
 81 tölublað 8. árgangur, nóvember 2019 Ábyrgðarmaður: Hjördís Jóna Bóasdóttir 

Fréttabréf Árskógarskóla 
Leik– og grunnskóli, Árskógi, Dalvíkurbyggð 

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

Heil og sæl! 

Í nóvember ætlum við að hefja átak í lestri og vinna jafnt og þétt að því út skólaárið. Í tilefni af 

átakinu munum við brjóta starfið upp á ýmsan hátt tengt lestri. Núna í nóvember ætlum við að 

hafa lestrarstund þar sem allur skólinn sest niður og les, starfsfólk sem börn. Gaman væri að ef 

þið ættuð uppáhalds barnabók og vilduð koma og lesa fyrir börnin, þá mættuð þið endilega hafa 

samband í skólann og við ákveðum tíma. Við settum niður nokkra áherslupunkta fyrir foreldra og 

kennara til að hafa í huga.  

Leikskólastig: 

 Börnin séu böðuð í móðurmáli sínu. Talað um það sem er verið að gera og umhverfið í kring. 

 Skoðaðar séu myndir með barninu og barnið spurt út í myndirnar. 

 Lesnar séu bækur fyrir barnið og barnið spurt út í textann. 

 Víkka út mál barnsins með því að bæta við orðum og setningum, mismunandi beygingar og 

þyngja orðaforða. Dæmi. Meme datt. Já kindin datt í gólfið 

 Lestrarátök 3 yfir skólaárið í september, janúar og maí. Þetta er lestrarátak í samstarfi við 

Lubba og hvetjum við heimili til að taka virkan þátt með okkur. Átakið verður nánar auglýst 

þegar að þeim kemur.  

Grunnskólastig: 

 Börnin lesi tvisvar yfir hverja blaðsíðu þar til kennari segir til um annað í viðtali við foreldra. 

 Börnin þurfa að lesa daglega eða að minnsta kosti 5 sinnum í viku  

 Börnin lesi 15-20 mín í senn 

 Börnin þurfa að lesa upphátt fyrir fullorðinn aðila sem að veitir lestri athygli, leiðréttir, spyr 

út í textann og hrósar. 

 Lestrarátök 3 yfir skólaárið í september, janúar og maí. Þau eru nánar auglýst þegar að þeim 

kemur.  

 Kennari lætur börnin sinna fjölbreyttum lestrarverkefnum í skólanum. 

 Kennari sendir foreldrum heim á 4 vikna fresti hvernig heimalestri hafi verið sinnt.  

Góðar stundir Hjördís Jóna 

Afmælisbörn nóvember mánaðar 

11. nóv Brynja Svanhvít 

22. nóv Tómas Sigurður 

30. nóv Hanna Gerður 

Bestu afmæliskveðjur frá starfsfólki Árskógarskóla. 
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  1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

Skipulagsdagur 

kennara 

Lokað 

7. 

Vetrarfrí 

Lokað 

8. 

Vetrarfrí 

Lokað 

9. 10. 

11. 12. 

Opinn fundur 

skólaráðs.  

Kl 16:30 á 

bókasafni 

skólans 

13. 

Gæðastund  

1-4 bekkur 

14. 

 

15. 

Lestrarstund 

16. 

Dagur  

íslenskrar  

tungu 

17. 

18. 

 

19. 20. 

Gæðastund 

Kötlukot 

21. 22. 23. 24. 

25. 26. 27. 

Gæðastund 

5-7 bekkur 

Piparköku-

bakstur 

foreldra 

28. 

Piparköku-

bakstur 

foreldra 

29. 30.  


