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Öfréttir
sex nemendur í sóttkví - covid laus skóli enn sem komið er.
minnum á skertan skóladag 9 sept og starfsdag 10. sept í grunnskólahluta skólans - Úlfabyggð
opin fyrir þau börn sem þar eru skráð.

Skólastarf fer vel af stað
Við grunnskólahluta skólans nema þetta haustið 395 börn. Á yngsta stigi og miðstigi eru að meðaltali
46 börn í hverjum árgangi. Á unglingstiginu eru að meðaltali 32 börn í árgangi.
Allir árgangar hafa tvo umsjónarkennara nema 9. bekkur hefur einn umsjónarkennara enda eru þau
24 og 1. bekkur hefur 3 umsjónarkennara.
 
Kennaralið skólans telur 30 kennara að auki eru nokkrir stundakennarar við skólann sem kenna valfög
(Skrekk, forritun, Ökunám, golf og tónmennt) og tvö valfög í unglingadeild eru kennd utan skólans.
 
Nemendur virðast vera vel tilbúin í skólanámið, all �est a.m.k. sumarið fór vel með þau og eru þau glöð
og kát og skólabragurinn er góður

Stoðteymi skólans
Við skólann starfar góður hópur í stoðþjónustu.
Y�r hópnum fer Lárey Valbjörnsdóttir deildarstjóri stoðþjónustu.
 
Á hverju skólastigi starfar einn sérkennari: Nanna, Signý og Karin. Á yngsta- og miðstigi starfar að auki
Guðrún þroskaþjál�.
 
Hildur Ingólfs námsráðgja� er við skólann og sinnir aðallega unglingastigi en nemendur á miðstigi eiga
þar þar góðan hauk í horni.
Í vetur starfar með okkur félagsráðgja�nn Magnea á unglingastigi sem jafnframt kennir lífsleikni, hún
er í 50% star�.
 
 
Dalskóli í samstar� við Ingunnar- og Sæmundarskóla eru að ráða talmeinafræðing í 80% starf frá 1.
nóvember, Brynju Björgvinsdóttur sem mun starfa einn dag í viku í okkar skóla og til að byrja með



verður athyglinni beint að eldri börnum.
 
Við stoðteymið starfa einnig stuðningsfulltrúar sem sinna ýmist einstaklingum eða hópum.

Nemendaverndarráð
Við skólann starfar nemendarverndarráð, lögum samkvæmt.
 
Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur
varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og sérfræðiþjónustu, vera skólastjóra til aðstoðar við gerð og
framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur.
 
Málum er komið í farveg í samvinnu við foreldra. Lausnir, leiðir og úrræði geta jafnt átt sér stað innan
skólans sem utan skólans.
 
Í því sitjur deildarstjóri stoðþjónustu, stjórnendur skólans, forstöðumaður Úlfabyggðar (þegar málefni
barna af yngsta stigi eru rædd), forstöðumaður félagsmiðstöðvar (þegar málefni barna á
unglingastigi eru rædd). Stigsstjóri unglingastigs situr ráðið þegar málefni unglinganna eru rædd.
 
Einnig sitja í ráðinu hjúkrunarfræðingur skólans, fulltrúar skólaþjónustu þjónustumiðstöðvar Árbæjar-
og Grafarholts og þá eru það skólasálfræðingur og stundum sérkennsluráðgjafar.
 
Heimilt er að kalla inn á fundinn aðra aðila eins og umsjónarkennara þegar málefni tiltekins barns eru
rædd.
 
 
 
Nemendaráð fjallar aldrei um barn án skri�egs eða í einstaka tilvikum munnlegs ley� foreldra.
 
Frumkvæðið að því að fjalla um barn á nemendaverndarráðsfundi getur komið frá foreldrum,
kennurum og stjórnendum en aðeins rætt með ley� foreldra.
 
Við bendum foreldrum sem vilja reifa málefni barna sinna að hafa samband við annað hvort
umsjónarkennara eða Láreyju Valbjörnsdóttur, hvort sem málefnið fer fyrir nemendaverndarráð eða
ekki.

Hvað býr í jörðinni? - vistkerfið í nágrenni skólans.
Nemendur í 10. bekk sáust úti um mela og móa í vikunni. Þau voru að safna, �okka og greina.
Náttúrufræðikennarinn þeirra Jóna Hildur leiðbeindi nemendum um ferlið frá söfnun gagna, �okkun
þeirra, greiningu og skýrsluframsetningu.



Maturinn í Dalskóla
Maturinn í Dalskóla er fjölbreyttur og alla daga er nóg meðlæti. Í gær var grænmetisbuff sem er
uppáhaldsmatur margra barna, með því voru hrísgrjón, karrýsósa og �amberað heitt grænmeti ásamt
salatbar og appelsínum.
Allt of margir nemendur sneiða hjá því að borða fjölbreytta fæðu og raða einni - til tveimur tegundum á
diskinn sinn. Margir nemendur borða aldrei grænmeti eða salat svo ef þeim skyldi þykja kjötbollur,
�skur eða annað vont þá er ekki víst að þau verði mett. Ef þau borðuðu fjölbreytta fæðu ættu þeir að
geta bætt sér það upp með meðlætinu sem er trefjaríkt. c-vítamínríkt og próteinríkt.
Hér fyrir neðan má sjá myndir af diskum nokkurra barna af handahó�.
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Innleiðing Mentors
Vel hefur gengið að innleiða mentor í skólann. Ef eitthvert foreldri á í einhverjum er�ðleikum,
vinsamlegast ha�ð samband við umsjónarkennara, sem getur þá beint beiðninni í rétta átt, eftir því
hvar skórinn kreppir.
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Góða og gjöfula helgi

Úlfarsbraut 118-124 dalskoli@rvkskolar.is

4117860 dalskoli.is

https://s.smore.com/u/96cd/b6f371dbc014caf320076cd1237d7ec6.jpeg
https://s.smore.com/u/5c16/05480629c0c488be24d137aabae5a03c.jpeg
https://s.smore.com/u/c756/d630b896dff13baa30448e6a4040f2d8.jpeg
http://facebook.com/dalskoli
https://s.smore.com/u/1739/abaa3360171c94fb2eee1e12620e8233.jpeg
http://maps.google.com/maps?daddr=%C3%9Alfarsbraut%20118-124&hl=en
mailto:dalskoli@rvkskolar.is
tel:4117860
http://www.dalskoli.is/

