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Greinargerð 

Þróunarverkefni unnið í leikskólanum Sólborg 2010 
Jákvæður skólabragur, sameiginleg sýn leik- og grunnskóla 

 
 
 

Inngangur  
Við úthlutun úr forvarnarsjóði Reykjavíkurborgar  í desember 2009 fékk leikskólinn Sólborg 

styrk að upphæð 430.000 krónur.   Verkefnið heitir Jákvæður skólabragur, sameiginleg sýn 

leik-  og grunnskóla.  Eitt af markmiðum í Forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar  2005 er að 

byggja upp jákvæða sjálfsmynd barna og unglinga og styrkja félagsfærni þeirra.  Leikskólinn 

Sólborg hóf innleiðingu á SMT- skólafærni hausið 2008 og hafði því unnið eitt undirbúningsár  

áður en tekin var ákvörðun um að sækja í forvarnarsjóð Reykjavíkurborgar um styrk til 

verkefnisins.    

Sólborg og Hlíðaskóli eru skólar sem mennta heyrnarlaus og heyrnarskert leik- og 

grunnskólabörn.  Því var ákveðið að aðlaga efnið  fyrir þennan hóp nemenda. Gildi þess að 

beita markvisst aðferðum sem styðja hvern einstakling efla sjálfsmynd hans og sjálfstraust er 

tvímælalaust besta forvörnin. Börn sem þekkja væntingar skóalumhverfisins, 

umgengnisreglur við félaga sína og bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum gengur betur að 

takast á við það sem að höndum ber. Við trúum því að einstaklingar sem hafa alla sína 

skólagöngu mætt hvetjandi viðmóti hafi tileinkað sér sterka sjálfsmynd og eigi þar af leiðandi 

auðveldara með að fóta sig í verkefnum daglegs lífs í framtíðinni.   

 

1. Markmið og lýsing á verkefninu: 

Verkefnið jákvæður skólabragur – sameiginleg sýn leik- og grunnskóla er að hluta til 

samstarfsverkefni Hlíðaskóla og Sólborgar en hefur að mestu leiti verið unnið innan 

Sólborgar.  Annar samstarfsaðili er þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða með aðkomu Örnu 

Bjarkar Birgisdóttur, sálfræðings/deildastjóra á þjónustumiðstöðinni.  

Markmiðið með því að innleiða SMT skólafærni í Sólborg er að byggja upp sjálfstraust og 

sjálfsmynd barna og skapa góðan skólabrag með hvatningu og hrósi, auk þess að fyrirbyggja 

hegðunarerfiðleika með því að vinna markvisst með allan nemendahóp skólans.  Aðferðirnar 

snúast fyrst og fremst um að fækka tilvikum þar sem sértækari úrlausna er leitað vegna 

hegðunar barna.   

2. Fræðilegur bakgrunnur: 
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða hélt kynningu á aðferðum SMT skólafærni vorið 2007. 

Frá Sólborg fóru stjórnendur og starfsfólk allra deilda. Var þar lagður góður grunnur að 

hugmyndafræðinni og helstu aðferðunum. Þarna vaknaði áhugi starfsfólksins til þess að 

kynna sér vel aðferðina og hefja innleiðingu á henni í leikskólanum. Einn starfsmaður 

Sólborgar sótti Grunnmenntun PMT veturinn 2007 – 2008, sem er námskeið ætlað fagfólki í 

grunn- og leikskólum. Þegar innleiðing aðferðarinnar hófst í leikskólanum hófum við einnig 
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að sækja handleiðslu til skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. Sú handleiðsla hefur staðið í tvö ár og 

er stjórnað af Önnu Maríu Frímannsdóttur sálfræðingi og sérfræðingur í aðferðum SMT 

skólafærni.   Starfsfólk leikskólans fór í námsferð vorið 2008 til Akureyrar gagngert til þess að 

kynna sér aðferðir SMT sem leikskólar á Akureyri hafa margir hverjir tekið inn. Hluti 

starfsmanna sem ekki fóru til Akureyrar sóttu kynningu til Hafnafjarðar.  

 

SMT-skólafærni, efni fengið frá Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar.  

Markmið SMT-skólafærni (hafnfirsk útfærsla á bandarísku aðferðinni Positive Behavior 

Support/PBS ) 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 nemenda 

með því að kenna og þjálfa félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun gaum með markvissum hætti 

og samræma viðbrögð starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Þessi 

nálgun byggir á margra ára rannsóknum sérfræðinga, í Oregon í Bandaríkjunum, og er 

framkvæmd í samráði við þá.  

SMT-skólafærni byggir á hugmyndafræði PMT-FORELDRAFÆRNI og er framkvæmd undir 

merkjum þeirrar þjónustueiningar, sem verið hefur leiðandi hér á landi í notkun og 

útbreiðslu PMT verkfæra til uppalenda. PMT (Parent Management Training) verkfærin eru 

vel rannsökuð af færustu sérfræðingum, notkun þeirra stuðlar að góðri aðlögun barna, þau 

eru því afar mikilvæg hjálpartæki. Foreldrum býðst að tileinka sér PMT- foreldrafærni 

jafnframt því sem skólasamfélagið á möguleika á innleiðingu SMT-skólafærni. 

SMT-aðferðin 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að í hverjum skóla má gera ráð fyrir þrenns konar nemendum. 

„Venjulegum“ nemendum (85 til 90%), nemendum sem sýna fyrstu merki andfélagslegrar 

hegðunar og eiga á hættu að þróa með sér andfélagslegt hegðunarmynstur (7 til 10%) og 

nemendum sem þegar sýna töluverða andfélagslega hegðun og eru í mikilli áhættu vegna 

enn frekari vandamála í framtíðinni (3 til 5%). Gert er ráð fyrir því að brugðist sé við þessum 

þremur nemendahópum á mismunandi hátt og er áætlað að tvö til fjögur ár taki að innleiða 

þessi vinnubrögð í skólasamfélagið. 
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Framkvæmd 

Á fyrsta ári er lögð áhersla á að styðja alla nemendur skólans. Reglur eru settar fram þannig 

að þær eru einfaldar, nákvæmar og vel ljóst til hvers er ætlast. Dæmi: Göngum hægra megin,  

notum innirödd, rusl í ruslafötur.  

Reglur eru hafðar sýnilegar, hengdar upp á veggi og kenndar með sýnikennslu, dæmum og 

æfingum. Hvatning er notuð á ýmsa vegu til að umbuna nemendum fyrir árangur, framfarir 

og það sem vel er gert. Mikil áhersla er á notkun félagslegrar hvatningar (hrós) og margir 

skólar hafa nýtt sér ýmis konar táknkerfi sem formlega leið hvatningar. Skýr mörk eru sett og 

skilgreind eru minni háttar og alvarlegri hegðunarfrávik. Vegna óæskilegrar hegðunar eru 

skilgreindar viðeigandi afleiðingar, þær eru breytilegar og ráðast af alvarleika hegðunar. 

 

Á öðru ári er lögð áhersla á að styðja við afmarkaðan hóp nemenda – nemendur sem sýna 

fyrstu merki andfélagslegrar hegðunar. Áhersla er lögð á skipulag á afmörkuðum svæðum 

skólans eins og í skólastofu en það dregur verulega úr líkum á árekstrum. Nemendur fá 

kennslu og þjálfun í aðferðum eins og athyglismerki (merki sem er gefið þegar fanga þarf 

athygli nemenda) og einbeitingaleik (felst í því að kenna nemendum að hunsa truflun). 

Frekari stuðningur getur falist í endurmenntun (þar sem nemendur fá tækifæri til að æfa sig 

enn frekar í að fylgja reglunum) og almennt auknu aðhaldi. Aðferðir lausnaleitar eru 

innleiddar, þær kenna nemendum hvernig leysa má ágreining með skipulögðum og 

yfirveguðum hætti þannig að tillit sé tekið til sjónamiða allra sem að málinu koma og lausn 

fundin sem allir geta sæst á. 

Á þriðja ári er lögð áhersla á að styðja við nemendur sem þegar sýna töluverða andfélagslega 

hegðun. Unnið er mjög markvisst að aukinni aðlögun þessara nemenda í samstarfi við 

foreldra og jafnvel stofnanir. Stuðlað er að viðeigandi PMT-ráðgjöf fyrir foreldra, auk 

einstaklingsmiðaðra aðgerða í skóla. Nemandinn fær jafnframt enn þá markvissari kennslu 

og þjálfun í félagsfærni. (Efni fengið hjá Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar). 
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3. Framkvæmd verkefnisins,  jákvæður skólabragur    
Hvert skólasamfélag mótar sínar áherslur og skólareglur með notkun verkfæra SMT.  Við 

leikskólann er starfandi teymi sem í eru fulltrúar allra deilda skólans, fulltrúi 

þjónustumiðstöðvar, leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. Þar fer fram samræming á 

vinnubrögðum starfshópsins og ákvarðanir teknar er varða innleiðingu og allt sem viðkemur 

henni. Auk þess sækir teymisstjóri handleiðslufundi til skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. 

Leikskólinn var búinn að vinna undirbúningsvinnuna áður en sótt var um styrkinn og  höfðum 

við markvisst unnið að því að innleiða hugmyndafræði SMT – skólafærni. 

 

Áætlað var að halda sameiginlegt foreldranámskeið með foreldrahópunum úr Hlíðaskóla og Sólborg.  

Því miður var ekki næg þátttaka foreldra frá Sólborg og námskeiðið því eingöngu haldið með 

foreldrum frá Hlíðaskóla. Það er von okkar að með tímanum munum við ná að vekja áhuga þeirra á 

að sækja slíkt námskeið.   

Kynning til foreldra hefur  farið fram  í foreldraviðtölum, foreldrar fengu bækling til lestrar ásamt því 

að kynningu á efninu má  finna á sérstökum hlekk á heimasíðu Sólborgar.  Við munum halda kynningu 

fyrir foreldrahóp Sólborgar á vorönn 2011 og  gera þannig enn betur grein fyrir þessum aðferðum.  

Viðhorfskönnun var lögð fyrir foreldrahópinn á vorönn 2010 vegna ýmissa þátta starfsáætlunar 

leikskólans sem unnin var að á síðasta skólaári.  Ein af spurningunum laut að innleiðingu á SMT 

skólafærni þ.e. hvar foreldrar hafi fengið upplýsingar um innleiðinguna. Vel upplýstur foreldrahópur 

er einn af lykilþáttum þess að vel takist til. Hér fyrir neðan er spurningin og niðurstaðan, sjá mynd 

sem tekin er úr starfsáætlun Sólborgar 2010 - 2011.    

Nú er hafin innleiðing á SMT- skólareglum í leikskólanum, hvar hefur þú fengið upplýsingar um að 

verið væri að innleiða SMT? 

 

 

Myndir sem útskýra tilteknar reglur á hverju svæði hefur verið komið fyrir á svæðum innan 

leikskólans og á leikskólalóðinni.   Myndir þessar eru staðlaðar myndir sem koma frá 

skólaskrifstofu Hafnarfjarðar.  Þessar myndir eru notaðar til upplýsingar fyrir börnin og til 

þess að aðlaga þær okkar skólaumhverfi,  var fengið leyfi til þess að koma til móts við þá sem 
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eru heyrnarlausir og setja inná þær útskýringar á myndunum á táknmáli.  Það hefur tekist 

mjög vel og nýtast þær nú vel táknmálstalandi einstaklingum innan skólans.  

 

  

 
 

4. Hvar er verkefnið statt núna?   

Samstarf við Hlíðaskóla,  börn og starfsfólk  

Við erum að hefja annað  árið sem felst í því að  lögð er áhersla á að styðja við afmarkaðan hóp 

nemenda, nemendur sem sýna fyrstu merki andfélagslegrar hegðunar.  Hlíðaskóli hefur lokið 

innleiðingu hugmyndafræðinnar og er því skrefi á undan okkur.  Það er því gott að samstarf 

skólanna sé öflugt og markvisst og að við samræmum aðferðir okkar.  Það mun gera 

nemendunum auðveldara að færast á milli skólastiganna.  

Við héldum mjög góðan og gagnlegan fund  með SMT teymi Hlíðaskóla þar sem farið var yfir 

samvinnu milli skólastiganna, samræmdar aðferðir og fleira. Fundurinn var mjög upplýsandi og 

augljóst að þessir tveir skólar munu halda virku og gagnlegu samstarfi áfram.  En það væri auk þess 

mikill kostur fyrir þau börn sem fara frá Sólborg í Hlíðaskóla en ekki síst þá er það mikill hagur fyrir 

starfsfólk skólanna að bera saman bækur sínar og læra hvert af öðru.   

Hvað varðar að samræma aðferðirnar þá kom fram á fundinum að  í Hlíðaskóla er notað 

1,2,3,klapp/stopp til þess að stoppa hávaða eða til þess að ná athygli nemenda.   Við sýndum 

starfsfólki Hlíðaskóla myndirnar okkar og hvernig táknin hafa verið sett inná þær.  

Upp kom sú hugmynd frá kennurum í Sólborg að við gætum sýnt elstu börnunum í leikskólanum 

brosin-klöppin sem notuð eru í Hlíðaskóla og útskýra um leið að skólarnir séu að vinna samkvæmt 

sömu hugmyndafræði en með mismunandi útliti.  Reglutöflur skólanna yrðu einnig kynntar. 

 Allir voru sammála um að hægt er að  miðla og nýta hugmyndir og aðferðir sem skólarnir eru að nota 

til að samræma vinnubrögðin.  

 
 

5. Í hvað fóru peningarnir? 
Við úthlutun úr forvarnarsjóði Reykjavíkurborgar fengum við úthlutað 430.000kr. Í 
umsókninni gerðum við ráð fyrir að stór hluti styrksins færi í að greiða starfsfólki  fyrir 
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fundarsetu utan vinnutíma og námsefnisgerð.   Úthlutun peninganna sem fór í ýmis verkefni 
er sem hér segir:  
 
Fundir utan vinnutíma starfsfólks vegna efnisgerðar ............................254.741- 
Efni, plöst, töskur , bros, bæklingur.........................................................25.077.- 
Fyrirlestur frá skólaskrifstofu Hafnarfjarðar............................................30.000.- 
Á áætlun er foreldrakynning í janúar 2011(laun kennara).....................120.182.-  
Samtals:..................................................................................................430.000.- 
 

 

6. Lokaorð: 

Leikskólinn Sólborg hefur markvisst unnið að þessu verkefni undanfarin tvö ár og er ljóst að 

sú aðferðafræði sem SMT skólafærni byggir á hentar vel stefnu Sólborgar.  Það að tveir 

skólar í sama hverfi  noti og vinni samkvæmt sömu aðferðafræðinni styrkir börnin í því að 

gera skólaumhverfið sitt jákvæðara.  

Við erum sammála um það að allt leikskólaumhverfið hafi tekið  breytingum.  Með því að 

samræma vinnubrögð starfsfólks verða börnin örugg og þeim líður betur. Starfsfólk er einnig 

öruggt í vinnubrögðum sínum og foreldrar verða ánægðari.  Starfsfólk hefur markvisst 

lækkað röddina í samskiptum sínum við börnin, við greinum einnig að það er meiri ró yfir 

öllum í sameiginlegum rýmum. Skýr fyrirmæli sem segja börnunum nákvæmlega hvað gera 

skal hafa einnig skilað miklum árangri, ekki þarf að margsegja þeim til hvers er ætlast  af 

þeim.  Hrós í formi félagslegrar hvatningar skilar sér vel. Umbun í formi brosa sem börnin 

setja á ákveðinn stað og safna sér fyrir t.d. uppákomum hafa einnig virkað mjög hvetjandi 

meðal þeirra. Samkenndin hefur aukist, virðing fyrir náunganum og þau líta á sig sem einn 

hóp, eina heild.  

Félagsfærni barnanna hefur aukist og samskipti þeirra á milli byggjast meira á jákvæðni og 

umburðarlyndi.  Nú í lok desember  höfum við lokið innleiðingu reglna á öllum svæðum 

skólans.    

 

Verkefninu er ekki lokið því nú hefst mikilvægt tímabil þar sem lögð er sérstök áhersla á þau 

börn sem tilheyra efsta lagi þríhyrningsins, börn í hópnum afmarkaður hópur og ákveðnir 

nemendur.  Að festa aðferðirnar í sessi svo þær verði hluti af menningu leikskólans er einnig 

mikilvægt verkefni.   

 

Það ber að þakka SMT teymum leikskólans fyrir gott samstarf og yfirlestur greinagerðarinnar. 

Einnig Örnu Björk Birgisdóttur fyrir gott samstarf og handleiðslu.   Að lokum þökkum við 

velferðasviði fyrir styrkinn sem hefur verið öllum mikil hvatning og lyftistöng fyrir verkefnið. 

 

 

Ábyrgðarmaður 

 

___________________________ 

Ragnheiður Þóra Kolbeins, aðstoðarleikskólastjóri  


