
Dalskólafréttir
1.tbl skólaveturinn 2021-2022

Skólasetning

Skólasetning í 2.-10. bekk fer fram utandyra, sunnan megin við skólann, mánudaginn 23. ágúst kl.
15:00.
 
Skólasetning í 1. bekk fer fram mánudaginn 23.ágúst - en þá verða móttökuviðtöl, foreldrar verða
boðaðir ásamt barni.
 
Þann 23. ágúst verður nýjum nemendum boðið að koma með foreldrum og hitta kennara og skoða
skólann. Til þessa funda verður boðað sérstaklega.
 
 
Heimaviðtöl fara ekki fram annað árið í röð, covid hefur kallað á ný vinnubrögð. 

Upphaf hvers skóladags er 08:30

Skóladagur allra barna mun hefjast kl.08:30.
 
Skólahúsið opnar að venju klukkan 08:00..
 
Gæsla verður í matsalnum fyrir 1.- og 2. bekk.

Húsnæðismálin

Í sumar voru allir útbyggðu gluggarnir opnaðir til að athuga með raka, það kom ekkert út úr því
nema að allt var í góðu lagi, enginn raki. Búið er að ganga frá þeim alveg að utan, á eftir að leggja
teppin í þá innanverða.
Í stofunum tveimur þar sem gólfhitaker�ð brást í fyrra, er allt komið í gott lag. Viðgerðir gengu
mjög vel og verða þær teknar í noktun á ný nú í skólabyrjun
Menningarmiðstöð þar með talið bókasafn, innisundlaug, samkomusalur og stækkaður matsalur
munu verktakar afhenda seinnihluta september.
Búið er að endurgera leikskólalóðina fyrir yngstu börnin í DALNUM.

Sund í 1.-4. bekk í september



Hafragrautur

1.-6. bekkur - grautur í boði
fram til 08:25
7.10. bekkur - grautur í boði í
frímínútur

Hnetulaus skóli

Við minnum á að Dalskóli er
hnetulaus skóli. Það er mjög
mikilvægt að þetta sé virt í
hvívetna.

Mötuneytið

Það þarf ekki að endurnýja
skráningu í mötuneytið á
milli ára.
 
Nýskráningar fara fram í
gengum rafræna Reykjavík
 
Allar upplýsingar má �nna
hér:
https://reykjavik.is/thjonust
a/motuneyti-i-grunnskolum 

Sundkennsla í 1.- 4. bekk verður í formi úti-íþrótta þar til nýja innilaugin verður tekin í notkun

Covid og skólinn

Við reiknum me að skólahald verði með eðlilegu sniði. Hér skarast aldurshópar á gögnum og í matsal.
 
Tvöhundruð manna fjöldatakmarkanir hefta ekki okkar daglega starf. Við fullorðna fólkið notum
grímur þar sem ekki er hægt að virða eins metra regluna
 
Á skólasetningu utan dyra biðjum við fólk að virða fjarlægðarmörk.

Skóladagatal Dalskóla

Á heimasíðu Dalskóla má �nna skóladagatal skólaársins:
https://dalskoli.is/wp-content/uploads/2021/07/Skoladagatal-2021-2022_Dalskoli_lokautgafa.pdf 

https://reykjavik.is/thjonusta/motuneyti-i-grunnskolum
https://s.smore.com/u/5c54/8ee8e756959803080627bf6dc7ab29df.jpeg
https://s.smore.com/u/bf29/3a0d6f10285f009fd73c414ecb405cee.jpeg
https://s.smore.com/u/defe/ea3b3f18410d76bfbedf9b8679bd73a3.jpeg
https://dalskoli.is/wp-content/uploads/2021/07/Skoladagatal-2021-2022_Dalskoli_lokautgafa.pdf


Facebook

Komandi vetur

Við hlökkum til komandi vetrar og bjóðum öllum nýjum nemendum og
nýjum starfsmönnum velkomin í skólann okkar.
 
Skólinn er ört stækkandi og í því felast mörg ný og spennandi
tækifæri og einhverjar áskoranir líka. Við erum orðin myndugur skóli
með 180 börnum á leikskólaaldri og hátt í 400 börnum á
grunnskólaaldri og með stóran og fjölmennan starfsmannahóp.
 
Við eigum þennan skóla saman starfsfólk, foreldrar og nemendur og
leggjum áherslu á að börnin fái að dafna, nema og blómstra.
 
Einkennisorð skólans eru hamingjan er ferðalag

Úlfarsbraut 118-124 dalskoli@rvkskolar.is

4117860 dalskoli.is

http://facebook.com/dalskoli
https://s.smore.com/u/67c6/d1867202d90e6d5362e3430ec81538ac.jpeg
http://maps.google.com/maps?daddr=%C3%9Alfarsbraut%20118-124&hl=en
mailto:dalskoli@rvkskolar.is
tel:4117860
http://www.dalskoli.is/

