
                             Aðlögunaráætlun Litlu Ása 

 

Velkomin í Litlu Ása 

Aðlögun barnsins ykkar á Litlu Ásum snýst um að barnið læri á nýtt umhverfi og kynnist bæði 

kennurum og nýjum vinkonum og vinum. Aðlögun tekur yfirleitt fimm til sjö daga en við 

tökum alltaf tillit til þarfa hvers barns og hverrar fjölskyldu þannig að stundum er 

aðlögunin aðeins styttri eða lengri. Fyrsti dagur í aðlögun er aðeins klukkutími og svo 

lengjum við dvölina í góðu samráði við forráðamenn og á fimmta til sjöunda leikskóladegi er 

barnið byrjað í skráðum vistunartíma.  

 

Strax á fyrsta degi aðlögunar er gott að hafa meðferðis útiföt ef ske kynni að við höfum tök á 

því að fara út í stutta stund. Meðan á aðlögun stendur eru kennarar í miklum samskiptum 

við ykkur aðstandendur enda er forsenda fyrir vellíðan barnsins að traust ríki milli heimilis og 

skóla. Ef eitthvað er óljóst þá hvetjum við ykkur til að leita strax til okkar. 

 

  Áætlun fyrir aðlögun 
 

Dagur 1 9:00 - 10:00 -  Foreldrar eru með barninu allan tímann 

Dagur 2 9:00 - 10:30 - Foreldrar skreppa frá í smá stund 

Dagur 3 8:30 - 11:00  - Foreldrar kveðja eftir smá stund 

Dagur 4 8:30  - Barn sótt eftir hvíld - Foreldrar kveðja 

Dagur 5 9:00 - 14:00 - Foreldrar kveðja að morgni 

Dagur 6 9:00 - 15:00 - Foreldrar kveðja að morgni 
 

Hlífðar- og aukaföt 

Til þess að mæta síbreytilega íslenska veðurfarinu er mikilvægt að vera alltaf með búnað til 

útivistar. Að öllu jöfnu fara börnin út dag hvern þó stöku sinnum komi fyrir að þau eru inni 

daglangt þegar veður geysa grimm. Óhöppin sem verða hjá okkur í leikskólanum koma til við 

allskyns leiki og skemmtilegheit og það er öllum til heilla að geta gripið í aukafötin úr boxinu. 

 

Gott er að alltaf sé til staðar: 

Útiföt - Geymt í fatahólfi. 

❖ Flíspeysa/Prjónapeysa 

❖ Regnföt 

❖ Kuldagalli 

❖ Stígvél 

❖ Skór 

❖ Ullarsokkar 
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❖ 2 pör af vettlingum 

❖ Þykk húfa og þunn húfa 
 
Svefnföt fyrir vagna - Geymt í plastíláti fyrir ofan fatahólfið. 

❖ Léttur galli 

❖ Húfa 

❖ Vettlingar 

❖ Sokkar 

❖ Snuð  

❖ Kúrudýr 
 
 

Í aukafataboxinu er gott að vera alltaf með - Geymd í plastíláti inná salerni.  

❖ Tvær leikskólabuxur/leggings 

❖ Einn leikskólabol 

❖ Tvær samfellur 

❖ Tvær Sokkabuxur 

❖ 1 par af sokkum 
 
Ef óhrein föt eru í poka í fatahólfi barnsins þá þarf að koma með samsvarandi flíkur daginn 
eftir. 
 

  Hlökkum til samstarfsins  
 
 


