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Nokkrar örfréttir
Í fyrsta bekk hóf störf Hrefna Óskarsdóttir í stað Andreu sem eignaðist sitt fyrsta barn fyrir
skemmstu
Á yngsta stigi hófu störf Þórdís Sesselja Ólafsdóttir og Svala Júlía Gunnarsdóttir fyrir Nönnu sem
eignaðist barn á dögunum
Á unglingastigi hóf starf Margrét Samúelsdóttir sem stærðfræðikennari í stað Arnars sem var að
flytja til Finnlanda með fjölskyldu sinni

Nesti hollt og gott
Það er gaman að segja frá því að flest yngri börnin í skólanum koma með hollt og gott nesti.
Unglingarnir okkar margir hverjir mættu gjarnan fá stuðning til þess að koma með nesti með sér,
sérstaklega þau sem ekki þiggja hafragraut.

Börn og unglingar sem eru að vaxa þurfa hlutfallslega meiri orku en fullorðnir.
Við minnum á að í skólanum er hægt að fá hafragraut í upphafi dags fyrir 1.- 6. bekkinga og 7.-10.
bekkingar eiga kost á hafragraut í frímínútum.
Allir nemendur ættu að hafa með sér nesti, alla daga, morgunmatur og hádegismatur er ekki talið nóg
vaxandi tápmiklum börnum.
Sumum börnum duga ávextir, aðrir þurfa meira.
Við viljum umfram allt að nestið sé ekki sykrað og að börnin drekki vatn séu þau þyrst.
Við minnum á að skólinn er hnetulaus skóli - hér eru börn með bráðaofnæmi

Alltaf með í skólann
Ávextir og grænmeti t.d.

Stundum með í
skólann

eplabitar, banani, mandarína,

Aðeins orkumeiri matur til

Fyrir nemendur sem
þurfa meira eða eru
listalaus á morgnana

viðbótar við ávextina t.d.

Samloka, flatkaka eða

vínber, mangó, gulrætur,
rófubitar, gúrkubitar, liltlir
tómatar osfrv

ostbitar, egg, hrein
jógúrt/skyr, hrökkbrauð,
hafrahringir, ólífur, þurrkaðir
ávextir eins og rúsínur og
döðlur

hrökkbrauð ásamt ávöxtum
og grænmeti t.d.
heilkornabrauð eða
flatbrauð með osti,
kotasælu, túnfiski, hummus,
lifrarkæfu, eggjum, banana
eða avókadó

Nýja borgarmiðstöðin okkar
Það var nú um áramótin að þjónustumiðstöðin okkar í Árbæ var sameinuð þjónustumiðstöð
Grafarvogs. Þessi stóra miðstöð heitir enn sem komið er: Borgarmiðstöðin AUSTUR
Um leið og sameining er gerð er hluti starfsfólks SFS (Skóla- og frístundasvið) flutt til í starfi og er
staðsett í þessari nýju Borgarmiðstöð.
Þannig verður skólaþjónusta SFS færð út í hverfin og starfsemi gömlu þjónustumiðstöðvanna aukin.
Ráðnir voru fagstjórar fyrir hvert svið: Leik, grunn og frí sem sjá munu um skólaþjónustuna.
Markmiðið með þessum breytingum er:
að flytja SFS þjónustuna nær vettvangi
að velferðarþjónustan og skólaþjónustan séu ekki klofin og vinni markvissar að þjónustu við börn,
fjölskyldur og skóla

Barnamenningarhátíð í apríl - undirbúningur hafinn
Barnamenningarhátíðin í ár mun setja kastljósið í Dalinn okkar vegna nýju menningarmiðstöðvarinnar.
Við höfum ákveðið að vera hið minnsta með þrjú formleg verkefni/sýningar á þessari hátíð og er
vinnan farin í gang í leikskólahluta, 1. og 2. bekk og 8. bekk.
Dalskóli hefur alltaf verið þátttakandi í hátíðinni og gefið borgarbúum innsýn í starfið hér með
sýningum vítt og breytt um bæinn.
Undirbúningur hefur alltaf tengst smiðjunum okkar þar sem unnið er með markmið aðalnámskrár á
þverfaglegan hátt. Kennarar taka oft allmörg aukaskref svo verkefnin fái vængi ef svo má að orði
komast.
Fimm ára börnin okkar vinna með nærumhverfið í samvinnu við leikskólana í Grafarhotli
1. og 2. bekkur vinnur með líkamann, eldinn í hjartanu og tilfinningarnar sem tjáðar eru með
andardrætti lungnanna.
8. bekkur vinnur með geðheilbrigði og veikindi tengd geðinu á fræðandi og listrænan hátt

Covid og skólinn
Líklega hefur það ekki farið fram hjá neinum að liðkað hefur verið um sóttvarnaraðgerðir.
Í síðustu viku voru samþykktar breytingar á reglum um sóttkví og smitgát sem hafa mikil áhrif á skólaog frístundastarf. Samkvæmt nýjum reglum þurfa börn á leik- og grunnskólaaldri ekki að fara í smitgát
eða sóttkví nema þau hafi orðið útsett fyrir smiti innan heimilis. Smitrakningu í skóla- og
frístundastarfi hefur því alfarið verið hætt.
Búast mátti við auknum smitum tímabundið og er það að koma á daginn hér í skólanum. Starfsmenn
okkar hafa verið frá all margir vegna eigin covid eða covid á heimili.
Þetta hefur bitnað mismikið á árgöngunum og viljum við þakka skilning og seiglu forelda á ástandinu.

Góður tölvukostur

Skólinn hefur verið að tæknivæðast smám saman. Nú er svo komið að við höfum tölvu á hvern
nemanda í 7.- 10. bekk.
Í 5.-6 bekk eigum við nóg af tölvum til að deila á milli barnanna og á yngsta stigi er góður aðgangur að
vélum.
Það er mikilvægt að brýna fyrir öllum nemendum um mikilvægi góðrar umgengni um tæki og
námsgögn. Það er ekki til auka lager af tækjum ef eitthvað skemmist.

Minnum á vetrarfrí
Vetrarfríið í grunnskólum Reykjavíkur er 17. og 18. febrúar 2022. Skóli hefst svo eftir langa helgi
mánudaginn 21. febraúr

Góða helgi
Facebook

Það birtir með hverjum deginum. Það er bjart yfir okkur hér í
skólanum, nemendur okkar eru iðin, tillitsöm og skemmtileg. Eftir ansi
stranga covid tíma finnum við hve bjartsýni og gleði eykst dag frá
degi. Við erum að fagna einu og öðru, hér var 100 daga hátíð í fyrsta
bekk, Pals hátíð í þriðja bekk, 8. bekkur fór í bæjarferð,
íþróttakennarar undirbúa boðsundskeppni í nýju lauginni og við
ætlum að brjóta upp skóladagana með litlum atburðum til að létta
andann og finna hve gott það er að eiga Dalskóla saman.
Við óskum ykkur góðrar helgar - Stjórnendur Dalskóla
Úlfarsbraut, Reykjavík, Iceland
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