
Bókasafn Kópavogs 
Gerðarsafn
Héraðsskjalasafn Kópavogs 
Náttúrufræðistofa Kópavogs 
Salurinn

Menning  
fyrir alla
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Menning fyrir alla er    yfirskrift metnaðarfullrar 
fræðslu dagskrár fyrir nemendur í leik- og grunnskólum. 
Grunnþættir menntunar, eins og þeir birtast í aðal-
námskrám, eru hafðir að leiðarljósi og áhersla lögð á 
hugtökin sköpun, tjáningu og miðlun, gagnrýna hugsun, 
sjálfstæði og samvinnu. 



9. bekkur, október 2020 
→ Bókasafn Kópavogs 

Stefnumót við 
rithöfund

Spjall, upplestur og vangaveltur rithöfundanna 
Gunnars Helgasonar, Kristínar Helgu Gunnars-
dóttur og Þorgríms Þráinssonar. Rætt verður um 
sköpunar ferlið og hugmyndavinnu sem á sér  
stað þegar bók verður til. Nemendur fá tækifæri 
til að taka þátt í umræðum og því er um lifandi 
heimsókn að ræða.

1.—3. bekkur, október 2020 
→ Salurinn

Jazz er  
hrekkur

Tónleikadagskrá þar sem reiddir verða fram 
jazztónar byggðir á helstu fyrir bærum tengdum 
hrekkjavöku. Það verða þau Ingibjörg Fríða 
Helgadóttir, Sunna Gunnlaugsdóttir og Leifur 
Gunnarsson sem fræða börnin um jazztónlist, 
flytja nýja skelfilega tónlist, en gæta þess þó  
að hræða þau ekki of mikið. Hressandi hálftíma-
tónleikar þar sem gestir fá að taka þátt með  
söng og klappi.

Leikskólar, desember 2020 
→ Bókasafn Kópavogs  
og Náttúrufræðistofa Kópavogs

Komdu kisa mín:  
Af jólakettinum  
og öðrum 
kattategundum

Jólakötturinn er mikið ólíkindatól og hver veit 
hvar hann hefur falið sig? Fræðandi og 
skemmtilegur jólakattarratleikur á bókasafninu.  
Á Náttúrufræðistofu verður heimur fjölmargra 
kattategunda kynntur á spennandi hátt og 
nemendur fá að taka virkan þátt í dagskránni  
og bregða á leik. 

6. bekkur, nóvember 2020 og janúar 2021 
→ Náttúrufræðistofa Kópavogs  
og Gerðarsafn

SKÚLPTÚR í 
samtímanum / 
SKÚLPTÚR í 
náttúrunni 

Á Gerðarsafni verða skoðaðar tvær einkasýningar 
samtímalistamannanna Magnúsar Helgasonar og 
Ólafar Helgu Helgadóttur. Listamennirnir eru 
óhræddir við að nota óhefðbundin efni eins og 
segulmagnaða vökva, mótora og segla í fagur-
fræðilegum tilgangi, en einnig að ýta hversdags-
legum efnum út fyrir hefðbundin hlutverk og 
varpa óvæntu ljósi á áður kunnugleg sjónarhorn. 
Verkin eru glettin, leikræn og töfrandi og hægt 
að nálgast þau út frá ýmsum sjónar hornum. Á 
Náttúrufræðistofu verður skyggnst inn í heim 
trölla og annarra kynjavera eins og hann mynd-
gerist í íslenskri náttúru. Fjallað verður um 
þjóðsögur og þjóðtrú honum tengdum og látið 
reyna á glöggskyggni nemenda með skemmti-
legum þrautum er varða fjölbreytta skúlptúra-
flóru landsins. 

Tekið er á móti bókunum og upplýsingar veittar hjá Elísabetu Indru Ragnarsdóttur, 
 viðburða- og verkefnastjóra, á netfangið menningarhusin@kopavogur.is eða í síma 441 7607.
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