
 

Samstarf Æskukots, Brimvers og Barnaskólans á Eyrarbakka 
og Stokkseyri 

September - 
maí 

 Leikskólabörn fara í heimsóknir á bókasafnið í 
Barnaskólanum á Stokkseyri.  (heimsóknir 
vetrarins skipulagðar) 

 Boðið upp á sögustund. 

Leikskólastjóri hefur 
samband við bókavörð 
skólans. 

Október 
 

 Nemendur í 1. bekk grunnskóla fara í 
heimsóknir í gamla leikskólann sinn.  Stefnt 
skal að fyrstu viku októbermánaðar.  

Umsjónarkennari 1. 
bekkjar hefur samband 
við leikskólastjóra. 

Nóvember 
 

 Önnur heimsókn nemenda 1. bekkjar 
grunnskóla í gamla leikskólann sinn. 
Heimsóknin fer fram í síðustu viku 
nóvembermánaðar. 

Umsjónarkennari 1. 
bekkjar hefur samband 
við leikskólastjóra 

Desember  Leikskólabörn taka þátt í samsöng í skólanum. 
Sungin jólalög við jólatréð í hátíðarsal skólans 
á Stokkseyri 

Deildarstjóri 
Barnaskólans hefur 
samband við 
leikskólastjóra. 

Janúar  Elstu börnin í leikskólunum koma í heimsókn í 
Barnaskólann. Fá að skoða skólann og 
skólavistun.  

Leikskólastjóri hefur 
samband við 
deildarstjóra 
Barnaskólans. 

Janúar til 
mars 
 

 Elstu leikskólabörnin koma í heimsóknir í 
Barnaskólann, fá að horfa á sundkennslu og 
taka þátt í íþróttum og öðrum tímum.  

Leikskólastjóri hefur 
samband við 
íþróttakennara 
Barnaskólans um 
fyrirkomulagið. 

Mars 
 

 Innritun leikskólabarna í grunnskólann. 
Foreldrar sækja um rafrænt inn á Mín Árborg. 

 Bréf um Vorskólann er sent til foreldra og 
leikskólanna.  

Deildarstjóri 
barnaskólans sendir 
bréfið til foreldra. 
Einnig er bréfið sent til 
leikskólastjóra ásamt 
skipulagi fyrir 
Vorskólann. 



 

Apríl 
 

 Vorskólinn fer fram. 
Fyrsta daginn koma börnin í fylgd foreldra í 
skólaheimsókn. Skólastjórnendur taka á móti 
börnunum og foreldrum, ganga með þeim um 
skólann og skoða hann. Annan og þriðja 
daginn fylgja leikskólakennarar börnunum í 
skólann.  

 

Deildarstjóri 
Barnaskólans heldur 
utan um skipulagið 
fyrir vorskólann. 

Maí  Leikskólabörn taka þátt í 
Barnabæjarverkefninu. 

Barnabæjarnefnd 
Barnaskólans hefur 
samband við 
leikskólastjóra 

 

 

September - 
apríl 

 Stefnt skal að gagnhvæmum heimsóknum 
kennara frá leikskólunum og Barnaskólanum. 

 Markmið að skapa sem best tengsl skólastiganna 
og ná samfellu í námi barnanna. 

Leikskólastjóri ásamt 
deildarstjóra 
Barnaskólans 
skipuleggja 
heimsóknirnar. 

 


