
2021-2022 

Brúum bilið  
Samstarfssamningur  

Flataskóla og leikskóladeildar Flataskóla, Bæjarbóls og Kirkjubóls  

 

Markmið 

• að efla tengsl og samvinnu milli leik- og grunnskóla.  

• að skapa samfellu í námi barna/nemenda á þessum tveimur skólastigum.  

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

• að byggja upp gagnkvæma þekkingu og skilning á starfi kennara á hvoru skólastigi.  

• að auka samstarf um fagleg málefni.  

 

Skipulag samstarfsins 
Stefnt skal að því að hvert leikskólabarn fari að 4 sinnum í heimsókn í grunnskólann og hvert 
grunnskólabarn heimsæki sömuleiðis 2 sinnum leikskóla.  Í heimsóknunum ganga nemendur 
inn í það starf sem fyrir er á hverjum stað. Lagt er upp úr því að leikskólabörnin skoði 
grunnskólann og kynnist bæði frímínútum og nestistímum.  Leikskólahópum er boðið að 
koma og horfa á atriði 1.bekkja í morgunsamveru á sal skólans. Við það tækifæri sýna 
leikskólahóparnir einnig atriði sem þeir hafa æft. 

 

Fjöldi í skóladeildum leikskólanna:  

Leikskóli Barnafjöldi 

Bæjarból 21 

Flataskóli 5 ára 12 

Kirkjuból 7 

Alls 40 

  

Börnum í leikskóladeild Flataskóla er skipt í 2 hópa, A og B. 

Leikskóli Hópur 1 – Margrét Hópur 2 – Sveinbjörg Hópur 3 - Rósa 
Bæjarból 7 7 7 
    
Flataskóli 5 ára 4 4 4 
Kirkjuból 3 2 2 

    
 

Lagt er upp með að hóparnir haldist í heimsóknum í 1.bekk og þannig heimsæki 
leikskólabörnin sama kennarann og sömu kennslustofuna í öll skiptin.   



2021-2022 

Skipulag samstarfs 

 

Dagsetning Tími Heimsókn 
2.nóvember 12:30-13:30 Bæjarból heimsækir 1.bekk Flataskóla. Hópnum 

skipt í þrennt.   
 

9.nóvember 12:30-13:30 Kirkjuból og leikskóladeild Flataskóla heimsækir 
1.bekk Flataskóla.  Hópnum skipt í þrennt.   
 

3.desember 12:30-13:30 1.bekkur heimsækir leikskóla. 
 

   

8.febrúar 9:00-9:45 Leikskólar heimsækja 1.bekk í samveru á sal.  
1.bekkur og leikskólar sýna atriði.  
 

8.mars 12:30-13:30 1.bekkur heimsækir leikskóla. 
 

26.apríl 9:00-10:30  Bæjarból heimsækir 1.bekk Flataskóla – 
kennslustund, nesti og frímínútur.  Hópnum skipt í 
þrennt. 
 

3.maí 9:00-10:30  Kirkjuból og leikskóladeild Flataskóla heimsækja 
1.bekk Flataskóla – kennslustund, nesti og 
frímínútur. Hópnum skipt í þrennt.   
 

31.maí 9:00-11:30 Vorskóli fyrir leikskólabörn sem innrituð eru í 
Flataskóla. 
 

 

Tengiliðir 

Flataskóli – deildarstjóri yngra stigs Helga helgakris@flataskoli.is 

Flataskóli – 1.bekkur Íris irisb@flataskoli.is 

Flataskóli - leikskóladeild Herdís herdisj@flataskoli.is 

Bæjarból Gunnhildur gunnhildurs@leikskolarnir.is 

Kirkjuból  Ásta astava@leikskolarnir.is 

Kirkjuból  Haraldur haraldurha@leikskolarnir.is 

 

 


