Samstarfsáætlun Leikskólans Hraunborgar og GBF-Varmalandi 2020 - 2021

Mánuður
Ágúst/sept

Atburðir
Samstarfsfundur
haldinn á Varmalandi
kl: 14.00

Markmið
Að efla samstarf skólanna
Unnin áætlun fyrir haustönn og drög að
annarri vinnu vetrarins

Tími
Ágúst/sept

Annað
Stjórnendur og
deildarstjórar undirbúa

Október

Heimsókn skólahóps
leikskólans í
grunnskólann.

Skólahópur skoðar skólann og hittir
nemendur yngsta stigs

14. október
Kl: 10:00-11:00

Kennarar yngsta stigs
taka á móti.

Nóvember

Heimsókn 1. bekkjar í
leikskólann að
Hraunborg

Sameiginlegt verkefni.

16. nóvember
Kl 10:00-11:00
í tengslum við dag
íslenskrar tungu

Leikskólinn býður og
undirbýr heimsóknina

Heimsókn skólahóps
leikskólans í
grunnskólann

Að leikskóla nemendur fái innsýn í
fjölbreytt starf grunnskólans. Ef þannig
stendur á sjá þau lokaæfingu árshátíðar

Nóvember

26.nóvember
KL: 10:00-11:00

Nemendur hitta starfsfólk skólans og
skoða húsnæðið
Janúar

Samstarfsfundur
Kennarar í grunn-og
leikskóla hittast á
Hraunborg og

Að efla fagvitund kennara og auka
skilning á samfellu í skólagöngu
nemenda.

14. janúar kl 14:00

Deildarstjóri
Grunnsólans og
umsjónakennari 5/6
bekkjar og yngsta stigs
undirbúa heimsóknina.

Stjórnendur boða til
fundar

Mat

Febrúar

Mars

undirbúa vinnu fram
til vors
Heimsókn. 5. og 6.
bekkur heimsækir
Hraunborg eftir
morgunverð.
Lestur/rökkurstund
Leikskólahópurinn
heimsækir
Varmaland

Að 5. og 6. bekkurinn kynnist
leikskólahópnum

Að nemendur finni fyrir öryggi og þekki
aðstæður þegar þeir hefja skólagöngu

5. og 6. bekkur tekur
á móti
leikskólahópnum

9. febrúar kl 10:00

Hraunborgarkennarar
boða heimsókn

Umsjónarkennari
undirbýr móttöku.
Leikskólahópur
undirbýr sig með
spurningar

Skólabyggingin,
íþróttahúsið og
umhverfi skólans
kynnt ásamt helstu
reglum.

Apríl

Nemendur koma
með skólabíl og eru
allan daginn.
Starfsmaður frá
leikskóla fylgir með

Að sjá og finna hvernig heill skóladagur
gengur fyrir sig og að nemendur finni sig
örugga í skólaumhverfinu

Nemendur koma
með skólabíl og eru
allan daginn.

Að sjá og finna hvernig heill skóladagur
gengur fyrir sig og að nemendur finni sig
örugga í skólaumhverfinu

Báðir aðilar undirbúa
nemendur fyrir þennan
dag.
Eldri nemendur eru
undirbúnir og þeir
beðnir að taka
leikskólanemendur að
sér í skólabílnum.
Báðir aðilar undirbúa
nemendur fyrir þennan
dag.

Starfsmaður frá
leikskóla fylgir með

Maí

Skólakynning fyrir
foreldra

Að foreldrar fái innsýn í skólastarfið

Nemendur koma
með skólabíl og eru
allan daginn.
Starfsmaður frá
leikskóla fylgir með

Að sjá og finna hvernig heill skóladagur
gengur fyrir sig og að nemendur finni sig
örugga í skólaumhverfinu

Stjórnendur undirbúa
kynningu fyrir foreldra
Kl 8:20

Allir kennarar sem
koma að kennslu 1.-4.
bekkjar undirbúa
þennan dag.

20.mai
Kl 8:20
Júní

Skilafundur
Farið yfir starf vetrar.

Að fara yfir veikar og sterkar hliðar
starfsins með það að markmiði að gera
betur næst.
Að upplýsa og greina frá ýmsu því sem
nauðsynlegt er fyrir grunnskólann þegar
nemendur fara á milli skólastiga.

8. júní
Kl 14.00

Deildarstjóri leikskóla
sér um að koma
gögnum til
grunnskólans

