Förskolan Fálkaborg – introduktion
Förskolan Fálkaborg, Fálkabakka 9, bedriven av Reykjavik kommun startades i 1980.
Förskolan har plats för 60 barn i åldern 1 – 6 år. Förskolan är placerat i utkanten av ett
bostatsområde, vi har nära till skogsområde och den fria naturen Elliðaárdalur som är ett av
stadens friluftsområde.
Fálkaborg rymmer mängder av spännande möjligheter. Den tanke som driver verksamheten
grundades hos förste föreståndaren Gyða Sigvaldadóttir ”Att lära barnen att umgås med og
njuta av naturen, att barn ska ha utrymme och tid för fri lek för att de ska kunna njuta av sin
kreativitet och att lära barnen deras kulturella sagor, ramsor och visor.”
Arbetet är organiserad så att barnens tid för fri lek och gruppetid delas över dagen. Varje barn
tillhör sin lilla grupp där jämnåringar är tillsammans och de har ochså sin bestämda lärare,
varje barn tillhör samma grupp hela året och ibland alla förskoleåren. På detta vis vill vi möta
barnens behov för trygghet.
Arbetet i grupptiden är; musik, bild gymnastik, språk, orienteringskunskap, kultur och
samhälle.
Barn lär sig genom att leka, leken är grunden i arbetet i grupptiden. Fri lek ger barnen
möjlighet att välja material inom sin avdelning. I förskolan har vi valt material som ger
barnen möjlighet för kreativ lek.
Fálkaborg är miljövänlig förskola. Vi har egen köksträdgård, källsorterar och har egen
kompost. Vi gör många små utflykter och tillbringar mycket tid ute i naturen eftersom
vi tycker att det är viktigt att lära barnen ett positivt samspel: människa och natur.
I Elliðaárdalur kan barnen odservera och utforska naturen, Reykjavíks laxfiskeå, små insekter,
och njuta av naturen. Barnen väljer ”deras eget” område i närheten av förskolan, detta område
besöker de ofta för att följa efter och utforska naturförändringar.
I Fálkaborg vill vi att barnen äter en sund mat och vi handlar ekologiskt. Barnen får Isländsk
traditionell mat
Det är viktigt att de vuxna som arbetar i förskolan förmedlar med glädje till barnen en positiv
attitude till andra människor och till naturen. Att de vuxna tar del i barnens lekar och samtalar
med barnen.

