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Góðan dag og gleðilegt ár kæru foreldrar og börn. 

Nú þegar árið 2012 er hafið er ekki úr vegi að líta yfir farinn veg og segja frá því sem við höfum 

verið að gera í Varmárdeildinni. Leikskólabörnin frá Hlaðhömrum, Hlíð og Reykjakoti hafa komið 

tvisvar sinnum til okkar í Varmárskóla fyrir áramót. Starfið hefur gengið mjög vel og hafa börnin 

verið glöð með að taka þátt í skólastarfinu. Börnin hafa lært 

margt nýtt og fengið að kynnast nýjum verkefnum í nýjum 

aðstæðum. Þau læra að þekkja nýjar skólareglur, borða 

hádegismat með eldri nemendum skólans og leika sér á 

skólalóðinni sem hefur verið skemmtileg reynsla fyrir 

börnin. Stundum förum við út á sama tíma og hin börnin í 

skólanum og hafa oft verið ánægjulegir endurfundir þegar  

þau hafa hitt gamla 

leikskólavini sem þau áttu samleið með fyrir ári síðan. Ekki spillir að hitta eldri systkini eða 

frændfólk sitt í skólanum.  

Í hádeginu kl 12:10 fara börnin ýmist í smiðjur eða skólastund. Í skólastundum eru börnin að vinna 

ýmis skólatengd verkefni. Börnin eru hvött til að skrifa nafnið sitt og felst heilmikið nám í því. Einnig 

fara börnin í stærðfræði og leysa ýmsar skemmtilegar þrautir stærðfræðibókinni Sprota. Í smiðjum 

fara börnin í vinnu með 1. og 2. bekk. Þar er lögð áhersla á samþættingu námsgreina. 

Allir þrír hóparnir hafa fengið að fara í smíði og í heimilisfræði. Þó svo að einhverjir puttar hafi 

orðið undir hamrinum í smíðinni var gleðin öllu yfirsterkari þegar afrakstur vinnunar kom í ljós. 

Börnin höfðu smíðað hús, eldflaugar, síma, byssur til varnar þjófum og margt fleira. 

Frjálsi leikurinn hefur einnig fengið sinn tíma og hefur það verið mjög spennandi að skoða 



Hringekjan hefur gengið vel það sem af er skólaárinu. Allir þrír hóparnir hafa fengið að 

fara í smíði, heimilisfræði, myndmennt og textíl. Börnin voru ánægð með að fara í smíði 

og fá að vinna með alvöru verkfæri eins og sög og hamar. Þau áttu sum hver bágt með 

að trúa því að vera treyst fyrir verkfærunum og afraksturinn lét ekki á sér standa. 

Börnin höfðu smíðað hús, báta, síma, byssur til varnar innbrotsþjófum svo eitthvað sé 

nefnt. Einhverjir ætluðu sér að halda smíðinni áfram heima hjá ömmu og afa sínum því 

hann afi á líka svona alvöru sög. 

 

  

Frjálsi leikurinn hefur 

einnig fengið sinn tíma og 

hefur það verið mjög spennandi að skoða nýtt dót sem 

ekki fyrirfinnst í leikskólanum. Með því að hafa hópana 

minni sem koma í Varmárskóla, næst ákveðin stemmning í 

hópnum og börnin fá meiri tíma og næði fyrir frjálsa 

leikinn sem er svo nauðsynlegur hverjum og einum. Tólf til 

fimmtán börn eru í hverjum 

hópi fyrir sig og fylgir þeim. 

einn starfsmaður frá 

leikskólanum  

Næstu hópar í Varmárskóla eru: 

Hlaðhamrar:9.-12.janúar 

Hlíð: 16.-19.janúar 

Reykjakot:23.-26.janúar 
 

Bestu kveðjur 

Elfa Dís Austmann 


