
 

1. Tímarammi samstarfsáætlunar 2015-2016   

Mánuður Atburður Markmið Ábyrgð 
- Mat og skráning 

Umsjón Tími 

Ágúst Verkefnastjórar fara yfir tímasetningar og á-
herslur vetrarins. Starf í sept. undirbúið 

Að skipuleggja samstarf vetrarins OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRI Eftir 15. ág. 

September Stýrihópur fer yfir áherslur vetrarins og 
matskýrslu frá MVS-HÍ 

Að fara yfir áherslur vetrarins OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRI 2. vika sept 

Stýrihópur fer yfir áherslur og undirbýr 
starfsdag. Undirbúningshópur stofnaður 

Samráð og upplýsingamiðlun OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRI 2. vika nóv. 

Deildarstjórar og 1. bekkjarkennarar skipu-
leggja starfið og velja lög fyrir Dag ísl. tungu. 

Að styrkja tengslin, miðla upplýsingum og 
skipuleggja samstarfið. 

- Upplýsingum miðlað til OM-verkefna-
stjóra 

V.STJÓRAR  

Upplýsingatorg ÞB hjá 1. bekk Að miðla hagnýtu upplýsingaefni um þjónustu 
borgarinnar og fleira aðila til foreldra. 

Fjölmenningarteymi ÞB og kennsluráðgj. 
- Upplýsingar til OM-verkefnastjóra  

EHL, 
EMILIÍA 

 

1. bekkur heimsækir leikskólana  
Börnin sækja söngbókina sína og taka þátt í 
frjálsum leik. Auka söngbækur til ef vantar. 

Að nemendur finni samfellu og öryggi við 
skólaskiptin. Að kennarar 1. bekkjar kynnist starfi 
leikskólans. Að auka vægi söngs í 1. bekk. 

Verkefnastjórar á leikskólunum  
- Myndefni á vef 
- Kennarar og deildarstj. fylla út matsblað 

V.STJÓRAR  

Heimsókn kennara 1. bekkjar í leikskóla 
 

Að styrkja tengslin, miðla upplýsingum og að 
kennarar 1. bekkjar kynnist starfi leikskólans. 

VerkefnastjórarOM 
- Myndir og kynningarefni 
- Kennarar og deildarstj. fylla út matsblað 

V.STJÓRAR Lok sept. 

Alþjóðlegi/Evrópski tungumáladagurinn 
Nemendur í 5. bekk lesa á ýmsum tungumálum 
(íslenska + móðurmál) í leikskóla 

Að miðla góðum fyrirmyndum til yngir barnanna og 
styðja við virkt tvítyngi 

VerkefnastjórarOM 
- Myndir og kynningarefni 
- Kennarar og deildarstj. fylla út matsblað 

V.STJÓRAR 26. sept. 

Október Verkefnastjórar skipuleggja starfið í október Að skipuleggja samstarfið OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRAR 1. vika okt. 

Stór sameiginlegur starfsdagur Að styrkja tengslin og fræðast saman um efni tengt 
markmiðum OM-verkefnisins.  

Undirbúningshópur V.STJÓRI 9.október 

Skimanir og fundir 
ToveKrogprófið lagt fyrir 1. bekk 

Að meta stöðu nemenda og bregðast við henni 

Að fylgjast með þeim nemendum sem ÞBskilaði 

Starfsmenn skóla, heilsugælu og ÞB 
- Tölulegum upplýsingum miðlað inn á 

FEL  



 
ÞB fylgist með sínum skjólstæðingum Fundur 
skóla, heilsugæslu og ÞB. 

upplýsingum um í apríl.  

Að skapa tengsl og móta stefnu stöðu nemenda 

fund OM-verkefnastjóra 

Breiðholtsbylgjan Að fræðast og tengjast samfélaginu í Breiðholti OM-verkefnastjórar V.STJÓRI 9. okt 

 Heimsóknir milli leikskóla 
Börnin hittast og syngja saman 

Að verðandi skólafélagar kynnist og skapi tengsl Deildarstjórar HÖ 
- Myndefni á vef 
- Deildarstjórar fylla út matsblað 

V.STJÓRAR  

Nóvember Verkefnastjórar skipuleggja starfið í 
nóvember. 

Að skipuleggja samstarfið og fræðslu á starfsdegi OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRAR 1. vika nóv. 

Deildarstjórar og 1. bekkjarkennarar 
skipuleggja heimsókn 1. bekkjar. Leikskólinn 
kynnir starf sitt. 

Að styrkja tengslin, miðla upplýsingum, ræða 
samstarfið og fræðast saman um efni tengt 
markmiðum OM-verkefnisins.  

OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

HÖF  

1. bekkur heimsækir leikskólana 
Unnið með þemaverkefni 

Að nemendur finni samfellu við skólaskiptin. 

Að kennarar 1. bekkjar kynnist starfi leikskólans. 

Verkefnastjórar á leikskólunum  
- Myndefni á vef 
- Kennarar og deildarstj. fylla út matsblað 

HÖF  

Dagur íslenskrar tungu 

Leikskólabörn af báðum leikskólum syngja 
saman í athöfn í Fellaskóla  

Að leikskólabörnin kynnist grunnskólanum betur.  Stjórnendur og deildarstjórar 
- Myndir á heimasíðu 
- Umræða verkefnastjóra 

HÖF  

Desember Verkefnastjórar skipuleggja starfið í desember. Að skipuleggja samstarfið og fræðslu á starfsdegi OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRAR 1. vika des. 

Helgileikur 
Leikskólabörnum boðið á generalprufu á 
helgileik í skóla 

Að leikskólabörnin kynnist grunnskólanum enn 
betur og finni til öryggis þar. 

Verkefnastjórar HÖF 
- Myndir á heimasíðu 
- Umræða verkefnastjóra 

HÖF  

Janúar  Verkefnisstjórar fara yfir skipulag vormisseris 
og undirbúa starfið í jan. og feb 

Að skipuleggja samstarfið  OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRA
R 

2. vika jan. 

Stýrihópur metur starfið og fer yfir áherslur 
vormisseris 

Samráð og upplýsingamiðlun OM-verkefnastj. og ranns.hópur MVS-HÍ 
- Fundargerð 

V.STJÓRI 2. vika jan. 

Leikskólabörn koma í smiðjur  Að kynnast húsnæði grunnskólans og starfsemi. 
Að leikskólabörnin finni öryggi við skólaskiptin. 
Að kennarar leikskóla kynnist grunnskólastarfinu. 

Verkefnastjórar HÖF 
- Myndum miðlað á heimasíðum HÖF 
- Kennarar og deildarstj. fylla út matsblað 

HÖF  

Bréf um skráningu í skóla og frístundberst 
foreldrum.  Ef við á senda leikskólastjórar þýðingu á 

Að kynna grunnskólastarfið og tryggja skráningu. 
 

SFSog leikskólastjórar 
- Upplýsingar til OM-verkefnastjóra 

SFS  



 
bréfinubréfi (sem til er á 10 tungumálum) til foreldra 

Febrúar  Fundur skólastjórnenda 
um skóladagatal 

Að tryggja sameiginlega starfsdaga í hverfinu á 
næsta skólaári. 

Skólastjórnendur 
- Uppl. til OM-stýrihóps og verkefnastjóra 

HÖF  

Deildarstjórar og 1. bekkjarkennarar 
skipuleggja sameiginlegt þemaverkefni 

Að styrkja tengslin, miðla upplýsingum, ræða 
samstarfið  

OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

HÖF  

Fundur um niðurstöður námsmats 1.bekkinga Að styrkja tengslin, miðla upplýsingum, ræða 
samstarfið 

Deildarstjóri yngsta stigs, deildarstjórar 
leikskóla, leik-og grunnskólastjórar 

EHL  

Febrúar Verkefnastjórar fara yfir skipulag starfsins í 
mars  

Að skipuleggja samstarfið  OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRAR 1. vika mars 

Mars  Stýrihópsfundur Samráð og upplýsingamiðlun OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRI 2. vika mars 

Leikskólabörn heimsækja frístund 
 
 

Að kynnast húsnæði grunnskólans og starfsemi. 
Að leikskólabörnin finni öryggi við skólaskiptin. 
Að kennarar leikskóla kynnist grunnskólastarfinu. 

Verkefnastjórar HÖF 
- Myndum miðlað á heimasíðum HÖF 
- Kennarar og deildarstj. fylla út matsblað 

HÖF  

Verkefnastjórar fara yfir skipulag starfsins í 
apríl 

Að skipuleggja samstarfið  OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRAR 1. vika apríl 

Apríl  Skilafundur ÞB 
Upplýsingum um skjólstæðinga sem byrja í 1. 
bekk miðlað til grunnskólans 

Að lykilaðilar frá grunnskólunum fái greinargerð 
vegna allra barna sem tengjast ÞB. 

Starfsmenn ÞB og deildarstjóri F, 
sérkennari og þroskaþjálfi  
- Tölulegar uppl. til OM-verkefnastjóra 

ÞB  

Leikskólarnir skila gögnum til grunnskólans 
með umræðum og skráningum á pappír 

Að efla upplýsingaflæði milli skólastiga og undirbúa 
komu leikskólabarna í grunnskólann. 

Deildarstjórar á leikskólum, deildarstjóri F, 
sérkennari og þroskaþjálfi  

HÖF  

 Verkefnastjórar endurskoða samstarfsáætlun 
og undirbúa vorskóla 

Að skipuleggja samstarfið með áherslu á valið efni OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRAR 1. vika maí 

Maí Stýrihópur metur starfið og leggur línur fyrir 
næsta skólaár 

Samráð, upplýsingamiðlun og mat OM-verkefnastjórar 
- Fundargerð 

V.STJÓRI 2. vika maí 

Útskrift leikskólabarna í hátíðarsal Fellaskóla 
og kynning á skóla 

Að skapa samfellu milli leik- og grunnskólans. 
Að miðla upplýsingum til foreldra um skólastarfið 
og auðvelda þeim og börnunum skólaskilin. 

Skólastj., deildarstj. og verkefnastj.HÖF 
- Myndir og kynningarefni 
- Rýni á fundi OM-verkefnastjóra 

HÖF  

3 daga vorskóli og kynning fyrir foreldra 
Börnum utan hverfis og foreldrum boðið í 
heimsóknina 

Að börnin kynnist fjölbreyttu starfi skólans og finni 
til öryggis við skólaskiptin. Að verðandi kennarar 1. 
b. kynnist nem. og þeir hver öðrum. 

Verkefnastjórar HÖF 
- Kennarar og deildarstj. fylla út matsblað 
- Myndir á vef og rýni á fundi OM-vstj. 

HÖF  

Fundur verkefnastjóra OM Að meta samstarfið á árinu, horfa til framtíðar og OM-verkefnastjórar V.STJÓRAR 1. vika júní 



 

 

Ljósblár Heimsóknir nemenda í leikskóla 

Appelsínugulur Heimsóknir barna í skóla/leikskóla 

Grænn Samráð starfsmanna 

Fjólublár  Foreldratenging 

Grár Tengt þjónustumiðstöð 

    

HÖF Holt, Ösp og Fellaskóli 

ÞB Þjónustumiðstöð Breiðholts 

OM Okkar mál 

SFS Skóla- og frístundasvið 

 

 

um mat á samstarfi senda út rafrænar kannanir til þátttakenda - Í OM-skýrslu skólaársins 

Matsþætti sinnt með rýnihópum Að meta verkefnið OM-verkefnastj. og ranns.hópur MVS-HÍ V.STJÓRI  

Júní  Lokaskýrsla og áætlun kynnt fyrir stýrihópi Samráð og upplýsingamiðlun OM-verkefnastjórar V.STJÓRI 2. vika  

     

     


