
                       

                                                                             
 Samstarf leikskóla og grunnskóla 2019-2020 

13. september 
 

 Samstarfsfundur stjórnenda leikskóla og grunnskóla, deildarstjóra á leikskóla og 
umsjónarkennara í 1. bekk haldinn í grunnskólanum. 

Leikskólastjóri boðar fundinn sem haldinn 
er í grunnskólanum. 

25. september 
 

 Deildarstjórar leikskólans og umsjónarkennari 1. bekkjar funda í grunnskólanum. Deildarstjórar leikskólans og 
umsjónarkennari  Í 1. bekk. 

október  Útiverkefni og samvera þar sem allur hópurinn hittist.  Deildarstjórar leikskólans, 
umsjónarkennari og stuðningsfulltrúar í 1. 
bekk. 

nóvember.  4 – 5 nemendur 1. bekkjar grunnskóla og elstu börnin í leikskólanum heimsækja 
skólana á víxl. Leikskólinn kemur með börnin og grunnskóli skilar. 

Deildarstjórar leikskólans og 
umsjónarkennari í 1. bekk. 

16. nóvember 
(vikuna fyrr eða 
vikuna eftir) 

 Dagur íslenskrar tungu. Nemendur 6. bekkja koma og lesa fyrir börn í leikskólanum. Skólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og 
umsjónarkennarar í 6. bekk. 



                       

5. des  Generalprufa fyrir jólakvöldvöku í 1. – 4. bekk. Leikskólabörnum boðið. Skólastjóri býður. 

Desember  Deildarstjóri leikskólans og umsjónarkennari funda í grunnskólanum um samstarfið 
eftir áramót. 

Deildarstjóri leikskólans og 
umsjónarkennari  Í 1. bekk. 

Haust eða vor  Kennarar á leikskóla koma og fylgjast með kennslu í grunnskóla. Kennarar í 
grunnskóla koma og fylgjast með kennslu í leikskóla. Samkomulag um hvenær á 
skólaárinu þetta hentar 

Deildarstjórar og umsjónakennarar 

9. desember   Uppskeruhátíð í grunnskólanum. Skólastjóri og umsjónarkennari 1. bekkjar 

Febrúar – apríl  
 

 4 – 5 nemendur 1. bekkjar grunnskóla og elstu börnin í leikskólanum heimsækja 
skólana á víxl.  

Deildarstjórar leikskólans og 
umsjónarkennari í 1. bekk. 

Maí  Útiverkefni og samvera þar sem allur hópurinn hittist.  Deildarstjórar leikskólans og 
umsjónarkennari í 1. bekk.  

11. maí 
 

 Skilafundur milli skólastiga kl. 13:10. Skólastjórar boða fund með 
deildarstjórum, tilvonandi 
umsjónarkennara og umsjónarmönnun 
stoðþjónustu í skólunum.  



                       

13. maí 
14. maí 

 Vorskóli – Skólastjóri sendir bréf til foreldra. Skólastjóri, leikskólastjóri og viðkomandi 
aðilar 

4. maí  Uppskeruhátíð í leikskólanum  frá kl. 10:30 – 11:50. Leikskólastjóri og deildarstjórar á leikskóla 
undirbúa og boða 

 

 Að auki við þessa dagskrá eru heimsóknir kennara skólanna. Leikskólakennarar koma einu sinni fyrir áramót og einu sinni eftir áramót í grunnskóla og 

sitja kennslustund. Einnig fer grunnskólakennari jafn oft í leikskóla og fylgist með kennslustund þar. 

 


