Samstarf Tröllaborgar og Grunnskólans austan-Vatna að Hólum
Markmið:




Að skapa samfellu í skólagöngu barna frá leikskóla til grunnskóla þannig
að markvisst framhald sé á kennslu og námi barnsins á milli skólastiga.
Að minnka bilið á milli skólastiga og auðvelda börnum að hefja nám á nýju
skólastigi.
Að nýta sérstöðu skólanna og umhverfis þeirra í samstarfinu.

Leiðir:





Samskipti og samvinna í námi og kennslu
Samráðsfundir við skólaskipti
Samráðsfundir að hausti
Sameiginlegir viðburðir

Ávinningur:


Leikskólabörnin læra að þekkja húsnæði grunnskólans.



Leikskólabörnin hafa kynnst kennurum grunnskólans.



Leikskólabörnin hafa kynnst nemendum grunnskólans.



Þessi samskipti auðvelda leikskólabörnunum að byrja í grunnskólanum.



Grunnskólabörnin halda tengingu við kennara og nemendur leikskólans.



Félagsleg tengsl skapast milli ólíkra aldurhópa.



Samskipti kennara beggja skólastiga aukast og þar með skilningur á því
starfi sem fram fer í hvorri stofnun fyrir sig.

Samskipti og samvinna í námi og kennslu
Íþróttir
Elsti árgangur nemenda leikskólans fer með yngstu nemendum grunnskólans í
íþróttir einu sinni í viku u.þ.b. hálfan veturinn, allt eftir aðstæðum hverju sinni.
Starfsmaður frá leikskólanum fylgir nemendum í íþróttatímana nema annað sé
ákveðið.
Umsjón: Íþróttakennari grunnskólans.

Útikennsla
Einu sinni í viku er sameiginleg útikennsla hjá elstu árgöngum leikskólans og
yngri deild grunnskólans. Starfsmaður frá grunnskólanum fylgir nemendum
grunnskólans í útikennsluna.
Umsjón: Umsjónarmaður útikennslu í leikskólanum og grunnskólanum.
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Grænfáninn
Sameiginlegir Grænfánafundir og sameiginleg stefna í Grænfánamálefnum
Umsjón: Umsjónarmenn Grænfánans á báðum skólastigum.

Leikur á leikskólanum
Einu sinni á vetri fara yngstu nemendur grunnskólans í leikskólann og fá að leika
sér þar.
Umsjón: Deildarstjóri leikskólans og kennari yngri deildar grunnskólans.

Sögustundir
Einu sinni í viku eru sameiginlegar lestrarstundir hjá elsta árgangi leikskólans og
yngstu árgöngum grunnskólans.
Umsjón: Umsjónarkennari yngri deildar grunnskólans og deildarstjóri leikskólans.

Lestrarstundir
Einu sinni í viku fara elstu nemendur grunnskólans inn í leikskóla og sjá um
lestrarstundir í hópastarfi leikskólabarnanna.
Umsjón: Umsjónarmaður lestrarkennslu í grunnskólanum og deildarstjóri
leikskólans.

Skólaheimsókn á vordögum
Elsti árgangur leikskólans tekur þátt í starfi grunnskólans í eina viku á vorönn, frá
kl. 8:10 – 12:30.
Umsjón: Umsjónarkennari yngri deildar grunnskólans.

Samráðsfundir við skólaskipti
Haldinn er skilafundur að vori eða í byrjun haustannar þar sem gerð er grein fyrir
stöðu hvers nemanda áður en grunnskólaganga hefst. Skólastjórnendur leik- og
grunnskóla eru ábyrgir fyrir því að til fundarins sé boðað. Fundinn sitja deildarstjóri
leikskólans og væntanlegur umsjónarkennari, einnig foreldrar ef þurfa þykir.
Skólastjórar hafa rétt til setu á fundinum.
Fyrir fundinum liggja eftirfarandi gögn:







Umsagnarblöð leikskólans
Niðurstöður úr Hljóm 2
Greiningar einstakra barna ef til eru
Gerd Strand matslisti í þeim tilvikum sem hann er til
Ferilbók – Vörður á leið til læsis
Upplýsingar frá Heilsugæslu sem foreldrar eru sammála um að veita.

Samráðsfundur að hausti
Samráðsfundur að hausti þar sem farið er yfir samstarfið og heimsóknir
skipulagðar.
2

Fyrir fundinum liggja eftirfarandi gögn:
- Samsetning barnahópsins
- Stundarskrár
Umsjón: Skólastjórar bera ábyrgð á að til þessa fundar sé boðað.

Sameiginlegir viðburðir
Gönguferð að hausti
Ár hvert er fara allir nemendur grunnskólans og leikskólans í gönguferð að hausti
um næsta nágrenni skólans. Miða skal við að gönguferðin taki u.þ.b. 3 – 4
klukkustundir og sé farin eigi síðar en um miðjan september.
Umsjón: Stjórnendur skólanna sjá um að finna hentuga dagsetningu. Fulltrúar
hvors skólastigs eru skipaðir að hausti í undirbúningshóp sem sér um að
skipuleggja daginn í samráði við stjórnendur.

Nóvemberskemmtun
Nemendur leikskólans sýna atriði á haustskemmtun Grunnskólans sem haldin er í
nóvember ár hvert.
Umsjón: Skólastjórnendur

Litlu jól
Litlu jólin eru haldin síðasta kennsludag Grunnskólans fyrir jólafrí. Í hádeginu
borða nemendur saman hátíðarmálsverð en eftir það er haldið sameiginlegt
jólaball í Grunnskólanum. Foreldrar eru sérstaklega hvattir til að taka þátt í
jólaballinu.
Umsjón: Skólastjórnendur sjá um skipulag dagskrár í samvinnu við foreldrafélög
Grunnskólans og leikskólans.

Öskudagur
Sameiginleg stund í Grunnskóla þar sem kötturinn er sleginn úr tunnunni, farið í
leiki og haldið grímuball.
Umsjón: Skólastjórnendur

Danssýning
Í lok danskennslu er haldin danssýning þar sem nemendur leik- og grunnskóla
sýna dansa fyrir foreldra og aðra gesti.
Umsjón: Skólastjórnendur í samráði við danskennara.

Umhverfisdagur að vori
Sameiginlegur vinnudagur leik- og grunnskóla þar sem unnið er að verkefnum
sem tengjast umhverfismálum.
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Umsjón: Stjórnendur skólanna sjá um að finna hentuga dagsetningu. Fulltrúar
hvors skólastigs eru skipaðir að hausti í undirbúningshóp sem sér um að
skipuleggja daginn í samráði við stjórnendur.

Útskrift og skólaslit
Útskrift elsta árgangs leikskólans fer fram á skólaslitum grunnskólans.
Umsjónarkennari yngstu nemenda grunnskólans tekur formlega við nýjum
nemendum og býður þá velkomna.
Umsjón: Skólastjórnendur
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