
Dalskólafréttir
3.tbl - 17. september 2021

Morgunspjall með stjórnendum í næstu viku
Á hverju skólaári er foreldrum boðið í morgunspjall með stjórnendum.
 
Stjórnendur kynna þá stuttlega einhvern einn þátt skólastarfsins og í kjölfarið er samtal um star�ð í
skólanum.
 
Fundirnir hefjast kl.08:30 - 09:30 og eru haldnir í ka�stofu starfsfólks á 2. hæð.
 
Mánudagur 20. september - MORGUNSPJALL MEÐ foreldrum í 1.-4. bekk
Þriðjudagur 21. september - MORGUNSPJALL með foreldrum í 5.-7. bekk
Miðvikudagur 22. september - MORGUNSPJALL með foreldrum í 8. - 10. bekk

Rafrænar námskynningar
Í haust verður, líkt og í fyrra, rafrænar námskynningar.
Umsjónarkennarar munu senda ykkur kynningarnar, sem við biðjum ykkur að fara y�r. Ef spurningar
vakna eða nánari útskýringa er þörf er bent á að hafa samband við umsjónarkennara



Óvæntur fundur
Í náttúrufræðismiðju í 3. og
4. bekk, þar sem lært er um
allt það sem góðir vitaverðir
þurfa að kunna, voru
nemendur m.a.að kryfja
þorska og fræðast um inny�i
þeirra.
 
Þá var það í einum hópnum
sem nemendur fundu
vígalegan öngul.
 
Nú má �nna öngulinn í
munaskápnum á
skrifstofuganginum.

Tik tok og áskoranir
Það er rík ástæða til þess að
fylgjast með notkun barna
og unglinga á Tik Tok. Þar
eru oft skemmtileg verkefni
sem börn vilja líkja eftir,
dansspor, hrey�list svo
dæmi séru tekin.
 
Þar eru líka áhættuáskoranir
undir formerkjum sprells sem
geta farið úr böndunum. Þar
geta líka verið áskoranir sem
hvetja til lögbrota eins og að
hnupla eða stela og
skrásetja það.
 
Við hvetjum foreldra til að
ræða við og fylgjast með
hvers konar notkun er í gangi
á hverjum tíma, hvers konar
samskipti, hverjum er verið
að fylgjast með, hverjar eru
fyrirmyndirnar.

Starfsdagur
grunnskólahluta
síðastliðinn föstudag
Síðastliðinn föstudag var
starfsdagur í
grunnskólahluta skólans. Þá
héldu kennarar austur fyrir
fjall. Fyrri hluti dagsins fór í
að rýna teymisvinnu kennara
í Dalskóla. Eftir hádegi voru
Vallaskóli og
Sunnulækjarskóli heimsóttir.
Í Sunnulækjarskóla fengum
við fræðslu um skipulag
teymiskennslunnar. Í
Vallaskóla fengum við
kynningu á námslotum í
unglingadeild, en þar er
námið sett upp þverfaglega
þannig að námsgreinar
renna saman og námið er
verkefnamiðað.

Foreldrarölt

https://s.smore.com/u/341c/55ec408add2bf5c68b5682be1e623a01.jpeg
https://s.smore.com/u/356c/ce18638cb6b668cda9172916e55e7942.jpeg
https://s.smore.com/u/300f/ba8384f84f37713b10132527cd6e54e1.jpeg


Foreldrafélagið í samvinnu við bekkjarfulltrúa eru að hleypa af stokkunum þörfu foreldrarölti í mið- og
unglingastigi.
 
Hver�ð okkar hefur stækkað hratt undanfarin misseri og foreldrar þekkjast ekki eins mikið og náið líkt
og þegar hver�ð var minna.
 
Tilgangur foreldrarölts er margþætt:
 

Það kemur í veg fyrir óæskilegar hópamyndanir eftir að löglegum útivistartíma lýkur
Það eykur þekkingu foreldra á hver�nu og foreldrar kynnast hvert öðru í gegnum þarft verkefni,
samstaða um að búa í góðu hver� eykst.
Nærvera foreldra gefur unglingum tækifæri að leita aðstoðar ef þörf er á.

 
Foreldrafélagið hefur sett saman leiðbeiningarbækling og sent bekkjarfulltrúunum, þar eru viðmið,
svæðaskiptingar, fyrirkomulag og annað.
 
 
Við hvetjum foreldra til að taka vel í beiðni um þátttöku í foreldrarölti þegar að bekkjarfulltrúar hafa
samband.

Facebook

Góða helgi

Fréttabréf þetta er hugsað fyrir foreldra í grunnskólahluta Dalskóla.

Úlfarsbraut 118-124 dalskoli@rvkskolar.is

4117860 dalskoli.is
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