Dalskólafréttir
7.tbl - fréttablað stjórnenda til foreldra og forráðamanna

Covid fréttir
Covid hefur stungið sér niður í Dalskóla en hefur sem betur fer ekki náð
útbreiðslu.
Þetta skólaárið höfum við 2x farið í smitrakningu.
Í vetrarfríinu komu upp 5 smit hjá nemendum á miðstigi. Þetta var á
síðusta degi vetrarfrís og því enginn innan skólans sendur í sóttkví. Báðir
árgangar voru þó settir í smitgát og þurftu að fara í próf áður en til skóla
var komið, út úr þvíkom eitt smit.
Þann 4. nóvember greindist barn í 4. bekk og rakning leiddi í ljós að 14 nemendur fóru í sóttkví og einn
kennari. Flest börnin eru komin til baka, en í sóttkvínni greindist eitt af þessum 14 börnum.
Þrír kennarar hafa fengið covid þetta haustið en þeir voru allir í sóttkví og kölluðu ekki á aðgerðir innan
skólans
Við þökkum foreldrum árverkni og samstarf.
Við sendum börn heim sem fá einkenni á skólatíma, eins og höfuðverk, ógleði, hósta, slen eða önnur
covid einkenni og biðjum fólk að fara með börnin í covid próf. Allir taka beiðnum okkar mjög vel, þó
eðlilega sé þetta röskun fyrir fólk.

Nýju sóttvarnarreglurnar og skólastarf
Það hefur ekki farið fram hjá neinum að í samfélaginu hefur smitum fjölgað. Í dag komu nýjar reglur.
Þær snerta skólana með þessum hætti:

1 m fjarlægðartakmörk milli starfsmanna og nemenda frá 5. bekk.
Ekki fleiri en 50 nemendur í hverju rými
leikskólahluti - engar fjarlægðartakmarkanir
Fyrsti til fjórði bekkur: Engar fjarlægðartakmarkanir
Fimmti til tíundi bekkur - 1 m fjarlægðartakmarkanir eins og hægt er
Blöndun milli hópa heimil
Foreldrar og gestir í skólastarfi með andlitsgrímur sem og kennarar nema þegar nemendur eru sestir í
kennslustofum

Góðar sótthreinsanir í skólum
Ekki grímuskylda úti í frímínútum fyrir nemendur
Hádegisverður án takmarkana (sem ráðherra sagðist reyndar ætla að skoða nánar)

Úlfabyggð

Læsisfimman - fimman

Gaman að segja frá því að

Menntaverðlaunin og
leiðsagnarnámið

það er fullskipað í

Í vikunni var Nönnu

rúms það sem kallast læsis-

starfsmannahópinn í
Úlfabyggð. Starfið komið á
fullt skrið, smiðjur og
skemmtileg verkefni. Í
vikunni var haldinn
fræðslufundur fyrir
starfsfólkið okkar um einelti
og adhd sem mæltist vel
fyrir.

Christiansen veitt íslensku
menntaverðlaunin vegna
þróunarverkefnis um
leiðsagnarnám. Það er
gaman að segja frá því að
Dalskóli hefur notið
leiðsagnar Nönnu
undanfarin ár og verið í
samstarfi við hana um
innleiðingu verkefnisins í
borginni.

Á miðstigi hefur rutt sér til
fimman, sem er aðferð til
þess að koma til móts við
fjölbreyttan nemendahóp og
einstaklinsþarfir innan hans.
Megin markmiðið er að þjáfla
læsi, sjálfstæð vinnubrögð
og úthald. Aðferðin
smellpassar með
leiðsagnarnáminu okkar. Í
hverri fimmustund eru teknir
fyrir sjálfstæður lestur, ritun,
félagalestur, hlustun og
orðavinna.

Barátturdagur gegn einelti
Árlegur dagur gegn einelti var síðastliðinn mánudag, 8. nóvember. Á þessum degi er lögð sérstök
áhersla á vinsemd, virðingu og jákvæð samskipti því öll spilum við hlutverk í vellíðan og velferð
samferðafólks okkar í lífinu.
Kannanir sýna að einelti virðist koma oftar upp hjá börnum í 5.-7. bekk grunnskóla, einmitt á mótum
barnæskunnar og unglingsáranna. Af þeim sökum vildi teymi um Vinsamlegt samfélag horfa
sérstaklega til 5. bekkjar í ár og færði þeim nemendum einbeitingarleikfang (e. fidget toy) að gjöf sem
rannsóknir hafa sýnt að getur haft jákvæð áhrif á viðhorf barnanna, athygli og samskipti við jafnaldra.
Leikfangið er hjartalaga, í regnbogalitunum og með áletruninni VERUM VINIR.
Í Dalskóla var tækifæri þessa dags nýtt til að ræða við börn á öllum aldri um mikilvægi þess að koma
fram við fólkið í kringum okkur af vinsemd og sýna fjölbreytileikanum skilning og virðingu.
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Tilgangur verkefnisins er:
Að skipuleggja þjónustu Reykjavíkurborgar við börn, ungmenni og
fjölskyldur þeirra þannig að hún nái enn betur að mæta þörfum
þeirra til farsældar. Samhæfa eins og kostur er alla skóla-, frístundaog velferðarþjónustu í borgarhlutanum og auka þverfaglega
samvinnu, t.d. við heilbrigðisþjónustu.
Að öll skóla- og frístundaþjónusta sé heiltæk, þ.e. varði
heildarþjónustuþörf leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila og
félagsmiðstöðva frá Reykjavíkurborg, þ.e. stjórnendur, starfsfólk, börn og foreldra.
Að styrkja samlegð og samfellu þjónustu við skóla, félagsmiðstöðvar og frístundaheimili þannig
að þjónustan stuðli að auknu samstarfi og um leið auknum gæðum í starfi með börnum á leik- og
grunnskólaaldri.
Auka dreifstýringu í leikskóla- og grunnskólastarfi þannig að hún verði áþekk því sem nú er í
frístundastarfi svo að stjórnendur leik- og grunnskóla og skólahljómsveita finni fyrir meiri nálægð
við stjórnendur og ráðgjafa Reykjavíkurborgar.
Að mannauður og fjármagn í öllu skóla-, frístunda- og velferðarstarfi nýtist sem best. Með auknu
samstarfi og samhæfingu milli stofnana opnast möguleikar á að samnýta mannauð, aðstöðu og
fjármagn í ríkari mæli.
Þetta þýðir að skólaþjónustan (hluti SFS) og Velferðarþjónustan (þjónustumiðstöðvar ofl.) munu
starfa sem ein skrifstofa úti í borgarhlutunum.
Því miður er ekki búið að finna sameiginlegt húsnæði fyrir okkar borgarhluta, en Þjónustumiðstöðin
fær um áramót viðbót inn til sín og skólaþjónustan fær viðbót inn til sín frá miðlægum skrifstofum og
svo munu þessar tvær skrifstofur sameinast húsnæðislega þegar húsnæði finnst.
Þetta á að auka yfirsýn yfir þjónstu við einstaklinga, fjölskyldur, frístund og skóla. Hægri höndin veit
hvað vinstri höndin gerir og þær tilheyra báðar sama hryggjarstykkinu frá og með áramótum

Hvað frestast?
Vegna nýrra sóttvarna er líklegt að fyrirhuguð vígsla okkar glæsilega mannvirkis frestist.
Við frestum einnig hátíðardagskrá þann 16. nóv vegna Dags íslenskrar tungu.
Jólaföndur foreldrafélagsins fellur niður.
Og eitthvað þurfum við að endurhugsa jólaskólann okkar og jólahefðir

Kveðjur
Facebook

Við óskum öllum góðrar og nærandi helgar.
Úlfarsbraut 118-126
dalskoli.is

dalskoli@rvkskolar.is

