
Foreldrar 

athugið 

Mikilvægt er að gott samstarf  sé  

á milli foreldra og leikskóla til að 

börnunum líði vel á leikskólanum 

sínum. Stjörnuhópur er  

mikilvæg viðbót við leikskólanám 

barns þíns og teljum við að það 

sé góður grunnur fyrir börnin til 

að aðlagast  grunnskólagöngu  

sinni. Vinsamlegast  virðið tíma 

þegar barnið er  í Stjörnuhóp og 

mætið með barnið á rétum tíma. 

 

Kær kveðja  

Jóna Rut Jónsdóttir 

Umsjónakennari Stjörnuhóps. 

Heilsuleikskólinn Krókur 
v/ Stamphólsveg 

240 Grindavík 
Sími 4269998 

 
Email: krokur@skolar.is 

Heilsuleikskólinn Krókur 

Stjörnuhópur  

skólaárið  

2009-10 

Heilsuleikskólinn 
Krókur 

www.krokur.skolar.is 

Til foreldra 

barna í 

Stjörnuhóp 

Stjörnuhópur er alla 

þriðjudaga. Kl. 9:30.  
Nema annað sé tekið fram. 



Markmið Stjörnuhóps 

- að brúa bilið milli leik- og grunnskóla.  

- að kenna börnum að vinna í hópi 

jafnaldra.  

- að þjálfa fínhreyfingar æfa rétt grip um 

blýant og skæri. 

- að auka úthald og einbeitingu við 

verkefnagerð. 

- að þau kynnist sínum heimabæ.  

 

Email: krokur@skolar.is 

Heilsuleikskólinn Krókur 

- Samstarf við leikskólann Laut og 

grunnskólann, sem felst í gagnkvæmum 

heimsóknum barnanna. 

- Verkefnavinna í leikskólanum. Börnin 

æfa sig í að skrifa nafnið sitt, ýmsar 

foræfingar, málörvunarverkefni, unnið 

með fyrsta hljóð í orði og stafirnir 

kynntir. 

- Börnin heimsækja stofnanir bæjarins 

s.s. heilsugæslustöð, slökkviliðsstöð, 

bæjarskrifstofur og Víðihlíð. 

Leiðir 

Dagskrá 

Skólaárið 2009-10 

15.09  Verkefnavinna í leikskólanum 

23.09  Útileikjadagur með Laut og 1.bekk  

 kl: 10:10–11:30 

30.09 Heimsókn í leikskólann Laut 

06.10  Heimsókn - Bærinn minn 

14.10  Skólaheimsókn kl. 10:10–11:30 

20.10  Verkefnavinna í leikskólanum 

28.10  1.bekkur heimsækir okkur í leikskólann  

 kl. 9:20-11:00 

2.-6.11. Íþróttatími í grunnskóla.  

 Nánar auglýst síðar 

10.11  Heimsókn – Bærinn minn 

24.11.  Verkefnavinna í leikskólanum 

02.12  Skólaheimsókn kl. 10:10 – 11:30 

08.12  Heimsókn - Bærinn minn 

15.12  Jólastund á kaffihúsi 

05.01  Verkefnavinna í leikskólanum 

12.01  Heimsókn - Bærinn minn 

20.01.  Skólaheimsókn kl. 10:10 – 11:30 

26.01  Heimsókn - Bærinn minn 

 

 

02.02  Verkefnavinna í leikskólanum 

8.-12.02 Íþróttatími í grunnskóla. 

  Nánar auglýst síðar 

24.02.  1. bekkur heimsækir okkur í leikskólann  

 kl. 9:20 

03.03  Leikskólinn Laut í heimsókn 

09.03  Heimsókn - Bærinn minn 

24.03  Skemmtun með Laut og 1.bekk 

06.04  Verkefnavinna í leikskólanum 

14.04  Skólaheimsókn kl. 8:00 - 10:10 

20.04  Verkefnavinna í leikskólanum 

27.04  Heimsókn - Bærinn minn 

05.05  Útileikjadagur 

11.05  Heimsókn í Hópskóla til að hitta 
 skólastjórann 

19.05  Útskriftarferð 

26.05 Útskrift 

 

Leikskólinn áskilur sér rétt að breyta dagsetningum 
án mikils fyrirvara. 

Elstu börn leikskólans hittast einu 

sinni í viku.                                           

Sá hópur heitir Stjörnuhópur. 

Stjörnuhópur 


