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Nokkrar örfréttir
Þær Þorgerður, Anna Sigurrós og Bryndís Jónsdóttir eru allar að
koma til baka þetta vorið eftir fæðingarorlof. Þær fara ýmist inn í
fulla kennslu sem umsjónarkennarar eða a�eysingar.
Fanney Jónsdóttir heimilisfræðikennari er farin í fæðingarorlof og
Lilja Ottadóttir sem hefur verið umsjónarkennari í 4. bekk tekur við
hennar star� og Anna Sigurrós tekur við star� Lilja fram á vor.
Útidyrahurðirnar okkar hafa verið okkur til armæðu frá uppha� -
þessa dagana er verið að skipta út hurðinni á neðri hæðinni út og
setja rennihurð í staðinn.

Bókasafnið er ekki gæslustaður fyrir skólabyrjun
Á morgnana opnar sundlaugin fyrir almenning löngu fyrir almennan fótaferðatíma.
Þetta þýðir að börnin okkar komast inn í bókasafn - þegar þau koma snemma til skólans.
 
Á bókasafninu er enginn starfsmaður á þessum tíma.
 
Við munum eiga samtal við börnin um að þarna má ekki vera áður en skóli hefst.
Við biðjum ykkur líka að eiga þetta samtal við börnin.
 
Ef þau koma á milli kl.08:00 og 08:30 í skólann eiga þau að koma inn um sína innganga, yngri börnin
geta farið í matsal, beðið þar og fengið hafragraut.
 
Unglingar bíða á göngum skólans.

Hildur í námsleyfi
Næsta vetur verður Hildur Jóhannesdóttir skólastjóri í námsley�.
Helena Katrín Hjaltadóttir verður skólastjóri í hennar fjarveru og Auður Valdimarsdóttir verður
aðstoðarskólastjóri.
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Stóra
upplestrarkeppnin
Í vikunni fór fram skólahátíð
Stóru upplestrarkeppninnar í
7. bekk. Það voru þau
Thelma Hrönn Gísladóttir og
Ari Magnús Björnsson sem
völdust til þess að vera okkar
lesarar á lokahátíðinni þann
30. mars í Guðríðarkirkju.
Þórhildur Freyja Erlingsdóttir
hlaut 3 sætið.

Býr kærleikur hér
Nemendur í 1. og 2. bekk
munu vera með viðburð í
salnum okkar þann 7. apríl
kl.10:30
Þau hafa mótað hjartað sitt
og fyllt það kærleik sem þau
munu deila með gestum. Þau
munu í samstar� við kór
skólans syngja við þetta
tækifæri

Með fulla vasa af
tilfinningum
Nemendur í 8. bekk sýna
leirvasa sem túlka geð- og
taugaraskanir í
hver�smiðstöðinni þann 7.
apríl kl.14:00.
Nemendur hafa fræðst um
geðheilbrigðismál í
þemavinnu, unnið kynningar
margvíslegu formi og ge�ð
út geðheilsutengda
matreiðslubók.
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Leiðsagnarnámið
Dalskóli hefur unnið að innleiðingu leiðsagnarnáms. Í vetur erum við að leggja áherslu á
spurningatækni kennara og samræðu námsfélaga svo kanna megi þekkingu, skapa áhuga, og mynda
tengingar við fyrri reynslu nemenda. Allt í tengslum við þá námsþætti sem unnið er með hverju sinni.
 
Markmið þess að spyrja fjölbreyttra spurninga og fá námsfélaga til þess að ræða saman - áður en
svar er kallað fram úr hópnum - er að gefa öllum jöfn tækifæri til þess að hugsa.
 
Hefðin hefur verið að spyrja "lokaðra spurninga" með þann tilgang að athuga hvort nemendur ha� lært
það sem á að læra. Y�rleitt eru rétt og röng svör við þannig spurningum.
 
Ef spurning er borin upp og einhver einn réttir upp hendi og svarar þá slekkur það á hugsun allra hinna
um það sem spurt var um.
 



Heimsókn frá Menntamálastofnun
Í vikunni komu starfsmenn frá Menntamálastofnun til þess að horfa á
kennslustund í leiðsagnarnámi og til þess að fræðast um það hvernig við
höfum verið að vinna með leiðsagarnám, en Dalskóli er svokallaður
þekkingarskóli í leiðsagnarnámi. Aðalnámskrá grunnskólanna er þannig
framsett að hún kallar á kennsluhætti leiðsagnarnáms.

Við viljum ss að allir nemendur fái að hugsa og ræða um námstengdar spurningar og leggjum áherslu
á fjölbreyttar spurningar. 
 
Dæmi um spurninga�okka: 
 
Byrja á svarinu: Svarið er trapisa - hver gæti spurningin verið?
Hver er villan? Hver margar karamellur 26,26,26,26,26,26,26=6+20 +7x6=162
Setja fram rétta eða ranga staðhæ�ngu: Gler er gott efni í skýli, sammála eða ósammála?
Hvað passar ekki kindur, kýr, hreindýr, kettir
Gefa upp nokkur svör: Hvað þarf til að lifa? síma, mat, bíl, foreldra, ást, vatn
Raða í rétta röð
Rétt eða rangt - andstæðir pólar Af hverju er fí�ll illgresi en páskalilja ekki?
Satt eða ósatt þessi matartegund er næringarrík en óholl?
Setja fram skoðun Skólabúningar gætu aukið gleði og frelsi barna?
Á alltaf við/á stundum við Þögn er sama og samþykki.

Facebook

Góða helgi

Covid hefur sem betur fer látið undan, en �ensan sótt í sig veðrið. Það
er engin launung að okkur hefur ekki alltaf tekist, vegna veikinda, að
manna allar stundir nógsamlega. Það eru helst unglingarnir sem
verða fyrir því að kennsla fellur niður, yngri nemendur fá kennara inn
sem þeir ekki þekkja nógu vel. Þetta er mikið álag á alla, starfsmenn
sem standa vaktina en helst þó á nemendur okkar. Þau mega mörg
hver ekki við rótleysi sem þessu.
Ég vil þakka kennrurum og starfsfólki Dalskóla fyrir að hafa aldrei
misst móðinn og hafa allir hjálpast að og gengið í hvers annars störf.
Ég vil þakka foreldrum skilining og stuðning í gegnum þykkt og þunnt.
 
 
Að lokum óska ég ykkur öllum friðsællar helgar.

Úlfarsbraut, Reykjavík, Iceland dalskoli@rvkskolar.is

354 - 4117860 dalskoli.is
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