10. BEKKUR
Skólaárið 2020-2021

Kennarar og skólaliðar
■

Berglind Þráinsdóttir umsjónakennari

■

Unnar Garðarsson sund og íþróttir

■

Íris Aðalsteinsdóttir umsjónakennari

■

Helena Rúnarsdóttir sund og íþróttir

■

Ursula Ásgrímsdóttir umsjónakennari

■

Áslaug Ákadóttir sund og íþróttir

■

Rósa Bjarnadóttir stuðningsfulltrúi

■

Steindóra Steinsdóttir heimilisfræði

■

Sigríður Ragnarsdóttir námsráðgjafistarfsfræðsla

■

Katrín Leifsdóttir heimilisfræði

■

Auður Vestman smiðja

■

Jacklyn Poucel smiðja

■

Gunnar Sturla leiklist og podcast

■

Áslaug Berta Guttormsdóttir sérkennari

■

Aldís Rós Hrólfsdóttir félagsmálafulltrúi/
félagsfærni-samskipti

■

Ingveldur Jónsdóttir skólaliði

■

Ásdís Óskarsdóttir skólaliði

Helstu verkefni vetrarins
■ Framtíðarlandið
■ Harðarsaga Hólmverja

■ Að reka fyrirtæki – rekstur brauðsölu
■ Glæpur við fæðingu
■ Útskriftarbók

■ Ýmis önnur verkefni sem tengjast einstaka
námsgreinum eða samþættingu
námsgreina
■ Öll verkefni koma inn á Weduc

Valið í 10. bekk
Bundið val, list- og verk

Óbundið val - áhugasvið

■ Smiðja

■ Unnið í samvinnu við
umsjónarkennara.

■ Heimilisfræði

■ Nám og starfsfræðla
■ Félagsfærni

■ Leiklist
■ Podcast

■ Nemendur velja verkefni út frá
áhugasviði sínu.
■ Nemendur bera sjálfir ábyrgðina en
fá aðhald og aðstoð frá
umsjónarkennurum, öðrum
kennurum eða foreldrum

Mikilvæg skilaboð
■ Matur og nesti, hollt og gott. Drykkjabrúsar eða glös

■ Muna að sumir skóladagar eru langir – aukanesti
■ Gangbrautavarsla- fylgjast með á Weduc.
■ Engir drykkir eins og poweraid, gatorade og auðvitað ekki

orkudrykkir
■ Gott samstarf milli foreldra og kennara er lykilatriði í
velferð barnsins
■ Foreldrafulltrúar, sinna meðal annars
utanumhaldi/fjáröflun varðandi lokaferð
■ Tímaritabox, vasareiknir og pennaveski með því helsta.

Mikilvægar dagsetningar fyrir áramót
■ 21. september – skipulagsdagur

■ 6. október – viðtalsdagur
■ 15., 16. og 19. október – vetrarfrí
■ 16. nóvember – skipulagsdagur

■ 18. desember – Litlu jólin
■ Fylgist með dagatalinu á Weduc

Frá íþróttakennurum
Sundtímar Gott er að yfirfara
reglulega sundföt barnanna
Mikilvægt er að þau börn sem
þurfa að nota sundgleraugu
mæti alltaf með þau til að geta
gert sitt besta í tímum.

Íþróttatímar í sal Allir nemendur
verða að hafa meðferðis íþróttaföt
( t.d. stuttbuxur/leggings,
stuttermabol/hlýrabol, skó) í
tösku/poka til að skipta um í
búningsklefa. Við hvetjum alla til
að fara í sturtu að loknum
íþróttum.

Ef nemandi getur ekki verið með í íþrótta- eða
sundtíma er best að hann komi með miða frá
foreldri/forráðamanni eða sendi tölvupóst á
íþróttakennara.

Weduc
■ Nýtt og spennandi forrit sem heitir Weduc!!
■ Mikilvægt að allir foreldrar séu með forritið til að geta fylgst með
starfinu í skólanum, námsmati og áætlunum auk þess til að tilkynna
veikindi eða leyfi
■ Hvetjum ykkur til að hafa samband við okkur eða ritara, vanti ykkur
aðstoð eða leiðbeiningar við að læra á forritið ☺
■ https://weduc.com/

