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Október 1. bekkur í heimsókn í 
leikskóla 

Að efla samstarf og kynnast 
leikskólanum og hvert öðru 

4. október 
Mánudagur kl 
12:55-13:35 

Unnur 1. bekkur mætir í leikskólann í 
salinn og fer svo út með 
skólahóp 

Október Skólahópurinn kemur í 
ensku og hádegismat 

Að kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum og matsal 
skólans 

15. október 
Föstudagur 11:05-
12:15 

Auður Skólahópur mætir í enskutíma 
með 1. bekk og verður með 
þeim fram yfir hádegisverð 

Október Skólahópur kemur í 
sinn hádegisverð í 
matsal og prófar síðan 
búbblu 

Að kynnast fjölbreyttu starfi 
skólans og matsal skólans 

26. október 
Matur kl 11:45 
Búbbla 12:00-12:15 

Beta Skólahópur kæmi á sínum 
venjulega matartíma í matsal að 
snæða hádegisverð og fengi svo 
kynningu á búbblu hjá Betu  

Nóvember Skólahópur kemur í 
verkgreinar 

Að kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum  

10. nóvember 
12:15-13:35 

Unnur/Unnar Skólahópur kemur og fær að 
fylgja 1. bekk í verkgreinar  

Nóvember Skólahópur kemur í 
útikennslu 

Að kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum, útisvæði og 
styrkja hefðir 

18. nóvember 
12:15-14:15 

Unnur og 
Auður 

Skólahópur kemur í útikennslu 
og gerir luktir með 1-4. bekk 
fyrir ljósahátíð 

Nóvember Skólahópur tekur þátt í 
ljósahátíð 

Að kynnast hefðum skólans 
og efla samstarf 

26. nóvember 
(sennilega) kl: ? 

 Nemendur hittast úti, syngja 
saman og kveikja á ljósum 

Desember 5. bekkur fer í leikskóla 
og les  

Að efla nemendur í lestri 
ásamt því að tengja 
vinahópana saman 

7. desember 
Mæting 11:10 

Lára/Siggi 5. bekkur kemur og les jólasögur 
fyrir leikskólabörnin í 3-4 hópum 

Janúar 1. bekkur fer í 
heimsókn í leikskóla í 
spil 

Að tengja hópana betur 
saman og efla samstarf 

18. janúar 
10:00 

Unnur/Auður 1. bekkur fer í heimsókn að spila 
við skólahóp 
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Janúar Skólahópur kemur í 
byrjendalæsi 
stöðvavinnu í skóla 

Kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum í skólanum 

26. janúar  
9:30-10:50 

Unnur og 
Auður 

Skólahópur kemur í 
byrjendalæsis stöðvavinnu 

Janúar Skólahópur kemur í 
íþróttir með 1. bekk 

Kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum í skólanum 

31. janúar 
11:05-11:45 

Gaui Skólahópur kemur út í 
íþróttahús og fylgir 1. bekk í 
íþróttatíma 

Febrúar Skólahópur kemur í 
textíl með 1. bekk 

Kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum í skólanum 

15. febrúar 
12:15-12:55 

Eva Lind Skólahópur kemur í heimsókn og 
fer í textíltíma með 1. bekk  

Febrúar 4. bekkur fer í leikskóla 
og les 

Að efla nemendur í lestri 
ásamt því að efla tengslin 

24. febrúar 
Mæting 11:10 

Lára/Auður Nemendur 4. bekkjar fara í 
heimsókn í leikskólann og lesa 
vel valdar bækur fyrir krakkana 

Mars Skólahópur kemur í 
morgunmat og síðan í 
stærðfræðistöðvar 

Kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum í skólanum og 
matsal 

10. mars 
9:05-10:50 

Lára og 
Auður 

Skólahópur kemur í heimsókn, 
borðar morgunmat með yngsta 
stigi og fylgir svo í 
stærðfræðistöðvar 

Mars Skólahópur kemur í 
upplýsingatækni með  
1. bekk 

Kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum í skólanum og 
matsal 

21. mars 
12:55-13:35 

Lára Skólahópur kemur í heimsókn og 
fer í upplýsingatækni tíma með 
1. bekk 

Apríl Skólahóp boðið á 
generalprufu fyrir 
árshátíð 

Að kynnast fjölbreyttu starfi 
skólans og efla samstarfið 

6. apríl 
Kl. 10 

Lára og 
Auður 

Yngsta stigið sýnir skólahóp þau 
atriði sem þau hafa undirbúið 
fyrir árshátíð 

Apríl 1. bekkur í heimsókn í 
leikskóla, páskaföndur 

Að kynnast fjölbreyttu starfi 
leikskólans og efla 
samstarfið 

7. apríl 
Kl. 10-11:05 

Lára/Auður 1. bekkur mætir í leikskólann og 
tekur þátt í páskaföndri.  
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Maí Skólahópur kemur í 
útikennslu, 
þemaverkefni 

Að kynnast fjölbreyttu starfi 
skólans og vinna að 
sameiginlegu þemaverkefni 
milli grunn- og leikskóla 

5. maí  
Kl. 12:15-14:15 

Lára og 
Auður 

Skólahópur kemur í skólann og 
tekur þátt í útikennslu þar sem 
unnið er að einhverju 
sameiginlegu þema milli 
skólanna.  

Maí  Skólahópur kemur í 
morgunmat og síðan í 
þemavinnu 

Að kynnast fjölbreyttu starfi 
skólans og efla samstarfið 

10. maí  
Kl. 9:05-10:50 

Lára og 
Auður 

Skólahópur kemur í skólann, 
snæðir morgunmat með okkur 
og hópurinn heldur svo saman 
áfram með þemaverkefni 

Maí  Heimsóknardagur Að kynnast starfi 
grunnskólans 

18. maí  
Allur dagurinn  

Lára og 
Auður 

Skólahópur kemur með 
skólabílum, ver deginum með 1. 
bekk og í lok dags er 
foreldrafundur með 
yngstastigsstjóra  


