
Tengsl leikskóla og grunnskóla 
Meðal meginatriða nýrrar menntastefnu, sem mótuð var með gildistöku laga um leikskóla, 
grunnskóla og framhaldsskóla 2008, var að auka svigrúm, sveigjanleika og samfellu á milli 
skólastiga og innan hvers skólastigs. Lögð er áhersla á að grunnskólinn komi betur til móts við 
ólíkar þarfir barna en það kallar á að svigrúm í skipulagi náms sé aukið, þ.m.t. námslengd og skil 
milli skólastiga. Helstu markmið samstarfs og tengsla milli skólastiga eru að skapa samfellu í 
námi barna, koma til móts við þarfir þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu náms. Einnig 
er markmiðið að treysta gagnkvæma þekkingu og skilning á starfi kennara og námi nemenda og 
stuðla að vellíðan og öryggi barna þegar þau flytjast milli skólastiga. 
http://namskra.is/books/adalnamskragrunnskola2011/tengslskolastiga 

 

Samstarf við grunnskóla 
Leikskólinn Araklettur tekur þátt í sameiginlegum starfsdegi með skólum í Vesturbyggð og 
Tálknafjarðarhreppi 27. nóvember 2020 og standa vonir til að slíkt  verði árlegt. 

Starfsáætlun um samstarf kennara og starfsfólks: 

• Skólarnir koma sér saman um starfsdaga eins og mögulegt er vegna starfsemi þeirra. 
• Skil milli skólastiga eru árlega að vori. Þegar nemendur flytjast af Arakletti á 

leikskóladeildina Klif í Patreksskóla. Þeir nemendur eru 4´ra ára og því enn á 1. skólastigi. 
Deildarstjórar Kots sjá  um skilin og sérkennslustjóri ef þess er þörf.  

 
Samstarf er talsvert milli leikskólans og grunnskólans. Samvinna við grunnskólann er mikilvægur 
þáttur í leikskólastarfinu og það auðveldar börnunum að flytjast á milli og aðlagast 
leikskóladeild.  

• Nemendur á tveimur elstu deildunum á Arakletti fara í hverri viku í íþróttahús og einu 
sinni í mánuði á bókasafn. 

• Nemendur í 8, 9. og 10. bekk grunnskóla fá val í skólanum hvort þau vilji koma og reyna 
fyrir sér að vinna í leikskólanum á ákveðnu tímabili, allt í samráði við báða 
skólastjórnendur.  

• Einnig bjóða leik- og grunnskólinn upp á óvænta atburði sem ekki eru tímasettir. 

• Samstarf hefur verið sett á fót við tónlistarskólann sem stefnir á að koma reglulega í 
leiksólann og spila og kynna hljóðfæri.  

Meginmarkmið samstarfs skólastiganna er að mynda samfellda heild í námi barna þannig að sú 
þekking og viðfangsefni sem börnin fást við í leikskólanum verði grunnurinn að því sem 
grunnskólanámið byggir á.  

Tengsl leikskóla og grunnskóla kallar á samstarf barna, foreldra og kennara, þar sem velferð, 
þroski og menntun barna er í brennidepli. 

http://namskra.is/books/adalnamskragrunnskola2011/tengslskolastiga


Foreldrar eru mikilvægir tengiliðir milli skólastiga. Þeir miðla upplýsingum um börn sín og 
leikskólagöngu þeirra og eiga rétt á að fá vitneskju um þau gögn sem fylgja þeim úr leikskóla. 
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