Leikskólinn Gullborg

Námsferð til Brighton 2019
1-5 maí

Leikskólinn Gullborg

Snemma að vori 2018 var byrjað að huga að og skipuleggja námsferð fyrir alla starfsmenn í
Gullborg. Gengnum árin hefur ætið verið starfandi ferðanefnd í Gullborg sem heldur utan
um námsferðir fyrir starfsmenn á 4ra ára fresti. Í ár var einn starfsmaður sem sá að mestu
leyti um þessa skipulagningu en það var hún Erna
Aðalsteinsdóttir deildarstjóri og þroskaþjálfi, á hún
miklar þakkir fyrir.
Eftir nokkrar vangaveltur var ákveðið að leita til hennar
Kristínar Wallis hjá Vikingur – educational trips en hún
hefur mikla reynslu af að skipuleggja námsferðir fyrir
leik og grunnskóla til Brighton.
Dagskrá og fyrirkomulag lá fyrir í febrúar. Ánægjulegt
var að 21 starfsmaður af 24 fóru í þessa ferð. Einn
starfsmaður var í fæðingarorlof og tveir áttu ekki
heimagengt í ferðina.

Dagskrá 1-5 maí
1.maí var ferðadagur
Við lentum á Gatwick um hádegið. Eftir hádegi var dagurinn notaður til að kynna sér borgina
og skoða sig um í Brighton https://www.visitbrighton.com
Hótelið sem við gistum á hét Jurys Inn Waterfront, mjög gott hótel niður við ströndina.

2.maí frá kl. 13.00-17.00
Starfsmannahópnum var skipt í tvennt, hluti af starfsmannhópnum fór á Numicon kubba
námskeið og hinn hlutinn fór á Storytelling – frásagnargleði. Gaman er að segja frá að
starfsmenn fóru strax í að nota það sem þeir lærðu á námskeiðinu í starfi með börnunum
þegar þeir komu aftur til vinnu.
Bæði námskeiðin voru haldin í félagsmiðstöðinni Friend´s meeting house.
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Numicon kubbar með Kristínu Wallis
Er kennsluaðferð með stærðfræði kubbum sem ýtir undir stærðfræði hugsun í gegnum
leikinn. Á námskeiðinu kynntumst við
hugmyndafræðinni sem stendur að baki Numicon
og hvernig við getum nýtt okkur þessa aðferð í
starfi með börnunum. Við fengum kennslu í að
vinna fullt af skemmtilegum verkefnum tengt
stærðfræði og hugtökum með talnakubba, talna
þrautir, form, púsl og spil. Hvernig við getum ýtt
undir áhuga barnanna og kvatt þau í að nota
stærðfræðina meira í leik og starfi. Einnig unnum
við skemmtilegt verkefni tengt ævintýrum með því
að búa til klippimyndir með stærðfræði formum.
Þetta námskeið ýtti enn meira undir áhuga okkar að vinna meira með Numicon kubba. Einnig að nýta
enn frekar hugtök stærðfræðinnar í daglegu starfi.

Storytelling – frásagnargleði með Jamie Crawford
Markmið námskeiðsins var að efla starfsfólki í frásagnargleði.
Starfsmenn lærðu að nota alls konar efnivið eins og liti, pappír, dýr,
leir, alls konar fígúrur, handa hreyfingar, tilbrigði og raddbeitingu til
að örva ímyndunarafl barna þegar þeim eru sagðar sögur.
Frásagnargleði með börnum er listform sem er auðvelt að fanga í
starfi með börnum, bara að vera létt kærulaus og að hafa gaman af. Einnig skiptir máli að leyfa þeim
að koma með tillögur að söguþræði inn í sögurnar og hafa áhrif á hvernig þær enda. Sögugerð með
börnum örvar málþroska, eykur orðaforða, orðnotkun, hugtakaskilning og er góð aðferð fyrir börn
með annað móðurmál. Þetta námskeið var ótrúlega skemmtilegt og líflegt.
http://www.jamiecrawford.co.uk/index.html
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3.maí frá kl. 9.00-17.00
Forest school námskeið
Forest school er hugmyndafræði sem er
upphaflega frá Norðurlöndunum, að efla nám
og útikennslu með börnum í leikskóla. Við
fórum með rútu í Lucys little Forest School.
Þar eyddum við deginum að fræðast um
hvernig nýta má náttúruna í leik og starfi
með börnum.
Á námskeiðinu er mikið lagt upp úr því að
kenna börnum að virða og ganga vel um
náttúruna og nánasta umhverfi.
Við lærðum að nýta efnivið í náttúrunni til að byggja kofa/skýli sem ýtti undir samvinnu,
félagstengsl, útsjónarsemi, tillitssemi, óþrjótandi ímyndunarafl, hjálpsemi, forvitni, sköpun,
orðaforða og lengi mætti telja. Einnig lærðum við að fara í leiki með börnunum eins og
ratleiki, sjóræningjaleiki, hlusta á náttúruna, ímynda okkur alls kyns verur í skóginum og bara
allt sem hugurinn segir okkur.
Við lærðum að kveikja eld í skóginum, hita okkur kakó
og grilla sykurpúða.

http://www.wildernesswood.org/about/
http://lucyslittleforestschool.com
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Eftir að hafa verið í skóginum allan daginn var gott að komast á hótelið og skella sér í strutu
en um kvöldið bauð leikskólinn starfsmönnum út að borða á veitingastaðnum No.32 sem var
alveg æðislegt.
http://www.no32dukestreet.com

4.maí frjáls dagur
Starfsmenn nutu þess að eiga frí þennan dag í Brighton. Margir notuðu daginn í að skoða
það sem borgin hefur upp á að bjóða.
5.maí heimfarar dagur
Þátttakendur í námsferð til Brighton
Anna Margrét Þrastardóttir
Ásdís María Gunnarsdóttir
Brynja Sigurðardóttir
Edda Sigurlaug Ragnarsdóttir
Elín Hulda Harðardóttir
Erna Aðalsteinsdóttir
Guðbjörg María Jósepsdóttir
Halldóra D. Sigurðardóttir
Helena H. Víðisdóttir
Ingibjörg Jenný Leifsdóttir
Jenjira Kaewsaenlo
Kristina S. Shomova
Natalia Mikhaylova
Olga Sigrún Olgeirsdóttir
Ómar Örn Arnarson
Ólöf Elsa Guðmundsdóttir
Patrizia Angela Sanmann
Ragnheiður I. Sigurgeirsdóttir
Rannveig J. Bjarnadóttir
Sigrún Amina Wonw
Sulakshna Kumar
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