
 

 

 

Samstarf grunnskóladeildar og leikskóladeildar Seyðisfjarðarskóla og 

um farsæla skólabyrjun. 

 

Markmið 

 Að auðvelda nemendum tilfærslu milli skólastiga og stuðla að farsælli skólabyrjun 

við sex ára aldur. 

 Að fimm ára nemendur kynnist nemendum, starfsfólki og umhverfi leik og 

grunnskóladeildar samhliða skólagöngu sinni í leikskóladeild og stuðla þannig að 

vellíðan og öryggi barna við að fara úr leikskóla í grunnskóla. 

 Að skapa farveg fyrir miðlun upplýsinga á milli skólastiga.  

 Að auðga skólastarfið á báðum stigum og efla félagsleg tengsl 

 Að nýta sérstöðuna og það umhverfi sem við búum við.  

Fimm ára nemendur á Sólvöllum heimsækja grunnskóladeild og nemendur grunnskóladeildar 

fara í heimsóknir í leikskóladeild.  Leikskólabörnin kynnast skólaumhverfinu ásamt kennurum 

sínum og fara í heimsóknir í bekkjarstofur, verkgreinastofur, bókasafn, íþróttahús, 

tónlistarstofur og kynnast leiksvæðinu.   

Í september/október fara nemendur 1. bekkjar í heimsókn í leikskólann og sýna 5 ára 

nemendum, skólatöskuna sína og námsbækur.  Í október koma leikskólabörnin í heimsókn í 

grunnskóladeild og taka skólastjórar skólans á móti hópnum og leiða þau um húsnæðið. Í 

nóvember eru tvær heimsóknir á Bókasafnið. Sú fyrri er í tengslum við dag íslenskra tungu en 

þá lesa nemendur í 7. bekk stutta bók fyrir leikskólabörnin. Í janúar fá leikskólabörnin að 

kynnast verkgreinum og í febrúar fara börnin í heimsókn í tónlistarstofu.  Í mars eru tvær 

heimsóknir og er sú fyrri er í íþróttahúsið undir stjórn íþróttakennara, þau fara í sturtu eftir 

tímann.  Seinni heimsóknin í bekkjarstofu yngsta stigs undir stjórn bekkjarkennara og verður 

unnið með spennandi verkefni. Í apríl taka leikskólabörnin þátt í árshátíð Seyðisfjarðarskóla.  

Í maílok koma leikskólabörnin í grunnskóladeild í hálfan dag og vinna að verkefnum undir 

stjórn kennara sem verða kennarar í 1. bekk að hausti. 

Skilafundur leikskólans til grunnskóla vegna nemenda í verðandi 1. bekk er í maí. Farið er 

yfir greiningargögn nemenda og málefni einstakra nemenda með vitneskju foreldra.  Þau 

greiningargögn s.s. frá sálfræðingi og talmeinafræðingi sem skipta máli fyrir hvert og eitt barn 

verður afhent til varðveislu í grunnskóladeildinni.  Einnig fylgja niðurstöður úr Hljómi2 og 

míslaenska málhljóðamálinum fyrir allan hópinn. 

Yfirfarið af SE haust 2017 

  



Samstarf leik- og grunnskóladeildar 
Skipulag fyrir heimsóknir   

 

 

 Fyrir áramót: Athugasemdir 

Sept.  Samráðsfundur kennara leik- og grunnskóladeildar 

varðandi samstarf vetrarins.   

Féll niður... 

Okt.  Nemendur í 1. bekk fara í heimsókn í leikskóladeild og 

sýna skólatöskurnar sínar. 

 Leikskólabörn heimsækja Gamla skóla, skólastjóri tekur 

á móti þeim og sýnir þeim skólahúsnæðið.  

 Vikulegir tímar í bókasafn hefjast. 

 Vikulegir tímar í íþróttahúsi hefjast. 

 

Nóv. 

16.11. 

 

 Heimsókn í tónlistarstofuna  

 Nemendur í 7. bekk lesa fyrir börnin. 

Frestast fram á vorönn.... 

 Eftir áramót: Athugasemdir 
Janúar  Samráðsfundur kennara leik- og grunnskóladeildar 

varðandi samstarf vorannar. 

 Vikulegar heimsóknir í bókasafn og íþróttahús 

 Heimsókn í skólasel seinni part dags (helm.hóps) 

 Heimsókn í skólasel seinni part dags (helm.hóps) 

Frestast til 1. feb. 
 

 

 

Heimsókn í skólasel frestast... 

Febrúar  Heimsókn í bekkjarstofu (helmingur hópsins) 

 Heimsókn í textílstofu (helmingur hópsins).  

 Heimsókn í bekkjarstofu (helmingur hópsins) 

 Heimsókn í textílstofu (helmingur hópsins). 

 

Mars 

 

 

 Heimsókn í bekkjarstofu (helmingur hópsins) 

 Heimsókn í bekkjarstofu (helmingur hópsins) 

 Heimsókn í smíðastofu (helmingur hópsins) 

 Heimsókn í smíðastofu (helmingur hópsins) 

 

Apríl 

 

 

17.04. 

 

 Heimsókn í heimilisfræðistofu (helm.hóps) 

 Heimsókn í heimilisfræðistofu (helm.hóps) 

 Skólaskemmtun 

 Danskennsla 

 

Maí   Leikskólabörn koma í heimsókn og hitta væntanlega 

kennara sína.   

 Leikskólabörn fara í vorferðalag með 1. bekk 

 1-2 þemadagar – sameiginleg verkefni 

 Skilafundur vegna nýrra nemenda í 1. bekk. 

 

Júní  Endurmat kennara leik- og grunnskóladeildar á samstarfi 

liðins skólaárs. 

 Sundnámskeið 

 

 

 

(yfirfarið af BS jan. 2018) 


