
Brúum bilið – skipulag heimsókna milli skólastiga 

Grunnskóli heimsækir leikskóla  
1.heimsókn 

Miðvikudagur 19. okt. kl. 9.30 – 11.00 heimsækir 1. S Lönguhóla og Krakkakot –  

Þau börn sem voru á Krakkakoti heimsækja Krakkakot og Lönguhólabörn heimsækja 

Lönguhóla 

2.heimsókn 

Föstudagur 13. jan. kl. 10.00 – 11.00 allir í 1. S í heimsókn á Krakkakot 

3.heimsókn 

Miðvikudagur 18. jan. kl. 10.00 – 11.00 allir í 1. S í heimsókn á Lönguhóla  

Leikskóli heimsækir grunnskóla 
1.heimsókn – kynnisferð 

Mánudagur 3. okt. kl. 10.00 – 11.00. Skólastjóri tekur á móti öllum hópnum og sýnir húsið 

og umhverfið. Endað á að leika sér úti. 

 

2.heimsókn 

Þriðjudagur 15. nóv. kl. 9.50 – 11.10. Farið í smiðjur, blandaðir hópar af báðum leikskólum. 

Helmingur fer í myndmennt og helmingur fer í textíl. 

Þriðjudagur 22. nóv. kl. 9.50 – 11.10. Farið í smiðjur, blandaðir hópar af báðum leikskólum. 

Helmingur fer í myndmennt og helmingur fer í textíl (víxlað frá því síðast). 

 

3.heimsókn 

Þriðjudagur 24. jan. kl. 9.50 – 11.10 Lönguhólar - farið í heimilisfræði. 

Fimmtudagur 26. jan. kl. 9.50 – 11.10 Krakkakot – farið í heimilisfræði. 

 

4.heimsókn 

Miðvikudagur 15. feb. kl. 9.30 – 9.50 frímínútur, 9.50 - 10.40 Kátakot  

 

5.heimsókn 

Föstudagur 10. mars kl. 9.50 – 11.10 hringekja og hádegismatur 

BB-teymið hittist miðvikudaginn 8. mars kl. 11:30 í Hafnarskóla til að skipuleggja 

heimsóknina og setja upp hringekjuvinnu með 3 (6) stöðvum 

 

6.heimsókn 

Miðvikudagur 26. apríl kl. 9.50  tónlistarheimsókn hjá Sigurði Páli tónmenntakennara. Báðir 

leikskólar. 

 

 



7.heimsókn 

Miðvikudagur 3. maí kl. 8.45 – 9.30 1. S, 2. S, 3.E  og báðir leikskólahóparnir fara saman í 

Báruna (og borða saman ávaxtabita). Skipulag stundarinnar í höndum grunnskólakennara.  

 

8. heimsókn 
Vorskóli  - verður ef búið er að ákveða hvaða kennari tekur við hópnum. Þá er þetta stutt 
„skólaheimsókn“ með umsjónarkennaranum. 

Heimsóknir kennara milli skólastiga 
Leikskólakennarar ætla að koma í heimsókn til 1. S. 

Sonja á Lönguhólum og Elínborg á Krakkakoti koma þriðjudaginn 1.nóv. kl. 8.20 til að 

sjá hringekju og FAD vinnu. 

 

 

Grunnskólakennari heimsækir Lönguhóla/Krakkakot  

Styrgerður heimsækir Krakkakot 1. des kl. 13.10 til að fylgjast með stærðfræði  

Styrgerður heimsækir Lönguhóla 9. feb kl. 9.00 til að sjá Lærum og leikum vinnu  

 

 

 


