VINÁTTUGANGA
Dagskrá 8. nóvember 2019 í hverfum Kópavogsbæjar í tilefni af baráttudegi gegn einelti
Hverfi

Aðilar

Dagskrá

Miðbærinn

Kjarninn, Kópavogsskóli,
Kópahvoll, Skólatröð,
Gjábakki og Tröð.

Nemendur í 1. Bekk í Kópavogsskóla sækja leikskólabörn kl. 9 í leikskólana og ganga í Kópavogsskóla. Börnin ganga um hverfið og
setja vináttumiða í póstlúgur. Dagskrá í skólanum þar sem vináttubekkir vinna saman í skólastofum.

Smárahverfi

Þeba, Smáraskóli, Lækur,
Arnarsmári.

Álfhólfsskólahverfi

Pegasus, Álfhólfsskóli,
Álfaheiði, Efstihjalli og
Fagrabrekka

Gangan hefst 9:45 frá Álfhólsskóla-Hjalla. Leikskólabörn sótt og gengið í íþróttahús Digranes. Dagskrá í íþróttahúsinu hefst kl.
10:10-10:45.

Lindahverfi

Jemen, Lindaskóli, Dalur,
Núpur.

Vináttubekkir hittast að morgni og 10. bekkingar fara í heimsókn í leikskólana og vinna saman vináttuverkefni. Gengið frá
Lindaskóla að útikennslusvæði við leikskólann Dal þar hefst samsöngur kl. 10:45.

Kórahverfi

Kúlan, Hörðuvallaskóli,
Baugur, Kór, Austurkór.

Ganga hefst frá Hörðuvallaskóla kl. 9:30. Vinabekkir halda saman. Elsti árgangur á leikskólunum Baug, Kór og Austurkór mæta.
Gengið hringinn í Baugakór og síðan upp í Kór. Þar sem dagskrá fer fram í knatthúsi Kórsins kl. 10:00-10:30 leikir, músík og dans.

Vatnsendahverfi

Dimma, Vatnsendaskóli,
Aðalþing, Sólhvörf.

Nemendur Vatnsendaskóla í 4. bekk sækja leikskólabörn á Sólhvörf. Gangan fer af stað frá Vatnsendaskóla kl. 9:50. Gengið að
útsýnisskífunni við Fellahvarf. Börn frá Aðalþingi koma inn í gönguna. Gengið áfram eftir göngustíg, hringur, yfir göngubrúnna og
aftur að Vatnsendaskóla. Á efri skólalóð Vatnsendaskóla verður dansað og leikið.

Kársneshverfi

Ekkó, Kársnesskóli,
Urðarhóll, Kópasteinn,
Undraland, Marbakki.

Gengið að Rútstúni þar sem allir hittast kl 10:10 og taka þátt í samsöng. 8. og 10.bekkingar sækja börn á leikskólana í hverfinu
aðrir nemendur skólans ganga saman. Nemendur eru búnir að vinna að verkefnum sem tengjast vináttu og sameiningartákn
verður blár litur.

Snælandshverfi

Igló, Snælandsskóli,
Furugrund, Grænatún,
Álfatún.

Gangan hefst kl. 10:00 við Snælandsskóla. Áður hafa nemendur í 5. Og 10.. bekk sótt leikskólabörn í gönguna. Fossvogsdalurinn
er gengin rangsælis. Dagskrá hefst í íþróttasal í Snælandsskóla kl. 10:30, söngur, dans og tónlist. Grænn er litur dagsins.

Salahverfi

Fönix, Salaskóli,
Rjúpnahæð, Fífusalir.

Dagskrá hefst í Fífunni kl. 10:00. Unglingar í Smáraskóla sækja börnin í leikskólana og gengið er í Fífuna. Í Fífunni verður sungið,
dansað og leikið.

Fjölgreindaleikar sem helgaðir verða baráttunni gegn einelti, markmið þeirra er að auka kynni á milli nemenda í öllum
aldurshópum. Nemendur leik- og grunnskóla, frá 4 - 16 ára vinna saman í hópum í tvo daga við að leysa alls kyns þrautir og elstu
nemendurnir eru liðsstjórar og fá góða þjálfun í því hlutverki og sérstök fræðsla verður um einelti.

