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Jólasöngur á sal: Nánari tímasetning síðar
Elsti árgangur leikskólans kemur í Gerðaskóla í
jólasöng á sal.

JANÚAR 2021
13. jan. Skólaheimsókn: miðv. kl. 10:00 – 10:40
 Skólastjóri gengur með elsta árgangi
leikskólans um skólann.

25. jan. Íþróttir: 2 – ÞT mánud. kl. 10:00 – 10:40
25. jan. Íþróttir: 2 – JS mánud. kl. 10:40 – 11:20
 Íþróttahús
 Helmingur frá Gefnarborg kemur í hvort skipti.

FEBRÚAR 2021
01. feb. Stöðvavinna með 1. bekk kl. 10:00 – 11:00
08. feb. Stöðvavinna með 1. bekk kl. 10:00 – 11:00
 1/2 frá Gefnarborg kemur í hvort sinn í skólann
og 1/2 af 1. bekk fer í heimsókn í leikskólann.

MARS 2021
15. mars Náttúrufr.: 8 - HS mánud. kl. 10:00 – 10:40
16. mars Náttúrufr.: 8 – EJ þriðjud. kl. 10:00 – 10:40
 Stofa 10 náttúrufr.stofan.
 Helmingur frá Gefnarborg kemur í hvort sinn
og helmingur af 8. bekk fer í leikskólann.

Í lok maí: Útikennsla
 Elsti árgangur leikskólans og 1. bekkur hittast.


Nánari tímasetning síðar.

Æfing f/ árshátíð: Nánari tímasetning síðar

FUNDIR OG SAMSTARF

24. mars Árshátíð: miðvikud. kl. 17:00-18:30
 Miðgarður – salur skólans.
 Elsti árgangur leikskólans með atriði.

25. maí þriðjud. kl. 13:00
 Skólastjórnandi, sérkennari og þroskaþjálfi hitta
leikskólastjóra og deildarstjóra í Gefnarborg.
 Farið yfir nemendalista næsta vetrar.

APRÍL 2021
Litla upplestrarhátíðin: Nemendur í 4. bekk koma
og lesa fyrir elsta árgang leikskólans.
Nánari tímasetning síðar.
20. apr. Heimsókn í Skólaselið, þriðjud.
Nánari tímasetning síðar
 Elsti árgangur leikskólans kemur í heimsókn í
Skólaselið og leikur þar.

MAÍ 2021
1. bekkur býður elsta árgangi leikskólans að
borða með sér grjónagraut (nánari tímasetning
síðar).
18. maí Vorskóli þriðjud. kl. 09:00 – 10:30
Tímasetning gæti breyst.





?? júní/ágúst (dagsetn. ákv. síðar)
Fundur í Gerðaskóla með kennurum elsta
árgangs leikskólans, leikskólastjóra og
deildarstjóra í Gefnarborg.
Setja saman viðburðardagatal fyrir næsta ár.

Takk fyrir frábært samstarf

