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Almennur foreldrafundur 
Á fundinum er farið yfir komandi skólaár, skóladagatal, samverustundir/málörvun. Farið er yfir 

þá þætti skólastarfsins sem skipta foreldra máli. Deildastjórar fara sérstaklega yfir starfið á 

sínu stigi. Farið er yfir skipulag elstu barnanna vegna undirbúnings þeirra fyrir komandi 

grunnskólagöngu, sjá samskipti milli leik- og grunnskóla. Stjórnunarteymi skólans skiptir með 

sér verkum um hvað hver kynnir á fundinum. Fundirnir eru haldnir kl 8:15 eða 15:00 og standa 

yfir í eina klukkustund. Gefin er tími undir lok fundarins fyrir umræður/önnur mál. 

 

Dótadagur 

Á dótadegi í leikskólanum mega börn mæta með leikföng að heiman og leika með það í 

leikskólanum. Við biðjum foreldra vinsamlegast að merkja það sem börnin koma með að 

heiman. Starf leikskólans er að öðru leiti með hefðbundnu sniði. 

 

Búningadagur 

Á búningadegi mega allir koma í búningi eða furðufötum í leikskólann ef þeir vilja. Starf 

leikskólans er að öðru leiti með hefðbundnu sniði. 

 

Bleikur dagur 

Þá mega allir mæta í bleikum fatnaði, en leikskólinn hefur bleikan dag til að sýna stuðning sinn 

til samfélagsins vegna þeirra sem greinast með krabbamein. Einnig hafa börnin mikla ánægju 

af því að hafa svona litadaga. 

 

Vasaljósadagur 

Þá mega allir sem vilja koma með vasaljós með sér í leikskólann. Við biðjum foreldra 

vinsamlegast að merkja það sem börnin koma með að heiman. Starf leikskólans er að öðru 

leiti með hefðbundnu sniði. 
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Baka piparkökur 

Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem börn kynnast og taka þátt í á heimilum sínum 

en einnig á ýmsan hátt í leikskólum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að styðja við og 

börn að læra að virða. Styrkir það þjóðarvitund þeirra, (tekið úr Aðalnámskrá leikskóla. 1999. 

Menning og samfélag, hátíð og hefðir bls. 29). Baksturinn er eingöngu fyrir nemendur 

leikskólans. Tilvalinn tími til að eiga innihaldsríka og notalega stund með nemendum. 

Tímasetning sjá skóladagatal. 

 

Piparkökumálun 

Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem börn kynnast og taka þátt í á heimilum sínum 

en einnig á ýmsan hátt í leikskólum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að styðja við og 

börn að læra að virða. Styrkir það þjóðarvitund þeirra. (tekið úr Aðalnámskrá leikskóla. 1999. 

Menning og samfélag, hátíð og hefðir bls. 29). Piparkökumálunin er einn af þeim atburðum 

sem við bjóðum foreldrum og/eða aðstandendum nemenda inn í skólann. Tilvalin stund til að 

eiga innihaldsríka og notalega stund með nemendum og aðstandendum. Tímasetning sjá 

skóladagatal. 

 

Jólaball og jólakaffi 

Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem börn kynnast og taka þátt í á heimilum sínum 

en einnig á ýmsan hátt í leikskólum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að styðja við og 

börn að læra að virða. Styrkir það þjóðarvitund þeirra. (tekið úr Aðalnámskrá leikskóla. 1999. 

Menning og samfélag, hátíð og hefðir bls. 29).  Tímasetning sjá skóladagatal.  

Framkvæmd 

Jólaballið er haldið inni í Tónlista- og Ævintýragarði og hefst kl. 10:00. Veggurinn er tekinn 

niður og er jólatré staðsett á miðju gólfi. Við göngum í kringum jólatréð í ca. 20 mín áður en 

jólasveinar mæta. Spilað er undir sönginn á píanó. Eftir að nemendur hafa fengið gjafir skal 

merkja þær ef hægt er. Í hádeginu er borðaður hátíðarmatur. Síðdegis sama dag kl. 14:30 koma 

foreldrar eða aðrir aðstandendur nemenda og drekka með okkur heitt kakó,kaffi og borða 

piparkökur, smákökur og ávexti.  
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Kirkjuheimsókn Hvammstanga 

Á þessum degi fara börnin í heimsókn í Hvammstangakirkju og þar eru sagðar sögur og sungið 

saman. Yngstu börnin eru í leikskólanum. 

 

Karlamorgunverður á Bóndadaginn  

Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem börn kynnast og taka þátt í á heimilum sínum 

en einnig á ýmsan hátt í leikskólum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að styðja við og 

börn að læra að virða og þekkja. Styrkir það þjóðarvitund þeirra. (tekið úr Aðalnámskrá 

leikskóla. 1999. Menning og samfélag, hátíð og hefðir bls. 29). Þessi dagur er titlaður bændum 

landsins, t.d. feðrum og öfum, á þessum degi bjóðum við Þorrann velkominn. En Þorrinn 

stendur frá Bóndadegi til Konudags en þá hefst Góa. 

Framkvæmd 

Morgunmatur barnanna er með svipuðu sniði nema í þetta sinn koma karlar úr lífi barnanna 

og eiga morgunstund með þeim. Þeim er boðinn morgunmatur með börnunum. 

Morgunmaturinn er sá sami nema við bætist slátur. Þetta þýðir að opna þarf fleiri borð vegna 

fjöldans. Yngsta stig, Listagarður, Vísindagarður og Friðargarður opna með svipuðum hætti og 

aðra morgna. Við bætist Einingakubbagarður fyrst ef þörf er á vegna fjölda og síðan 

Tónlistargarður og síðan Ævintýragarður. Við setjum mat á borð við vask og hver og einn fær 

sér sjálfur.  

 

Þorrablót 

Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem börn kynnast og taka þátt í á heimilum sínum 

en einnig á ýmsan hátt í leikskólum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að styðja við og 

börn að læra að virða. Styrkir það þjóðarvitund þeirra. (tekið úr Aðalnámskrá leikskóla. 1999. 

Menning og samfélag, hátíð og hefðir bls. 29). Þorrablót er haldið á þorra lok janúar byrjun 

febrúar. Sjá tímasetningu á skóladagatali.   

Framkvæmd 

Fyrir hádegismatinn safnast börnin af báðum stigum í sitthvora samverustundina og er sögð 

saga frá því í gamla daga og þorralög sungin, t.d. þorraþræll að því búnu er farið að borða. Þeir 

sem vilja fá víkingahjálm á höfuð sér stendur það til boða. Þorramatur er borinn fram á diskum 
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og dreift um borðin. Starfsfólk skiptir sér niður á borðin. Sá matur sem boðið er upp á er 

hangikjöt, hrútspungar, sviðasulta bæði súr og ný, hákarl, harðfiskur, rófur, flatbrauð og 

kartöflumús. Ræðum m.a. um matinn undir borðum og hvetjum nemendur til að smakka.  

 

Dans 
Öll hreyfing er mikilvæg og því er orðinn árviss viðburður að hafa dansæfingar sem enda síðan 

á danssýningu í íþróttamiðstöðinni ásamt grunnskólanum. Lagt er upp með að dansinn hefjist 

í febrúar. Tveir elstu árgangar skólans fara í dans alls sex tíma.  

Framkvæmd 

Starfsmenn taka þátt og aðstoða á dansæfingum. Starfsmenn fara síðan með á danssýninguna 

og aðstoða þar. 

 

Náttfatadagur 

Á þessum degi mega allir mæta í náttfötum. Starf leikskólans er með hefðbundnu sniði. 

 

Dagur leikskólans 

Dagur leikskólans er haldinn hátíðlegur ár hvert. Við notum daginn til að upplifa eitthvað sem 

við erum ekki að gera á hverjum degi í leikskólanum. Dagurinn á að vera skemmtilegur og 

eftirminnilegur. Dagurinn er ekki alltaf með sama sniði en reynt er að gera skólann sýnilegan 

og opinn fyrir samfélaginu. 

Framkvæmd 

2019: Auglýst var, leikskólinn væri opin fyrir gesti og gangandi frá 9-11, þar sem hefðbundið 

starf átti sér stað. Kórinn söng kl. 9:30 og nemendur úr leikskólanum í tónlistarnámi spiluðu 

nokkur lög um 10:30. Í tilefni dagsins var birt læsistefna sveitafélagana 

http://asgardur.leikskolinn.is/%C3%A1sgar%C3%B0ur/laesisstefna-skja%20(1).pdf  Viðburðurinn var 

auglýstur tvisvar sinnum í Sjónaukanum og á Facebook og heimasíðu leikskólans. Í kaffinu eftir 

hádegi fengu börn og starfsfólk vöfflur sem vakti lukku. 

 

 

 

http://asgardur.leikskolinn.is/%C3%A1sgar%C3%B0ur/laesisstefna-skja%20(1).pdf
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Konumorgunverður 

Konudagur 

Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem börn kynnast og taka þátt í á heimilum sínum 

en einnig á ýmsan hátt í leikskólum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að styðja við og 

börn að læra að virða og þekkja. Styrkir það þjóðarvitund þeirra (tekið úr Aðalnámskrá 

leikskóla. 1999. Menning og samfélag, hátíð og hefðir bls. 29). Þessi dagur er titlaður konum 

landsins, t.d. mæðrum og ömmum, á þessum degi hefst Góa. 

Framkvæmd 

Morgunmatur barnanna er með svipuðu sniði nema í þetta sinn koma konur úr lífi barnanna 

og eiga morgunstund með þeim. Þeim er boðinn morgunmatur með börnunum. 

Morgunmaturinn er sá sami. Þetta þýðir að opna þarf fleiri borð vegna fjöldans. Yngsta stig, 

Listagarður, Vísindagarður og Friðargarður opna með svipuðum hætti og aðra morgna. Við 

bætist Einingakubbagarður fyrst ef þörf er á vegna fjölda, síðan Tónlistargarður og síðan 

Ævintýragarður. Við setjum mat á borð við vask og hver og einn fær sér sjálfur.  

 

Bolludagur 

Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem börn kynnast og taka þátt í á heimilum sínum 

en einnig á ýmsan hátt í leikskólum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að styðja við og 

börn að læra að virða. Styrkir það þjóðarvitund þeirra. (tekið úr Aðalnámskrá leikskóla. 1999. 

Menning og samfélag, hátíð og hefðir bls. 29). Tímasetning sjá skóladagatal.  

Framkvæmd 

Við borðum fiskibollur í hádeginu og fáum vatnsdeigsbollur með sultu og rjóma í kaffinu. 

 

Sprengidagur 

Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem börn kynnast og taka þátt í á heimilum sínum 

en einnig á ýmsan hátt í leikskólum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að styðja við og 

börn að læra að virða. Styrkir það þjóðarvitund þeirra. (tekið úr Aðalnámskrá leikskóla. 1999. 

Menning og samfélag, hátíð og hefðir bls. 29). Tímasetning sjá skóladagatal.  

Framkvæmd 

Við borðum saltkjöt og baunir í hádeginu. 
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Öskudagur 

Í íslensku þjóðlífi eru ýmsar hátíðir og hefðir sem börn kynnast og taka þátt í á heimilum sínum 

en einnig á ýmsan hátt í leikskólum. Þennan menningararf þarf leikskólinn að styðja við og 

börn að læra að virða. Styrkir það þjóðarvitund þeirra. (tekið úr Aðalnámskrá leikskóla. 1999. 

Menning og samfélag, hátíð og hefðir bls. 29). Tímasetning sjá skóladagatal.  

Börnum boðið að koma á skemmtunina sem ekki eru með vistunartíma þegar skemmtunin er. 

Framkvæmd 

Öskudagurinn fer þannig fram að allir nemendur ásamt starfsfólki koma í 

búningum/furðufötum í skólann. Komið er saman inni í tónlistar- og Ævintýragarði kl. 10:00. 

Byrjað er á því að mynda stóran hring og allir setjast á gólfið, síðan er kötturinn sleginn úr 

tunnunni. Einn nemandi kemur upp í einu. Starfsmenn aðstoða nemendur eftir þörfum. Þegar 

því er lokið fá nemendur að gæða sér á góðgætinu sem dettur úr tunnunni. Þá er tekið til við 

að dansa og eiga starfsmenn að vera virkir á ballinu. Skemmtuninni lýkur kl. 11. 

Eftir hádegi koma börn úr samfélaginu í leikskólann og syngja fyrir okkur og fá þau eitthvað að 

launum.  

 

Mottumars 

Þennan dag mega allir mæta með „mottu“ í leikskólann. Þetta er til gamans gert og margir 

mæta með teiknaðar mottur þennan dag. Þetta er til að hafa gaman af ásamt því að taka þátt 

í þeirri herferð sem er í gangi í samfélaginu þar sem mars mánuður er tileinkaður karlmönnum 

og krabbameini. Starf leikskólans er með hefðbundnu sniði. 

 

Ömmu og afa dagur  

Samstarf heimilis og skóla er eitt af mikilvægustu þáttum leikskólastarfs. Mikilvægt er að náið 

samstarf og gagnkvæmt traust skapist þar á milli. Samkvæmt lögum ber okkur að stuðla að 

samstarfi heimila og skóla. Markmiðið með foreldrasamstarfi er að stuðla að þátttöku foreldra 

í starfi skólans. Rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilis. Skapa umræðuvettvang 

fyrir skoðanaskiptum um uppeldi barna. Á skóladagatali má sjá ýmsar samverur sem foreldrum 

og öðrum aðstandendum er boðin þátttaka. (Aðalnámskrá leikskóla 1999. bls 30 – 32) 
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Mislitir sokkar 

Við höldum upp á alþjóðlegan dag Downs heilkennis með því að fagna fjölbreytileikanum. 

Þetta gerum við með því að klæðast sitthvorum sokknum þennan dag. Þessi dagur gefur kost 

á samræðum um fjölbreytileika. Starfs leikskólans er með hefðbundnu sniði. 

 

Kirkjuheimsókn á Melstað 

Á þessum degi fara börnin í heimsókn í kirkjuna á Melstað og þar eru sagðar sögur og sungið 

saman. Farið er í rútu, yngstu börnin fara ekki og eru þau í leikskólanum. 

 

Blár dagur 

Við höldum upp á alþjóðlegan dag einhverfunnar með því að fagna fjölbreytileikanum. Þetta 

gerum við með því að klæðast bláum fötum þennan dag til að vekja athygli á málefninu. Starfs 

leikskólans er með hefðbundnu sniði. 

 

Umhverfisdagur 

Þar sem við erum Grænfánaskóli göngum við skrefi lengra í að vekja börnin til umhugsunar um 

mikilvægi náttúrunnar. Þetta er dagur sem er skipulagður fyrirfram þar sem t.d. er farið í 

vettvangsferðir, tínt rusl, farið með rusl í flokkun, gróðursett tré og margt fleira. 

 

Vorhátíð 

Er viðburður skólaársins sem setur endapunkt á vetrarstarfið. Foreldrum er boðið að koma í 

skólann og skoða verk barnanna eftir veturinn. Nemendur koma fram á sviði, fyrir framan gesti 

hátíðarinnar. Vorhátíðin er haldin í byrjun undir lok apríl. Útskrift elstu nemendanna er á 

hátíðinni. Undirbúningur sem nemendur fara í gegnum fyrir vorhátíð kemur inn á flest 

námssvið, (Aðalnámskrár leikskóla 1999 málrækt, hreyfingu, tónlist, myndsköpun, menning og 

samfélag). 

Hvenær hefst undirbúningur? 

Undirbúningur er allan veturinn. Nemendur vinna jafnt og þétt að því markmiði að vinna verk 

sem sett eru upp á sýningu vorhátíðar. Einnig eru þau atriði sem þau flytja á vorhátíð eitthvað 
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sem unnið hefur verið að í langan tíma, til þess að nemendur séu örugg í því sem þau eiga að 

gera. Leikrit er flutt á hátíðinni af elsta árganginum undir stjórn Arnars. 

Svið er sett upp daginn áður svo börnin geti æft sig. Útskriftarnemar fá útskriftarskjal, blóm og 

bók.  

Framkvæmd 

Allar deildir leikskólans koma saman kl. 14:15 inni í Tónlistar- og Ævintýragarði. Yngra stig 

byrjar dagskrána á söng með aðstoð eldri nemenda. Kór eldra stigs flytur svo nokkur lög.  Elstu 

nemendur eldra stigs sýna leikrit og því næst er útskrift þeirra. Veitingar verða á öllum borðum 

skólans. 

 

Sumarhátíð 

Er viðburður til að gera okkur dagamun. Upplifa stemmningu með því að halda hátíð utandyra. 

Fara í skrúðgöngu leiki og fjöldasöng undir berum himni. Hátíðin er haldin í júní (sjá 

skóladagatal). Tími 14:00 – 16:00. Hátíðin er samvinnuverkefni við foreldrafélag leikskólans. 

(Aðalnámskrá menning og samfélag 1999). 

Framkvæmd 

Hátíðin hefst við fánastöng skólans þar er fáni Ásgarðs dreginn að húni. Síðan er haldið í 

skrúðgöngu. Starfsfólk fer fyrir göngunni og gengur rólega. Gengið er suður Garðaveg, niður 

Brekkugötu, norður Hvammstangabraut og upp Lækjargötu. Farið inn á lóð norðan megin, sest 

í brekkuna og sungið. Því næst er farið í leiki á lóð t.d. hlaup í skarðið, þrautahlaup og 

stórfiskaleik. Að því búnu sér foreldrafélag leikskólans um veitingar og í boði hafa verið 

grillaðar pylsur, djús og niðurskornir ávextir. 

Sjúkrahúsheimsóknir 
Elsti árgangur leikskólans fer í heimsóknir á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga. 

Lagt er upp með að fara einu sinni í mánuði. Þessar heimsóknir eru skipulagðar af deildarstjóra 

í samráði við heilbrigðisstofnunina. Þrisvar yfir árið fer kór leikskólans með í heimsóknina og 

þá fara tveir elstu árgangar leikskólans. Þetta eru mjög ánægjulegar ferðir bæði fyrir börnin og 

íbúana þar. Börnin leika sér, syngja, spila, spjalla og eiga gæðastundir með þeim. 

 


