanir í hópnum/ bekknum. Vinsamlegast 

komdu með og náðu í barn þitt eins og þú hefur skráð í Dvalarsamningnum. Það bætist við aukagjald ef þú ert oft of 

sein/n að sækja barnið á tilskildum tíma. Barnið ætti að koma á meðan starfsfólk er í „móttöku“ og það þarf að láta 

starfsfólk vita þegar barn er sótt. 

Ef einhver nýr aðili kemur til að sækja barnið þitt, vinsamlegast láttu kennara í kennslustofunni vita.  

 

Fjarvistir 

Við biðjum þig vinsamlegst um að gæta þess að 

hringja í okkur eða senda tölvupóst ef barn þitt er 

fjarverandi. Sími: 5628 533/84 48 275/6120233 

saelukot@gmail.com eða 

saelukot.leikskolastjori@gmail.com  

 Afmælisdagar 

Ef foreldrar og börn kjósa að halda uppá afmælisdag barnsins í Sælukoti, biðjum við foreldra barnsins að gefa 

bekknum bók. Vinsamlegast aðstoðaðu barnið við að pakka gjöfinni inn og það getur síðan valið vin í bekknum til 

að hjálpa til við að opna pakkann og kynna bókina fyrir hópnum. Afmælisbækur verða geymdar á sérstakri 

bókahillu eða í sérstökum kassa. Þær eru gjöf sem sérhvert barn í bekknum getur notið aftur og aftur. Foreldrar 

senda barnið einnig með ávexti eða hollan grænmetisrétt í skólann fyrir hópinn. Við munum njóta þessarrar stunda 

í „nestistíma“okkar. Foreldrum er ráðlagt að koma eingöngu með ávexti eða sætindi án sykurs.  

mailto:saelukot@gmail.com
mailto:saelukot.leikskolastjori@gmail.com
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Barn vikunnar 

Við viljum hampa börnum með því að bjóða þeim að vera barn vikunnar. Við munum draga eitt nafn af handahófi á 

hverjum föstudegi. Þegar nafn barnsins er dregið mun einn af starfsmönnum skólans setja tilkynningu í hólfið og 

foreldrar fá viku til að safna saman myndum af fjölskyldunni og gæludýrum og öðru sem barnið vill setja á 

kynningartöflu sína. Þau deila síðan upplýsingunum með öllum á ákveðnum tíma á föstudeginum viku síðar. 

Sjálfboðaliðar í kennslustofum  

Börnin munu aðstoða kennara við að bera fram mat og þrif þannig að þau læri að það sé hluti daglegs lífs. 
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Veikindi 

Til að gæta sanngirni, þá mega veik börn ekki mæta í skólann. Fyrr eða síðar veikjast öll börn, svo vinsamlegast hafið 

tilbúna viðbragðsáætlun sem þið getið gripið til þegar á þarf að halda.  

  Börn sem þjást af smitandi sjúkdómi þurfa að hlíta tilmælum heimilislæknis eða heilsugæslu   

 um það hversu lengi þau verða að vera heima.  

  Ef barn þitt hefur átt við veikindi að stríða síðustu 24 klukkustundirnar þá vinsamlegast ráðfærðu þig við 

forstöðumann eða kennara áður en þú skilur það eftir í umsjá skólans. Rétt eins og við þurfa börn að vera heilbrigð 

til að njóta dagsins að heiman. 

  Vinsamlegast láttu skólann vita ef barn þitt hefur haft einhvern smitandi sjúkdóm þannig að   

 starfsmenn skólans geti frætt aðra foreldra um einkenni sjúkdómsins. 

  Ef forstöðumaður eða kennari barnsins meta það svo að barnið sé ekki nógu heilbrigt til að vera í   

 skólanum, þá verður haft samband við þig og þú beðin um að sækja það. 

  Ef barnið þitt þarf á neyðaraðstoð að halda verður haft samband við þig og sjúkrabíl pantaður  

Höfuðlús 

Foreldrar verða að láta vita strax ef þeir finna lús í hári barns síns. Ef það kemur í ljós að barnið hefur lús, þá er hringt 

í foreldra og þeir beðnir um að sækja barnið strax. Stefna okkar er að barnið sé heima þar til 12 klukkustundum eftir 

meðferð. Ef við finnum lús eftir meðferð, þá þarftu að fara með barnið aftur heim og endurtaka meðferðina 

 

 Lyfjameðferð 

Ef barn þitt þarfnast lyfja á meðan það er í skólanum, þá þarftu að fylla daglega út blað varðandi lyfjameðferðina á 

meðan á henni stendur. Lyf og eyðublað þarf að afhenda kennara til varðveislu á öruggum stað. Af öryggisástæðum 

má ekki skilja lyf eftir í tösku barnsins. 

Ofnæmi/astmi 

það er bráðnauðsynlegt að skólinn sé meðvitaður um sérþarfir, ofnæmi eða ef heilsufar er ekki í lagi fyrir innritun. 

Það þarf að fylla út eyðublöð um ástand barns þíns og aðgerðaáætlanir verða þróaðar í samráði við fjölskylduna og 

hengdar upp á viðeigandi stað. Öllum starfsmönnum verður gerð grein fyrir ástandinu og aðgerðaráætlun. 

Smáskammtalækningar 

Í tilfelli af minniháttar áverkum er notuð Arnica, sem er smáskammtaremedía. Ef eitthvert ykkar hefur eitthvað á 

móti því vinsamlegast hafið samband við Didi.  

 

Aðrar þarfir 

Við erum alltaf tilbúin til að vinna með foreldrum við að skipuleggja áætlanir fyrir frekari þarfir. Leikskólinn leitast við 

að samlaga börn með sérþarfir inn í námið okkar. Í kjölfar viðtals og samveru með foreldri og barni mun 

forstöðumaður meta þarfir barnsins og hvernig skólinn getur sem best komið til móts við það. 
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Minniháttar meiðsl 
   Kennararnir munu veita skyndihjálparmeðferð og upplýsa foreldra um atvikið. 

 

Alvarleg slys 

  Ef barn lendir í alvarlegu slysi skal veita fyrstu hjálp á meðan haft er samband við foreldra. Ef ljóst er að 

meiðslin eru alvarleg verður barnið flutt á sjúkrahús til bráðameðferðar. Öll meiriháttar meiðsl eru skráð á 

meiðslaskrá og geymd með klemmuspjaldi hverrar kennslustofu.  

 

Sólarvörn 

Fjölskyldur hafa mjög mismunandi skoðanir á notkun sólarvarna. Við virðum það og notum „venjulega“ sólarvörn 

innan skólans. Ef foreldrar óska hins vegar eftir því að barnið þeirra noti sérstakt krem,  þá  geta þeir útvegað kremið 

og beðið um að það sé borið á barnið áður en það fer út.  

 

Hegðunarleiðbeiningar  

Jákvæð aðferð til að hvetja börn til að þróa jákvæða félagslega færni er notuð af öllu starfsfólki, þar sem það skiptir 

okkur höfuðmáli að barnið hafi jákvæða sjálfsvirðingu og sé hamingjusamt.  

„Öryggi, ánægja og frelsi til að læra“er bæði hugmyndafræði nýhúmanískrar menntunnar  og skólans okkar.  

 

Kvartanir 

Allar kvartanir og áhyggjuefni verða teknar fyrir og ræddar á fundi með foreldrum og forstöðumanni. Fundargerð og 

gögn þessara funda verða síðan send til stjórnar Sælutraðar. Viðbrögð við kvörtunum og áhyggjuefnum verða teknar 

fyrir á fundi stjórnar Sælutraða.  Taka skal fljótt á málinu, eins fljótt og auðið er.  

 

Tillögukassi 

Tillögukassi er staðsettur við innganginn þar sem þú getur skrifað hugmyndir eða tillögur að dagskrárliðum fyrir 

foreldraráðsfundi eða námið. Fundargerðir frá fundunum eru sendar út með tölvupósti. 

 

 Fjáröflunarviðburðir 

verða haldnir reglulega til að afla fjár til tiltekinna verkefna sem munu gagnast fátækum börnum, eldra fólki eða 

vegna náttúruhamfara. Að skipuleggja og framkvæma þessa viðburði er aðeins mögulegt með sameiginlegu 

átaki okkar og því hvetjum við til þátttöku þinnar.   

 

Nokkrar leiðbeiningar:  

Það eru margar leiðir til að leiðbeina barni. Leikskólinn Sælukot lítur á aga sem  langtímameðferð til að leiðbeina 

barni þínu á þann hátt sem þjónar velferð þess best. Hvert tilvik krefst sérstakrar aðferðar sem hentar í það skiptið. 

Þetta þýðir að við lítum ekki einungis á hegðun í einstaka tilvikum sem sértækt vandmál, heldur erum við líka að 

leitast við að aðstoða við þróun æðstu mannlegra gilda í barninu.  
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1. Kennarar móta jákvæða hegðun í gegnum samskipti sín við börnin, starfsfólk og foreldra. 

2. Sögustundir. Að nota heilun og leikrænar sögur eru góð leið til að kenna börnum aga og hafa áhrif á hegðun 

þeirra á óbeinan hátt. Töfrandi heimur sagnanna gleypir athygli þeirra og leyfir siðferðislegum gildum að koma 

sér vel fyrir í meðvitund þeirra. 

3. Eðlileg og rökrétt afleiðing hegðunar. Þannig hjálpum við börnum að átta sig á því að hegðun þeirra hefur áhrif 

og afleiðingar á umhverfi þeirra, samfélag og þau sjálf. Aðgerðir kalla á viðbrögð. 

        Gott val kallar á jákvæð viðbrögð en slæmt val hefur í för með sér neikvæð viðbrögð. 

4. Fylgjumst með og viðurkennum undirliggjandi þarfir hegðunar. Þannig hjálpum við barninu að finna viðeigandi 

leiðir til að mæta þörfum sínum. 

5. Fjögurra skrefa leiðin. 

6. 1. notaðu blíðlega leiðsögn. 2. Vertu aðeins ákveðnari.  3. Upplýstu  barnið um þær afleiðingar sem verða fyrir 

það  4. eftirfylgni – afleiðingar af gjörðum.  

7. Nota fyrirbyggjandi aðferðir miðað við þroskastig barnsins og hjálpa þeim að breyta hegðun sinni áður en 

vandamálin skjóta upp kollinum.  

8. Styðja viðleitni barna til að mæta væntingum og hrósa þeim fyrir viðleitni þeirra. 

9. Aðstoða börn að finna aðrar lausnir við óviðunandi hegðun. 

10.  Ef hegðun er áfram óviðunandi, þarf að fá börnin til að ræða við kennara um hegðunina og fá það til að hugsa 

um hvað er að gerast. 
 

 Nokkrar reglur til að muna 

             Við leyfum börnum ekki að koma með leikföng að heiman í skólann nema síðasta fimmtudag hvers 

             mánaðar.                       

        Persónulegir munir sem ekki er ætlað að deila með öðrum eiga að vera í hólfi barnsins. Alla persónulega 

                   muni á að merkja vel með nafni barnsins.     

       Barsmíði eða önnur árásargjörn hegðun gagnvart öðrum er ekki ásættanleg leið til að tjá tilfinningar eða  

                  leysa vandamál. Særandi, ógnandi og niðurbrjótandi talsmáti er ekki ásættanlegur.   

       Allir hlutir sem barn er að nota á hættulegan hátt verða tafarlaust teknir af því og ástæðan skýrð út fyir    

                  barninu.  

Að lokum:  við verðum öll að  sýna og kenna barninu hverjar þessar reglur eru og hvernig við framfylgjum 

                   þeim.     
 

Þátttaka foreldra 

Við fögnum ekki aðeins þátttöku og innleggi frá foreldrum, heldur teljum mikilvægt að þróa sterk tengsl á milli 

kennara og foreldra sem byggjast á gagnkvæmri virðingu og skilningi. 

Þátttaka þín getur verið margs konar: 

 að koma á framfæri væntingum þínum um barnið og áhyggjum, sem og áhugamálum,  getu og þekkingu sem 

barnið þitt hefur öðlast. Nokkur atriði á dagskránni - sem skipulögð eru ár hvert eru eftirfarandi: - heimsókn 

lögreglu (umferðaröryggi) skoðunarferð í húsdýragarðinn og grasagarðinn, heimsækja bókasafn, árlegt 

brúðuleikhús. 
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Að deila hæfileikum, áhugamálum, afþreyingu og þekkingu. 

Að koma fram með tillögur eða hugmyndir fyrir áætlunina. 

Mæta á foreldrafundi og atburði í leikskólanum. 

Að lesa tilkynningar á töflu og allt sem við sendum út í tölvupósti. 

Vinsamlegast hafðu í huga að ef þú vilt eiga langar samræður/umræður við starfsmenn, þá er oft best að 

panta tíma. Á meðan starfsfólk okkar vinnur í stofunum er forgangsverkefni þeirra að sjá um börnin, svo 

langar og djúpar umræður við foreldra eiga kannski ekki við. 

Við kjósum að líta á þessar reglur og verklagsreglur sem leiðbeiningar okkar og  við leggjum okkur öll fram við að 

bjóða upp á bestu hugsanlegum umönnun barnsins þíns á hlýjan og hvetjandi hátt, til að byggja upp líkamlega, 

huglega og andlega heilbrigt barn. Við gerum ráð fyrir opnum og heiðarlegum samskiptum við þig á öllum sviðum er 

varðar menntun barns þíns.  Vinsamlegast hikaðu ekki við að ræða við skólastjórann  okkar og/eða kennara barnsins 

varðandi mál sem varða barnið. 

Nýhúmanismi er það að elska allar skapaðar verur alheimsins, lifandi og dauðar.x 

Það er andi húmanisma sem nær til allra: upplyfting húmanisma, alheimshyggju. 

P.R.Sarkar 

Grundvallaratriði nýhúmanískrar menntunar 

Heildrænn þroski barnsins. 

„Raunveruleg merking menntunar er þríhliða þroski – samstíga 

þroski á líkamlegum, huglægum og andlegum sviðum mannlegrar 

tilveru. Þessi þróun ætti að leiða til betri aðlögunar 

einstaklingsins að heildinni. Með þessu drögum við fram áður 

dulda mannlega eiginleika og nýtum þá á réttan hátt. Þeir eru „menntaðir“ sem hafa lært margt, muna mikið og nýta 

sér þekkingu sína í daglegu lífi. Dyggðir þeirra mun ég kalla menntun “(P.R. Sarkar)  

Þroski einstaklingsins í heild sinni gefur í skyn jafnvægi milli líkamlegra, huglægra og andlegra  einginleika 

viðkomandi. Hér felur „andlegt“í sér tilfinningalega, 

félagslega/siðferðilega, vitsmunalega, fagurfræðilega 

innsæisþætti og spannar þar með hugsanir, tilfinningar og 

athafnir einstaklingsins. Einstaklingurinn, með öllum sínum 

þáttum, aðlagast heildinni sem leiðir til meiri visku, frelsis, 

gleði, næmni, samkenndar, velvildar og tilgangs. Markmið 

 

 

Kæru foreldrar 
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nýhúmanískrar menntunar er að gera einstaklinginn meðvitan um sjálfið, þ.e. að hjálpa nemendum að verða 

meðvitaðir um „Hver ég er“og „Hvert er hlutverk mitt í þessum heimi“, og fylla þannig börnin af kærleika og innri 

styrk svo þau geti orðið að einstaklingum sem vilja bæta heiminn sem þau búa í. Samband við sjálfið veitir djúpa 

fagurfræðilega upplifun þar sem einstaklingur og heild renna saman í fögnuði og leyndardómur þess sem ekki er 

hægt að skilgreina heldur áfram að vera til.  

„Í menntakerfi okkar ætti að leggja áherslu á menntun í siðfræði og innprentun hugsjóna- ekki aðeins heimspeki og 

hefðir. Siðfræði ætti að vera mikilvægasta viðfangsefnið á námsskránni á öllum stigum. Það ætti að vekja 

alheimshyggju hjá barninu. Siðareglur og fáguð hegðun duga ekki. Alvöru menntun leiðir til umlykjandi ástar og 

samúðar með allri sköpun. “– P.R. Sarkar. (Stofnandi nhm) Altæk mikilvægustu mannlegu gildin eru grundvallaratriði 

í menntun nýhúmanista. Siðareglur eru grundvöllur einstaklings sem er í tilfinningalegu jafnvægi, fullur sjálfstrausts, 

með sjálfsaga, er vandlátur og hluti af heildinni; hann aðlagast vel að umhverfi sínu og er fær um að mynda 

hamingjurík sambönd við annað fólk og bera ábyrgð í samfélaginu.  

Altæk mikilvægustu manngildin sem miða að því að skapa andlega sátt, innihalda meginreglur sem tengjast 

samfélaginu (Yama) og meginreglum um persónulega aðlögun (Niyama). 

Yama: ekki skaða, góðviljaður heiðarleiki, ekki stela, einfaldur lífsmáti, alhliða ást. 

Niyama: hreinlæti, andleg nægjusemi, þjónusta,trúarlegt nám, sjálfsþekking og hugleiðsla. 

Notkun á þessum gildum gengur lengra en sem leiðir til ástar og umhyggju fyrir allri sköpun. Lögð er áhersla á alhliða 

gildi í Leikskólanum Sælukoti. Námskrá. Félagslegt nám er aðalatriði í daglegu námsferli barnana. Börn hafa að 

leiðarljósi þessar meginreglur þegar þau mynda tengsl við önnur börn og heiminn á jákvæðan hátt. Leiðbeiningar til 

barna frá fullorðnum leggja áherslu á þessar meginreglur. 

 Meginreglur um sjálfsstjórn (YAMA) 

1. Ég mun ekki skaða á nokkurn hátt (AHIMSA) 

2. Ég mun segja kærleiksríkan sannleika (SATYA) 

3. Ég mun ekki taka það sem ekki er mitt (ASTEYA) 

4. Ég veit að einfalt líf er gott (BRAMHMACARYA) 

5. Ég mun elska guð sem skín í öllu í öllu sem andar, vex og syngur (Ekki safna að 

sér hlutum) (APARIGRAHA)  

Gagnvart sjálfum sér og öðrum (NIYAMA) 

   

  

Mikilvægustu mannlegu gildin 
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1. Snyrtilegur og hreinn, að innan sem utan (SHAOCA) 

2. Ánægður með allt sem mér hefur hlotnast (SA´MTOSH) 

3. Ég þjóna öllum verum hvernig sem ég get (TAPAH) 

4. Les „góðar bækur“á hverjum degi (SVADHYAYA) 

5. Í djúpum hugleiðingum finn ég skína skært ljós innra með mér – ljós guðs. (IISVARAPRANIDHANA)  

Elskandi Sannleika 

Við sköðum ekki á neinn veg  

Tölum mál hins elskandi sannleika  

Tökum ekki það sem ekki er okkar  Vitum að einfalt líf er gott. 

Við skulum elska birtu Guðs í öllu  

Öllu því sem andar vex og syngur Nettu og hreinu, að innan 

sem utan Vera sátt víð allt sem við eigum. 

Við þjónum öllum verum ef við megum  

Lesum góðar bækur sérhvern dag 

Innra með okkur skín skært ljós Í hugleiðslu þekkjum við Guð. 

Yama & Niyam Song 

I won ‘t harm in any way.  

I ‘ll tell loving truth in what I say. 

I will not take what is not mine  

And know a simple life is fine. 

I ‘ll love God shining in all things. 

In all that breaths, grows and sings.  

Neat and clean, inside, and out  

Contented with all that I ‘ve got. 

I will serve all beings whenever I may.  

And I study good books every day. 

And deep inside me, shining bright. 

In deep meditation, I ‘ll know God ‘s 

light! 
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KLAPPI, KLAPPI, KLAPP 

 

Engan má særa og engan má meiða fallegt hugsa,  

fallegt hugsa klappi klappi klapp.  

Öllum að hjálpa og alltaf að brosa hjálpa mömmu,  

hjálpa pabba klappi klappi klapp.  

 

Ekki má stela og ekki má taka 

aðrir eiga,aðrir eiga klappi klappi klapp.  

Horfa í ljósið og sjá það í öllu ljós í hjarta,  

ljós í sinni klappi klappi klapp.  

 

Nóg er af dóti og nóg er af öllu  

ekki meira,ekki meira klappi klappi klapp.  

Þvoum nú hendur og þurrkum svo putta  

hrein við erum,hreint við hugsum klappi klappi 

klapp. 

 

Við erum ánægð og alltaf svo glöð 

vera glaður, vera kátur klappi klappi klapp  

Hjálpum hvert öðru og þá gengur vel  

allir hjálpa, allir hjálpa klappi klappi klapp  

 

Skoða skal bækur og læra ný orð  

gaman skoða, gott að læra klappi klappi klapp.  

Loka nú augunum og sitja svo kyrr  

hugsa Baba, hugsa Baba Baba nam kevalam.  

       „Engin stefna önnur en alheimsstefna skal vera leyfð í námskerfinu. “–P.R.Sarkar 
Alheimsviðhorf skal ræktað, og það er hafið yfir þjóðfélagsstétt, trúarbrögð, húðlit, kynþátt og kyn. Við kunnum að 

meta söguleg framlög til mannkyns frá öllum manneskjum og við stuðlum að samfélagssiðfræði sem lítur á alla sem 

„eina alheimsfjölskyldu “. 

Nýhúmanismi viðurkennir aðeins víðfeðmasta viðhorf alheimsstefnunnar, sem nær yfir öll fyrirbæri alheimsins, sem 

inniheldur plöntur, dýr og það sem lífvana er. Hann hafnar allri annarri trú og kreddum sem setja mannshuganum 

takmarkanir. 

Má þar nefna: svæðisbundin mismun (partiality to one´s territory), mismunun eftir félagshópum (partiality to one´s 

community), líta á manninn sem æðri öðrum fyrirbærum (partiality to humans) o.s.frv. 

 

Þemu: 

“Alheimsstefna” 
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Þar sem þroski, vitsmunalegur jafnt sem tilfinningalegur, virðing fyrir öðrum og umhverfi okkar eru aðalstoðir 

kennslu okkar, þá höfum við fellt þetta inn í þemu sem ganga eins og þræðir í gegnum skólaárið og kennsluaðferðir 

okkar. Þessi þemu eru notuð í daglegu lífi barnanna, í verkefnum, bókum, reikningi, ritun, söng, dansi og svo 

framvegis. 

 
1. Ég sjálf/ur  

2. Fjölskyldan mín  

3. Fólkið í kringum mig og vinnan þeirra  

4. Fólk allstaðar allstaðar að úr heiminum  

5. Kærleikur og ást 

6. Jólaundirbúningur  

7. Himingeimurinn  

8. Eldur og stjörnur  

9. Loft   

10. Vatn   

11. Steinar, klettar og fjöll  

12. Fuglar og páskaundirbúningur   

13. Skriðdýr /Húsdýr  

14. Dýr í sjónum & villt dýr   

15. Umhverfisþemað  

16. Plöntur, blóm og tré   

      

 

Þemu 

17. Yama & Niyama  
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Velkomin aftur á ykkar annað heimili! 
Yfirleitt gengur aðlögun barna fljótt og vel. Þarfir barna eru samt sem áður ólíkar og þau taka sér mislangan tíma í að 

aðlagast nýjum aðstæðum. Eftirfarandi áætlun er aðeins viðmið.  Aðlögunin getur tekið styttri eða lengri tíma, allt fer 

það eftir barninu sjálfu. 

 

     ►     Ef þið vilið vita hvernig barninu ykkar gegnur vinsamlega hringið í okkur í síma 5628533 / 8448275 Ef við teljum 

nauðsyn á, hringjum við í ykkur 

     ►     Foreldrar eru beðnir um að merkja allt sem tilheyrir barninu þeirra.  

 

1. dagur  

Barnið kemur í heimsókn með foreldrum sínum í 1 og hálfa klst, frá 9:00 til 10:30  

 

2. dagur  

Barnið er í leikskólanum í 1 og hálfa klst. kl. 9:00-10:30. Foreldri er með barninu allan tímann 

 

3. dagur  

Barnið mætir kl. 9 og er í 2 klst, kl. 9:00-11:00. Foreldri bregður sér frá í stutta stund EF barnið er nógu öruggt.  

 

4. dagur  

Barnið mætir kl. 9 og foreldrar eru með barni í stutta stund, kveðja svo og bregða sér frá. Foreldrar ná svo í barnið á 

milli 13:00 og 13:30.  

 

5. dagur  

Barnið mætir kl. 9 og er fram að nesti, kl.15:30.  Foreldar eru með barni í stutta stund og kveðja svo og bregða sér 

frá. Ná svo í barnið eftir nesti.  

 

6. Dagur  

Barnið mætir kl. 9 og er fram að nesti, kl.15:30.  Foreldar koma með barnið, kveðja svo og bregða sér frá. Ná svo í 

barnið eftir nesti.  

 

7. Dagur  

Barnið dvelur allan sinn vistunartímann í Sælukoti (fer eftir dvalarsamningi). 

Mikilvægt er að láta barnið vita og kveðja það áður en foreldri fer. Kennarinn tekur síðan við og veitir barninu öryggi 

með návist sinni og umönnun.  

Foreldrum er alltaf velkomið að hringja og athuga með líðan barnins síns. Kennari hringir í foreldri ef hann telur 

ástæðu til að það komi og veri með barninu.  

      Okkur í Sælukoti er umhugað um að barninu  þínu líði vel og upplifi sig öruggt hjá okkur.  

Aðlögunaráætlun fyrir nýliða (yngri börn) 
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  Frá árinu 2016 eru skólabúningar í leikskólanum Sælukoti skylda, þar sem þeir hjálpa til við að draga úr 

félagslegri spennu á leikskólanum. Það er vegna þess að ekki geta allir foreldrar fylgt nýjustu straumum í tísku 

þegar kemur að klæðnaði barnins.  

 Að klæðast skólabúningi er mjög mikilvægt vegna þess að það gefur krökkum / nemendum þá tilfinningu að 

þau tilheyri öll einu samfélagi.  

 Skólabúningur minnkar fatakostnað foreldra. Það kemur sér vel því það  gerir þeim kleift að spara. Það þarf 

aðeins að kaupa skólabúninginn einu sinni og þá er það búið. Ef foreldrar þurfa hins vegar að eyða í nýjustu 

tískufötin fyrir börnin getur það kostað háar fjárhæðir.   

 Skólabúningur stuðlar að árangursríkara námi barnana. Þau einbeita sér frekar að námi í stað klæðnaðar. Ef 

börn fá leyfi til að klæðast venjulegum fötum  fá þau meiri áhuga á fötum og verða áhyggjufull og spennt yfir 

því hvaða föt þau eigi að fara í til að vera flottari (en aðrir) í skólanum.  

 

Nýhúmanismi er það að elska öll fyrirbæri heimsins, lifandi jafnt sem dauð. Það er andi húmanisma sem nær til allra: 

upphafning húmanisma til alheimsstefnu.  “Þegar andi húmanismans er undirliggjandi og nær til alls, lifandi og 

dauðra fyrirbærar, í þessum alheimi- ég hef nefnt þetta nýhúmanisma. Þessi nýhúmanismi mun upphefja húmanisma 

til alheimishyggju, trúna á ást á öllum sköpuðum fyrirbærum alheimsins.” 

Sem manneskjur höfum við greind og eðlishvöt. Hægt er að nota vitsmuni annað hvort af skynsemi eða með 

tilfinningum. Ef hún er notuð af tilfinningu leiðir hún til bókstafstrúar. Ef hún er hins vegar notuð af skynsemi leiðir 

það til hollustu. Skoðanir eru vitsmunir mínus skynsemi. Hugurinn laðast að því sem hann vill, án þess að taka tillit til 

afleiðinga. það byggist á eigingirni og er hættulegt einstaklingnum sem og samfélaginu. 

Skoðanir leiða til kredda. Kreddur eru fáránlegar hugmyndir, lausar við rökstuðning. Þetta er fyrirfram ákveðin 

afstaða sem „hindrar ósjálfráðan vöxt mannlegrar greindar “. Sem slík vekur hún upp hjátrú, kúgun og  

gerfitrúarbrögð. „Kreddur leiða til þess að einstaklingur getur ekki notað nema 10-20% af greind sinn. Það verður að 

frelsa greind einstaklingsins á öllum hlekkjum, frá öllum kreddum.  

Skynsemin er aftur á móti hæfileikinn til að gera greinamun á réttu og röngu,  að greina á milli þess sem ætti og ætti 

ekki að gera. Skynsemi er góður eiginleiki og hana er aðeins að finna hjá mannkyninu. 

Skólabúningar 
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Skynsemin vekur hollustu sem er æðsti fjársjóður mannkynsins. Hún gerir mann hjartnæman sem  leiðir til 

útvíkkunar hugans vegna þess að hún er ótakmörkuð. Sem slík umbreytir hún tilfinningum fyrir jarðneskri tilveru í 

æðstu trúarafstöðu. 

 

 

Baba Nam Kevalam – Á st ér allt í  kring úm ókkúr 
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