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Ágúst 2020
Ný börn fluttu frá Lindum yfir á Hamra. Þessar fyrstu vikur 
vorum við að máta okkur saman og kynnast hvort öðru. Við 
vorum dugleg að fara í vettvangsferðir og leika bæði inni og úti.



Ágúst 2020
Við fengum boð í heimsókn til Dodda í Smiðjuloftinu og skeltum 
okkur í klifur. 



September 2020
Í september byrjuðum við í skipulögðu starfi. Við fórum í 
ævintýraferðir, jóga, myndlist, lubbastundir, stærðfræði og 
gönguferðir.



September 2020
Börnin völdu nöfn á ævintýrahópana sína og heita þeir 
Kisuhópur og Prinsessuhópur.



September 2020
Tókum upp kartöflur. Þær voru margar og í öllum stærðum og 
gerðum.



Október 2020
Ævintýraferðir, hópastarf og leikur einkenndi október í Akraseli. 
Lífið hélt áfram sinn vanagang fyrir utan skólaheimsóknir sem 
féllu niður vegna covid.



Október 2020
Í lok október var árleg Hrekkjavökugleði í leikskólanum þar sem 
allir komu í búningum og vorum við búin að skreyta leikskólann 
af allskonar furðuverum sem við föndruðum.



Nóvember 2020

Í nóvember höfðum við fellt niður skipulagt starf vegna 
samkomutakmarkanna. Við fundum okkur þó helling að gera 
skemmtilegt í leikskólanum. 



Nóvember 2020
Í lok nóvember fengum við að fara að sjá þegar kveikt var á 
jólatrénu á torginu. Þar hittum við líka jólasveininn.



Desember 2020
Börnin föndruðu ýmislegt jólalegt til að skreyta með á leikskólanum 

og heima. Við héldum rauðan dag þar sem börnin máttu klæðast 

eitthverju rauðu og þann dag var jólamatur, ís og jólamynd. Einnig 

fengu börnin að sjá jólaleikrit með Fjólu Þöll tröll og Eysteini 

Álfastrák. Jólasveinninn kíkti í heimsókn og börnin fengu 

mandarínu og heitt kakó.



Desember 2020
Börnin sköpuðu jólagjafir fyrir foreldra sína út frá sínum eigin 
hugmyndum. Það vantaði ekki uppá metnaðinn hjá þeim, voru 
bæði frjó og lausnamiðuð. Inni á hverri deild var útbúin listasmiðja 
með allskyns efnivið þar sem börnin gátu valið hvað þau vildu gefa 
foreldrunum. 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 2020
Jólagjafir til foreldra jólin 2020 - Klettur

Aníta Fönn:

Gerði skó fyrir mömmu og pabba

Ása Katrín:

Saumaði kisubangsa fyrir mömmu og pabba.

Davíð Hrafn:

Teiknaði mynd fyrir mömmu og pabba

Elmar Máni:

Málaði mynd fyrir mömmu og pabba.

Fannar Darri:

Gerði klukku fyrir mömmu og pabba.

Freyja Lilja:

Gerði kanínubox fyrir mömmu og pabba.

Hanna Kristín:

Bjó til lampa fyrir mömmu og pabba.

Ísabella Líf:

Teiknaði hest fyrir mömmu og pabba.

Ívar Karel:

Teiknaði hund fyrir mömmu og kött fyrir pabba.

Maron Már:

Gerði fartölvu fyrir pabba og síma fyrir mömmu.



Desember 2020
Jólagjafir til foreldra jólin 2020 - Berg

Anaya Elisabet:

Gerði jólatré fyrir mömmu og pabba 

Emilía Ella:

Gerði lampa handa mömmu og pabba 

Erik Fannar:

Gerði skraut fyrir mömmu og pabba

Eysteinn Uni:

Gerði prjóna fyrir mömmu og skreytti flösku handa pabba

Grétar Kaprasíus:

Gerði skyrtu handa pabba og málaði mynd af kjól fyrir mömmu

Guðmundur Hrafn:

Gerði dúk og skreytti box og kassa handa mömmu og pabba 

Helga Dís:

Gerði náttföt á pabba, kjól handa mömmu og fjölskyldumynd

Móeiður Helga:

Gerði hálsmen fyrir mömmu og mynd af kisu fyrir pabba 

Una:

Málaði glerkrukku fyrir mömmu og málverk fyrir pabba 

Úlfar Júlíus:

Gerði kjól handa mömmu og sjónauka fyrir pabba

Viktoría: 

Gerði fiðrildi handa mömmu og Hulk handa pabba 



Desember 2020
Jólagjafir til foreldra jólin 2020 - Gljúfur:

Ástdís Agla: 
Gerði myndir, mömmudúkku fyrir mömmu og pabbadúkku fyrir pabba

Björn Leó: 
Perlaði minions

Elín Sigríður: 
Bjó til fjölskyldumynd

Embla Karen: 
Bjó til ís hristu fyrir mömmu og dóta pela fyrir pabba

Erna Dögg: 
Bjó til gítar fyrir pabba og píanó fyrir mömmu

Hrafntinna:
Bjó til kaffibolla fyrir pabba og mömmu

Hreinn Snæland: 
Gerði fjölskyldumynd

Jóhannes: 
Gerði mynd fyrir mömmu og bjó til jólatré fyrir pabba

Kristín María: 
Gerði mynd fyrir mömmu og pabba

Stella María: 

Bjó til peysu og svefngrímu fyrir pabba sína og skartgripi fyrir mömmu



Janúar 2021
Við prufuðum nýtt skipulag á starfi í janúar sem gekk vel. Börnin áttu 
heila viku í lubba og áttu svo heila viku sem fóru í ferðir og að leika 
fyrir utan leikskólan. Við lékum okkur þess á milli, föndruðum mikið og 
höfðum gaman.
Við héldum upp á bóndadaginn með öðru sniði þetta árið. Börnin 
teiknuðu mynd af pabba sínum eða afa sem voru hengdar í gluggana 
yfir helgi, með myndunum fylgdu svör við spurningum um pabba/afa. 
Foreldrar gátu svo tekið göngutúr og kíkt á myndirnar. Stelpurnar 
föndruðu armbönd fyrir strákana í bóndadagsgjöf sem þær færðu 
þeim í skógræktinni. Á bóndadaginn borðuðum við þorramat upp í 
skógrækt, þá fengum við harðfisk, hákarl og hangikjöt. 



Janúar 2021
Janúarmánuður var einstaklega góður í veðri og var því vel nýttur 
í útiveru.



Febrúar 2021
Í febrúar var öskudagur en í ár föndruðu börnin búningana sína 
sjálf. Börnin komu með boli að heiman, máluðu og skreyttu að vild. 
Það komu brúður, spiderman, hulk, álfaprinsessur, kameldýr, 
regnbogakrakkar og alls kyns skemmtilegar verur út úr bolunum og 
voru öll börnin stolt af sínum búning.



Febrúar 2021
Konudagurinn var haldin örðuvísi eins og bóndadagurinn og 
máluðu börnin mynd af mömmu sinni eða ömmu og settu í 
gluggana á deildunum sínum, með myndunum fylgdu svör 
barnanna við spurningum um mömmu/ömmu.
Börnin héldu áfram í ævintýraferðum og fengu t.d. að poppa í 
skógræktinni sem vakti mikla lukku.

Börnin fóru í Lóu umhverfishóp og þau bjuggu sér til hálsklúta.



Mars 2021
þann 19. mars hófst eldgos á Reykjanesi og máluðu börnin 
eldgosamyndir og einnig voru búnir til allskonar páskaungar 
og kanínur. 



Mars 2021
Vorskóli í Grundaskóla fyrir þau börn sem fara í þann skóla. 



Apríl 2021
Krakkarnir sátu ekki auðum höndum þrátt fyrir samkomubann 
og föndruðu meðal annars eldfjöll þar sem eldgos var enn á 
Reykjanesi og vakti það mikla athygli og margir fóru og 
skoðuðu eldgosið.



Maí 2021
Í maí vorum við meðal annars með ávaxta- og grænmetisviku 
þar sem hvert barn kom með ávöxt/grænmeti á hverjum degi í 
heila viku. Allir ávextirnir voru skornir niður á hverri deild og 
börnin fengu að smakka af öllu sem þau vildu. 



Maí 2021
Vorskóli í Brekkubæjarskóla fyrir þau börn sem fara í þann skóla.



Maí 2021
Þann 25. maí var haldið af stað með rútu frá Akraseli í langþráða 
útskriftarferð að Kalastaðakoti í Hvalfjarðarsveit. Ferðin var mikið 
ævintýri og var ýmislegt brallað. Farið var í fjöruferð, ratleik sem var 
fjársjóðsleit og í heitan pott. Anney eldaði úrvalsgóðan mat fyrir 
okkur, hakk og spaghetti í hádeginu og grillaðar pylsur um miðjan 
daginn. Þar að auki fengu börnin grillaða sykurpúða. Margar hetjur 
litu dagsins ljós þennan dag og stórir sigrar voru unnir. Foreldrar 
fengu að koma í lok dags í pylsur.



Júní 2021
Við brölluðum ýmislegt inni og úti í júní, við máluðum t.d. Íslenska 

fánan fyrir 17.júní.

Fengum einnig skemmtilega heimsókn frá Eymari Einarssyni 

sjómanni. Hann kom með fullt af fiskum til þess að sýna krökkunum 

við mikinn fögnuð.



Rigningadagarnir voru heldur margir í júní en börnin skemmtu sér 

konunglega og fundu sér ýmislegt til dundurs í blautu veðri.

Júní 2021



Júní 2021
Hér eru allir gulir og glaðir. Fórum og tókum á móti 

skrúðgöngunni á Norðurálsmótinu og vorum dugleg að hvetja 

öll liðin. 



Júní 2021
Við héldum sumarhátíð í garðinum fyrir börnin á Akrasel. Garðurinn var 

skreyttur, Þorri og Þura komu í heimsókn og það voru pylsur í boði.  



Gljúfur 2020-2021 

Rúrik Andri Sigurður Ýmir Stella María Tómas Jökull

Magnús KarlJón Agnar Kristín MaríaJónína Suad Lilja Maren

Jóhann HelgiIngi MárHrafntinna Hreinn Snæland Jóhannes

Björn Leó  Elín Sigríður

Embla Karen Emilía Erna Dögg

Andrea Dögg Ástdís Agla

Elísabet Una Emilía Bergmann

Elís Þór

Ylfa



Berg 2020-2021 

Viktoría

Móeiður Helga

Una

Helga Dís

Erik Fannar Eysteinn Uni Grétar Kaprasíus

Aliya Guðrún Anaya Elísabet Aron Logi Birta Kristín Emilía Ella

Fjóla Karen

Heiður Hörður

Marísa Von Móeiður Agla Oliver

Úlfar Júlíus

Guðmundur 

Hrafn

Hagalín Pálmi Laufey Lilja

Siguður Örn



Marselía HrundMaron Már

Katrín Birna

Lea Mist Linda Þórunn

Ívar KarelFreyja Lilja 

Davíð Hrafn

Elmar Máni Emma Dís Fannar Darri

Aníta Fönn Ása Katrín Baltasar Leonar

Hanna Kristín

Sturla Valur Örn Ylfa Dís Þóra

Klettur 2020-2021 

Arína Hólm

Erika Rún Eron Kastíel 

Ísold Nótt

Maron Darri

Sigurrós Kristín

Ísabella Líf 



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

Heiða Björk SigurrósJóhanna Ólöf Bjarki AronMaría RósKatrín Ingibjörg

Arna BjörkFreyja Kristjana Aldís ÍsabellaKim Klara Soffía Margrét Berglind Hrönn

Erla Hegla DóraElva Rut Heiðrún ÓskValborg Halla Stefanía Sól


