
Samstarf Hlíðaskóla og leikskóla Hlíðahverfis 

        skólaárið 2013 – 2014 

Tilgangur samstarfs: 

Í Aðalnámsskrám leik- og grunnskóla sem komu út 2011 er lögð áhersla á að nám og 

uppeldi í grunnskóla byggist á fyrri reynslu og námi barna til að skapa þeim öryggi og 

ný námstækifæri. Þannig þarf sú þekking og þau viðfangsefni, sem börnin voru að fást 

við í leikskólanum, að verða grunnur sem grunnskólanámið byggist á, jafnframt því 

sem þau fá að takast á við ögrandi verkefni og öðlast nýja reynslu. 

Tengsl leikskóla og grunnskóla er samstarfsverkefni barna, foreldra, kennara og 

annars starfsfólks beggja skólastiga, þar sem barnið, velferð þess, þroski og menntun 

eru í brennidepli. Kennarar á báðum skólastigum eiga að kynna sér nám og 

starfsaðferðir hvers annars, leita leiða til að móta samstarf og skapa samfellu í námi 

barna í því augnamiði að auka sjálfstraust barna og styðja við nám þeirra. 

Samstarfsáætlun Hlíðaskóla og leikskóla Hlíðahverfis byggir á þessum áherslum og er 

mikill áhugi og vilji innan skólanna að ná þeim markmiðum sem fram koma hér að ofan 

og fylgja samstarfsáætluninni sem eru leiðir að markmiðunum.  

 

Samsráðsfundur haldinn fimmtudaginn 03.10.2013 í Hlíðaskóla. 

Fundinn sátu: Ásthildur S. Þorsteinsdóttir Hlíðaskóla, Karitas Pétursdóttir Bjartahlíð, 

Ragna V. Júlíusdóttir Hlíð og Jónína Konráðsdóttir Sólborg. 

 

Eftirtaldir kennarar munu einnig koma að samstarfinu:  

Brynja Blumenstein, Guðrún B. Ragnarsdóttir og Ragna Óskarsdóttir kennarar 1. bekkja. 

Anna M. Aðalsteinsdóttir og Vífill Valdimarsson kennarar í Björtuhlíð. 

Guðrún Ólafsdóttir kennari í Sólborg. 

 

  

 

 

 



Samstarfsáætlun: 

- Fundur kennara eldri nemenda leikskólanna og umsjónarkennara samstarfsins í 

Hlíðaskóla haldinn í upphafi skólaárs.  

- 1. bekkur heimsækir leikskóla hverfissins haustið 2013. 

- Nemendur í 7. bekk heimsækja leikskólana á degi íslenskrar tungu og lesa fyrir 

nemendur sögu í samverustund. 

- Eldri nemendum leikskólanna boðið í skólaheimsókn að skoða skólann. 

- Eldri nemendum leikskólanna boðið í kennslustund. 

- Eldri nemendum leikskólanna boðið á leiksýningu 1. bekkinga að vori.  

- Skilafundur leikskólanna til Hlíðaskóla er haldinn að vori í lok maí. Þann fund 

sitja leikskólakennarar eldri barna og verðandi bekkjarkennarar 1. bekkja ásamt 

talkennara og deildarstjóra sérkennslu. 

- Vorskóli verður fyrir alla nemendur sem hefja skólagöngu í 1. bekk Hlíðaskóla 

haustið 2014. Foreldrar væntanlegra nemenda verða boðaðir á fund á sama tíma á 

sal skólans með skólastjórnendum. 

 

Samstarfsáætlun - skipulag 

Heimsókn 1. bekkinga í leikskólanna að hausti kl. 09:00 – 10:30 

Heimsóknir skipulagðar miðvikudaginn 6. nóvember 2013. 

1.bekk skipt upp í þrjá hópa og reynt að passa upp á að allir geti heimsótt sinn gamla 

leikskóla. Nemendur taka með sér nesti. 

Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember 

Rætt hefur verið við kennara 7. bekkinga um að nemendur komi í leikskólana vikuna  

11. – 15. nóvember og lesi sögur fyrir nemendur í samverustund. 

(Dagsetning ekki ákveðin). 

 

Koma eldri leikskólabarna í skólaheimsókn í janúar 2014. 

       Leikskóli             fjöldi barna         vikudagur       mánuður  kl.  

1.      Bjartahíð         29 börn     miðvikudagur  15. janúar   kl. 09:30 – 11:00  

2.      Sólborg            16  börn     miðvikudagur  22. janúar   kl. 09:30 – 11:00   

3.      Hlíð                 18 börn       miðvikudagur  29. janúar   kl. 09:30 – 11:00                                                                                                                  



Leikskólanemendur koma í fylgd kennara sinna og Ásthildur sýnir þeim skólann. 

 

Áætluð koma eldri leikskólabarna í Hlíðaskóla í kennslustundir í mars  

( Dagsetningar ekki ákveðnar ). 

      Leikskóli       Fjöldi barn       V ikudagur             Mánuður              kl.  

 

1.                                                                             mars             09:30 – 11:00 

2.                                                                                          mars                09:30 – 11:00 

3.                                                                             mars              09:30 – 11:00 

 

Leikskólanemendur koma í fylgd kennara sinna kl. 09:30 og byrja í frímínútum sem eru 

til kl. 09:50. Þeir skiptast síðan í þrjá hópa, borða nesti með nemendum í 1. bekk og vinna 

með þeim í eina kennslustund. Nemendur taka með sér ávexti og eða grænmeti frá 

leikskólunum til að borða í nestisstund. 

 

Áætluð koma eldri leikskólabarna á leiksýninguna 

Rauðhetta og úlfurinn í Hlíðaskóla í apríl/maí 2014 

Tímasetningar koma þegar nær dregur vori. 

Vorskólinn verður haldinn mánudaginn 2. júní kl. 13:00 – 15:00 

Væntanlegir nemendur fá sent bréf heim frá Hlíðaskóla um vorskólann. 

Önnur mál 

Áhugi er fyrir því að nýta hluta af sameiginlegum starfsdögum skólanna í nóvember eða 

febrúar til kynningar á skólastarfi skólanna.  

 

 

Kær kveðja og von um gott samstarf á skólaárinu 2013- 2014 

Ásthildur S. Þorsteinsdóttir umsjónarkennari 4.ÁSÞ Hlíðaskóla. 


