11. Samstarf við Grunnskóla
Samvinna

við

grunnskóla

er

mikilvægur

þáttur

í

leikskólastarfinu.

Markmiðið er að auðvelda börnunum að flytjast milli skólastiga og að nám
og starf barnanna sé samfellt. Þetta bil er
brúað með góðu samstarfi við Grunnskólann
austan Vatna sem hefur starfsstöðvar í sömu
byggðakjörnum og Leikskólinn Tröllaborg.
Kennarar

á

báðum

skólastigum

leggja

metnað sinn í að hafa gott samstarf sín á milli.
Á báðum starfsstöðvum er unnið eftir starfsáætlun milli leik- og grunnskóla
á hvorum stað. Misjafnt er milli ára hvernig samstarfið er og ræðst það að
miklu leiti af samsetningu barnahópanna á hvoru skólastigi fyrir sig.
Markmiðið með samstarfi milli skólastigana er að:


skapa samfellu í skólagöngu barna frá leikskóla til grunnskóla þannig
að markvisst framhald sé á kennslu og námi barnsins á milli
skólastiga.



minnka bilið á milli skólastiga og auðvelda börnum að hefja nám á
nýju skólastigi.



nýta sérstöðu skólanna og umhverfis þeirra í samstarfinu.

11.1.

Fimm ára börnin og grunnskólinn

Elstu börn leikskólans eru í skólahóp en í skólahóp er grunnskólagangan
undirbúin. Einbeiting barnanna er þjálfuð auk þess sem þau kynnast
bókstöfum og tölustöfum og vinna að ýmsum fjölbreyttum verkefnum.
Gerðar hafa verið sérstakar námskrár fyrir samstarf milli Leikskólans
Tröllaborgar og Grunnskólans austan Vatna, annars vegar á Hólum og hins
vegar á Hofsósi. Þessar námskrár eru endurskoðaðar á hverju hausti og
geta verið breytilegar milli ára allt eftir fjölda og samsetningu barnahópsins.
Námskrárnar eru aðgengilegar á heimasíðu leikskólans. Námskrárnar er
hægt að nálgast hér.

11.2.

Tröllaborg Hofsósi

Skólahópurinn fer í nokkrar kennslustundir með yngstu deild grunnskólans.
Yngsta deild grunnskólans kemur í heimsókn í
leikskólann einu sinni að hausti. Í tilefni af degi
íslenskrar tungu koma nemendur 7. bekkjar og lesa
fyrir leikskólabörnin.
Frá miðjum nóvember og fram að páskum fer skólahópurinn í íþróttir einu
sinni í viku með nemendum yngstu deildar grunnskólans.
Í maí fer skólahópurinn þrjá daga í grunnskólann og tekur þátt í þemadögum
með fyrsta til sjöunda bekk.

11.3.

Tröllaborg Hólum

Einu sinn í viku fer skólahópurinn í heimsókn í grunnskólann og tekur þátt í
lestrarstund með yngstu deildinni. Einu sinni í viku er sameiginleg
útikennsla

hjá

elstu

árgöngum

leikskólans

og

yngstu

árgöngum

elstu

nemendur

grunnskólans.
Einu

sinni

grunnskólans

í

viku
inn

í

fara

leikskóla

og

sjá

um

lestrarstundir í hópastarfi leikskólabarnanna.
Frá miðjum nóvember og fram að páskum fer
skólahópurinn í íþróttir einu sinni í viku með
nemendum yngstu deildar grunnskólans.
Á vorönninni fer skólahópurinn 3-5 daga í grunnskólann og tekur þátt í
skólastarfinu með nemendum grunnskólans.
Sameiginleg útskrift nemenda í leik- og grunnskólanum er í maí. Þegar
leikskólastjóri er búin að útskrifa sína nemendur tekur umsjónarkennari
yngstu nemenda grunnskólans formlega við nýju nemendunum og býður þá
velkomna í skólann.

11.4.

Samráðsfundir við skólaskipti

Haldinn er skilafundur að vori þar sem gerð er grein fyrir stöðu hvers
nemanda áður en grunnskólaganga hefst. Samkvæmt 16. grein laga um

leikskóla er skylt að láta þær persónuupplýsingar sem fyrir liggja og
nauðsynlegar eru fyrir velferð og aðlögun barnsins í grunnskóla fylgja á milli
skólastiga. Deildarstjórar fylla út sérstakt eyðublað um stöðu barnsins við
skólaskil. Fundinn skal halda í maí og eru skólastjórnendur leik- og
grunnskóla ábyrgir fyrir því að til fundanna sé boðað. Fundinn sitja
deildarstjóri

leikskólans og væntanlegur

umsjónarkennari og einnig

foreldrar ef þurfa þykir. Skólastjórar hafa rétt til setu á fundinum.

11.5.

Sameiginlegir viðburðir

Skólarnir eru með ýmsa sameiginlega viðburði s.s. nóvemberskemmtun,
litlu jól, öskudag, danssýningu, jólaföndur, vinakaffi og vinadag.
Gönguferð – Í september ár hvert fer skólahópurinn á Hólum í gönguferð
ásamt nemendum Grunnskólans að Hólum. Misjafnt er hvert farið er en
gönguferðin er tveggja til þriggja tíma löng.
Vinadagurinn – Á vinadeginum hittist elsti árgangur leikskólans ásamt öll
grunnskólabörnum í Skagafirði í íþróttahúsinu á Sauðárkróki og eiga
skemmtilegan dag saman.
Nóvemberskemmtun - Í tilefni af Degi íslenskrar tungu er haustskemmtun
í Grunnskólanum að Hólum. Skólahópurinn á
báðum

starfsstöðvum

tekur

þátt

í

nóvemberskemmtun á Hólum. Yfirleitt er eitt
stutt leikrit og sungin tvö lög.
Litlu jól – Sameiginleg Litlu jól eru á Hólum. Fyrst er hver hópur með sínum
kennara en kl. 12:00 er sameiginleg jólamáltíð beggja skólastiga. Eftir
hádegismatinn er svo sameiginlegt jólaball í umsjón foreldrafélaganna.
Öskudagur – Sameiginleg uppákoma er á Hólum þar sem „kötturinn“ er
sleginn úr tunnunni.
Danssýning – Þegar danskennsla er í Grunnskólanum hafa foreldrar í
leikskólanum keypt danskennslu fyrir sín börn. Danskennslan endar á
sameiginlegri danssýningu beggja skólastiga.
Vinakaffi – Nemendur í Grunnskólanum á Hofsósi bjóða nemendum
Leikskólans á Hofsósi í vinakaffi einu sinni á vetri.

