
Samstarfsáætlun Leikskólans Hraunborgar og GBF-Varmalandi 2022  
 

Mánuður 
 
 

Atburðir Markmið Tími Annað 

 Mars Samstarfsfundur 
haldinn á Varmalandi  

Að efla samstarf skólanna 
Unnin áætlun fyrir vorönn og drög að annarri vinnu vetrarins. 

Mánudagur 7. mars  
Kl. 11:45 

Umsjónarkennarar  yngsta- stigs 
taka á móti leikskólastjóra. 

 Mars Leikskólahópurinn heimsækir 
Varmaland. 5. bekkur tekur á móti leikskólahóp. 

Skólabyggingin, íþróttahúsið og umhverfi skólans kynnt 
ásamt helstu reglum. 

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

 
 

Miðvikudagur 9. mars 
Kl. 10:00-11:00 

 
 
 

Umsjónarkennarar yngsta stigs undirbúa 
heimsóknina. 

 Heimsókn skólahóps leikskólans í grunnskólann 
 
 

Heimsókn 1. Bekkjar á Hraunborg 

Að nemendur finni fyrir öryggi og þekki aðstæður þegar þeir hefja 
skólagöngu. Verða í hádegismat. 

 
Að auðga skólastarfið á báðum stigum og efla félagsleg tengsl. 

Mánudagur 21. mars 
Kl. 11:00-13:00 

 
Miðvikudagur 30. Mars 

10:00-11:00 

 Umsjónarkennarar yngsta stigs undirbúa 
heimsóknina. 

 
Leikskólastarfsmenn sjá um að undirbúa 

heimsóknina. 

Apríl 5. bekkur í heimsókn í Hraunborg 
 
 

Leikskólahópur í heimsókn með skólabíl. Starfsmaður frá 
leikskóla fylgir með 

5. bekkur kynnist leikskólastarfinu og börnunum. 
 

 
Að sjá og finna hvernig  heill skóladagur gengur fyrir sig og að 

nemendur finni sig örugga í skólaumhverfinu 
 

Mánudagur 4. apríl 
Kl. 10:00-11:00 

 
Þriðjudagur 26. apríl 

Allur dagurinn 

Báðir aðilar undirbúa nemendur fyrir þennan 
dag. 

 
Allir kennarar sem koma að kennslu 1.-3. 

bekkjar undirbúa þennan dag. 
 

Maí 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. 

 
 
 

-//- 

Fimmtudagur 12. maí 
Allur dagurinn 

Deildarstjóri yngsta stigs hittir foreldra í lok 
dags 12. maí 

 
Miðvikudagur 18. maí. 

Allur dagurinn 

Allir kennarar sem koma að kennslu 1.-3. 
bekkjar undirbúa þennan dag. 

 
 
 

-//- 

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. 

Miðvikudagur 8. júní 
Kl 14.00 

Deildarstjóri leikskóla 
sér um að koma gögnum til grunnskólans 

 

 


