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Forsendur
Á haustdögum kynnti menntamálaráðuneytið nýja menntastefnu. Rauði þráðurinn í stefnunni er sá 
að skólarnir vinni með og nýti sér þá sérstöðu sem hver og einn býr yfir.  Í nýju menntastefnunni er 
nemandinn í forgrunni, hún á að styrkja á sjálfstæði skóla, gera skil milli skólastiga sveigjanlegri og 
hverjum skóla ber að huga að sérstöðu menningar sinnar og andrúmslofti í skólastarfinu.
Með hvaða hætti geta skólastigin á Hvanneyri unnið saman öllum til hagsbóta og nýtt sérstöðuna 
sem styrk? Ört stækkandi háskólasamfélag, leik- og grunnskóli, sem báðir hafa fengið grænfána og 
leggja áherslu á útinám og vinnu með nærumhverfi.  
Það er fengur fyrir leik- og grunnskóla að hafa háskóla á sviði náttúruvísinda, hönnunar og 
skipulags í næsta nágrenni.  Það gefur tækifæri  á  samskiptum við starfsfólk með mikla sérþekkingu 
og möguleika á að geta kynnt sér fjölbreytta starfssemi skólans og skólabúsins.  En ávinningurinn 
er einnig háskólasamfélagsins.  Það styrkir ímyndina, getur opnað leiðir að nýrri kennslufræðilegri 
nálgun og gefur stofnuninni möguleika á að vera opin og  blómstra í samfélaginu.
Um árabil hefur þróast á ákveðin samvinna milli leik- grunn- og háskólans. Þessi samvinna hófst 
sem stuðningur áhugasamra foreldra og velunnara við metnaðarfullt skólastarf.  Vinna í gróðurhúsi, 
heimsóknir í fjós og búvélasafn, afnot af skjólbeltum, skoðun listaverka Landbúnaðarháskóla 

Íslands,  allt eru þetta þættir sem eru komnir með ákveðna hefð innan leik- og grunnskólans, 
en ætlunin er nú að formgera og tengja á markvissari hátt við námskrármarkmið.  Ekki má láta 
staðar numið því ótal sóknafæri eru til samvinnu og nýsköpunar í metnaðarfullu skólastarfi.  Það er 
staðreynd að hár aksturskostaður er oft helsta hindrun þess að skólar getir boðið upp á ákveðna 
námskrárþætti. Þessi kostnaður er ekki til staðar hér. Það eitt út af fyrir sig gefur góða möguleika á 
samstarfi. 



Skólar á grænni grein - Grænfáninn 
Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í 
skólum. Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka 
fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. Hluti af markmiðum verkefnisins er að;  bæta umhverfi skólans, 
minnka úrgang og notkun á vatni og orku, auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan 
kennslustofu og utan, veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál og t engja 
skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning.

Námssvið leikskóla listir
Að skynja og skilja list er hæfileiki sem þróast með barninu. Leikskólinn á að sjá til þess að barnið 
komist í kynni við ýmiss konar listaverk og listiðnað. Lærdómsríkt er fyrir barn að fara á listsýningar 
og listasöfn og heimsækja jafnvel vinnustofur lista- og listiðnaðarmanna. Slíkar ferðir þarf að un-
dirbúa vel svo að barnið geti notið þeirra undir leiðsögn. Leikskólakennari þarf að vera vakandi fyrir 
tækifærum í umhverfinu sem geta orðið kveikja að myndverkum barna

Námssvið leikskóla náttúru og umhverfismennt
Leikskólakennara ber  að fara í náttúruskoðunarferðir með börnunum. Börn  eru næm  og taka vel 
eftir hinu smáa í umhverfinu, þann áhuga ber að nýta.  Fjölbreytileiki  náttúrunnar er  óendanleg 
uppspretta nýrra hugmynda, leikja, viðfangsefna og athugana. Úti  í  náttúrunni kannar barnið ýmis 
fyrirbæri, skoðar og gerir tilraunir. Það  leitar  tengsla milli ólíkra fyrirbæra og lærir að draga ályktanir 
af þeim. Fylgjast  skal  vel með áhuga barnsins og vinna síðan frekar úr athugunum þess á ýmsa 
vegu. 

Tengsl við  grænfána og  námskrá leikskóla



• Að samstarf við ákveðna starfsmenn innan LbhÍ gefi nemendum leikskóla kost á skapandi  
 námsumhverfi utan skólastofunnar og uppfylli þannig ákveðin markmið námsskrár sem 
 annars yrði erfitt að framfylgja vegna staðsetningar og stærðar skólans. 
• Að nemendur þekki helstu byggingar LbhÍ. Einnig að þau viti hvað fer fram innan dyra. 
• Að styrkja Hvanneyri sem háskólaþorp sem nýtir þann styrk sem felst í smæð samfélagsins,  
 nálægð við náttúruna og tengsl við sérfræðiþekkingu.
• Að við uppbyggingu skjólbelta verði eins og kostur er reynt að samræma þarfir 
 skólastiganna þannig að svæðið nýtist sem best við leik og störf.
• Að starfsfólk leggi sig fram um að miðla upplýsingum sem gætu haft gildi fyrir önnur   
 skólastig.
• Að nemendur fái tækifæri til að skoða og ræða listaverk og listiðnað í eigu Landbúnaðar- 
 háskóla Íslands.
• Að nemendur kynnist undir handleiðslu ferli Moltugerðar.
• Að nemendur skoði rannsóknarhús og gróðurhús undir leiðsögn.
• Að nemendur upplifi tengsl við húsdýr með heimsókn í fjós LbhÍ.
• Að nemendur eigi kost á að nýta Landbúnaðarsafn Íslands (Búvélasafn) til skoðunar og   
 eigin uppgötvana.
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