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Náms- og kynnisferð starfsfólks Hulduheima

Aðdragandi og undirbúningur
Starfsfólk Hulduheima hóf að undirbúa utanlandsferð í október 2003 í því skini að
auðga þekkingu okkar á leikskólastarfi. Átján starfsmenn höfðu tök á að fara erlendis og
eftir miklar umræður var ákveðið að fara til Parísar. Starfsfólk sótti um styrki sem
Leikskólar Reykjavíkur og stéttarfélög bjóða upp á og eins lögðu allir hart að sér við
fjáröflun. Bæði var um að ræða sameiginlega fjáröflun með kökubasar, súkkulaðisölu
og sölu á kaffi til foreldra, sem og fjáröflun hvers fyrir sig með sölu á ýmsum varningi
s.s salernispappír og jólakortum. Þeir starfsmenn sem ekki höfðu tök á að fara erlendis
tóku engu að síður virkan þátt í fjáröflun og stemningin í Hulduheimum einkenndist af
tilhlökkun og samhug. Haldnir voru þó nokkrir fundir, kosið í nefndir og skipt niður
verkum. Fenginn var frönskukennari í heimsókn eina kvöldstund sem þótti skemmtilegt
og þarft innlegg til Frakklandsfararinnar.
Ferðaskrifstofan Terra Nova var okkur innan handar við að komast í samband við þær
menntastofnanir sem við höfðum hug á að skoða, sem og fararstjóra sem gæti túlkað
fyrir okkur. Því miður fengust þær fregnir á seinustu stundu að þeir skólar sem ákveðið
var að skoða væru lokaðir þann tíma sem við yrðum í París vegna vorfría. Að fá þessar
upplýsingar svona skömmu fyrir brottför olli okkur töluverðum óþægindum við
skipulag og undirbúning ferðarinnar. Fararstjóranum okkar Kristínu Jónsdóttur tókst þó
að undirbúa heimsóknir í fjóra aðra skóla í Pantin, nágrannabæ Parísar með stuttum
fyrirvara, sem voru opnir þrátt fyrir almenn vorfrí.
Spenntir og furðu lítið syfjaðir starfsmenn hittust við leikskólann til að verða samferða
í rútu út á flugvöll. Þar fengu starfsmenn afhenta dagskrá ferðarinnar, sem innihélt líka
öll nauðsynleg símanúmer og heimilisföng. Einnig fengu allir afhenta minnisblokk til að
skrá athuganir sínar í og skemmtilegt kver frá skemmtinefndinni með ýmsu spaugilegu,
ásamt menningartengdum verkefnum fyrir hvern og einn.
Lagt var af stað frá Hulduheimum kl. 05:00 að morgni, miðvikudaginn 21. apríl 2004.

Hulduheimar, Vættaborgir 11, 112 Reykjavík, sími 586-1870
hulduheimar@leikskolar.rvk.is – www.leikskolar.is/hulduheimar

2

París að vori !
Kristín Jónsdóttir fararstjóri tók á móti okkur í brakandi sól og blíðu sem hélst alla
ferðina. Hún er með eindæmum elskuleg og fróð um bæði land, borgir og menningu
Frakklands.Við hófum dvöl okkar í París á skoðunarferð um borgina í rútu þar sem
Kristín benti okkur á markverða staði og rakti sögu borgarinnar af mikilli kunnáttu. Áð
var við Effelturninn þar sem hópurinn fékk tækifæri á að fara upp í turninn og horfa yfir
borgina. Við gistum í 9. hverfi Parísar á Hotel Mondial, látlausu og þægilegu hóteli í
göngufjarlægð frá allri þjónustu og ýmsum markverðum stöðum.
Kristín hitti okkur daglega á meðan á dvöl okkar stóð og fylgdi okkur í þá skóla sem
við skoðuðum og sá um að túlka eftir þörfum.
Fyrsta heimsóknin var í tvær vöggustofur starfræktar í sömu byggingu. Vöggustofu
fyrir 10 vikna til 3ja ára börn sem skiptist í yngri og eldri deild og vöggustofu með
sameiginlegri aðstöðu fyrir dagmæður og heimavinnandi foreldra sem mega koma með
börn frá 9 mánaða aldri til þriggja ára, og njóta leikskólauppeldis.
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Multi-accueuil de la rue des Berges
Viviane Belhassen leikskólastjóri tók vel
á móti okkur og sýndi okkur vöggustofuna.
Hún sagði okkur frá hversu sveigjanlegur
vistunartími barnanna væri og hvernig
vistun er pöntuð fyrirfram og skráð í
pöntunarbók. Út frá pöntunarbókinni er svo
gerður kladdi sem mæting barnanna er
skráð í og foreldrar borga eftir á, í lok
mánaðar. Allir eru þó með fasta vistun, frá 4
tímum í viku til 5 daga í viku. Foreldrar
greiða mishátt gjald fyrir vistun og reiknar
borgin það út eftir fjárhagsstöðu hverrar
fjölskyldu fyrir sig. Þessi skóli er sá eini í borginni sem býður upp á neyðarvistun fyrir
börn, þ.e. tekur við barni í tímabundna vistun án aðlögunar sé þess þörf. Komi slíkt fyrir
er einn starfsmaður sem sér alfarið um það barn á meðan á dvöl þess stendur.
Hún sagði okkur einnig að borgin biði upp á mánaðarlega fundi fyrir verðandi foreldra
sem búa í Pantin og aðra sem vilja kynna sér þau dagvistarúrræði sem í boði eru.
Auglýsingablöð um næsta fund héngu uppi í forstofu skólans. Okkur var einnig sagt að
því miður, þrátt fyrir mikla framför í þeim efnum og vilja borgaryfirvalda væri enn
vöntun á niðurgreiddu vistunarrými hjá borginni. Í Pantin kæmust aðeins að um 25%
þeirra sem sækja um, og var ástandið svipað í öðrum úthverfum Parísar. Í Pantin væri
mikil áhersla á mennta- og dagvistarmál og von til þess að ástandið færi batnandi.
Mikið er lagt upp úr samvinnu við foreldra. Starfsmenn koma t.d. vísvitandi ekki að
inngangi skólans til að taka á móti börnunum heldur hvetja foreldra til að koma inn fyrir
með barnið og jafnvel staldra við. Við innganginn var sófi til að tylla sér í og lítið mjúkt
rúm til að leggja barn frá sér til að þægilegt væri að tala við kennara, klæða barn eða
fylgjast með barninu fyrstu mínúturnar á morgnana. Handskrifað er í stílabók við komu
barns þar sem skráðar eru upplýsingar sem skipta máli, t.d. um tanntöku, svefn eða
annað sem foreldrar telja gott fyrir starfsfólk að vita.
Aðlögun stendur yfir í a.m.k. viku og er með svipuðu sniði og tíðkast á Íslandi nema
hvað foreldrar taka þátt í hvíld barnanna til að byrja með og sýna kennurum hvernig
venjan hefur verið að bera sig að með barnið. Hvíldaraðstaða barnanna var til
fyrirmyndar og tvö herbergi voru notuð eingöngu sem svefnherbergi. Annað herbergið
var fyrir yngri börnin þar sem rúmin voru úr dýnuefni, í lögun eins og laufblöð. Hitt var
fyrir eldri börnin þar sem lítil trérúm stóðu út við veggi herbergisins og voru rúmin
merkt hverju barni með kindaóróa sem hékk fyrir ofan þau. Þarna var gott rými fyrir
starfsfólk að athafna sig í, en samkvæmt staðli frá borginni þurfa að vera 50 cm. á milli
rúma. Sum börnin leggja sig aðeins stutta stund
en önnur sofa í þrjá klukkustundir.
Í fataklefanum voru litlir skápar fyrir hvert barn.
Þeir voru merktir með ljósmynd af barninu sem
notaði skápinn þann daginn. Ljósmyndin var fest
á skápanna með frönskum rennilás þannig að
auðvelt er að skipta um myndir. Þar sem börnin
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eru ekki alltaf með sama skápinn þurfa foreldrar að tæma þá daglega.
Strax var hægt að sjá að allt umhverfi miðast út frá börnunum og var það einstaklega
barnvænt og aðlaðandi. Húsgögn og hillur í litlum stærðum, allt í hæð barnanna.
Leiksvæði voru flest hólfuð af með litlum trégirðingum, sem starfsfólk á auðvelt með að
stíga yfir en lítil börn ekki. Einnig voru flest leiksvæðin á yngri deild dýnulögð og
mikið lagt upp úr öryggi barnanna. Ekki virtist þó mikil áhersla á hreinlæti því töluvert
var um ryk og veggir óhreinir.
Stórt og fallegt tréhús, vel búið húsgögnum og áhöldum til hlutverkaleikja var í
miðstofu skólans. Búningar á slá stóðu við húsið og dúkkudót ýmiskonar. Nemar í
iðnskóla í Pantin höfðu smíðað þetta hús fyrir skólann. Þetta þótti gott dæmi um
jákvæða samvinnu milli skólanna í Pantin. Kennararnir sögðu að mikil samvinna væri
milli borgarstarfsmanna en aftur á móti erfiðara og þyngra í vöfum að eiga í samstarfi
við ríkisstarfsmenn. Símsamband er við grunnskólakennara sem koma í heimsókn á
haustin til að hitta börnin áður en þau byrja í grunnskólanum. Skólaskylda hefst við sex
ára aldur en óski foreldrar eftir því er ríkinu skylt að taka við börnum frá 3ja ára aldri í
forskóladeild grunnskóla og eru langflestir foreldrar sem nýta sér það. Börn eru þannig
undirbúin undir næsta skólastig, að leikskólakennarinn fræðir þau og fer með þeim
hálfan dag í september í heimsókn í þann skóla sem þau eru skráð í. Ekki er sérstök
áhersla lögð á ritmál og öll fræðsla fer fram í gegnum leikinn. Áberandi mikið var af
bókum um allan skólann og sett upp svæði til að lesa, í líkingu við litlar stofur. Eins var
okkur sagt að oft væri farið með börnin á bókasafn borgarinnar, þar sem væri mjög góð
aðstaða fyrir lítil börn. Börnin mættu líka koma með bækur í skólann en önnur leikföng
að heiman væri reynt að geyma eingöngu í skápnum þeirra. Ekki væri um fastar
lesstundir eða aðrar skipulagðar samverustundir að ræða en þó væri mikið bæði lesið og
sungið. Dagskipulag væri ekki í mjög föstum skorðum en miðaðist út frá
umönnunarþörfum barnanna og hópnum hverju sinni.
Í skólanum voru fiskabúr sem juku á afslappandi
andrúmsloftið og þann hlýleika sem við fundum fyrir.
Skólinn er staðsettur í bakkahverfi og því mikið um
verkefni tengd fiskum og vatni. Við hrifumst mjög af
stórri fallegri trjágrein sem hékk í loftinu miðsvæðis í
aðalrými skólans, skreytt bleikum pappírsblómum,
fiðrildum og býflugum. Leikskólastjórinn sagði okkur
að mikið væri unnið með náttúruna í þeirra skóla og
að þau reyndu að miða við að öll verkefni væru ódýr,
einföld og góð. Þessi sama grein var skreytt upp á
nýtt eftir árstíðum. Í garðinum, sem er nýttur af báðum
vöggustofunum, var afgirt svæði þar sem ýmislegt var
ræktað. Bæði er ræktað í skólanum og eins geta börn
byrjað að rækta heima með dagmömmu en komið svo og
gróðursett í garðinum. Útisvæðið var fallegt, gróðursælt
með litríkum og fallegum útileiktækjum, en ekki mjög
stórt. Ekki er áhersla á útiveru og börnin fara ekki út
vegna veðurs ef smávegis úði er í lofti. Þessi áhersla á
náttúruna og umhverfið er engu að síður þeirra sérstaða.
Námskrá skólans er unnin í samvinnu við borgina út
frá landslögum um umönnun barna. Starfsmenn
skólans fengu aðstoðarmanneskju frá borginni einu
sinni í mánuði á meðan þær voru að klára námskrána
og einnig fengu þær tvo auka starfsdaga það árið til
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að ljúka við námskrána en annars eru tveir starfsdagar á ári.
Á skrifstofu vöggustofunnar starfa tveir starfsmenn.
Góð salernis- og skiptiaðstaða var fyrir börnin og gott rými til sulluleikja, sem var
óspart notuð. Lítil eldhúsaðstaða var fyrir starfsfólkið inni í vöggustofunni sjálfri, rétt
til að útbúa pela og annað þessháttar. Lagt var á borð fyrir börnin í innsta herbergi
vöggustofunnar, þar sem öll húsgögn voru í barnastærð.
Starfsfólkið borðar ekki með börnunum. Aðstaða
starfsfólks var á annarri hæð skólans, sameiginleg
með aðstöðu starfsfólks frá hinni vöggustofunni í
sama húsi. Eins var þar leikfangasafn fyrir
dagmæður, sem eru á launum hjá borginni, þar sem
þær geta fengið fjölbreytt úrval leikfanga og bleyjur
sem bærinn greiðir. Eldhúsaðstaða og þvottahús
voru á jarðhæðinni, mjög góð sameiginleg aðstaða
fyrir báðar vöggustofurnar. Eldhúsið var rúmgott
og vel búið tækjum s.s. hitaskáp og
kartöfluskrælara. Stórt búr var í sér herbergi og í
öðru sérherbergi 4 kæliskápar. Einnig var sér búningsherbergi fyrir ræstingarfólk. Enn
og aftur dáðumst við að því hvernig hver þáttur fékk sitt rými.
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Créche familiale de la rue deBerges
Fjölskylduvöggustofa
Við komu okkar í fjölskylduvöggustofuna
hrifumst við strax af því mikla rými sem börnin
hafa til leikja. Á sameiginlegu svæði í miðju
húsinu var stórkostlegt rými, mikið gólfpláss en
svæðið einnig útbúið hinum ýmsu leiktækjum,
m.a. dúkkukrókur með öllu tilheyrandi, lítið
boltaland, 18 þríhjól stóðu við vegg, lítill kastali
með rennibraut, dýnusvæði og karfa með stórum
kubbum. Okkur var sagt að aldrei væru fleiri en
20 börn í einu á sameiginlega svæðinu. Opið var
inn í herbergi þar sem aðstaða var til ýmiskonar listsköpunar. Borð, stólar, trönur og
ílangur vaskur, allt í hæð barnanna, ásamt málningu og öðrum föndurefnivið í hilluskáp.
Þetta herbergi var ekki nýtt í neitt annað en listsköpun og bar þess merki með málningu
á maskínupappírsklæddum veggjum og dúknum á borðinu sem var vel settur málningarblettum. Við sáum dagmömmu með tvö börn að störfum, á að giska eins og tveggja ára,
sem sátu við borðið og voru að stimpla lófaför og mála. Við hrifumst mjög af því næði
sem börnin fengu og þessari aðstöðu. Annað sameiginlegt herbergi vakti líka mikla
athygli og hrifningu okkar en það var herbergi sem sneri að útisvæðinu og hægt að
komast út í garðinn þaðan. Herbergið var flísalagt í hólf og gólf en með gúmmíflísum á
gólfi og var eingöngu ætlað til sulluleikja. Skeljalaga balar héngu á veggjum og fötur,
brúsar og annað plastdót stóð í hillum. Rugguhestur úr plasti og samanbrotin sullulaug
voru á gólfinu og stór stafli af handklæðum á sér hillu. Kennararnir sögðu okkur að
þarna væri mjög vinsælt að vera og við vorum ekki frá því að við þekktum börn sem
myndu ekki fúlsa við því að sulla þarna!
Mjög góð hvíldaraðstaða var á deildum og einnig mjög góð salernis-og skiptiaðstaða.
Börnin höfðu séraðstöðu fyrir tannburstun og handþvott og svo var skiptiaðstaðan þar
fyrir innan.
Lítið er um notkun TMT og annars táknmáls í leikskólum í Frakklandi en nú er að
aukast blöndun í leikskólum og nýlega voru sett lög um heiltæka skólastefnu.
Sér herbergi var til að sinna athugunum og aðhlynningu á börnum sem hljóta áverka
eða veikjast. Yfirmaður fjölskylduvöggustofunnar Madame Genevive Pagnac er
menntaður hjúkrunarfræðingur og auk þess með árs nám í umönnun ungra barna. Ef
barn veikist eða annað kemur upp er kallað á lækni sem sinnir barninu í þessari
læknastofu skólans. Sami læknir kemur mánaðarlega í heimsókn. Starfsfólk hefur ekki
leyfi til að gefa börnum lyf í leikskólanum nema nauðsyn beri til og læknir hafi
sérstaklega gefið leyfi. Vel er staðið að forvörnum og þjálfun starfsfólks. Árlega er
haldið námskeið fyrir starfsmenn þar sem kennd er skyndihjálp og farið er yfir
brunavarnir. Þrisvar á ári eru haldnar brunaæfingar og ber hver starfsmaður ábyrgð á
sérstöku svæði.
Kennarar í vöggustofum og leikskólum hafa að baki 3ja ára háskólanám í fögum eins
og hjúkrun eða sálfræði. Kennarar fá ekki að taka að sér stjórnunarstöðu á vöggustofu
fyrr en eftir 5 ára starfsreynslu. Þeir sem ætla að starfa með börn á aldrinum 3ja-6 ára
þurfa að bæta við 2ja ára námi í kennslufræði.
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Centre de loisirs 35, rue Formagne,
Skóli og skólasetur fyrir 3-6 ára börn
Við komuna í skólasetrið (heilsdagsskólann) þurftum við að hringja bjöllu við læst
hlið og kynna okkur í dyrasíma. Joël Njiki, yfirmaður skólasetursins tók á móti okkur
og fylgdi okkur til sætis í matsal þar sem
okkur var boðið að borða með börnunum.
Borð og stólar voru í barnastærðum og ekki
laust við að okkur þætti erfitt að koma okkur
fyrir við borðin. Börnunum hafði verið sagt
frá komu okkar og sátu til borðs eins og
hefðarfólk þrátt fyrir að 19 konur sem töluðu
furðulegt mál væru komnar í matsalinn.
Matsalurinn var snyrtilegur þó málning og
húsgögn væru komin til ára sinna. Sjö borð
voru í matsalnum, 7-8 börn á þremur borðum
með einn kennara hjá sér. Tveir samskonar matsalir voru þarna og er börnunum skipt í
matsalina eftir aldri. Öll börnin höfðu smekki og sáu sjálf um að skammta sér á diska og
hella í glösin sín. Þau taka ekki þátt í að leggja á borð eða taka af borðum eftir matinn.
Máltíðin hófst á fersku grænmetissalati og brauði, svo vel útilátnu að við héldum að
máltíðin samanstæði af þessu eingöngu. Aðalrétturinn var hinsvegar grófgerðar en
smáar pylsur með kartöflu-og gulrótarstöppu, einnig vel útilátið. Allir fengu vatn með
matnum og heilan banana og osta í eftirrétt. Eins og er fá þau matinn sendan, og þurfa
að hita hann upp en frá og með haustinu verður maturinn eldaður í skólanum. Tekið er
tillit til fjölmenningar samfélagsins og á veggjum hékk listi yfir þau börn sem ekki
máttu borða svínakjöt og eins þau börn sem ekki máttu borða neitt kjöt. Máltíðin stóð
yfir í klukkustund og viku börnin aldrei úr sætum þann tíma. Kennararnir sátu hjá þeim
við borðin alla máltíðina, en starfsmaður úr eldhúsinu sá um að bera á og taka af
borðinu. Eftir matinn tóku börnin af sér smekkina sína, settu diskana sína og glös í stafla
á borðinu, stóðu upp og ýttu stólnum sínum undir borð. Síðan fóru þau fram með
kennaranum að ná sitt Dou-dou, sem er uppáhalds-tuskudýr eða eitthvað sem börnin
hafa tekið ástfóstri við og eru hvött til að hafa með sér, svona til að leita huggunar hjá
eða bara til að kúra með. Svona Dou-dou tíðkast um allt Frakkland og eiga fullorðnir
gjarnan Dou-doið sitt alla ævi, passa það vel og skreyta heimili sín með því. Börnin fóru
á salerni fyrir hvíld og þá var öllum huggudýrum safnað í plastkörfu á meðan. Engar
hurðar voru fyrir salernum, heldur nokkur lítil salerni í röð og einungis skilrúm á milli.
Vaskar til handþvotta voru litlir og í hæð barnanna. Eftir salernisferðina fengu börnin
svo hvert um sig plastkörfu til að setja fötin sín í, sem þau geymdu svo við rúmið sitt á
meðan þau hvíldu sig.
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Í skólanum voru sér hvíldarherbergi
með kojum og rúmum, almyrkvuð með
gluggatjöldum. Kennari sat við borð í
miðju herberginu á meðan börnin lögðu
sig.
Við tókum sérstaklega eftir því að hver
þáttur í dagskipulagi skólans hafði
séraðstöðu, sem auðveldaði kennurum til
muna allan undirbúning og frágang, sem
olli því að kennarar gátu gefið sig alfarið
að börnunum á meðan þau voru hjá
þeim.

Þegar börnin, sem okkur þótti áberandi róleg og öguð voru komin í hvíldarstofurnar
með kennurunum fylgdi Joël okkur um skólann og sýndi okkur m.a. bókasafnið,
kennslustofurnar og þá aðstöðu sem skólasetrið hefur.
Bókasafnið var rúmgott og bjart með mjög miklu og góðu úrvali bóka, borðum og
stólum í barnastærðum og svæði á gólfinu með
dýnum og koddum þar sem hægt er að hreiðra vel
um sig.
Við
skoðuðum
tölvukennslustofu
og
tónmenntastofu þar sem við, að okkar mati
slógum í gegn með því að syngja
Hulduheimasönginn með TMT-hreyfingum og
tilþrifum. Húsgögn voru orðin lúin í
tónmenntastofunni, en búið að endurnýja nokkra
stóla. Áhersla var ekki lögð á að allt væri
endurnýjað á sama tíma. Á hverju ári fær einn
skóli í Pantin styrk frá ríkinu sem að þessu sinni hafði verið nýttur til þess að kaupa
húsgögn í eina kennslustofuna en annað viðhald látið bíða. Mikið var um allskonar
listsköpun í skólanum, bæði á göngunum og í kennslustofunum. Mikið um verðlaust
efni, allskonar endurvinnsluverkefni og margar skemmtilegar útfærslur. M.a.s. eru í
boði endurvinnslunámskeið fyrir foreldra. Skemmtilegur frágangur var oft á verkunum,
og uppsetning sniðug s.s. verkin hengd upp á snúrur og fest á lista á veggjum. Þannig
voru börn oft með sín listaverk á sama stað, hvert yfir öðru. Í öllum skólastofum var góð
aðstaða til listsköpunar og okkur sagt að í öllu landinu væri mikil áhersla á að kenna
börnum um listir. Kennslustofurnar voru mjög fjölbreyttar enda fá kennarar svigrúm til
að sníða umhverfið í sínum stofum. Í öllum stofunum var þó mikið unnið með form, liti,
tölustafi og dagana. Tvennskonar ritmál var allstaðar sýnilegt, bæði prent- og
tengistafir. Einn kennari er með u.þ.b. 25 börn 3ja – 4ja ára og fleiri eftir því sem þau
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eru eldri. Kennarar fá ekki aðstoð með börn með sérþarfir en sálfræðingur kemur þrisvar
á ári til að greina og ráðleggja varðandi sérkennslubörn.
Eitthvað kom það illa við okkur þegar við sáum nestisfyrirkomulag barnanna en mikið
magn af allskonar sætu kexi, gosi, snakki og jafnvel sælgæti var í skólastofunum.
Foreldrar sjá um að koma með nestið sem kennarar deila á milli barnanna í nestistímum.
Foreldrar vilja þetta fyrirkomulag víst, ef við höfum skilið þetta rétt.
Skólarnir í Frakklandi eru alla jafna opnir alla virka daga nema miðvikudaga en einnig
er kennt á laugardögum. Foreldrar eru ekki ánægðir með laugardagana og því er ekki
kennt á laugardögum í þeim skóla sem við skoðuðum. Kennt er frá 08:30-16:00 en
skólasetrið opnar 07:30 og lokar 19:00. Skólasetrið er líka opið á miðvikudögum. Ekki
geta allir nemendur borðað hádegisverð í skólanum en þeir sem fara heim í hádegishlé
verða að vera komnir aftur kl. 14:15. Kennarar sjá ekki um börnin í matar- og
hvíldartímum.
Þegar við skoðuðum aðstöðu skólasetursins
virkaði andrúmsloftið mjög afslappað. Þar eru
í vistun að meðaltali 80 börn og þar starfa 14
starfsmenn.Við tókum eftir því að enn hékk
uppi föndur frá því á hrekkjavöku og um
jólin; stórt málverk á vegg með
hrekkjavökumyndum og jólatré og snjókarlar
héngu í loftinu. Þarna voru líka gæludýr;
kanína og stærðarinnar snigill í kuðung sem
skreið um á diski, væntanlega sæll á sínu
salatblaði. Aftur þótti okkur rými mjög gott
og fjölbreytt efnisval til sköpunar í boði. Mikið var um verkefni tengd náttúrunni og
endurvinnsla greinileg. Þarna var líka töluvert um ræktun, plöntur að spíra, allskonar
dollur með mold og blómapottar festir upp á vegg. Með allt þetta skapandi umhverfi og
öll þessi náttúruvænu verkefni í boði fyrir börnin þótti okkur hálfspælandi að heyra að
langsamlega vinsælasta viðfangsefni barnanna væri að fara í tölvuna! Þarna var samt
ekki nema ein tölva í boði og ekki góð vinnuaðstaða fyrir börn, bæði var tölvuborðið of
hátt og mjög lítið. Joël tók nokkrar af okkur í kennslu í að búa til litlar körfur sem eru
bara brotabrot af þeim föndur- og sköpunarhugmyndum sem við komum með heim í
farteskinu.
Útileiksvæðið var frekar lítið og fátt um leiktæki. Járnhandrið í hlykkjum sem er notað
til að mynda raðir vakti athygli okkar, en börn í Frakklandi læra snemma að fara í röð í
stað þess að troðast áfram.
Við útgang skólans blasti við okkur gríðarstór, fagurgrænn pappakall sem Joël var
búinn að vinna með börnunum í skólasetrinu. Karl þessi á að skreyta vagn skólans í
skrúðgöngu sem haldin er árlega, 5. júní. Allir skólar í Pantin taka þátt í þessari
skrúðgöngu og einnig dagvistir eldri borgara. Við værum alveg til í að skella okkur út
aftur í júní!! Gaman er frá því að segja að við erum í tölvusambandi við þennan skóla
síðan við heimsóttum þau svo hver veit ?
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Okkur tókst að læra eina skemmtilega barnagælu á frönsku og látum hana fylgja með
að gamni.

J’ ai deux yeux
J´ai deux yeux
Et un nez !
J’ai deux jouez
Et un menton !
Un grand front
Et deux oreilles !
Et tout ca........c’est moi !
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La Villette vísindasafn
Vísindasafnið La villetta er næg
ástæða út af fyrir sig til þess að
heimsækja París.
Þar gefst fólki kostur á að koma með
börn og leika sér og uppgötva
ótrúlegustu hluti. Þar er ekki boðið upp
á barnagæslu og heldur ekki ætlast til
þess að fullorðnir komi einir, heldur
kemur fólk þangað með börnunum og
í sameiningu er hægt að fræðast og
skemmta
sér.
Við
sáum
byggingarsvæði, stórt og bjart þar sem
börn fengu vinnuvesti og gulan hjálm
og kubba í hundraðavís, gráa kubba í líkingu við múrsteina sem þau gátu svo byggt úr.
Við sáum líka hvar börn voru að mala korn í gegnsæjum kvörnum og læra um ferli
kornsins frá akri í bakarí. Þarna voru líka ýmsar vatnstilraunir í boði og margt margt
fleira sem við höfðum því miður ekki tök á að skoða. Við sáum fræðslumynd um sólina
í kúlulaga kvikmyndahúsi við safnið og hvíldum um leið þreytta fætur eftir að labba um
ótrúlega skemmtilegt, en hugsanlega full glannalegt leiksvæði, í stórum
almenningsgarði við safnið. Þar voru m.a. gríðarlegar rennibrautir fyrir börn á öllum
aldri.
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Aftur í Hulduheimum
Starfsmenn Hulduheima eru sammála um að námsferðin hafi skilað bæði aukinni
þekkingu og auknum krafti í starf okkar í skólanum. Margar hugmyndir var hægt að
nota strax í starfinu og annað hefur vakið okkur til umhugsunar um ýmsa þætti starfsins,
m.a. skipulag matmálstíma og skiptingu rýmis. Við mælum með svona ferðum!

Unnið að skýrslugerð á Hótel Mondial
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Skóli fyrir 3 – 6 ára börn
Centre de loisirs 35, rue
Formagne

Skólasetur fyrir 3 – 6 ára

Hugmyndir

Börn að leik í París

Skýslugerð
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