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Dalskóli 11 ára
Í dag fagnaði Dalskóli 11 ára afmæli sínu.
Tekin var stór hópmynd utandyra og í kjölfarið var hátíðardagskrá í glænýjum hátíðarsal.
Kór skólans, endurvakinn nú með 50 nemendum úr 3. og 4. bekk, söng fyrir hátíðargesti. Á eftir ávarpi
skólastjóra hljómaði skólasöngurinn hátt og fagurlega.
Hamingjan er ferðalagið sem við förum í
við skulum saman huga vel að því
hér gleði leik og lærdóm
söng og sælu finn
Dalskóli er skólinn minn og þinn.

Kórinn stillir sér
upp

Prúðir áhorfendur

Skólastjórinn með
ávarp

Jóhanna kórstjóri

Fífudalur og
Mosadalur

Fyrirmyndar
unglingar

Forvarnarvikan sett í Dalskóla með góðum gestum
Á mánudaginn kemur, 4. október, koma til okkar góðir gestir til þess að opna formlega
forvarnarvikuna. Til okkar koma Forseti Íslands Guðni Th. Jóhannesson, Borgarstóri Dagur B.
Eggertsson, Landlæknir, Alma Möller, Forseti ÍSÍ Lárus Blöndal og margir fleiri. Þau munu fjalla um
forvarnir, frumsýna forvarnarmynd ársins og eiga samtal um íslenska æsku. Nokkrir nemendur
Dalskóla munu taka þátt í fundinum og ræða hvers konar forvarnir virka og hvað skiptir unglinga máli í
daglegu lífi svo þeir geti varðveitt hug og heilsu og forðast hvers konar áhættuhegðun.

Lúsafaraldur

Skólaráðið okkar

VINSAMLEGAST upprætið

Námskynningar á
leiðinni

lúsina um helgina.

Umsjónarkennarar eru þessa

saman í fyrsta skiptið þetta

Það eru LÝS í ÖLLUM
árgöngum.

dagana að senda ykkur
rafrænar námskynningar. Ef
eitthvað er óljóst þá endilega
hafið samband við
umsjónarkennara

Skólaráð Dalskóla kom
haustið þann 23. september.
Umræðuefnin voru
húsnæðismálin,
starfsmannahaldið,
unglingadeildin og valið.
Fundir skólaráðs eru einu
sinni í mánuði. Fundargerðir
má finna á heimasíðu

Leiðsagnarnámið í Dalskóla
Í leiðsagnarnámi byggjum við upp góða námsmenningu og notum virka leiðsögn til að styðja
nemendur í átt að námsmarkmiðum.
Vinnulagið byggist á að gera væntingar til allra og hafa trú á öllum nemendum. Við vinnum með
hugarfarið, bæði hugarfar nemenda og kennara. Þess vegna fögnum við áskorunum og við segjum: Ég
kann þetta ekki enn þá
frekar en að segja: Ég kann ekki.
Við tölum hér um að læra - Við spyrjum ekki: Hvað ertu að gera? Við spyrjum: Hvað ertu að læra?
Hvernig stóðstu þig vel? Hvað lærðir þú í dag? Hvaða mistökum lærðir þú af í dag?
Við leggjum áherslu á samtal um nám og lærdóm og gefum nemendum tækifæri til þess að hugsa.
Þess vegna notum við námsfélga sem hafa það hlutverk að ræða saman um lærdóminn og bollaleggja
spurningar kennara um viðfangsefnin.
Allar kennslustundir hafa námsmarkmið og sett eru viðmið um árangur.
Við leggjum áherslu á að mistök í lærdómsferlinu séu námstækifæri

Góð hugmynd að skipan bekkjarfulltrúa
Foreldrafélagið ásamt skólastjórn hefur lagt til að við þróum bekkjarfulltrúafyrirkomulagið í þá veru að
um þegnskylduverkefni sé að ræða.
Hvert haustið sé stafrófsröð bekkjarins notuð og valin fjögur nöfn barna og foreldrar þeirra taki að sér
bekkjarfulltrúastarfið það skólaárið.
Lagt er til að þetta kerfi byrji í 1.- 4. bekk - þeir foreldrar sem þegar hafa þá sinnt embættinu sleppi
þegar röðin kemur að þeim.
Óskað er eftir að þetta sé rætt í foreldrahópunum. Vonandi er þetta eitthvað sem fær góðan
hljómgrunn.

Óskum ykkur góðrar helgar
Facebook

Um leið og við óskum ykkur góðrar helgar viljum við þakka þann
meðbyr sem við finnum hjá ykkur foreldrum. Það er gæfa hvers skóla
að hafa styðjandi foreldrahóp.
Auðvitað hefur þetta verið einkar flókið verkefni fyrir foreldra síðasta
ár, að vera til staðar vegna covid Það sætir undrun að finna
stuðninginn. Foreldrafélagið hefur verið okkur mjög hliðhollt, aldrei
látið deigan síga, það hefur hugsað í lausnum og gert skólanum
margt gott. Kærar kveðjur.
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