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• Jörfi hefur unnið með lífsleikni og tilfinningar í nokkur ár 
og kominn var tími til að fríska upp á það verkefni

• Því tókum við vináttuverkefninu fagnandi 

• Vináttuverkefnið fellur vel að hugmyndafræði Jörfa

• Jörfi var vináttuleikskóli númer 2 í Reykjavík

• Vináttuverkefnið var innleitt sumarið 2017 
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Hvað höfum við gert á Jörfa?

1. Vináttuverkefnið var sett í starfsáætlun Jörfa
fyrir skólaárið 2017-2018

Markmið:
• Að börn og starfsmenn verði færari í að vinna með námsefni í lífsleikni sem 

er í tengslum við vináttuverkefni Barnaheilla
• Að lífsleiknikennsla verði öllum kennurum það töm að þeir nýti hana í öllu 

starfi í skólanum
Leiðir:

• Starfsmenn sækja námskeið tengd lífsleiknikennslu
• Unnið verði með lífsleikni í öllu starfi leikskólans.
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… Hvað höfum við gert á Jörfa? 

2. Starfsmenn fóru á vináttunámskeið og tónlistarnámskeið 
hjá Barnaheill 

3. Keyptir voru litlir bangsar fyrir öll börnin  (Blær)

4. Keyptar voru þrjár Vináttutöskur  
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… Hvað höfum við gert á Jörfa?  

5. Við breyttum hópastarfinu 

og

• Erum með svokallaða hringekju, fyrir eldri og yngri börn og 
tengjum vináttuverkefnið þar inn í.

• Í hringekjunni eru fjögur svæði sem börnin fara á milli og 
alltaf er Blær bangsi með.

1. Listasmiðja
2. Tónlist og hreyfing 

- Þar er tónlistardiskurinn notaður.  
3. Jóga, slökun 

- Þar erum við að nota vinanuddið og tónlistina.  
4. Vinátta 

- Þar vinnum við með tilfinningaspjöldin, spjöllum um
hvað er vinátta, gerum vináttuverkefni, s.s. vinabönd. 
Við notum vinanuddið, tónlistardiskinn o.m.fl. 



… Hvað höfum við gert á Jörfa? 

5. Við breyttum hópastarfinu (framhald) 

og

• Erum með fjóra hópstjóra sem stýra hver sínu svæði.  

• Börnin fara á sama svæðið tvisvar í viku. 

• Verkefnið gengur mjög vel, þökk sé hringekjunni.   

• Þannig verða allir meðvitaðir um verkefnið bæði börn og starfsmenn 
- og verkefnið festist betur í sessi.



og
Tunguorð frá börnunum



Þessar reglur um Blæ bangsa 
voru samdar af börnunum sjálfum

1. Ekki henda bangsanum upp í loft
2. Það má ekki sparka í bangsann
3. Ekki kremja bangsann
4. Það má ekki lemja bangsann
5. Það má ekki meiða bangsann
6. Vera góða við bangsann
7. Það má knúsa bangann
8. Bangsinn huggar okkur
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Hvernig gagnast verkefnið á Jörfa?

• Við erum öll sammála í Jörfa um að vináttunámsefnið sé mjög gott 
og handhægt námsefni og gagnast vel fyrir leikskóla.

• Við erum með gott verkfæri sem nýtist öllum í starfi. Við þurfum 
ekki að finna upp hjólið.  Verkefnið er í stöðugri þróun.  

• Börnin eru meðvitaðri um samskipti hvors annars og vináttuna,   
sbr. umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki. 

• Börnin eru farin að setja mörk með því að segja STOPP ef það er 
gengið of langt.

• Blær bangsi er orðinn hluti af hópnum inni á deild og í 
hringekjunni og hjálpar til við ýmis verkefni. Börnin faðma hann 
og hann huggar ef á þarf að halda.
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Hvernig gagnast verkefnið á Jörfa?og

• Spjöldin um tilfinningar nýtast einnig í samverustundum inni á deild,  
í vinastundum og í hringekju. Þar fara fram samræður í tengslum við 
myndir á spjöldunum. 

• Námsefnið er mikið notað í daglegu starfi og börnin segja meira frá 
þegar þau tengja sig við spjöldin.

• Vinanuddið er notað  í joga og vinastund og  þar er lesin saga meðan 
nuddað er. 

• Tónlistin er notuð í jóga, hreyfingu og tónlist, einnig inni á deildum 
og í vinastundum.

• Vináttuverkefnið er handhægt og þægilegt þar sem lítið er af 
leikskólakennurum í Jörfa og alltaf einhver starfsmannavelta. 

• Vináttuverkefnið undirbýr börnin vel undir framtíðina og vonandi 
mun það nýtast þeim í leik og starfi.



Hvað hefur áunnist?

• Vinátta og samvinna hefur aukist 
bæði hjá börnum og starfsfólki

• Það er meiri ró og friður í húsinu

• Það er mikil gleði með verkefnið 

• Öryggi hefur aukist í samskiptum 
hjá börnum og starfsfólki

• Við erum öll meðvitaðri um 
vináttuna

• Frábært verkefni

• Frábær hjálpargögn og verkfæri
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Takk fyrir
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