Að byrja í leikskóla.
Samstarf heimilis og skóla hefst áður en barn byrjar í skólanum. Foreldrar eru boðnir
til kynningarfundar þar sem skólastjóri kynnir skólann, aðalnámskrá leikskóla,
skólanámskrá, uppeldistefnu skólans og aðrar stefnur Kiðagils sem innihalda
gagnlegar upplýsingar fyrir foreldra ásamt áætlun yfir aðlögun barnsins.
Þegar barn byrjar í skólanum er fylltur út skólasamningur þar sem koma fram ýmsar
upplýsingar s.s. um uppsagnarfrest og skólagjöld.
Góð samvinna og gagnkvæmur trúnaður á milli foreldra og kennara/leiðbeinenda er
forsenda þess að skóladvölin verði barninu árangursrík og ánægjuleg.
Mikilvægur þáttur í þessari samvinnu er aðlögunin, þar sem lagður er hornsteinn að
góðu samstarfi foreldra og skólans. Á þessu tímabili kynnast barn og foreldrar
starfsfólki skólans og starfsemi hans. Þegar barnið byrjar í skóla er nauðsynlegt að
hafa í huga þær breytingar sem það hefur í för með sér fyrir barnið. Barnið aðlagast
nýju umhverfi, kynnist starfsfólki og börnum sem fyrir eru, læra að vera í hópi, hlíta
reglum o.fl.
Þátttökuaðlögun.
Í Kiðagili er þátttökuaðlögun sem byggir á því að barnið kynnist og læri að takast á við
nýjar aðstæður í skjóli annars foreldris síns. Barn og foreldri þess læra þannig saman
á umhverfið um leið og þau kynnast tækifærunum sem þar gefast til náms fyrir barnið.
Framkvæmd þátttökuaðlögunarinnar felst í því að aðlaga stóran hóp samtímis á
þremur dögum. Foreldrar sinna öllum þörfum barna sinna þessa 3 daga og fara ekkert
frá nema í hvíldinni. Barnið fær þó fullt svigrúm til þess að hreyfa sig og kynnast öðrum
án þess að foreldrið sé ætíð á hælum þess.
Á öðrum og þriðja degi eru hádegisfundir þar sem innra starf skólans er kynnt fyrir
foreldrum. Gott er fyrir hitt foreldri barnsins að koma á þá fundi til þess að fylgjast með
gangi mála.

Kennarar Gleym mér eiar boða foreldra í stutt samtal fyrir aðlögunina þar sem verður
farið yfir helstu upplýsingar varðandi barnið ofnæmi og o.fl. Í þessum samtali verður
einnig farið yfir aðlögunarplanið.

Skipulag aðlögunar:
Allir merkja sig með nafni, þ. e. börn, foreldrar og starfsfólk til þess auðvelda samskipti
fólks.
Dagur 1.

Börn og foreldra mæta á tímum sem þeim hefur verið úthlutað.
Kl 11:30 fara allir heim. Deildin og leikskólinn skoðaður sem og
útisvæðið.

Dagur 2.

Barn og foreldri mæta klukkan 8:00-og fara heim kl 15:00.nema
þau börn sem eiga vistunartíma til 14:00. Foreldri er með
barninu allan tímann. Fundur er í hádeginu á meðan barnið
hvílist.

Dagur 3.

Barn og foreldri mæta klukkan 8:00-og fara heim kl 15:00.nema
þau börn sem eiga vistunartíma til 14:00. Foreldri er með
barninu allan tímann. Fundur er í hádeginu á meðan barnið
hvílist.

Dagur 4:

Foreldrar kveðja barnið fljótlega eftir að komið er í leikskólann
og barnið er sótt í fyrra lagi.

Útbúnaður barnanna.
Nauðsynlegt er að börnin komi í þægilegum fötum í skólann þannig að þau eigi auðvelt
með að hreyfa sig. Í skólanum er unnið með ýmiskonar efni s.s. málningu og lím eða
áhöld sem geta skemmt föt. Barninu þarf að fylgja aukafatnaður. Þegar barnið byrjar í
leikskólanum fær það tvær merktar körfur til að geyma aukaföt í ein er inná baðherbergi
fyrir auka-inniföt og hin er frammi í fatherbergi fyrir auka-útiföt. Mikilvægt er að foreldrar
fylgist með því að fataþörfum barnsins úti og inni sé fullnægt þar sem skólinn lánar ekki
fatnað. Hringt er í foreldra og þeim skylt að koma með föt á barnið ef ekkert er til
skiptanna þegar barnið þarfnast þess. Þegar foreldrar koma með börnin sín í byrjun
vikunnar setja þeir í hólf í hólf barnsins viðeigandi útifatnað fyrir daginn og körfunum
uppá hillunni eiga vera auka útiföt, foreldrar taka með sér heim poka/bakpoka. Í lok
vikunnar koma foreldrar með pokann/bakpokann tæma hólfin fyrir helgina en það má
skilja eftir föt í körfunni.

Aukafatnaður sem ávallt þarf að vera til staðar
fyrir barnið:
Karfa fyrir inni fatnað:
Nærskyrta
Nærbuxur 2 stk
Samfella
Tvennir sokkar
Sokkabuxur eða gammósíur
Buxur
Peysa
Tvenn koddaver/Gleym mér ei/Sóley
Karfa fyrir útifatnað:
Tvennir vettlingar
Ullarsokkar
Hlý peysa
Pollavettlingar
Húfa/Lambhúshetta

Munið að merkja fatnað barnanna.
Vel merkt föt skila sér betur til eigandans!
Þegar barn byrjar í Kiðagili fær það taupoka að gjöf frá foreldrafélaginu. Þessi poki er
aðferð skólans til þess að minnka notkun á plastpokum. Börnin fara heim með
óhrein/blaut föt í pokanum er skóladegi lýkur og koma með hrein föt í honum til baka
næsta morgun.

