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Lestur

Mikið unnið með lestur í skólanum. Skólinn hefur ákveðið að í 

vetur verði gert sérstakt lestrarátak.

- Lestrarstundir daglega

- Lestur samþættur við aðrar námsgreinar s.s. samfélagsfræði 

og náttúrufræði

- Gagnvirkur lestur – auka lesskilning

- PALS lestur (pör að lesa saman) – áhersla á réttan lestur og 

hlustun.

- Nauðsynlegt að börnin lesi daglega heima upphátt fyrir 

foreldra og í hljóði – skrá í lestrarhefti.



Íslenska

 Unnið er með Málrækt 1

 Orðspor 1

 Flökkuskinna

Helstu þættir sem unnið verður með eru nafnorð, sagnorð, 

lýsingarorð í málfræði.

Í stafsetningu verður aðallega unnið með stóran og lítinn staf, 

ng og nk reglan, greinarmerki ofl.

Lesskilningur verður þjálfaður sérstaklega.

Haldið verður áfram að þjálfa þau í skrift.



Stærðfræði

• Stærðfræði, Stika 1a og 1b er helsta 

námsefnið.

• Ýmislegt aukaefni frá kennara eftir 

þörfum.

• Nemendur fá námsáætlun fyrir hvern 

kafla sem límd er inn í reikningsbók.

• Kaflapróf – niðurstöður koma inn í 

Weduc

• Leggjum áherslu á að nemendur læri 

margföldunartöflurnar utan að.



Enska, samfélagsfr.,náttúrufr., lífsleikni
 Enska – efla grunnorðaforða, tal, hlustun og lestur.

 Samfélagsfræði: goðafræði og landnám Íslands, nemendur búa til 
flettibók.

 Náttúrufræði: líf á landi, útikennsla í tengslum við náttúru og 
umhverfismál, afrakstur er unninn í vinnubók.

 Lífsleikni: uppeldi til ábyrgðar, Samskipti og félagsfærni, Hugarfrelsi, 
Verkfærakistan og byrjað verður á bókinni Óskaveröldin

 Útikennsla: margskonar viðfangsefni, flestar námsgreinar tengdar 
inní. Muna fatnað við hæfi.



Þemu og viðburðir

• Þemu:

• Malawi – áætlað í nóvember

• Stórt þema þvert á skóla - áætlað í janúar

 Viðburðir:

 Lestrarspurningakeppni miðstigsins

 Lestrarátak

 Gullskórinn - Göngum í skólann

 Eiríksstaðir í Dölum



Weduc.com

 Kennsluáætlanir fyrir námsgreinarnar

 Umsagnir fyrir verkefni

 Niðurstöður prófa

 Ástundun - mæting

 Fréttaveita

 Tilkynningar

Nauðsynlegt er að foreldrar sæki sér forritið Weduc þar sem 
skólinn hættir í Mentor og ætlar að vinna eingöngu með 
Weduc.

Sjá leiðbeiningar í pósti Flosa Einarssonar frá 
10.september 2020.



Weduc, leyfi- veikindi nemenda
- Mun fljótlegra – mikið álag á símanum fyrst á morgnana

- Foreldrar/forráðamenn geta sótt um leyfi eða skráð veikindi

barna sinna daglega inni á Weduc.

- Ef um lengra leyfi er að ræða (3 dagar eða meira) er mikilvægt

að umsjónarkennari sé upplýstur og í framhaldinu þarf að sækja

um leyfi og fylla út sérstakt eyðublað sem er hjá ritara á 

skrifstofu skólans.

- Nám nemenda í leyfum og öll sú röskun er kann að verða á því

er á ábyrgð foreldra.



Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn

- leyfi/veikindi

 Grunnskólanemendur eru skólaskyldir samkvæmt lögum um 
grunnskóla 91/2008.

 Á foreldrum hvílir sú skylda að börn sæki skóla. Foreldrar
verða að tilkynna veikindi barna sinna til skólans og sækja um 
leyfi fyrir þau gerist þess þörf. Fari skólasókn nemenda niður
fyrir 80 % á hverjum tíma skal umsjónarkennari gera
foreldrum viðvart og ef skólasókn tekur engum breytingum
eftir það fer ákveðið ferli í gang (sjá þrep á næstu glæru).

 Viðbrögð vegna ófullnægjandi skólasóknar eru í eftirfarandi
þrepum. Á milli þrepa fá nemendur ásamt
foreldrum/forráðamönnum 2-3 vikur til að bæta skólasókn.



Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn -

leyfi/veikindi



Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn

- fjarvistir

 Grunnskólanemendur eru skólaskyldir samkvæmt lögum um 

grunnskóla 91/2008.

 Á foreldrum hvílir sú skylda að börn sæki skóla. Foreldrar

verða að tilkynna veikindi barna sinna til skólans og sækja um 

leyfi fyrir þau gerist þess þörf. Ef nemandi mætir 20 

mínútum of seint telst hann hafa verið fjarverandi í 

viðkomandi tíma.

 Viðbrögð vegna ófullnægjandi skólasóknar eru í eftirfarandi

þrepum. Á milli þrepa fá nemendur ásamt

foreldrum/forráðamönnum 2-3 vikur til að bæta skólasókn.



Viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn

- fjarvistir

10 fjarvistarstig              
Þá mun umsjónarkennari hafa 

samband við 
foreldra/forráðamenn og 

ræðir skólasókn.

30 fjarvistarstig                   
Þá skrifar umsjónarkennari 

formlegt bréf til 
foreldra/forráðamanna og 

vekur athygli á vandamálinu og 
hvetur til úrbóta.

45 fjarvistarstig

Umsjónarkennari boðar 
foreldra til viðtals í skólanum 

með sér og deildarstjóra.

Duga þessi úrræði ekki mun 
skólastjórn taka við málinu til 

frekari meðferðar.



Aðkoma að skólanum
 Við biðjum ykkur um að nota ekki bílastæði starfsmanna til

að koma börnunum í skólann. Þar er slysahætta meiri en ella.

 Ef þið veljið að aka börnunum í skólann þá biðjum við ykkur um 
að velja afrein (rennu) viðVíkurbraut, við inngang
unglingadeildar. Þetta er í raun öruggasta og stysta leiðin af
götunni inn í skólabygginguna.

 Börnin ganga inn um inngang unglingadeildar, fara þar úr skóm og
halda á þeim á sitt svæði. Einnig hægt að stoppa við bílastæðin 
við íþróttamiðstöðina. Börnin nota þá gangbrautaljósin til
skóla.

 Við hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að nota virkan ferðamáta, 
ganga eða hjóla í skólann.





Það er mikilvægt að...
 Góð samvinna sé milli heimila og skóla um allt er viðkemur 

barninu. Góð samvinna bætir líðan barnsins og styður við árangur 
þess í námi.

 Að barnið upplifi jákvætt viðhorf heima hjá sér gagnvart skólanum 

 Að foreldrar séu í góðu sambandi og ræði saman ef eitthvað 
kemur upp á.

 Nemendur eru 35 kennslustundir á viku í skólanum. Þetta er 
langur skóladagur og því er hvíldin börnunum mjög mikilvæg. 

 Börnin þurfa að fara snemma að sofa. Athugið að hvorki símar né 
tölvur séu að trufla svefninn.

 Einnig mikilvægt að börnin séu búin að borða vel í morgunmat 
áður en þau fara í skólann og séu ávallt nestuð.



Svefn barna



Útivistartími barna á skólatíma.

 Á skólatíma 1. sept. til 1. maí

 12 ára börn og yngri mega lengst vera úti til kl. 20

 13 – 16 ára börn mega lengst vera úti til kl. 22

 Aldur miðast við fæðingarár

 Einungis má eldri hópurinn bregða út af reglunum þegar þeir 

eru á leið heim frá viðurkenndri skóla-,íþrótta-eða 

æskulýðssamkomu.

 Útivistarreglur eru skv. Barnaverndarlögum.



Ýmislegt

 Símanotkun nemenda er bönnuð í skólanum

 Afmælisboð. Ef nemandi ætlar að koma með afmælisboðsmiða í 

skólann þá þarf að bjóða annaðhvort öllum í bekknum eða öllum í 

bekknum af sama kyni.

Málið er að enginn verði útundan.

 Mikilvægt er að nemendur komi með hollt og gott nesti í skólann 

sem ekki þarf að hita í örbylgju ofni.

 Einungis er leyfilegt að nota ofninn í hádegis hléinu.

 Ekki er grill á miðstiginu.



Foreldrafulltrúar

 2 foreldrar úr hverjum bekk.

 Biðjum við foreldra sem vilja bjóða sig fram að senda okkur 

tölvupóst.

 Nauðsynlegt er að hafa virka foreldra fulltrúa í árganginum 

og biðjum við foreldra að taka jákvætt í þetta.


