
Samstarf Síðuskóla við 

Krógaból og 

Hulduheima  2017-2018 

Leikskóli—grunnskóli 

 

Skólastjóri: Ólöf Inga Andrésdóttir 

Tengiliður: Marías Ben. Kristjánsson deildarstjóri  

Sími: 462-2588 

Netfang: mbk@akmennt.is 

Heimasíða: http://www.siduskoli.is 

Leikskóli—grunnskóli 

Síðuskóli 

 

  

Síðuskóli 

Krógaból 

Hulduheimar 

 Leikskólinn Krógaból 

Leikskólastjóri: Anna R. Árnadóttir. 

Tengiliður : Líney Elíasdóttir  

 lineye@akmennt.is s:462-7060.  

Una Kristjánsdóttir unakr@akmennt.is 

Heimasíða: http://krogabol.akureyri.is  

               

       Leikskólinn Hulduheimar—Sel 

Skólastjóri: Snjólaug Brjánsdóttir 

Tengiliður : Vala Magnúsdóttir; 

valam@akmennt.is 

Símanúmer: 462-3034.  

Sonja Kro, sonjakro@akmennt.is 

Netfang: hulduheimar@akureyri.is 

 

                                    Síðuskóli                                       

                  Umsjónarkennarar í 1. bekk:                         

Matthildur Stefánsdóttir  

Netfang: hilla@akmennt.is 

Rannveig Björk Heimisdóttir 

Netfang: rannveig@akmennt.is 

Heimasíða: www.siduskoli.is 

Mars eða apríl    Ein kennslustund 

Elstu börn leikskólans taka þátt í 

kennslustund með 1. bekk í Síðuskóla. 

Maí   Vettvangsferð 

Sameiginleg ferð elstu barnanna í leik-

skólunum og 1. bekkjar út í náttúruna, 

t.d. tjaldferð, útistærðfræði. 

Kennaraheimsóknir 

Umsjónarkennarar í 1. bekk  fara og 

fylgast með og taka þátt í starfi í með 

elstu börnunum í leikskólunum. 

Leikskólakennarar koma í heimsókn í 

Síðuskóla og taka þátt í kennslustund. 

Kynningarfundur: Í lok maí ár  hver t.  

Haldinn í Síðuskóla fyrir tilvonandi 

nemendum 1. bekkjar og foreldra þeirra.  

 

  Skipulagsfundur í  

Í fyrstu vikunni í september  

haustið 2018. 

 



Leiðir 

1. Leikskólakennarar elstu barna í leikskólunum, 

deildarstjóri yngri deildar í Síðuskóla og um-

sjónarkennarar í 1. bekk halda fund að hausti 

þar sem vetrarstarfið er skipulagt.  

2. Gagnkvæmar heimsóknir. Börn í elsta árgangi 

leikskólans heimsækja Síðuskóla allt að 5 

sinnum yfir skólaárið og nemendur í 1. bekk í 

Síðuskóla fara með 

ákveðin verkefni í leik-

skólann. 

3. Leikskólakennarar senda gögn um verðandi 

nemendur í Síðuskóla.  

Vetrarstarfið 2017-2018 

Krógaból: „Elstu börnin hittast“ á miðvikudögum 

kl. 10:00-11:00, 30 nemendur. 

Hulduheimar: „Elstu börnin hittast“ á fimmtu-

dögum kl. 9:00-10:00, 18 nemendur. 

 

 

 

Heimsókn í skólann 

Seinni partinn í okt. eða byrjun nóv. 

Elstu börn leikskólans koma í heimsókn til 1. 

bekkjar. Undirbúningur í höndum 1. bekkjar 

kennara. 

Dagur íslenskrar tungu 

16. nóvember 

Nemendur í 4. bekk fara í heimsókn í leikskólana 

og lesa fyrir börnin (2-3 nemendur saman). 

Kakó og smákökur 

Í desember 

Heimsókn 1. bekkinga í leikskólann með smá-

kökur. Þar lesa leikskólakennarar jólasögu og 

nemendur taka þátt í vali. Kakó í boði leik-

skólans. 

Íþróttatími með 1. bekk  

Í janúar eða byrjun febrúar  

Börn úr leikskólunum taka þátt í íþróttatíma 

með 1. bekk. 

Generalprufa fyrir árshátíð 

Í nóvember 

Elstu börnum leikskólans er boðið að koma og 

fylgjast með síðasta æfingarennsli fyrir árshátíð. 

Markmið 
samstarfsins er: 

 Að efla tengsl og samvinnu barna og 

starfsmanna. 

 Að draga úr spennu og kvíða sem 

fylgir því að skipta um skóla.  

 Að auðvelda skólaaðlögun með 

upplýsingagjöf milli kennara beggja 

skólastiga sem og að væntanlegir 

nemendur fái margvísleg tækifæri til 

að kynnast aðstæðum og umhverfi 

grunnskólans. 

 Að leik- og grunn-

skólakennarar verði 

meðvitaðri um starf 

hvers annars. 


