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Örfréttir
Bókasafnið stefnir á að opna fyrir almenning 26. nóvember við
hátíðlega athöfn og munum við í skólnum einnig gera okkur
dagamun.
Stefnt er að því að sundlaugin verði opnuð fyrir almenning degi
síðar þann 27. nóv.
Grunnskólahlutinn tekur til starfa eftir vetrarfrí þann 28. október

Ræðum við unglinga um klám og "sexting" - stafrænt
kynferðisofbeldi
Í vikunni hefur verið fjallað um í fjölmiðlum m.a. í Kastljósi, um stafrænt kynferðisofbeldi.
 
Foreldrar eru hvattir til þess að ræða þessar hættur við börn sín.
Börn undir 13 ára eiga ekki að vera á samfélagsmiðlum.
 
Hér eru nokkrir vonandi gagnlegir punktar:
- ræðið við börnin um muninn á kynlí� og klámi
-á klámsíðum leynist ýmislegt efni sem inniheldur barnaníð, mansal og raunverulegt kynferðisofbeldi.
-í kynlí� skipta samskipti og virðing öllu máli. Í klámi er nánast ekkert um samskipti (lítið um kúr og
knús, getnaðarvarnir osfrv.)
-ræðið um hættuna á aðgengi ókunnugra
-fylgist með því sem þau gera á netinu (skoðið með þeim öppin þeirra, ræðið um þægilega og
óþægilega netreynslu (verið styðjandi - ekki dæmandi)
-setjið rafrænan útivistartíma, viðmið um skjátíma, leggja símann frá sér utan herbergis klukkutíma
fyrir svefn, aðstoðið við að skapa góðar venjur.
-eigið samtal um vinalistann
-skoðið bankay�rlit sérstaklega ef þau eru með AUR eða KASS - er einhver að leggja inn á barnið.
- ræða hvað er kynheilbrigði, mörk og til�nningar (nota kvikmyndir og annað sem kveikur)
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Barnaþing í Dalskóla
Vel heppnað barnaþing fór
fram þann 13. október.
Y�rskrift þingsins var: Hvaða
áhrif hefur tæknin á líf mitt?
Dagurinn hófst á því að
Sigurður frá SAFT
samtökunum kom og fræddi
þátttakendur um
samfélagsmiðla og um
internetið áður en farið var í
hópa. Að lokum var boðið
um á veitingar eftir vel
heppnað þing.

Skákmót
Skólaskákmótið sem haldið
var föstudagna 8. og 16.
október tókst afar vel. Mótið
fór fram í hátíðarsalnum.
Það voru 72 nemendur sem
skráðu sig til leiks.Það er
Bjarni íþróttakennari sem
skipulagði og hélt utan um
þetta glæsilega mót.

Sigurvegarar
skákmótsins
Elmar Daði í 8.bekk er nýr
Dalskólameistari í skák en
hann vann allar 7 skákirnar
sínar í 2.sæti varð Þorkell í
9.bekk sem vann í fyrra og í
3.sæti Gabríel snær í 8.bekk
Þórhildur í 7.bekk sigraði á
miðstigi í öðru sæti varð
Stefán Atli 7.bekk og í 3.sæti
Gabríel Jon.
Jóhann Rúnar í 4.bekk
sigraði á yngsta stigi hún
Sara Bríet í 3.bekk varð í
2.sæti og í 3. sæti varð hún
Aníta Marín í 3.bekk.

Blómlegt smiðjustarf i Úlfabyggð
Smiðjustarf í Úlfabyggð hefur tekið �ugið; skrímslasmiðja, listasmiðja,
vísindasmiðja og �eiri skemmtilegar smiðjur í gangi.
Mannaráðningum er vonandi að ljúka þessa dagana (krossum �ngur) og
þá verður loks hægt að bjóða öllum börnum pláss sem það kjósa.
Starfsmannahópurinn er meira og minna með nýtt ferskt starfsfólk sem
er á fullu að læra á star�ð og börnin. Gamlir og góðir starfsmenn eru líka
áfram á sínum stað.

Facebook

Kveðja

Óskum nemendum, foreldrum og starfsfólki góðs vetrarfrís. Hlökkum
til að hittast þann 28. október.

Úlfarsbraut 118-124 dalskoli@rvkskolar.is

4117860 dalskoli.is
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