
 

VINÁTTUGANGA 
Dagskrá 8. nóvember 2017 í hverfum Kópavogsbæjar í tilefni af baráttudegi gegn einelti                  

Hverfi Aðilar Dagskrá 

Miðbærinn 
Kjarninn, Kópavogsskóli, 
Skólatröð, Gjábakki, Tröð. 

Ganga hefst frá Kópavogsskóla kl. 10:00. Gengið er hring í hverfinu. Eftir gönguna myndar hópurinn "vinahring" utan um 
Kópavogsskóla. Síðan er safnast saman í sal skólans og sungið.  

Smárahverfi 
Þeba, Smáraskóli, Lækur, 
Arnarsmári. 

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

dansað, tekin bylgja og knúsað.  Blær kemur í heimsókn. 

Álfhólfsskólahverfi 
Pegasus, Álfhólfsskóli, 
Álfaheiði, Efstihjalli, 
Fagrabrekka og Kópahvoll. 

Vináttubekkir hittast að morgni og vinna saman verkefni. 
Gangan hefst 09:45 frá Álfhólsskóla. Leikskólabörn sótt og gengið í íþróttahús Digranes. Söngatriði og vinalög sungin.  

Lindahverfi 
Jemen, Lindaskóli, Dalur, 
Núpur. 

Vináttubekkir hittast að morgni og 9. og 10. bekkingar fara í heimsókn í leikskólana. Ganga hefst kl 10:30 frá Lindaskóla. Gangan 
endar á lóð Lindaskóla þar sem verður sungið, dansað og mynduð vinakeðja . 

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. 10:00-30 ; leikir, músík og dans.  

Vatnsendahverfi 
Dimma, Vatnsendaskóli, 
Aðalþing, Sólhvörf. 

Börn frá Sólhvörfum hitta Vatnsendaskólabörn á skólalóð Vatnsendaskóla. Skólavinir leikskólabarnanna taka á móti þeim. 

Vináttubekkir í Vatnsendaskóla ganga saman. Gangan hefst frá Vatnsendaskóla um 10:00. Gengið að útsýnisskífunni við 

Fellahvarf, börn frá Aðalþingi koma inn í gönguna og hitta sína skólavini í Vatnsendaskóla. Gengið að Sólhvörfum þar sem 

leikskólinn er faðmaður og knúsaður. Vikan 6. – 10. nóvember er vinavika í Vatnsendaskóla. 

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

Börn í leik- og grunnskólum búa til hljóðgjafa dagana fyrir göngu. Hver og einn skóli gengur að túninu við menningarhúsin þar 
tekur Kársnesskólakórinn á móti hópunum kl 10:10. Þar verður sungið saman og fram fer hljóðgjörningur undir stjórn Sigtryggs 
Baldurssonar 

Snælandshverfi 
Igló, Snælandsskóli, 
Furugrund, Grænatún, 
Álfatún. 

Gangan hefst kl. 10:00  við Snælandsskóla. Fossvogsdalurinn er gengin en þar bætast leikskólabörn í hópinn. Gengið er aftur í 
Snælandsskóla (um kl. 11:00) þar verða sungnir vináttusöngvar og sýnd skemmtiatriði. Grænt þema verður á klæðnaði þennan 
dag.  

Salahverfi 
Fönix, Salaskóli, 
Rjúpnahæð, Fífusalir. 

Gengið er frá öllum skólum hverfisins og hist á Hvammsvelli kl. 9:45. 9. og 10. bekkingar fara á leikskólana Fífusali og Rjúpnahæð 
og sækja leikskólabörnin. Á Hvammsvelli fer fram fjöldasöngur. 


