
Przydatne informacje                                  
Przedszkola gminy Árborg działają w oparciu o 
koncepcję edukacja dla wszystkich oraz wczesna 
interwencja. Uwzględniają różnorodność i aktywne 
uczestnictwo wszystkich osób. Celem wczesnej 
interwencji w przedszkolu jest zapewnienie 
dzieciom odpowiedniej edukacji i wsparcia.  
Ważne jest, aby w momencie pojawienia się 
jakichkolwiek odstępstw rozpocząć pracę tak szybko, 
jak to jest możliwe.

Składanie podania o miejsce w przedszkolu 
Składanie podania o miejsce w przedszkolu przebiega 
na stronie internetowej Árborg, Mín Árborg. Gdy 
dziecku zostanie przydzielone miejsce, do rodziców 
wysyłany jest e-mail. Wtedy w ciągu siedmiu dni należy 
skontaktować się z przedszkolem i potwierdzić pobyt 
dziecka w przedszkolu.

Zmiana godzin pobytu                                
Wniosek o zmianę musi wpłynąć do 15 dnia każdego 
miesiąca. Zmiana zaczyna obowiązywać od 1 dnia 
następnego miesiąca. Składanie podań na Mín Árborg.

Rezygnacja z przedszkola 
Należy wtedy wypowiedzieć miejsce dziecka 
w przedszkolu. Należy to zrobić do 15-stego 
ostatniego miesiąca pobytu dziecka w przedszkolu. 
Wypowiedzenie składane jest pisemnie na formularzu 
u dyrektora przedszkola.

Kalendarz przedszkolny                                                                                                                  
Każde przedszkole ma swój własny kalendarz szkolny, 
w którym są zaznaczone ważne wydarzenia i dni 
wolne. Kalendarz przedszkolny jest publikowany na 
stronie internetowej każdego przedszkola.

Jadłospis  
W przedszkolach oferowane jest dobre i zdrowe 
jedzenie, a na stronie każdego przedszkola 
publikowany jest jadłospis.

Przebywanie na dworze 
Wychodzimy codziennie, a czasem nawet kilka razy 
dziennie. Każdego dnia należy  mieć odpowiednią 
odzież wierzchnią.

 
Mín Árborg

Prezentacja
Proszę wejść na stronę internetową gminy  

www.arborg.is

U góry z prawej strony znajduje się Mín Árborg

Logowanie 
Można zalogować się za pomocą podpisu 

elektronicznego lub klucza “íslykill”. 

Na Mín Árborg znajdują się m.in. podania do 
przedszkoli, szkół podstawowych, o obiady szkolne, 

świetlice oraz o dofinansowania do  
zajęć rekreacyjnych.              

Gmina Árborg 
Przedszkola

Álfheimar | Árbær 

Brimver/Æskukot

Goðheimar 

Hulduheimar

Jötunheimar

Fjölskyldusvið Árborgar
Austurvegi 2 | 800 Selfoss

Telefon | 480 1900
Strona | www.arborg.is 

E - mail | skolathjonusta@arborg.is



•        

Przedszkola gminy
Árborg

Przedszkole Álfheimar  
Sólvöllum 6 | 800 Selfossi 
Telefon | 480 3240 
Strona | www.alfheimar.arborg.is

Przedszkole Álfheimar posiada sześć  
oddziałów. Álfheimajest przedszkolem,  
które wychodzi na wycieczki do lasu  
i objęte jest programem Zielonej  
Flagi. Każde dziecko raz w tygodniu  
idzie na wycieczkę do lasu.

Zabawa jest podstawą pracy  
przedszkola. Nacisk nakłada się na komunikację i dobre 
samopoczucie w zabawie i pracy oraz szacunek do 
natury.

Przedszkole Árbær 
Fossvegi 1 | 800 Selfossi 
Telefon | 480 3250 
Strona | www.arbaer.arborg.is

Zdrowe Przedszkole Árbær posiada siedem oddziałów. 
Celem przewodnim Árbær jest  
zwiększenie radości i dobrego samopoczucia  
dzieci, z naciskiem na odżywianie, ruch i twórczość 
artystyczną podczas zabawy i pracy. 

Celem jest poprawa umiejętności społecznych jednostki, 
promowanie dobrego samopoczucia fizycznego poprzez 
nacisk na ruch, aktywność na świeżym powietrzu i 
zdrowe odżywianie oraz poszanowanie przyrody i 
środowiska.

Przedszkole Brimver/Æskukot     
Túngötu 39 | 820 Eyrarbakka   
Telefon | 480 3270 
Strona | www.strondin.arborg.is

Przedszkole Brimver/Æskukot 
Blómsturvöllum 1 | 825 Stokkseyri 
Telefon | 480 6350 
Strona | www.strondin.arborg.is

Przedszkole Brimver/Æskukot posiada dwie placówki, Brimver w 
Eyrarbakka oraz Æskukot w Stokkseyri. Każda placówka posiada 
dwa oddziały, a więc przedszkole składa się z czterech oddziałów.

Przedszkole to jest przedszkolem zdrowia i jest objęte programem 
Zielonej flagi. Celem przewodnim  Brimver/Æskukot jest 
zwiększenie radości i dobrego samopoczucia dzieci, z naciskiem 
na odżywianie, ćwiczenia i twórczość artystyczną podczas zabawy 
i pracy. Celem jest przyzwyczajenie dzieci od najmłodszych lat do 
zdrowego stylu życia, aby w przyszłości stał się częścią ich życia.

Przedszkole Goðheimar 
Engjalandi 21 | 800 Selfossi 
Telefon |  
Strona |

Przedszkole Goðheimar , aktualnie w budowie,  
ma zostać otwarte wiosną 2021 roku.  
Będzie posiadało sześć oddziałów. Można się już ubiegać o 
miejsce w Goðheimar. 

Przedszkole Hulduheimar 
Erlurima 1 | 800 Selfossi 
Telefon | 480 3280 
Strona | www.hulduheimar.arborg.is

Przedszkole Hulduheimar posiada  
sześć oddziałów. Działa zgodnie z  
ideologią John Dewey, w której  
nacisk kładzie się na uczenie  
dziecka poprzez działanie i na  
podstawie własnego  
doświadczenia oraz poznawanie społeczeństwa i 
środowiska we współpracy z innymi dziećmi i dorosłymi.

Podejście Projektowo - Badawcze (by Lilian Katz) oraz 
gra w poznawanie są naszymi metodami nauczania jak 
również nauka przez zabawę. 

Przedszkole Jötunheimar 
Norðurhólum 3 | 800 Selfossi 
Telefon | 480 6370 
Strona | www.jotunheimar.arborg.is

Przedszkole Jötunheimar posiada sześć oddziałów. 
Celem  przewodnim  Jötunheimar jest mądra zabawa 
gdzie kładzie się nacisk na to, aby odzwierciedlała się ona 
w całej codziennej pracy przedszkola.

Celem jest, aby wszystkie dzieci w codziennej pracy 
przedszkola dobrze się bawiły  i miały wystarczająco dużo 
czasu na zabawę. Między innymi poprzez twórczą pracę, 
rozwijanie języka, ruch i pozytywne relacje.


