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Samstarf skóla og skólastiga 
Mikilvægt er að samstarf sé á milli leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla til að stuðla að 
samfellu í uppeldi og menntun barna. Í skólastefnu Grindavíkurbæjar er lögð áhersla á öflugt 
samstarf milli þeirra skólastofnana og allra aðila sem starfa í sveitarfélaginu og vinna með 
málefni barna.  
 
Leikskólar – grunnskóli 
Mikilvægt er að undirbúa flutning barna úr leikskóla í grunnskóla vel þannig að börnin fái 
tækifæri til að kynnast umhverfi og starfi grunnskóla á meðan þau eru enn í leikskóla og 
viðhalda síðan góðum tengslum við leikskólann eftir að grunnskólanám hefst. Þannig er reynt 
að stuðla að vellíðan og öryggi barna og byggð upp gagnvirk þekking og skilningur á starfi 
kennara á hvoru skólastigi. 
Ábyrgð á þessu samstarfi í Grindavík er í höndum verkefnastjóra elstu árganga leikskólabarna 
og deildarstjóra yngsta stigs Grunnskólans.  Nemendur fara í gagnkvæmar heimsóknir í 
skólana. Leikskólabarn fer að jafnaði fjórum sinnum í heimsókn í Grunnskólann og 
grunnskólabörn tvisvar sinnum í leikskólann. Leikskólabörn kynnast í þessum heimsóknum 
frímínútum, nestistímum, íþróttum auk þess að vera með nemendum í bekkjartímum. Einnig 
er elstu nemendum leikskóla boðið á lokaæfingu með 1. Bekkingum fyrir árshátíð í 
grunnskólanum og við það tækifæri sýna leikskólabörnin atriði sem þau hafa æft. Að vori 
koma leikskólabörnin í heimsókn í Grunnskólann, hitta deildarstjóra yngsta stigs og 
skólastjóra. Haldnir eru skilafundir í apríl sem fulltrúi skólaskrifstofu boðar til þar sem farið er 
yfir mál barna með sérþarfir. Í maíbyrjun boðar deildastjóri yngsta stigs til fundar vegna 
barna sem eru að koma inn í Grunnskólann. Þessa fundi sitja fulltrúar sérkennslu og 
deildarstjóri leikskólans og frá Grunnskólanum kennari sem verður með fyrsta bekk ef það 
liggur fyrir auk deildarstjóra yngsta stigs og yfirmanns sérkennslumála í skólanum. Eftir 
miðjan ágúst boðar deildastjóri Grunnskólans til fundar með kennurum 1.bekkinga og 
verkefnastjórum elstu árganga leikskólanna og síðan er fundur aftur í lok september þar sem 
kennurum 1.bekkinga gefst kostur á að fá upplýsingar um þau börn sem þeir eru að kenna.  
Haldinn er fundur með væntanlegum foreldrum 1.bekkinga áður en skólastarf hefst að vori 
eða hausti. markmiðið með þeim fundi er að hitta hópinn, kynna skólann og fara yfir ýmislegt 
sem er að breytast hjá barninu á þessum tímamótum. Lögð er áhersla á hvernig foreldrar 
geta staðið saman og hvernig foreldar geta staðið við bakið á barninu  sínu t.d. varðandi vini, 
heimanám o.fl. Lögð er áhersla á samstarf Grunnskólans og heimila um hagi barnsins og 
líðan. Þessir fundir eru haldnir í samstarfi við Skólaþjónustu Grindavíkur. Í október/nóvember 
boðar fulltrúi skólaskrifstofu til fundar til að ræða fagleg málefni sem stuðla að samfellu í 
námi barna og annar slíkur fundur er boðaður í mars.  
 
3.bekkur – 4.bekkur 
Við Grunnskóla Grindavíkur eru tvær starfsstöðvar Hópsskóli fyrir 1.-3.bekk og Ásabraut fyrir 
4.-10.bekk. Mikilvægt er að kennarar í 3. og 4.bekk vinni saman að yfirfærslu barna. Á 
haustin hittast kennarar 3. og 4. bekkja til að skipuleggja heimsóknir. Að hausti fara 
3.bekkingar í heimsókn á Ásabrautina og sækja myndmenntatíma í myndmenntastofuna og 
horfa á úrslit spurningakeppni miðstigs. Að vori fara þeir í heimsókn og eru með  
4.bekkingum hálfan dag. Aðstoðarskólastjóri tekur á móti hópnum og sýnir þeim skólann. 
Síðan fara nemendur í frímínútur með 4.bekkingum, eru með þeim í kennslustund og borða 
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hádegismat með þeim. Þegar nemendur ljúka 3.bekk verður bekkjarskipan skoðuð út frá 
námslegri og félagslegri stöðu og niðurröðun í bekki breytt.  
 
Að vori verði fundur með deildarstjóra miðstigs og kennara 3. Bekkja. 
 
6.bekkur – 7.bekkur 
Þegar nemendur ljúka 6.bekk verður bekkjarskipan skoðuð út frá námslegri og félagslegri 
stöðu og niðurröðun í bekki breytt. 
 
Grunnskóli – framhaldsskóli 
Markmið grunnskóla er að undirbúa nemendur sína eins vel og kostur er fyrir 
framhaldskólanám. Unnið er skv. skólanámskrá í öllum faggreinum. Þeim nemendum sem 
skara fram úr í námi er gefinn kostur á að fara hraðar yfir námsefni og hefja nám í einstaka 
greinum framhaldsskóla þegar þeir hafa lokið grunnskólaefninu.  
Nemendur Grunnskóla Grindavíkur geta í lok 8. bekkjar stefnt að því að taka 
framhaldsskólaáfanga samhliða grunnskólanámi.   Ef nemandi hefur náð meðaleinkunn 8,5 í 
öllum greinum og/eða 9 í námsgrein í  lok 8. bekkjar getur hann sótt um að fara hraðar yfir 
námsefni grunnskólans í þeim tilgangi að taka framhaldsskólaáfanga.   
Haft er samstarf við fjarnámsdeild Fjölbrautaskólans í Ármúla og nemendur stunda þaðan 
fjarnám og taka prófin í annarlok í grunnskólanum. Prófin eru síðan send rafrænt til FÁ. 
Unnið er í gegnum námskerfið Moodle. Nemendur nýta tímana í grunnskólanum í hverju fagi 
fyrir sig til að vinna  framhaldsskólaefnið og geta fengið aðstoð viðkomandi kennara 
grunnskólans. Skólinn greiðir skólagjöld fyrir nemendur og bækur skv. bókalista fyrir 
viðkomandi fag.  
 Einnig er haft samstarf við Fjölbrautaskóla Suðurnesja en námsráðgjafi frá þeim kemur í 
heimsókn í 10.bekk og kynnir skólann og einingakerfið. Einnig er nemendum 9. bekkja boðið í 
heimsókn í skólann á hverju ári þar sem þeir fá kynningu á húsnæði  skólans og öllu því 
námsframboði sem þar er. Fyrirhugað er samstarf grunnskólans við Fisktækniskólinn í 
Grindavík en þeir ætla að bjóða upp á valgreinar á unglingastigi á næstu misserum. 
Námsráðgjafi Grunnskóla Grindavíkur hefur yfirumsjón með náms- og starfskynningum 
nemenda og fylgir því eftir að nemendur 9. og 10. bekkja fái að fara á kynningar og/eða fái 
upplýsingar um námsframboð og kynningar á atvinnutækifærum.  
 
Tilfærsluáætlun frá grunnskóla yfir í framhaldsskóla er send til foreldra þeirra barna sem 
sækja um á starfsbrautum framhaldsskóla.  Flestir nemendur með sérþarfir sækja um á 
starfsbraut Fjölbrautaskóla Suðurnesja.  Áætlunin er send heim til foreldra sem fylla hana út 
en sérkennarar grunnskólans aðstoða foreldra og nemendur eftir föngum til að tryggja að 
allar upplýsingar um námslega stöðu nemenda komist til framhaldsskólans.  
 
Tónlistarskóli 
Frá hausti 2014 starfar Tónlistarskóli Grindavíkur undir sama þaki og Grunnskóli Grindavíkur 
á Ásabraut. Tónlistarskóli Grindavíkur og Grunnskóli Grindavíkur hafa gert með sér 
samkomulag um tónlistarkennslu.  Nemendur 1. og 3. bekkjar fá forskólakennslu í tónlist 
einu sinni í viku og nemendur 2. bekkjar fá forskólakennslu í tónlist 2var í viku.  Nemendur 5. 
bekkjar fá hljóðfærakynningu, þar sem þau kynnast mismunandi hljóðfærum, sú kennsla fer 
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fram einu sinni í viku.  Auk þessa sér Tónlistarskólinn um tónlistarkennslu í 4. – 6. bekk og 
kennslu í valgreinum á elsta stigi.   
 
 


