
Samstarfssamningur  leik- og grunnskóla á Álftanesi/Garðabæ           

Álftanesskóli, Holtakot og Krakkakot 

Veturinn 2017 -2018 

 

September – Samstarfsáætlun gerð fyrir haustönn. Fundur haldinn í Álftanesskóla.  

 

September – maí -  Holtakot og Krakkakot skipuleggja reglulegar heimsóknir í íþróttahús.  

September –  Nemendur 1. bekk heimsækja leikskóla. 

September -  Fyrsta heimsókn leikskólabarna í Álftanesskóla.  

Október  –  Krakkakot/Holtakot koma í heimsókn í myndmennt. Einn hópur frá Krakkakoti í 

heimsókn í heimilisfræði. 

Október –  Fyrsti bekkur Álftanesskóla kemur í heimsókn á Holtakot og Krakkakot. 

Nóvember  – Seinni hópurinn af Krakkakot og skólahópur af Holtakoti koma í heimsókn í heimilisfræði, 

auk þess taka hópar af báðum leikskólunum þátt í íþróttatíma með 1.bekk. 

Desember  –  Skólahópar koma tvisvar í  heimsókn í jólamánuði, á jólasamveru með yngsta stigi og til 

að horfa á helgileik hjá 4.bekk. 

 

2018 

Janúar -  Samstarfsáætlun gerð fyrir vorönn. Fundur haldinn á Krakkakoti. Farið yfir skipulag 

vorannar.  

 

Janúar -  Skólahóp af Holtakoti boðið í heimsókn í 1. bekk. Leikjadagur.  

Janúar – Skólahóp af  Krakkakoti boðið í tónmennt. 

Febrúar - Skólahópum af Krakkakoti boðið í heimsókn í 1. bekk. Leikjadagur. 

Mars -  Börnum af Holtakoti og Krakkakoti boðið á samveru hjá yngsta stigi. 

Mars/apríl - Holtakot og Krakkakot heimsækja 1. bekk, í eina kennslustund. (6-7 leikskólabörn í 

bekk) 

Apríl – Holtakot og Krakkakot fara í heimsókn í Frístund. 

Apríl – maí -  Holtakot/Krakkakot koma í heimasókn í matsal Álftanesskóla og snæða hádegisverð.  

Maí  – Leikskólabörn taka þátt í frímínútum. 



 

Um miðjan maí – Vorheimsókn/skóli. Leikskólabörn koma í eina kennslustund. Kennarar í 1. bekk 

taka á móti nemendum. Vinna samstarfsverkefni Vinatré á gang skólans. 

Maí -  Heimsókn á milli leikskóla.  

Maí – Samstarfsfundur á Holtakoti. Endurmat og línur lagðar fyrir næsta skólaár. 

 

Rannveig Stefánsdóttir, 

Tengiliður leik- og grunnskóla Álftanes/Garðabæ 

Álftanesskóli 14. september 2017 
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