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Ágúst 2019
Flutningur barna frá Lindum yfir á Hamra gekk mjög vel og komu allir 
ferskir úr sumarfrí. Þessar fyrstu vikur vorum við að máta okkur á saman 
og kynnast hvort öðru. Við gerðum samt alveg helling. Vorum dugleg að 
fara í vettvangsferðir og leika okkur inni og úti í góða veðrinu
Akrasel varð 11 ára þann 8. ágúst. Þá gerðim við okkur glaðan dag, 
skreyttum allan garðinn og grilluðum pylsur.



Ágúst 2019
Við notuðum hvert tækifæri til útiveru og fórum mikið í vettvangsferðir í 
skógræktina. Við borðuðum þar í hádeginu og voru krakkar oft mjög 
þreytt á heimleiðinni eins og sést vel á mynd hér fyrir neðan þar sem þau 
hvíldu sig aðeins á gangstéttinni.
Hjóladagur var haldinn, börnin komu með sín hjól og hjálma. Greinilegt 
var að þau voru búin að vera dugleg að æfa sig í sumar og voru alsæl á 
flottum fákum.



Ágúst 2019
Börnunum á Hömrum var skipt í þrjá ævintýrahópa. Þau völdu í 
sameiningu nafn á sinn hóp og urðu nöfnin Lubbahópur, Sniglahópur og 
Fossahópur fyrir valinu. Börnin völdu sér tré í skógræktinni sem þau ætla 
að fylgjast með vaxa og dafna. Fyrir valinu varð fallegur Víðir sem þeim 
finnst gaman að klifra í.



September 2019
Kartöflur og gulrætur sem settar voru niður í vor, voru teknar upp úr 
kössunum okkar, það var mjög spennandi og skemmtilegt verkefni. Í 
ævintýraferðunum voru líka týnd laufblöð og þau voru síðan þurrkuð og 
pressuð í leikskólanum. Mikið var um náttúruskoðanir og rannsóknir. 
Risastórir sveppir voru mjög skemmtilegir, brekkubobbarnir voru vinsælir 
og voru þeir meðal annars látnir keppa í „ kapphlaupi.“ Geitungabú vakti 
líka athygli og gaman að fylgjast með þeim fara inn og út úr búinu.



September 2019
Við vorum dugleg að nýta okkur góða veðrið og fórum í margar 
ævintýraferðir í skógræktina, borðuðum hádegismat þar og nutum lífsins 
við leik og rannsóknir á dýralífi, náttúru og umhverfi. Við vorum líka 
dugleg að kenna Lubba hljóð stafanna og tókum hann með okkur í 
ævintýraferðirnar. Einstaklega gaman að poppa og kenna Lubba P 
hljóðið.



Október 2019
27. október var alþjóðlegi bangsadagurinn. Bangsadagurinn er haldinn ár 
hvert á fæðingardegi Theodore “Teddy“ Roosevelt, fyrrverandi forseta 
Bandaríkjanna. Við héldum upp á daginn með því að mæta í náttfötum 
með bangsana okkar í leikskólann. Við fengum líka afhent til afnota lítið 
gróðurhús í skógræktinni og það er hugsað m.a. til að eiga þar skjól í 
matartímum, það var mikill munur fyrir ævintýraferðirnar. Á 
bangsadaginn fengu bangsarnir að fara með okkur í ævintýraferð.



Október 2019
Þá var borðstofan okkar tekin í notkun. Gljúfri er breytt í veitingastað í 
hverju hádegi þar sem börnin koma inn í hollum, skammta sér sjálf mat 
af hlaðborðinu og velja sér sæti. Vökudagaverkefnið Fjölskyldan mín var 
undirbúið og sett upp í lok október þegar Vökudagar hófust. Börnin gerðu 
mynd af fjölskyldu sinni og voru listaverkin hengd upp við Bónus á 
Smiðjuvöllum. . Í lok október var árleg Hrekkjavökugleði í leikskólanum 
þar sem allir komu í búningum og vorum við búin að skreyta leikskólann 
af allskonar furðuverum.



Nóvember 2019
Þann 16.nóvember sem er afmælisdagur Moisé og dagur íslenskrar 
tungu, vorum við með sýningu inn á sal fyrir foreldra. Síðan seldu börnin 
foreldrum sínum vegghengi sem þau höfðu málað og teiknað á og rann 
allur ágóði til Moisé. Einnig buðu börnin foreldrum sínum upp á 
piparkökur og kaffi.
Við vorum áfram dugleg að fara í ævintýraferðir og fléttuðum starfið 
okkar þar inn. Þar á meðal stærðfræði, lubba og fleira.



Nóvember 2019
Daglegt líf í nóvember leið með leik, hópastarfi og útiveru, 
ævintýraferðum og gleði. Við vorum dugleg að molta, endurvinna og 
leika okkur.



Desember 2019
Börnin sköpuðu jólagjafir fyrir foreldra sína út frá sínum eigin hugmyndum. 
Það vantaði ekki upp á metnaðinn hjá þeim, voru bæði frjó og 
lausnamiðuð.  Við skiptum salnum í tvennt og gerðum jólaverkstæði öðrum 
megin. Markmið okkar var að þau upplifðu notalega aðventu, ættu góða, 
rólega og skemmtilega stund þar sem hugmyndaauðgi þeirra fengi notið 
sín. Þetta var að sjálfsögðu heilmikið ferli og gaman að sjá afraksturinn 
svo ekki sé minnst á stoltið sem skein svo bersýnilega frá börnunum.



Desember 2019
Jólagjafir til foreldra jólin 2019

Klettur

Aníta Fönn:

Saumaði sparikjól fyrir mömmu og sparipeysu fyrir pabba.

Ása Katrín:

Gerði jólatré fyrir mömmu og pabba.

Davíð Hrafn:

Málaði jólatré fyrir pabba og mynd af jólakettinum fyrir mömmu.

Elmar Máni:

Saumaði kjól fyrir mömmu og sjóræningja föt, hatt, lepp og sverð fyrir 

pabba.

Fannar Darri:

Málaði mynd af mömmu og pabba fyrir þau.

Freyja Lilja:

Gerði jólatré fyrir mömmu og pabba.

Hanna Kristín:

Bjó til stól fyrir mömmu og pabba.

Ísabella Líf:

Bjó til svín fyrir mömmu og pabba.

Ívar Karel:

Gerði jólatré fyrir mömmu og pabba.

Maron Már:

Gerði jólatré fyrir mömmu og pabba.

Úlfar Júlíus:

Gerði álfakíkir fyrir mömmu og pabba.



Anaya Elisabet:

Gerði bók fyrir mömmu og pabba.

Emilía Ella:

Gerði litla tösku og ferðatösku fyrir mömmu og pabba.

Erik Fannar:

Perlaði hjarta í ramma fyrir mömmu og pabba.

Eysteinn Uni:

Málaði mynd af grameðlu, jólasvein og hreindýr fyrir mömmu og pabba

Grétar Kaprasíus:

Saumaði kjól fyrir mömmu og drekaskyrtu fyrir pabba.

Guðmundur Hrafn:

Bjó til tvo dreka fyrir mömmu og pabba.

Helga Dís:

Bjó til bók fyrir mömmu og náttföt fyrir pabba.

Móeiður Helga:

Gerði hálsmen fyrir mömmu og málaði mynd af mömmu og pabba fyrir 

pabba.

Una:

Bjó til dúkku fyrir mömmu og pabba.

Viktoría: 

Bjó til bol fyrir mömmu og bor fyrir pabba.

Desember 2019
Jólagjafir til foreldra jólin 2019

Berg



Björn Leó:

Bjó til kertastjaka fyrir mömmu og pabba.

Elín Sigríður:

Perlaði hjarta fyrir mömmu og málaði mynd fyrir pabba.

Embla Karen:

Perlaði jólaskraut fyrir mömmuog gítar fyrir pabba.

Erna Dögg:

Perlaði tvö hjörtu í ramma fyrir mömmu og pabba.

Hrafntinna:

Gerði kertastjaka með fiðrildi fyrir mömmu og pabba.

Hreinn Snæland:

Málaði mynd af trukk fyrir mömmu og pabba.

Jóhannes:

Gerði jólatré og perlaði jólastjörnu fyrir mömmu og pabba.

Kristín María:

Perlaði hjarta í ramma fyrir mömmu og pabba.

Desember 2019
Jólagjafir til foreldra jólin 2019

Gljúfur



Desember 2019
Þrátt fyrir annríki í desember þá var líka rólegheitar stemning á deildum.
Við fengum afhentan grænfánan á ný í fimmta skiptið og erum ótrúlega 
ánægð með það. Sama dag var rauður dagur og jólaskemmtun með 
Þorra og Þuru sem sáu um að skemmta sér og okkur. Við fengum svo 
góðan jólamat í hádeginu. Síðar í desember fengum við leiksýningu með 
Bernd Ogrodnik um Pönnukökuna hennar Grýlu, sem börn og starfsfólk 
höfðu mjög gaman af.



Janúar 2020
Janúar einkenndist af miklum lægðagangi og óveðrum sem settu 
óneitanlega mark sitt á starfið og veðrið hamlaði því oft að hægt væri að 
fara í ævintýraferðir. Í janúar vorum við líka með vasaljósadag sem var 
mjög skemmtilegt og ævintýralegt. 
Við héldum upp á bóndadaginn þar sem pabbar, bræður, afar og frændur 
komu í heimsókn og fengu brauð og kaffi í morgunmat. Sumir gerðust 
nokkuð djarfir og smökkuðu hákarl. Flestir ef ekki allir voru til í að 
smakka harðfiskinn sem við fengum eftir hádegi. Börnin voru búin að 
útbúa sýningu um endurnýtingu og endurvinnslu. Meðal annars var búinn 
til rusladreki sem borðaði rusl og stækkaði. Fengum líka kistil frá 
þjóðminjasafninu og skoðuðum muni frá gamla tímanum.
Stelpurnar gáfu drengjunum kertastjaka í bóndadagsgjöf sem þær gerðu 
sjálfar.



Janúar 2020
Þrátt fyri mikinn lægðagang og marglitar veðurviðvaranir fórum við út í flest 
öllum veðrum. Við gerðum snjókarla, snjóvirki og vatnslituðum snjóinn. Dag 
einn fannst dáinn fugl í útiveru og var þá dregin fram fuglabókin til að finna 
út hvernig fugl þetta var. Börnin fundu út að þetta var snjótittlingur og vildu 
að hann yrði jarðaður með viðhöfn í skógræktinni. Að sjálfsögðu var orðið 
við því og börnin sungu ,,Frost er úti fuglinn minn“ honum til heiðurs.

Snjótittlingurinn jarðaður 



Febrúar 2020
Á degi leikskólans þann 6. febrúar var Kata með brúðuleikhús inn í sal 
fyrir öll börnin og vakti það mikla lukku barnanna. Við héldum upp á 
konudaginn. Börnin gerðu boðskort úr endurunnum pappír og buðu 
mömmum, ömmum systrum og frænkum í morgunverð. Að því tilefni 
voru börnin búin að undirbúa sýningu um vatnið í allri sinnu fjöldreyttu 
mynd. Strákarnir gáfu stelpunum hálsmen í konudagsgjöf sem þeir 
gerðu sjálfir.



Febrúar 2020
Bolludagurinn, sprengidagurinn og öskudagurinn. Á öskudaginn mættu allir í 
búningum og var „kötturinn“ sleginn úr tunnunni. Inní tunnunni voru 
rúsínupakkar sem börnin voru hæst ánægð með. 
Allskonar fígúrur sprönguðu um gangana og það ríkti glaumur og gleði í 
öllum leikskólanum.



Mars 2020
Dansmánuðurinn mikli. Mikið dansað á öllum deildum, bæði frumsamið 
og það sem stelpurnar lærðu í dansi og fimleikum. Strákarnir héldu sig 
meira til hlés í dansinum, og vildu heldur vera áhorfendur. En þeir 
gleymdu sér samt stundum og dösnuðu einn og einn dans ☺
Fengum líka til okkar sjómann sem kom með fullt af fiskum og kröbbum 
sem við fengum að skoða í salnum. 
Um miðjan mars var svo sett á samkomubann vegna kórónuveiru sem 
gekk um heiminn. Samkomubannið var í gildi til 4 maí og þangað til fékk 
aðeins helmingur barnanna að mæta í einu í leikskólann.



Mars 2020
Við vorum með jógaviku í mars þar sem lögð var meiri áhersla á jóga en 
vanalega. Við notuðum auðvitað tækifærið og fórum í útijóga með 
börnunum í skógræktinni.



Apríl 2020
Krakkarnir sátu ekki auðum höndum þrátt fyrir samkomubannið og voru 
þau dugleg að föndra alskonar unga, kanínur og annað skemmtilegt fyrir 
páskana sem komu þrátt fyri samkomubannið. Það var ýmislegt brallað 
bæði úti og inni og með þessi frábæru börn vorum við ekki í vandræðum 
með það. 
Börnin prófuðu að gróðursetja plómusteina og fræ til að sjá hvort eitthvað 
kæmi upp en ekkert kom ☺ En börnin gerðu svo aðra tilraun síðar sem gekk 
mun betur.



Apríl 2020



Maí 2020 
Þann 4. maí fengu loksins öll börnin að mæta aftur í leikskólann. Það var 
ýmislegt skemmtilegt brallað og með batnandi veðri urður útiverurnar og 
vettvangsferðirnar fleiri. Um miðjan maí fórum við á afhendingu bláfána 
við Langasand. Þar fylgdumst við með því þegar fáninn var dreginn að 
húni. 



Maí 2020
Við settum niður kartöflur og grænmeti sem búið var að forrækta 
inni á deild.



Maí 2020
Farið var í margar skemmtilegar vettvangsferðir þennan mánuðinn.
Lömbin voru skoðuð. Farið var á Langasand með málmleitartæki. Torgið 
skoðað og sullað í gosbrunnunum og margt annað skemmtilegt var gert.
Fengum líka kór Grundaskóla í heimsókn og sungu þau fyrir okkur í garðinum 



Júní 2020
Júní einkenndist af mörgum og skemmtilegum vettvangsferðum. Farið var 
vítt og breytt um bæinn og margir skemmtilegir staðir skoðaðir. Þá var líka 
farið í göngutúra og komið við fyrir utan hjá hverjum og einum og teknar 
myndir fyrir götukortin inn á deild. Ávaxtavikan var haldin í júní þar sem 
börnin máttu koma með ávöxt eða grænmeti með sér í leikskólann á 
hverjum degi í heila viku. Ávextirnir og grænmetið var skorið niður svo 
allir gætu smakkað allt og prufað eitthvað nýtt.



Júní 2020

Við höfðum svokallaða skógræktardaga og fórum með börnin sem verða 
saman á deild næsta vetur í skógræktina og höfðum gaman saman. Við 
grilluðum pylsur, veiddum síli eða aðrar lífverur úr tjörninni, fórum í 
ævintýraferðir í skóginum og nutum samvista við hvort annað og kynntumst 
örlítið betur.

Þetta voru æðislegar ferðir, gott veður þó einhverjir lentu í rigningu en það 
spillti ekki gleðinni hjá börnunum.



Júní 2020
Júní einkenndist af mörgum og skemmtilegum vettvangsferðum. Farið var 

vítt og breytt um bæinn og margir skemmtilegir staðir skoðaðir.



Júní 2020
Hér eru allir gulir og glaðir. Fórum og tókum á móti skrúðgöngunni á 

Norðurálsmótinu og áttum svo frábæran og sólríkan dag í garðinum. 



Gljúfur 2019-2020 

Rúna Björk Úlfar Ingvi Védís Vala Viktor Óttar

Orri FreyrJón Örn Kristín María Kristrún Sara Lovísa Hrund

Freyja Þöll Hanif Hrafntinna Hreinn Snæland Jóhannes

Björn Leó  Elín Sigríður Embla Karen Erin Erna Dögg

Arnór Darri Aron Emil Árni Björn Bjarki Björn Elí 

Maron



Berg 2019-2020 

Valur Heiðar Viktor Andri Viktoría

Móeiður Helga Ólafía Óliver Máni Sölvi Freyr Una

Hanna Sólrún Hekla Karen Helga Dís Hlífar Bragi Leó Þór

Erik Fannar Eysteinn Uni Grétar Kaprasíus Guðmundur 

Hrafn 

Gunnar Logi

Amelía Rós Anaya Elísabet Aría Rós Baltasar Mar Emilía Ella



Jóhann Þór Kolbeinn Orri

Maron Már

Ingólfur Thor

Ísabella Ísabella Líf Ívar Karel

Freyja Lilja 

Heiðmar Ingi Valur Ingibjörg Rósa

Davíð Hrafn Elmar Máni Emma Fannar Darri

Alexandra Mjöll Aníta Fönn Ása Katrín Bjarki Þór Dagur Kári

Hanna Kristín

Saga Mjöll Sigmar Orri Una Guðrún Úlfar Júlíus

Klettur 2019-2020 

Alexandria



Við á Gljúfri, Bergi og Kletti þökkum fyrir frábæran vetur. 

Eins og sést, hefur veturinn verið skemmtilegur og fullur að 

fjölbreyttum verkefnum. Við höfum mikið brallað og skemmt 

okkur saman. Við erum ofsalega stolt af nemendunum 

okkar, sem hafa sigrað margar áskoranir, krefjandi verkefni 

og aðstæður. 

Eigið yndislegt sumarfrí. 

Starfsfólk Hamra


