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Heilsustefna Mánalands 

Heilsustefna Mánalands er skrifuð með það að leiðarljósi að auka 

vellíðan og hreysti barna og starfsfólks stofnunarinnar. Með þátttöku leikskólans í verkefni 

Landlæknisembættisins Heilsueflandi leikskóli gefst tækifæri til þess að fá handleiðslu og 

stuðning við uppbyggingu heilsueflandi leikskólasamfélags. Heilsustefna Mánalands er 

sameiginleg yfirlýsing allra sem koma að starfi leikskólans, barna, foreldra og starfsfólks. 

Með mótun heilsustefnu Mánalands aukast líkur á að það takist að skapa daglegar venjur í 

skólastarfinu sem styðja við bætta líðan og heilsu. Jákvæð heilsu – og mannrækt í víðum 

skilningi ýtir undir jákvæðar lífsstílsbreytingar sem smám saman verða hluti af daglegu starfi 

Mánalands.  

Til að ná settum markmiðum stefnunnar þá ætlum við að hafa eftirfarandi markmið að 

leiðarljósi: 

 Hvetja börn, foreldra og starfsfólk til aukinnar hreyfingar og meðvitundar um gildi 

hreyfingar fyrir andlega og líkamlega velferð.  

 Leikskólakennarar geri reglulega hreyfingu að daglegum venjum leikskólastarfsins, 

m.a. með útiveru, gönguferðum og leikjum.  

 Skiplagðir íþróttadagar þar sem börnin taka þátt í leikjum og æfingum.  

 Leikskólinn hvetur börn og foreldra til að koma gangandi eða hjólandi saman í 

leikskólann þegar aðstæður eru hentugar.  

 Lagt er upp með að hafa skipulagðar hreyfistundir í sal að minnsta kosti einu sinni í 

viku fyrir öll börn.  

 Kennsluaðferðin Leikur að læra.  

 Leikskólinn stefnir að góðri samvinnu við sveitarfélagið Mýrdalshrepp um stuðning 

við hreyfingu og heilsueflingu í skólanum.  

Leikskólinn Mánaland leggur mikla áherslu á jákvæðan starfsanda, bæði fyrir börn og 

starfsfólk. Við vinnum eftir gildunum gleði, jákvæðni og vinátta. Þessi gildi eiga vel við það 

form samskipta og þá líðan sem börn og starfsfólk vilja að svífi yfir vötnum í leikskólanum.  

 Art verði notað til að efla jákvæð samskipti og styrkja jákvæða hegðun 
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 Nemendur hafi aðgang að sérfræðiaðstoð innan skólans t.d. námsráðgjafa, 

sálfræðingi og skólahjúkrunarfræðingi.  

 Að börnin hafi tækifæri á að taka þátt í góðgerðarverkefnum í nærsamfélagi og/eða 

annars konar verkefnum.  

 Að börnin fái tækifæri til að tjá sig um skólastarfið með broskarlakönnun eða öðru 

mælitæki.  

Í leikskólanum er lögð áhersla á að börn og starfsfólk tileinki sér hollar matarvenjur. Leitast 

verður við að: 

 Boðið sé upp á hollan og næringarríkan mat í matartímum leikskólans. 

 Morgunmaturinn sé fjölbreyttur.  

 Börnunum sé kennt að ganga vel um mat og hafa markmið um minni matarsóun að 

leiðarljósi.  

 Börnin fái fræðslu um gildi holls og næringarríks matar.  

Í leikskólanum Mánalandi er lögð áhersla á að stjórnandi og starfsmenn tryggi öryggi 

barnanna í skólanum ásamt því að öryggisáætlanir séu uppfærðar og yfirfarnar reglulega.  

 Áfallateymi fari reglulega yfir viðbrögð við áföllum. 

 Viðhald á húsnæði og lóð sé fullnægjandi og dragist ekki úr hófi. 

 Starfsmenn sæki reglulega námskeið í skyndihjálp 

 Starfsmenn eigi kost á heilsufarsskoðun og flensubólusetningu óski þeir eftir því.  

 Brunaæfing sé framkvæmt á hverju ári. 

 Viðbrögð við náttúruvá, Kötlu, séu æfð með rýmingaræfingu á hverju ári.  

Heilsustefna leikskólans Mánalands er kynnt öllum starfsmönnum, börnum og foreldrum, 

ásamt foreldraráði leikskólans og fræðslunefnd Mýrdalshrepps. Stefnan skal vera 

endurskoðuð árlega og er sú vinna í höndum Heilsuteymis Mánalands.  

 


