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Barnaþing
Barnaþing Dalskóla var haldið í október í annað sinn. Y�rheiti þingsins var Hafðu áhrif til góðs.
Nemendur í 6.-10. bekk tóku þátt en markmið með þinginu er:
 
 
· Að e�a vitund barna um ábyrgð þeirra á eigin heilsu og velferð
· Að börn �nni að þau ha� rödd og fái tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri
· Þjálfun barna í borgaravitund og lýðræðislegum vinnuaðferðum, e�ing félagsauðs og félagsfærni
 
Umræðuefnin voru mörg og misjöfn en umræðu hugmyndir komu frá börnunum sjálfum.
 
Dæmi um umræðuefni:
Hvernig er gott skólamötuneyti
Drauma íþrótta- og sundkennsla 
Hvernig lítur draumastundaskráin út.
 
Þingið gekk vel og margar góðar hugmyndir fæddust.

Hreyfing í leikskólahluta
Fimm ára krakkarnir okkar eru byrjaðir í sundi hjá Bjarnfríði og gengur vel. Mikill spenningur er fyrir
þessu sem og fótboltanum sem Fram býður upp á fyrir þá sem vilja.

Haustfundir með foreldrum

https://cdn.smore.com/u/56a3/b6b304848fffb3c3880269e1b0067fad.jpeg
https://cdn.smore.com/u/5fe8/9e55a3ed87e34e698d5f23b3d8019106.jpeg
https://cdn.smore.com/u/bb18/1a32399191fe9cf117c4ce10a4a3c71d.jpeg


Haustfundir með foreldrum grunnskólabarna gengu vel. Anna Rakel fjölskyldufræðingur frá
Foreldrahúsi hélt fyrirlestur fyrir foreldra og eftir hann söfnuðust foreldrar saman í umræðuhópa og
ræddu um uppeldi og menntun barna sinna. Haustfundirnir voru mjög vel sóttir og ánægja í
starfsmanna- og foreldrahópnum með þá.

Skáld í skólum
Undanfarna viku fengum við góðar heimsóknir frá verkefninu Skáld í skólum. Í því felst að hingað
koma rithöfundar til að fjalla um bókmenntir af ýmsu tagi, rætt var um bækur og lestur, sköpun og
skrif, með það að markmiði að smita nemendur af lestrar og sköpunargleði. Í þetta voru það 3.-7.
bekkur sem fengu heimsókn frá Yrsu Þöll Gylfadóttur, Benný Sif Ísleifsdóttur, Arndísi Þórarinsdóttur og
Ævari Þór Benediktssyni.

Gestagangur í dalnum
Mikið er um að erlendir sem innlendir kennarar heimsæki Dalskóla og hafa heimsóknir verið tíðar
síðustu mánuði. Þá hefur fólk áhuga að á að heyra af skólastar�nu og skoða skólahúsnæðið og
aðstöðuna sem er einstaklega góð. Börnin eru því vön því að fá gesti og hafa staðið sig vel sem
gestgjafar.

Hér eru �ottir og glaðir krakkar úr Mosadal í ævintýraferð

Skrekkur er framundan

https://cdn.smore.com/u/24f1/710f836a77e813e38b65ab3cfeb4701f.jpeg
https://cdn.smore.com/u/59a8/c149fc8d4efbe3dea5db6f84b0a456ee.jpeg
https://cdn.smore.com/u/8ea7/1423883fd078479ecc67b34f49582594.jpeg


Miðvikudaginn 9. nóvember nk. munu nemendur Dalskóla taka þátt í Skrekk, sem er hæ�leikakeppni
grunnskólanna í Reykjavík. Hægt verður að fylgjast með beinu streymi á undanúrslitum á
www.ungruv.is. Skrekkskvöldið hefst kl 20:00 og mun standa í um klukkustund.

Fréttir úr Úlfabyggð
Star�ð í Úlfabyggð er komið á gott skrið þrátt fyrir að öll börn séu ekki komin í vistun en lítið er að frétta
af mannaráðningum. Endilega bendið góðu og metnaðarfullu fólki á sækja um starf hjá okkur ef að
það hefur áhuga á að starfa með skemmtilegustu börnum borgarinnar 😊 Í október var boðið upp á
vinabandagerð, grímuföndur, Just dance partý og náttfata- og bangsadag. Frjálsi leikurinn og
útiveran er svo að sjálfsögðu í boði alla daga

Eineltisáætlun Dalskóla
Í ljósi atburða og umræðu í samfélaginu síðustu daga viljum við minna á eineltisáætlun skólans.
Áætlunin er í árlegri endurskoðun og er að �nna á heimasíðu skólans
https://dalskoli.is/studningur/eineltisaaetlun/

Skráningar í Mentor

http://www.ungruv.is/
https://dalskoli.is/studningur/eineltisaaetlun/


Við viljum minna foreldra í grunnskólahluta á að nýta Mentor til skráningar á veikindum og leyfum. Þá
er mikilvægt að muna að ef veikindi dragast þá þarf að skrá daglega.

Bestu kveðjur frá starfsfólki Dalskóla

Úlfarsbraut 118-120, Reykjavík, Iceland dalskoli@rvkskolar.is

4117860 dalskoli.is

http://maps.google.com/maps?daddr=%C3%9Alfarsbraut%20118-120%2C%20Reykjav%C3%ADk%2C%20Iceland&hl=en
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