Námsferð Brákarborgar til
Danmerkur og Svíþjóðar
20.-24. apríl 2005

Það var lengi búinn að vera draumur starfsfólksins á Brákarborg að
komast í námsferð. Vorið 2005 varð sá draumur að veruleika þegar
við fórum til Kaupmannahafnar og Malmö til þess að kynna okkur
starfsemina á nokkrum leikskólum þar.
Markmiðið með slíkri ferð var að auka víðsýni starfsfólksins, að fá
nýjar hugmyndir sem við gætum nýtt okkur í starfi með okkar
börnum í Brákarborg og sjá ólíkar aðstæður og starfsumhverfi. Það
sem við lögðum áherslu á, var að skoða leikskóla sem hafa það að
markmiði að nýta náttúruna og einfaldan efnivið með börnum.
Einnig vorum við viss um að án efa myndi slík ferð efla starfsandann
og auka samheldni í starfsmannahópnum.
Þátttakan var gífurlega góð. Af 18 manns voru einungis 3 eftir
heima, ein nýbyrjuð önnur “á leiðinni” á fæðingadeildina og sú þriðja
í rómantískri ferð með eiginmanninum. Þær sem heima sátu voru
þó alls ekki aðgerðarlausar á meðan við hin vorum í ferðinni. Þær
fengu frábærar móttökur hjá leikskólastjórum Garðaborgar,
Sunnuborgar og Foldakots og kynntu sér starfsemina þar.

Kaupmannahöfn fimmtudaginn 21. apríl.
Við höfðum verið með þær óskir að sjá leikskóla í miðborginni, því
okkur langaði að sjá hvernig unnið væri með náttúruna í borg. Við
skoðuðum tvo leikskóla í miðborg Kaupmannahafnar, Kongerosen
sem við heimsóttum f.h. og Vartov sem við heimsóttum e.h. Báðir
þessir leikskólar eru alltaf með einn hóp úti í sveit og borgin sér um
að útvega þeim bíl til umráða. Í miðbæ Kaupmannahafnar er erfitt
að fá leikskólapláss og leikskólarnir eru vel mannaðir af menntuðum
leikskólakennurum og erfitt er því að fá vinnu.

Kongerosen:

Allur hópurinn fór saman að skoða þennan skóla. Við vorum svo
heppin að hitta þar frábæran íslenskan leikskólakennara, Arnfríði
Sólrúnu Valdimarsdóttur. Hún fór með okkur um húsið og gaf okkur
síðan góðan tíma í spurningar og umræður.
Kongerosen tók til starfa 6. október 1922. Hann er staðsettur á
Vesterbro í ca. 15 mín. göngu frá Ráðhústorginu. Í honum eru 66
börn í þremur aldursblönduðum hópum. Leikskólinn er opinn frá kl.
07:00-17:00.
Þrír leikskólakennarar eru með hvern hóp og einn nemi.

Leikskólinn er á þremur hæðum

Neðsta hæðin heitir Undirheimar

Miðhæðin heitir Jörð

Efsta hæðin heitir Himinn

Við leikskólann er ágætis útisvæði.

Kanínur

Við leikskólann starfar garðyrkjumaður sem sér um allan gróður í
garðinum.

Næst leikskólanum er einkarekinn grunnskóli og nýtir leikskólinn sér
einnig aðstöðuna þar.
Öll börnin eru í heilsdagsvistun og boðið er upp á morgunverð á milli
kl. 07:00-09:00 og léttan hádegisverð kl. 14:00. Þess á milli borða
börnin nesti sem þau koma með að heiman, og geta gætt sér að
þegar þau sjálf vilja, en kennarar fylgjast þó vel með því að börnin
borði nestið sitt.

Eingöngu er boðið upp á lífrænan mat og áhersla lögð á afslappað
andrúmsloft.

Foreldrar geta byrjað daginn með börnunum sínum í morgunverði í
leikskólanum og börnin koma jafnvel í náttfötum, saman eiga þau
notalega stund.

Markmið með þessu er góður morgun – góður dagur.

Foreldrar eru alltaf velkomnir leikskólann og nýta sér það mikið,
koma gjarnan og lesa fyrir börnin og fylgjast með leik

Leikskólinn leggur mikla áherslu á notalegt og heimilislegt umhverfi
(heimili barnanna á daginn).
Engin regla er um vistunartíma heldur koma börnin og fara eins og
foreldrum hentar best.

Engin ákveðin stefna er við þennan skóla heldur tekið það besta úr
mörgu. Mikil áhersla er lögð á listsköpun, leiklist, hreyfingu málrækt
og félagsþroska.
Brúðuleikhús í fataskáp

Börnin velja sjálf hvað þau gera og skipta þegar þau vilja,
kennararnir eru svo til staðar. Þetta krefst mikillar vinnu og
sérstaklega þarf að fylgjast með rólegum börnum.

“Búningageymsla”

Farið í hlutverk

Listasmiðjan er vinsæll staður bæði hjá börnum og starfsfólki.

Þriðju hvoru viku fara hóparnir í leikfimi í íþróttahúsi sem er í
áðurnefndum grunnskóla og þriðju hvoru viku er farið í sund á hóteli
í grenndinni. Leikskólinn er með stóran bíl sem notaður er í ýmsar
ferðir með börnunum.
Hóparnir skiptast á vikulega að fara í skóg, fyrir utan borgina, þar
sem leikskólinn hefur aðstöðu. Þau börn verða að vera kominn í
leikskólann kl. 9:00 og koma heim um 15:30. Þau eru úti í
nátttúrunni allan daginn en hafa lítið hús til umráða.

Vartov
Allur hópurinn fór einnig saman á þennan leikskóla sem er í
miðborginni, rétt við Ráðhústorgið. Vartov var stofnaður 1. maí 1973
og var upphaflega fyrir börn starfsmanna ráðhússins. Hann er rekinn
af ríkinu.

Vartov er ekki með neitt útileiksvæði og er í byggingu þar sem
ýmsar borgarskrifstofur eru til húsa og við vorum í vafa um að við
værum á réttum stað til að byrja með.

Aðkoman að leikskólanum

Árið 1996 fór Vartov að vera opinn allan sólarhringinn alla daga
ársins. Þarna eru 50 börn á aldrinum 0-7 ára á tveimur deildum,
Rauðu stofu og Bláu stofu. Græna stofan er svo fyrir elstu börnin þar
sem þau geta verið út af fyrir sig.

Bláa stofa

Það er pláss fyrir 10 börn í gistingu. Þau börn sem að gista verða
að vera komin í hús fyrir kl. 21 og þau sem eru fram á kvöld verða
að vera sótt fyrir kl. 11. Vistun barnanna fer eftir vinnutíma foreldra
en þó þarf alltaf að láta vita um næturgistingu með dags fyrirvara og
ef að þau eru um helgar þarf að láta vita af því á föstudegi. Ef að
börn eru í gistingu eru þau sótt að morgni næsta dags. Ef að
foreldrar þurfa á næturplássi að halda borga þau sérstaklega fyrir
það.
Hreyfirýmið

Þarna er gott rými fyrir börnin en engin útiaðstaða. Þau eru með
stóran og rúmgóðan sal sem þau geta notað fyrir grófhreyfingar og
kemur að sumu leyti í staðinn fyrir útisvæði.

Daginn sem við komum í heimsókn voru mjög fá börn í húsi.
Starfsfólk nýtir nærliggjandi opin svæði og eru einnig með bíl til
umráða sem þau nota í ýmsar ferðir með börnunum.

Á Vartov er gott baðherbergi þar sem hægt er að baða börnin sem
eru fram á kvöld eða í næturgistingu.

Á þessum leikskóla sáum við ýmsar sniðugar hugmyndir sem við
viljum gjarnan deila með fleirum.

Stiginn rennur undir
skiptiborðið

Það fær enginn í bakið á að
færa þessa stóla

Sternehoj er útideild. Þangað er farið kl. 9.15 á morgnana og tekur
ferðin um hálfa klukkustund. Þarna hafa þau ca. 1 hektara lands
fjarri umferð og nálægt skógi. 2 hópar skiptast á að fara aðra hverja
viku, 22 börn í hvorum hóp, 3-7ára. Yfir sumarmánuðina júní, júlí og
ágúst fara allir af leikskólanum í sveitina, einnig börnin sem eru yngri
en 3ja ára. Dagurinn í Stjernehoj er ekki skipulagður þar sem þau
eru ekki eins háð nákvæmum tímasetningum. Viðfangsefnin ráðast
oft af árstíðunum. Byggja t.d kofa í skóginum, veiða í vatninu, elda
yfir opnum eldi og fara í náttúruskoðun. Rækta ávexti og grænmeti í
garðinum og í nýju gróðurhúsi og sulta.

Malmö föstudaginn 22. apríl.
Við höfðum áhuga á að bera saman leikskóla í Danmörk og Svíþjóð
og þar sem svo stutt er á milli borganna og samgöngur góðar þá
ákváðum við að fara til Malmö, annan daginn sem við höfðum til
heimsókna.
Við höfðum verið í sambandi við Ullu Sundin sem er skólastjóri
þriggja skóla í miðbæ Malmö og er það mjög algengt fyrirkomulag í
Svíþjóð. Hún tók á móti okkur í sinni hverfamiðstöð sem er ein af
sex miðstöðvum borgarinnar. Ulla kynnti fyrir okkur
rekstarfyrirkomulag leikskólanna þar í borg og sagði okkur frá skorti
á leikskólakennurum.
Leikskólarnir eru fyrir börn 1-5 ára, leikskólabekkur fyrir 6 ára og
skólaskylda er frá 7 ára aldri.

Allir geta sótt um leikskóla, en

skilyrði fyrir vistun er að foreldrar séu námsmenn, í vinnu eða í leit
að vinnu. Atvinnulausir hafa einungis kost á 15 klst. á viku.
Foreldrar í fæðingarorlofi geta fengið vistun fyrir börn sín í 6 stundir
á dag. Leikskólagjöldin eru tekjutengd.

Hlustað á Ullu Sundin
Við fórum í þremur hópum að skoða mismunandi leikskóla.

Leikskólinn Rörsjö
Leikskólinn er 75 ára gamall og var byggður sem leikskóli. Hann er
4ra deilda með 75 nemendum auk einnar deildar í grunnskóla með
15 börnum.

Mjög mikið er af börnum innflytjenda eða 50% af

börnunum.
Sami leikskólastjóri er á þremur leikskólum.
Rörsjö anneks 90, Elstop 60 og Rörsjö 90. Þessir leikskólar eru allir
með sömu stefnu en eru þó allir með eigin námskrá. 250 börn og
40 starfsmenn eru á þessum þremur leikskólum samtals.

Leikskólinn er með aldursskiptar deildir, tvær 1-3ja ára og tvær 3ja-5
ára. Mikil samvinna er á milli deilda.

Unnið er eftir Reggio Emilia

Myndir í vinnslu, málað
eftir fyrirmynd.

Tilbúið verk ásamt texta um
vinnsluferlið og fyrirmynd.

Verkefnavinna er á morgnanna og útivera e.h.
Ákveðin verkefni eru tekin fyrir og allt skráð niður. Mikið er tekið af
myndum af ferlinu sem eru hafðar sýnilegar foreldrum.
Vatnsverkefni

Allur efniviður er í hæð barnanna og þeirra leikefni alltaf sýnilegt.
Mikið er unnið með stærðfræði í verkefnum, meðal annars er
verslun á eldri deildunum.

Eldhús er í kjallara hússins auk þess er eldhúskrókur á hverri deild
með ísskáp og sá starfsfólk deildanna um kaffitímana.

Leikfimisalur er einnig í kjallaranum sem er eingöngu notaður fyrir
grófhreyfingar yngstu barnanna, elstu börnin voru í leikfimi í
nálægum skóla.
Útisvæðið er notað af þremur leikskólum og einn af þeim er
einkarekinn.

Garðurinn er mjög stór með ýmsum matjurtum og jarðaberum.
Matjurtagarður

Klifurveggur

Verið var að útbúa svæði með náttúrulegu leikefni, s.s. trjábútum,
dekkjum og fl.

Rönnens
Rönnens er 7 deilda leikskóli með 109 börnum og 35 starfsmönnum
sem allir eru lærðir leikskólakennarar eða lærðir leiðbeinendur. Á
hverri deild eru 15 börn og 3 starfsmenn óháð aldri barnanna.
Deildirnar eru aldursskiptar og sami starfsmaðurinn fylgir börnunum
alla skólagönguna.

Leikskólinn er opinn allan ársins hring frá kl. 6:15 - 20:30, líka á
aðfangadag og gamlársdag, þetta er hugsað sem úrræði fyrir þá
sem að vinna langa vinnudaga og helgidaga.

Leikskólinn starfar eftir Reggio Emilia. Unnið er eftir áhugasviðum
barnanna og því getur starfssemi deildanna verið mjög ólík.
Gulir bílar úr tré

Grænir bílar úr leir
Mismunandi verkefni um nánasta umhverfi leikskólans og heimili
barnanna

Unnið með umferðarljós og
fjarlægð frá heimili

Leiksvið

Tölur og magn

Námskrá leikskólans er fá árinu 1998. Lögð er áhersla á öryggi,
hreyfingu, málörvun og menningu, að hvert barn sé stolt af sínum
uppruna. Mörg barnanna hafa erlendan bakgrunn og því er sænska
þeirra annað tungumál. Markviss sænskukennsla er fyrir þá
einstaklinga.
Í stóru sameiginlegu eldhúsi er eldað fyrir allan leikskólann og boðið
er upp á morgunverð, heitan hádegisverð, kaffi og heitan mat á
kvöldin. Að auki hefur hver deild lítið eldhús.

Leikfimisalurinn er í kjallara hússins og er einnig notaður undir
sameiginlega söngstundir. Þar er að auki sturtuaðstaða fyrir börnin.

Deildirnar eru allar mjög stórar og auk eldhússins eru tvær stórar
stofur og lítið herbergi sem stúkað er af með þykkum tjöldum.

Húsið hans Kalla á þakinu

Listasmiðja er á hverri deild en ólík eftir deildum

Útisvæði Rönnens er mjög stórt og skemmtilegt og skiptist upp í
svæði fyrir yngri og eldri. Meira að segja starfsfólkið á sér afgirt rými
sem það getur notið sólar og sælu í kaffitímum.

Margir urðu hrifnir af
trjádrumbunum sem
lágu í garðinum

Góð aðstaða er fyrir börnin til
þess að borða úti.

Stock och sten

Stock och sten var stofnaður árið 1999
Leikskólinn er staðsettur í stóru skógivöxnu útivistarsvæði í miðborg
Malmö. Upphaflega var hann sem útideild af leikskólanum Roskilde.
Leikskólinn byrjaði mjög smátt, einungis 2 kennarar og 12 börn.
Síðan hefur leikskólinn stækkað í það að vera með 55 börn sem eru
úti 75% af sínum dvalartíma og er þeim skipt niður í þrjá hópa.
Leikskólinn er opinn frá 7-17 og er langur biðlisti þó að honum sé
lokað óvenju snemma miðað við aðra leikskóla í Malmö. Börnin
mæta öll í nærliggjandi kjallaraíbúð í morgunmat kl. 8:00 en þau eru
alltaf komin út kl. 9:00. Eftir kl. 16 koma þau öll saman og eru sótt á
sama stað.
Tveir hópar hafa aðgang að litlum skúrum. Í allra verstu veðrum eru
þau inni í þessum vistarverum.

3-6 ára börnin voru í ferðalagi

Skúr 1-5 ára barna

Hóparnir samanstanda af tveimur 20 barna hópum 1-5 ára og 3-6
ára sem hvor um sig hefur 4 kennara.

“Eldhúsið”. Hvert barn á eigin drykkjarflösku

Þriðji hópurinn eru börn á aldrinum 1- 3ja ára og 3 kennarar.
Þau hafa aðgang að litlu húsi en eru samt sem áður jafn
mikið úti og hin.

Mikið þarf að hafa fyrir öryggi barnanna þar sem þau geta týnst eða
þeim stolið, og því hvílir mikil ábyrgð á starfsfólkinu. Útbúin hefur
verið áætlun sem að fer í gang um leið og einhver týnist. Svæðið
umhverfis leikskólann er gríðarstórt og er ætlað almenningi. Það eru
engar sýnilegar girðingar en börnin læra fljótt að virða þær ósýnilegu
og að tala ekki við ókunnuga vegfarendur.
Hjá 1-3 ára börnunum er girðingin þessi kaðall sem liggur
á jörðinni

Samskipti við foreldra fara mikið fram í gegnum gsm síma og
foreldrar fá sendar myndir af börnunum í gegnum þá.

Maturinn er eldaður á Roskilde og starfsfólkið sækir hann á
reiðhjólum sem matarvagn á hjólum er festur við.

Börnin borða á einangrunarmottum á jörðinni
Matarvenjur eru mjög skýrar: Ekki borða með höndunum og ekki
taka matinn upp af jörðinni.

Borðað er inni ef kuldinn er mikill. Hádegisverður er kl. 11 og svo
fara þau börn að hvíla sem þurfa þess.
Sum sofa tvö saman í tvíburavögnum

En önnur hvíla sig inni í skúrunum

Mikið er lagt upp úr því að börnin séu í góðum fötum, skófatnaði,
útigöllum og hlýjum nærfötum.
Öll vinna fer fram utanhúss, mikið er um sögugerð, málningarvinnu,
brúðugerð og flest allt það sem gert er á hefðbundnum leikskólum.

Einkunnarorð ef það er ekki hægt að gera það úti þá gerum við það
ekki.
Mikið unnið með náttúruna og börnunum er kennt að bera virðingu
fyrir henni og að skilja ávallt við sig á sama hátt og þau komu að.

Leikskólinn er rekinn af borginni, sem einnig rekur garðinn.
Starfsfólki skólans finnst vanta meiri samvinnu á milli leikskóla og
starfsmanna garðsins og að reglurnar séu of stífar.

Það var mjög fróðlegt fyrir þann hóp sem fór að skoða Stock og
sten. Þessi leikskóli er mjög ólíkur okkar skólum hér heima og
einnig öðrum skólum sem við sáum í námsferðinni. Kennarar í
þessum skóla eru meðvitaðir um kosti hans og galla. Kostirnir eru
að það er minna um smit á milli barna. Leikurinn er mjög skapandi,
börnin minna trufluð og finna sér alltaf eitthvað að gera auk þess
sem að allur efniviður er ókeypis. Gallarnir eru hins vegar þeir að
minna augnsamband og nálægð er á milli einstaklinga. Vegfarendur
um garðinn eru ekki allir til fyrirmyndar og það þarf að gæta sín á
þeim og því sem þeir skilja eftir sig.

Leikskólarnir sem við heimsóttum voru mjög mismunandi og
höfðuðu mismikið til okkar, en það var gaman að sjá þá alla. Við
fengum mjög góðar móttökur hvar sem við komum og við gáfum
okkur góðan tíma í að skoða hvern og einn. Við fengum margar
góðar hugmyndir sem sumar hafa verið prófaðar en aðrar bíða betri
tíma. Við sannfærðumst enn frekar um það að það þarf ekki flókinn
efnivið til þess að gera leikskólastarfið áhugavert. Okkur þótti mikið
til þess koma að sumir leikskólarnir hefðu aðstöðu í sveitinni og
nokkrir höfðu bíl til umráða. En ekki fannst okkur starfsaðstaða
starfsystkina okkar vera til fyrirmyndar.
Jafnvel þótt ferðin væri fyrst og fremst farin í faglegum tilgangi, þá
var ekki síður skemmtilegt fyrir hópinn að vera saman í öðrum
aðstæðum en vanalega. Við skemmtum okkur konunglega og
hópurinn varð mun nánari en áður. Það var hvergi slegið slöku við í
frítímanum, verslað, farið í hjóltúr, verslað, borgin skoðuð, verslað,
smakkað á bjór, verslað, setið á kaffihúsum, kíkt á næturlífið og
síðast en ekki síst VERSLAÐ.
Við erum strax farin að hlakka til næstu námsferðar.

Gott að væta kverkar....
Og hvíla lúin bein

Sumir versluðu mikið

