
 

Samstarf Heklukots og Grunnskólans Hellu skólaárið 2019-2020 

 

Vika 40 1.október kl. 13:30. Leikskólabörn koma og skoða skólann (Kristín/Kristinn) 

Vika 42 14.-17.október Bæjarhellan. a.m.k. 4 stöðvar innan skólans geri ráð fyrir leikskólanemendum 

1 starfsmaður frá Heklukoti er til aðstoðar á hverri af þessum stöðvum. 

Vika 45 6.nóvember 13:05 Bókasafnsheimsókn (Susanne) helmingur skólahóps (6-7 nem.) 

Vika 46 12. nóvember 13:05 Bóksafnsheimsókn (Susanne) hinn helmingur skólahóps (6-7 nem.) 

Vika 47 22. nóvember kl. 8:10 söngstund (Valgerður) Söngstund byrjar kl.8:15 mikilvægt að 

nemendur séu komnir tímanlega. 

Vika 47 20. nóvember kl. 9:50-10:50 myndmenntatími (Birta) helmingur skólahóps. 

Vika 48 27. nóvember kl. 9:50-10:50 myndmenntatími (Birta) hinn hluti skólahóps 

Vika 50 11. eða 12.desember er skólahóp boðið í Kakókot á Skóladagheimili (Lovísa) 

Vika 50 13.des. kl. 8:10 Jólasöngstund (Valgerður)Söngstund byrjar kl.8:15 mikilvægt að nemendur 

séu komnir tímanlega. 

Vika 51 19.des. kl. 12:00 jólamatur (Hafdís Dóra) 

Vika 4 22.janúar kl. 8:35-9:30 Helmingur leikskólanemenda kemur í tíma með hálfum 1.bekk. Eftir 

kennslustundina fara leikskólanemendur í frímínútur með yngsta stigi skólans kl. 9:30-9:50 (Íris) 

Vika 5 29.janúar sama dagskrá og í 4.viku. 

Vika 5 31.janúar eða vika 6 7.febrúar  kl.8:10 Þorrasöngstund (Valgerður) 

Vika 6 7.febrúar, heimsókn í skóladagheimili. 

Vika 8 20. febrúar 11:55-12:25 Helmingur skólahóps borðar í mötuneyti skólans (Hafdís Dóra) 

Vika 9 27. febrúar 11.55-12:26 Helmingur skólahóps borðar í mötuneyti skólans (Hafdís Dóra) 

Vika 10 5. mars kl. 10:30-11:10 íþróttatími í íþróttahúsi. Mæta með íþróttaföt og handklæði 

(Þorsteinn Darri) 

Vika 16 15. apríl 9:50-10:30 Textíltími í textílstofu (Anna Gulla) Helmingur skólahóps. 

Vika 16 22. apríl 9:50-10:30 Textíltími í textílstofu (Anna Gulla) Hinn helmingur skólahóps. 

Vika 19 4.maí kl. 13:15-14:30 Vorskóli. Kennari 1. Bekkjar skólaárið 2020-2021 sér um vorskólann ef 

það er möguleiki. Meðal þess sem nemendur gera í vorskóla er að teikna sjálfsmynd og skrifa nafnið 

sitt. Kennarinn varðveitir þetta til haustsins og límir fyrir ofan snaga nemenda áður en þau mæta í 

1.bekk (Valgerður) 

Vika 20 11.maí Vorskóli með væntanlegum kennara ef sá aðili er til staðar. (Valgerður) 

Vika 20 13.maí kl. 10:30-11:10 Kennslustund í umhverfis og útivist. (Þorsteinn Darri og Aníta) 

Vika 22 25. maí kl. 15:00 eða 16:00 heimsókn skólahóps með foreldrum, nemendur sýna foreldrum 

skólann með hjálp kennara/skólastjóra. Fyrirlestur um mikilvægi samvinnu heimilis og skóla hvað 

varðar lestrarkennslu og þjálfun fyrir foreldra á meðan nemendur gera eitthvað skemmtilegt. 

 


