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Mánuður Atburður Markmið: Tími Mat Annað 
Ágúst Samstarfsfundur Að efla samstarf skólanna 

Unnin áætlun fyrir haustönn og drög að 
annarri vinnu vetrarins 

ágúst   Stjórnendur og 
deildarstjórar 
undirbúa  

Okróber Heimsókn 1.bekkjar í 
leikskólann 

Að nemendur finni öryggi við skólaskiptin 15. október  Leikskólinn undirbýr 
og býður. 

Nóvember Heimsókn skólahóps 
leikskólann í 
grunnskólann 

Að leikskólanemendurnir fái innsýn í 
fjölbreytt starf grunnskólans. 
Að hátíðinni lokinni fara þau með 1.bekk í 
stofu. 

Ljósahátið 
25.nóvember 

 Deildarstjóri býður 
leikskólahóp að 
koma í skólann 

Janúar Samstarfsfundur Að efla fagvitund kennara og auka skilning á 
samfellu í skólagöngu nemenda. Unnin 
áætlun vorannar 

19. janúar  kl. 
15:00 
Ef þarf 

 Stjórnendur boða til 
fundar og undirbúa. 

Janúar Heimsókn 5.bekkjar  í 
Hnoðraból. Lestur 
/rökkurstund 

Að 5.bekkur kynnist leikskólahópnum 12..janúar 
10:00 

 Umsjónark.undirbýr 
nem. og leikskólinn 
tekur á móti 

Jan/feb Leikskólahópurinn 
heimsækir grunnskólann. 
5 bekkur tekur á móti 
þeim  Leikskólabörnin 
verða í hádegismat. 

Skólabyggingin og lóð kynnt, starfsfólkið og 
helstu reglur.  
 

30.janúar 
Kl. 11:05 – 
12:55 

 Umsjónark.undirbýr 
móttöku . 
Leikskólahópur 
undirbýr sig með 
spurningar. 
Leikskólabörnin  
verða í hádegismat. 
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Febrúar Leikskólahópurinn 
heimsækir grunnskólann. 
1.bekkur tekur á móti 
þeim  og þau  farið  
saman í íþróttir kl. 10.10 

Kynnast væntanlegum bekkjarfélögum  24.febr. 
Kl. 9:30- 11:05  

 Íþróttakennari og 
umsjónark.1.bekkjar 
undirbúa þetta. 
Leikskólanemendur 
þurfa að muna eftir 
Íþróttafötum. 

Mars Leikskólahópurinn 
heimsækir grunnskólann. 
5. bekkur tekur á móti 
þeim 

Þemavinna 
 

16.mars 
Kl. 9:30 – 10:50 

 Báðir aðilar 
undirbúa. 

Apríl Þennan dag eru foreldrar 
boðaðir um leið og 
leikskólahópurinn 
heimsækir 5. bekkur. 
Foreldrar byrja þar og 
munu börnin í  
sameiningu segja frá  
þemaverkefni , eftir það 
fara foreldrar  á kynningu. 
Kl. 11.05 hittir 
leikskólahópurinn 1. bekk 
og munu  foreldra koma 
þangað  eftir 
kynnininguna  og hitta sín 
börn og skoða skólastofu 
1. bekkjar. 
 

Þemavinna - áframhald 
Kynning á skólanum fyrir foreldra: 
boðleiðir,heimasíða,stoðþjónustan,afhenda 
bækling. Að henni lokinni geta þau gengið 
um skólann og skoðað vinnu nemenda. 

17.apríl  
Kl.10.10, 5bekk 
Kl. 11.05,1bekk 
 

 Báðir aðilar 
undirbúa. 
Bréf til foreldra sent 
heim með 
leikskólahóp. Muna 
að boða börn sem 
ekki eru í 
leikskólanum 
Stjórnendur undirb. 
kynningu  
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Apríl Skilafundur vegna 
leikskólabarna. 

Að efla upplýsingaflæði milli leik- og 
grunnskólans og undirbúa komu 
leikskólabarnanna í grunnskólann 

27.apríl kl 
14:00 

 Leikskólastjóri sér 
um að koma 
gögnum í 
grunnskólann 

Maí Leikskólahópurinn kemur 
í grunnskólann með 
skólabílum.1.-3. bekkur 
tekur á móti þeim og eru 
þau allan daginn.  
Þau fara heim með 
skólabílum. 

 8.maí 
Kl. 8:30 

 Allir kennarar í 
1.bekk undirbúa 
daginn. 
Undirbúa eldri 
nemendur og biðja 
þau að taka 
leikskólabörnin að 
sér í skólabílunum. 
Muna að boða börn 
úr öðrum leikskólum 
sem eiga að koma 
næsta vor. 

Maí Samstarfsfundur Fara yfir vetrarstarfið  og það metið 
(matsblöð).    

18.maí 
Kl.15:15 

 Báðir aðilar 
undirbúa 


