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  Heimsóknir í 
grunnskólann  

Heimsóknir í leikskólann   Sameiginlegar 
stundir   

Fundur með starfsfólki 
leik- grunnskóla   
  

Fundur með foreldrum  

Mánuður  Atburður  Markmið  Tími  Umsjón  Annað  

31. ágúst   Samráðsfundur  Fara yfir drög að samstarfi, 
setja inn dagsetningar og 
tíma  

  Skólastjórnendur leik-
og grunnskóla, kennari 
1.bekkjar,   
deildarstjóri leikskóla  

   

  

Þriðjudagur  

4. október  

1. bekkur í heimsókn í 
leikskóla  

Að efla samstarf og kynnast 
leikskólanum og hvert 
öðru  

10.05-11.05  Kennarar   
Leikskóla og 1. bekkjar  

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

Fimmtudagur  
13.október  

Skólahópurinn kemur í 
stöðvavinnu, stærðfræði 
og byrjendalæsi  

Að kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum   

9:25-10:05  Kennarar 1. bekkjar og 
leikskóla  

Skólahópur mætir í 

stöðvavinnu  

Mánudagur  
24. október  

Skólahópur kemur í 
verkgreinar – 
Myndmennt  

Að kynnast fjölbreyttu 
námsgreinum  og matsal 
skólans  

11:05-12:35  Myndmenntakennari 
og leikskólakennari   

Skólahópur byrjar á því að 
fara í myndmennt og fer síðan 
í mat  

            

Fimmtudagur 
10. Nóv.  

Skólahópur kemur í 
útikennslu  

Að kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum, útisvæði og 
styrkja hefðir  

  
12:55-13:35  

Kennarar 1. bekkjar og 
leikskóla  

Skólahópur kemur í 
útikennslu   

Mánudagur  
21. nóv 

Skólahópur fer í mat og 
síðan í íþróttir með 1. 
bekk  

Að kynnast fjölbreyttu 
námsgreinum  og matsal 
skólans  

12:15-13:35  Íþróttakennari og 

leikskólakennari   

 

Nóvember ?  Skólahópur tekur þátt í 
ljósahátíð  

Að kynnast hefðum skólans 
og efla samstarf  

 08:30  Leikskólakennari    Nemendur hittast úti, syngja 
saman og kveikja á ljósum  
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Föstudagur  
 2. desember  

5. bekkur fer í leikskóla og 
les   

Að efla nemendur í lestri 
ásamt því að tengja 
vinahópana saman  

  
Mæting 11:10  

Kennari 5. Bekkjar og 
leikskóla  

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

            

Þriðjudagur 

3.janúar   

Samráðsfundur í byrjun 

janúar  

Fara yfir komandi samstarf, 
gera breytingar ef þarf  

Kl. 13   Kennarar leikskóla og 
1. bekkjar  

  

Þriðjudagur 

10. janúar  

1. bekkur fer í heimsókn í 
leikskóla í spil  

Að tengja hópana betur 
saman og efla samstarf  

  
10:05 – 11:05  

Kennarar leikskóla og 
1. bekkjar  

1. bekkur fer í heimsókn að 
spila við skólahóp  

Mánudagur  
23. janúar  

Skólahópur kemur í 
stöðvavinnu, 
byrjendalæsi og 
stærðfræði  

Kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum í skólanum  

09:25 -10:05  Kennarar 1. bekkjar og 
leikskóla  

Skólahópur kemur í 
byrjendalæsis stöðvavinnu  

            

Miðvikudagur  
8. febrúar  

Skólahópur kemur í 
íþróttir með 1. Bekk og 
fer svo í mat  

Kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum í skólanum  

11:05 – 12:35  Gaui og leikskóli  Skólahópur fer í íþróttir með 
1. bekk og fer síðan í mat  

Miðvikudagur 
15. febrúar  

Skólahópur kemur í textíl 
með 1. bekk  

Kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum í skólanum  

  
09:25 – 10:05  

Textílkennari og 
leikskólakennari  

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

      

Fimmtudaginn  
2. mars  

4. bekkur fer í leikskóla og 
les  

Að efla nemendur í lestri 
ásamt því að efla tengslin  

  
Mæting 11:10  

Kennari 4. Bekkjar og 
leikskólakennari  

Nemendur 4. bekkjar fara í 
heimsókn í leikskólann og lesa 
vel valdar bækur fyrir 
krakkana  
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Fimmtudagur 
9. mars  

Skólahópur kemur í 
morgunmat  og síðan í 
stöðvavinnu með 1. bekk  

Kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum í skólanum 
og matsal  

  
09:00 -10:05  

Kennarar 1. bekkjar og 
leikskóla  

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

Miðvikudagur  
29. mars   

Skólahóp boðið á 
generalprufu fyrir 
árshátíð  

Að kynnast fjölbreyttu 
starfi skólans og efla 
samstarfið  

10:00  Kennarar 1. bekkjar og 
leikskóla  

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

Föstudagur  
31. mars  

1. bekkur í heimsókn í 
leikskóla, páskaföndur  

Að kynnast fjölbreyttu 
starfi leikskólans og efla 
samstarfið  

Kl. 10-11:05  Kennarar leikskóla og 
1. bekkjar  

1. bekkur mætir í leikskólann 
og tekur þátt í páskaföndri.  

            

      

Mánudag  
 17. apríl  

Skólahópur kemur í 
upplýsingatækni með   
1. bekk  

Kynnast fjölbreyttum 
námsgreinum í skólanum 
og matsal  

  
Kl. 13:35  

Kennarar leikskóla og 
1. bekkjar  

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

            

Föstudagur 
5.maí   

Skólaheimsóknardagur   
  

Að kynnast starfi 
grunnskólans  

   Kennarar 1. bekkjar  Skólahópur kemur með 
skólabílum, ver deginum með 
1. bekk   

Miðvikudagur 

10. maí  
Foreldrafundurinn daginn 
eftir 
skólaheimsókn  seinnipart 
dags  

Foreldrar frá upplýsingar 
um skólastarf grunnskólans 
og gott tækifæri til að 
spyrja  

Ca. Kl. 17    Foreldrafundur með 
yngstastigsstjóra 
grunnskólans  

Fimmtudagur 
11. Maí  

Skólahópur kemur í 
útikennslu  

Að kynnast fjölbreyttu 
starfi skólans    

12:55 – 14:15  Kennarar leikskóla og 
1. bekkjar  
  

Skólahópur kemur í skólann 

og tekur þátt í útikennslu   
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júní   Skilafundur milli leik- og 
grunnskóla vegna 
leikskólabarna  

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

  Deildar –og 
sérkennslustjóri leik og 
grunnskóla, kennarar 
1. Bekkjar og málstjóri  

Leikskólinn sér um að koma 
gögnum í grunnskólann  

Fimmtudag   
8. júní   

Samstarfsfundur  
Fara yfir samstarfið og 
það metið, hvaða gekk 
vel og hvað mætti betur 
fara  

Farið yfir vetrastarfið og 
það metið(matsblöð?)  

  Kennarar/deildarst.  
skólastjórnendur leik- 
og grunnskóla   

Báðir aðilar undirbúa  

 

 


