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Skólaskil milli leik- og grunnskóla Hafnarfjarðar 

Verklagsreglur um framkvæmd á upplýsingamiðlun milli leik- og grunnskóla Hafnarfjarðar vegna barna sem eru 
að hefja nám í grunnskóla (sbr. reglugerð nr. 896/2009). Markmiðið er að skólagangan takist sem best og sérhvert 
barn fái nám við hæfi í grunnskóla. 

a. Starfsfólk leikskóla skila upplýsingum um börn með sérþarfir sem teljast nauðsynlegar til undirbúnings 

grunnskólagöngu barns. Upplýsingunum er skila á sérstöku formi sem er útbúið á skrifstofu fræðslu- og 

frístundaþjónustu, nefnd skólaskilaform (sjá Lækinn). Einnig skilar hver leikskóla niðurstöðurm Hljóm-2 fyrir 

öll fimm ára börn skólans. Upplýsingum um hvaða börnum verður skilað er komið skriflega til 

sérkennslufulltrúa leikskóla fyrir 15. mars ár hvert.  

b. Fyrir 10. apríl eru haldnir sérstakir skilafundir leik- og grunnskóla um einstök börn. Á þessa fundi mæta 

stjórnendur úr grunnskólum og viðkomandi sérkennslustjóri og/eða sérkennari/ deildarstjóri í leikskóla auk 

sérkennslufulltrúa/sérkennsluráðgjafa leik- og grunnskóla. Á þessum fundum fá fulltrúar grunnskólanna 

skólaskilseyðublöð, skýrslur um niðurstöður mats og önnur gögn vegna skólabyrjenda næsta haust. Ef það 

er talið æskilegt að ákveðin börn ættu eða ættu ekki að vera saman í námshópi í grunnskóla er mikilvægt að 

miðla þeim upplýsingum til starfsfólks grunnskóla.  Þannig á að vera tryggt að starfsfólk grunnskóla hafi 

nægar upplýsingar fyrir skipulagningu vetrarstarfsins í 1. bekk. Sérkennslufulltrúar leik- og grunnskóla 

skipuleggja fundina. Þessir fundir fara fram á Skrifstofu fræðslu- og frístundaþjónustu. 

c. Þar sem það á við eru sérstakir teymisfundir vegna barna með sérþarfir (þ.m.t. börn sem fara í sérúrræði) 

ekki síðar en í maí. Þar miðla fulltrúar leikskóla ásamt foreldrum nauðsynlegum upplýsingum til fulltrúa 

grunnskólans, eins og við á hverju sinni og skipuleggja væntanlegt úrræði barns í grunnskóla. Teymisfundir 

halda áfram í grunnskóla eins og þörf er talin á og mælt er með því að fulltrúi leikskóla sé boðaður á 

teymisfund í grunnskóla að hausti. 

d. Á haustönn verði haldnir faglegir samstarfsfundir kennara fimm ára barna í leikskóla hvers grunnskólahverfis 

og kennara 1. bekkja í grunnskólanum. Þessir fundir verði skipulagðir af starfsfólki Skrifstofu fræðslu- og 

frístundaþjónustu í samstarfi við skólana. Aðaláhersla verði lögð á samfellu í námi á milli skólastiga. 

Markmiðið er að efla faglegt samstarf milli leik- og grunnskóla í hverju skólahverfi fyrir sig. 

e. Í 36. og 37. viku (u.þ.b. 1.-15. sept.) verði haldnir skilafundir leik- og grunnskóla um einstök börn. Á þessum 

fundum verði umsjónarkennari/-ar og/eða deildarstjóri í grunnskóla og viðkomandi deildarstjóri í leikskóla 

og/eða sérkennari/sérkennslustjóri auk sérkennslufulltrúa/sérkennsluráðgjafa leik- og grunnskóla. 

Sérkennslufulltrúar leik- og grunnskóla skipuleggja fundina. Þessir fundir fari fram í grunnskólunum. 

Á þessum tímapunkti er umsjónarkennari í 1. bekk búinn að kynnast nemendum og sjá þá í leik og starfi í 

skólanum. Hann er því betur í stakk búinn til samræðna um nemendur. Umsjónarkennari getur auk þess átt 

samtal við deildarstjóra í leikskóla um önnur börn sem ekki þótti ástæða til að skila sérstaklega. 

 
Hafnarfirði 1. febrúar 2017 
 
 
 
Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, sviðsstjóri. 


