
Kæru foreldrar 

Haustið hefur verið gott í skólanum, veðrið leikið við okkur og krakkarnir notið þess að leika úti. Það 

var fjölgun í nemendahópnum á grunnskólastigi um mánaðarmótin og bjóðum við nýja nemendur 

velkomna. Sundkennslu er lokið í bili og inniíþróttir hafa tekið við til vors. Inga Magga danskennari 

hefur verið með zumbatíma þrisvar sinnum það sem af er önninni og á eftir að koma fjórum sinnum til 

okkar. Tímarnir eru á mánudögum. Að lokum viljum við benda á að skólinn er lokaður mánudaginn19. 

nóvember vegna starfsdags starfsmanna. 

Bestu kveðjur frá skólastjórnendum, Hjördísi Jónu & Jónínu. 

 701 tölublað 7. árgangur  nóvember 2018  Ábyrgðarmaður: Jónína Garðarsdóttir 

Fréttabréf Árskógarskóla 
Leik– og grunnskóli, Árskógi, Dalvíkurbyggð 

námsÁhugi-þRautseigja-Samvinna-leiKur-útiskÓli-Gleði-Umhyggja-viRðing 

Við höfum lagt mikla áherslu á lestur á grunnskólastigi í vetur og erum svo heppin að við fá tækifæri til að 

hlusta á tvo rithöfunda í nóvember. Gunnar Helgason kemur í Berg 20. nóvember og Ævar (vísindamaður) 

mun síðan koma í skólann 23. nóvember og hitta fimm ára og eldri nemendur.  

Nemendaráð skólans hefur fundað tvisvar sinnum í vetur og búið er að afgreiða ýmis mál. Meðal annars 

var samþykkt á síðasta fundi að halda hrekkjavökuball í félagsheimilinu 9. nóvember fyrir grunnskólastig 

skólans frá kl. 18:00-19:30.  Föstudagskvöldið 23. nóvember ætlar 4.-6. bekkur síðan að gista í skólanum. 

Til að þetta geti orðið að veruleika þarf sjálfboðaliða úr röðum foreldra í gæslu. Nú þegar er búið að 

manna gistinguna en enn vantar á ballið. Þeir sem sjá sér fært um að sjá um gæslu er beðnir um að hafa 

samband við skólastjóra.  Nánari upplýsingar um þennan viðburð, þar á meðal hverjir sjá um gæsl, fá 

foreldrar í tölvupósti frá umsjónakennurum.  

Í Gæðastund 24. okt. voru gátlistarnir úr grænfánaverkefninu skoðaðir. Börnin hafa verið í þremur 

hópum við að fylla út gátlistana, leikskólastig, yngra grunnskólastig og eldra grunnskólastig. Sumt er 

skólinn að gera mjög vel en einhverja þætti þarf að bæta. Ákveðið var að hver hópur finni leiðir til að 

bæta þá þætti og setji sér markmið og tímamörk.  Hver hópur mun síðan kynna niðurstöður sínar í 

Foreldrafélag skólans er búið að funda tvisvar sinnum það sem af er skólaársins. Seinna skiptið var með 

nýjum skólastjóra. Það er ánægjulegt að upplifa að í Árskógarskóla starfar virkt og öflugt foreldrafélag og 

það er dýrmætt fyrir starfsfólk skólans að eiga svo góða samvinnu við foreldra. Á fundum 

foreldrafélagsins var meðal annars ákveðið að baka piparkökuhús venju samkvæmt dagana 26.-27. 

nóvember í félagsheimilinu. Foreldrar hittast kl. 16 fyrri daginn og 17:00 seinni daginn og vinna eitthvað 

frameftir báða dagana.  
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Viðburðadagatal Nóvember 2018 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur 

   1. 2. 

 

 

3. 4. 

5. 

Zumba 

6. 7. 

 

Gæðastund 

Umsjón 4.-6. 

bekkur 

8. 

 

Grænn dagur 

 

 

Baráttudagur 

gegn einelti. 

 

9. 

 

Hrekkjavökuball 

í Árskógi  

Kl. 18:00-19:30 

10. 11. 

Brynja afmæli 

12. 

Zumba 

13. 14. 

Gæðastund 

Umsjón Kötlu-

kot 

15. 16. 

 

 

 

 

Dagur íslenskrar 

tungu 

17. 18. 

19. 

Skipulagsdagur 

 

Lokað 

20. 

 

Gunnar Helgason 

í Bergi, 

Grunnskólastig 

fer með rútu. 

21. 

Gæðastund í 

umsjón 

1.-3. bekkjar 

22. 

Tómas 8 ára 

23. 

 

 

Ævar  

vísindamaður í 

heimsókn. 

Gisting hjá 4.-6. 

bekk. 

24. 25. 

26.  

Piparköku-

bakstur 

foreldrafélagsins 

27. 

Piparköku-

bakstur 

foreldrafélagsins 

28. 

Jólastund í 

umsjón 

starfsfólks 

29. 

 

30. 

Hanna Gerður  

afmæli 

  


