
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.

Skóladagheimilið Brekkukot

Bréf/ljósrit vegna stofnunar skóladagheimilis.118 1A- / 1975 1976-

Sönghefti og söngblöð (ýmis tilefni).118 2A- / 1987 1995-

Vinnublöð, ávörp, sönghefti, dreifiblöð til foreldra o.fl. vegna starfs
á aðventu, jólaskemmtana og lúsíuhátíða.

118 3A- / 1987 1994-

Dreifibréf til foreldra af ýmsum ástæðum;  gögn vegna 
foreldrafunda.

118 4A- / 1986 1995-

Dreifibréf, þátttökulisti, auglýsingar o.fl. vegna vorferða.118 5A- / 1988 1995-

Brekkukotspósturinn (fréttabréf).118 6A- / 1990 1992-

Brekkukotspósturinn (fréttabréf); Lundarkotspósturinn (apríl 1995).118 7A- / 1993 1995-

Auglýsingar, ljóð, myndir o.fl.  sem hengt hefur verið upp.118 8A- / -

Starfsmannamál.118 9A- / 1976 1984-

Skóladagheimilið Oddeyrargötu 32 (forveri Brekkukots) - 
húsateikning, bréf o.fl.

118 10A- / 1972 1976-

Brekkugata 8;  teikningar af húsi og lóð, lóðarsamningur, 
kaupsamningur, búnaður og breytingar á húsnæði.

118 11A- / 1976 1979-

Inntaka barna.118 12A- / 1976 1980- Trúnaðarmál.

Ýmislegt vegna reksturs Brekkukots s.s. um akstur, samvinnu við 
Félagsmálastofnun, daggjöld og markmið.

118 13A- / 1976 1980-

Undirbúningstími fóstra og reglur þar um (m.a. skráning á því 
hvernig fóstrur hafa varið undirbúningstíma sínum fyrir starfið);  
foreldraviðtöl (vinnureglur?);  hegðunarvandamál - hvernig má 
leysa vandann.

118 14A- / -

Frá Félagsmálastofnun Akureyrar:  Reglur varðandi dvöl barna á 
gæsluvöllum Akureyrar;  Reglugerð um dagvistun barna í 
heimahúsum;  starfsreglur fyrir dagvistarstofnanir Akureyrarbæjar;
áprentuð umslög frá dagvistardeild/leikskóladeild;  eyðublað fyrir 
leikskóla (skráð hvenær barn kemur og fer).

118 15A- / -

Heimilisfólk Brekkukoti veturinn 1986-1987 (teikningar í fjölrituðu
hefti).

118 16A- / 1986 1987-

Gátur;  Brekkukotsvísur;  plönturnar og veturinn;  gögn vegna 
þemavinnu; valkerfi;   föndurhugmyndir o.fl.

118 17A- / -

Minnisspil (heimatilbúið)118 18A- / -

Starfsmannafundir (fundargerðir, minnispunktar o.fl.).118 19A- / 1986 1995-

Fundargerðabók fyrir starfsmannafundi.118 20A- / 1989 1993- 21,5 x 15,5 cm ib.

Gestabók.118 21A- / 1991 1995- 21,5 x 15,5 cm ib.

Dagbók - þemavinna, hópastarf, leiki, leikrit o.fl.118 22A- / 1993 1994- 21 x 15,5 cm ib.

Dagbók með almanaki.118 23A- / 1995 1995- 21 x 15 cm  með gormi.

Dagbók með almanaki.118 24A- / 1995 1995- 21 x 15 cm  með gormi.

Stílabók með milliblöðum.   Í bókinni er fundargerð/minnispunktar
vegna fundar um skýrslu úttektarnefndar um dagvistarmál 7.2.1994.

118 25A- / 1994 1994- 27 x 23 cm með gormi.  Lítið
skrifuð.

Heimsókn á skóladagheimilið Brekkukot (greinargerð, ótímasett); 
innkomin bréf 1984-1991, þ.m.t. þakkarbréf frá Vigdísi 
Finnbogadóttur fyrir listaverk sem hún fékk sent; tillaga að 
sumaropnun í Hamarkoti 1992 (samræming við Brekkukot);  
kannanir á mætingu barna og starfsfólks um páska 1992 og milli 
jóla og nýjárs 1993 o.fl.

118 26A- / 1984 1993-
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Gögn frá opnum fundi um dagvistarmál á Akureyri í nóv. 1984, 
einnig frá fundi um vorið 1985 og fundi 28. 2. 1991;  ræða 
Þórgunnar Þórarinsdóttur umsjónarm. dagmæðra á Akureyri á fundi
(ótíma.);  hluti ? ræðu dagmóður (ótímas. og án höfundar).

118 27A- / 1984 1991-

Upplýsingar um önnur skóladagheimili og skyldar stofnanir.118 28A- / -

Íslenski hlutinn úr norrænni skýrslu um aðgerðir fyrir börn sem 
þurfa sérstuðning á dagvistarstofnunum á Norðurlöndum 
(INBANOR), Menntamálaráðuneytið 1987;  fræðslupunktar um 
myndsköpun og myndmál, fundi og hópastarf, um húsakynni (f. 
dagvistarstofnanir) og leiksvæði;  innlegg Jóhönnu Thorsteinsson, 
Ingibjargar Kristínar Jónsdóttur og Margrétar Pálu Ólafsdóttur 
(ótímas. og án upplýsinga um tilefni); erlendur pöntunarlisti yfir 
leiktæki/leikföng;  kynningarefni um tréleikföng frá galleríinu 
Marín á Egilsstöðum (við hönnun og útlit er stuðst við kenningar 
og hugmyndafræði Rudolfs Steiners).

118 29A- / -

Upplýsingar í hnotskurn, um réttindi og þjónustu við börn og 
ungmenni sem búa við fötlun eða langvarandi veikindi (útg. 
Þroskahjálp);  Mataræði barna 1-7 ára. (útg. Kvenfélagasamband 
Íslands);  Bregstu rétt við eldsvoða, viðbrögð við eldsvoða og 
brunavarnir fyrir almenning (útg. Brunamálastofnun ríkisins);  
Foreldrastarf, hugmyndir að samstarfi heimila og skóla (útg. 
Samtök foreldra- og kennarafélaga í Reykjavík); Athvörf, 
upplýsingar fyrir starfsfólk skóla (útg. Fræðsluskrifstofa 
Reykjavíkur , Sálfræðideild skóla 1977).

118 30A- / -

Skólavistun framtíðarinnar - vistunarnefnd 1994-1995.
Vistunarmál fyrir grunnskólanemendur, lokaskýrsla í febrúar 1995;
fundargerðir;  hugmynd að framtíðarskipan félags- og 
tómstundastarfs í grunnskólum m.t.t. einsetningar; ýmis álit og 
greinargerðir og vinnugögn fyrir nefndina.

118 31A- / 1994 1995-

Skólavistun framtíðarinnar - vistunarnefnd 1994-1995 frh.
Skýrsla um blönduð störf, gangbrautavörslu og um störf 
umsjónarmanna í grunnskólum Akureyrar; Úttekt á starfsemi 
dagvistardeildar (1993);  starfslýsingar fyrir starfsfólk í 
grunnskólum bæjarins;  ýmis álit og greinargerðir og vinnugögn 
fyrir nefndina.

118 32A- / 1994 1995-

Innkomin bréf.118 33A- / 1992 1994-

Fóstra, fréttabréf.  Útgefandi: Fóstrufélag Íslands, 10:4 (1988) og 
12:4 (1990).

118 34A- / 1988 1990-

Fræðsluefni: Leikföng og leikir barna með tilliti til aldurs (tillögur);
fræðsluefni um einhverf börn; Vad tycker föräldrarna om 
barnomsorgen. En föräldraundersökning utförd i Västerås stad 
hösten 1993.

118 35A- / -

Gestabók foreldrafélags (fræðslufundir, jólaföndur, skemmtanir).118 36A- / 1981 1986- 26,5 x 21 cm ib.

Gullkorn (speki höfð eftir börnunum á heimilinu).118 37A- / - 11 x 8 cm ib. lítið skrifuð.

Gestabók.118 38A- / 1987 1990- 21 x 17 cm stílabók.

Gestabók (starfsmannafundir?).118 39A- / 1977 1979- 25 x 20 cm ib.

Mynd úr dagblaði af Íslandsmeisturum SA í flokki 13-16 ára, límd
á karton; jólakort til krakkana á Brekkukoti frá Valdísi M (1990); 
mynd af Brekkugötu 8; skapalón fyrir föndur.

118 40A- / -

Svartapétursspil (heimatilbúin, heiti fata).118 41A- / -

Spjöld til þess að æfa stigbreytingu lýsingarorða (heimagerð).118 42A- / -

Minnisleikur (athyglisþjálfun - heimagerð spil).118 43A- / -
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Samtalsmyndir (heimagerð spil).118 44A- / -

Ályktunaræfing (krítísk hugsun, athygli - heimagerð spil).118 45A- / -

Raðspil (einn - fleiri, heimatilbúin spil).118 46A- / -

Blöðruspil (litaþjálfun - heimagerð spil).118 47A- / -

Formæfing (grunnform, heimagert spil).118 48A- / -

Heimagert spil/leikur með myndum og spjöldum tengd sundferð.118 49A- / -

Spjöld með umslögum og miðar með tölum og deplum til 
snertingar (æfing til þess að læra tölur?).

118 50A- / -

Merkingar fyrir herbergi (lamineruð spjöld): kubbaherbergi, 
fjölskylduherbergi, púðaherbergi, smiðja, borðstofa, vesturstofa 
(kennslustofa), opna búr.

118 51A- / -

Akureyri - bærinn minn, vinnubók með myndum og skreytingum úr
hópastarfi (farfuglarnir).

118 52A- / 1991 1991- Var í möppu.

Akureyri - bærinn minn, vinnubók með myndum og skreytingum úr
hópastarfi.

118 53A- / 1991 1991- Var í möppu.

Akureyri - bærinn minn, vinnubók með myndum og skreytingum úr
hópastarfi (hópur 1).

118 54A- / 1991 1991- Var í möppu.

Akureyri - bærinn minn, vinnubók með myndum og skreytingum úr
hópastarfi (hópur 4).

118 55A- / 1991 1991- Var í möppu.

Akureyri - bærinn minn, vinnubók með myndum og skreytingum úr
hópastarfi.

118 56A- / 1991 1991- 30 x 21 cm stílabók.

Akureyri - bærinn minn, vinnubók með myndum og skreytingum úr
hópastarfi.

118 57A- / 1991 1991- Var bundið inn í spjöld (A
-118/58).

Myndskreytt spjöld sem voru utanum vinnubók í verkefninu ,,
Akureyri - bærinn minn"  (A-118/57).

118 58A- / 1991 1991-

Brekkukot 1985.118 59A- / 1985 1985- Videospóla.

Brekkukot, litlu jólin 1989.118 60A- / 1989 1989- Videospóla.

Brekkukot, litlu jólin 1990.118 61A- / 1990 1990- Videospóla.

Brekkukot, litlu jólin 1991.118 62A- / 1991 1991- Videospóla.

Brekkukot, desembergleði 1992.118 63A- / 1992 1992- Videospóla.

Brekkukot, litlu jólin 1993.118 64A- / 1993 1993- Videospóla.

Brekkukot, þema 1993.118 65A- / 1993 1993- Videospóla.

Brekkukot.118 66A- / - Videospóla (lítil).

Slidesmyndir frá Brekkukoti.118 67A- / - 2 hylki með slidesmyndum.

Stimpill með áletruninni: Skóladagheimilið Brekkukot.118 68A- / -

Stuttermabolur með mynd og áletrun að framan: þar er gott að vera
sem gleðin býr - að aftan: mynd af Brekkukoti og textanum: gleði, 
friður, virðing; ljósmyndir (2) í römmum (21 x 16 cm) teknar í 
garðveislu í Brekkukoti; loftmynd í ramma (16 x 21 cm) þar sem 
Amtsbókasafnið  Brekkugötu 17 er í miðri mynd; tréplattar með 
krókum merktir: Hópastarf (Gróðrarstöð), Magnús, Haukur, 
Halldóra, Eva María, Kristín, Arna, Margrét, Una, Kata.

118 69A- / -

Ljósmyndir og negativur úr leik og starfi á Brekkukoti (einhverjar
myndir eru teknar við Lundarskóla).

118 70A- / -

Úrklippubók með fréttum tengdum Brekkukoti.118 71A- / 1983 1991- 42 x 31 cm með gormi.
Sér pakki.

3



EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Skóladagheimilið Brekkukot

Úrklippubók með efni úr dagblöðum tengt Brekkukoti.118 71A- / 1983 1991- 42 x 31 cm með gormi.
Sér pakki.
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