
Árskógarskóli 2018 – 2019  

Heilsufarsskoðanir – heilbrigðisfræðsla - viðvera 
                                         

                                        Annan hvern fimmtudag 
                                        heilbrigðisfræða, skoðanir, viðtöl  9:30-10:30  

                                        og viðvera eftir það 10:30-11:30 
                 

                                        Hinn fimmtudaginn verður viðvera frá 10:30-11:30  

                                        Starfsfólki skólans svo og foreldrum er bent á að nota þennan tíma 
                                        ef þið þurfið að ná á Lilju 

 

                                        2 ½ árs skoðanir og 4 ára skoðanir teknar á viðverutíma.    

 
13. september.   Kynning skólahjúkrunarfræðings inn í bekki og spjall við skólastjóra um  

                              Skipulag vetrarins. 

20. september.   Fjarvera vegna ársfundar Heilbrigðisstonfunar Norðurlands. 
                              Nemendavernarráðsfundur kl. 14:00 

27. september.   1. bekkur, heilsufarsskoðun og viðtal um lífsstíl og líðan. 
4. október.           Viðvera    

11. október.         4. bekkur, heilsufarsskoðun og viðtal um lífsstíl og líðan (kl. 10:30) 

                               (þarf að leysa af í blóðprufum á hgst. frá 08-10) 
18. október.        Viðvera 

25. október.        Auka fræðsa um hreinlæti í 4.5. og 6. bekk kl. 10:30  

1. nóvember.      Fjarvera. Á tíma hjá sérfræðilækni í Reykjavík 
8. nóvember.      Heilbrigðisfræðsla í 6. bekk um kynþroskann.  Stelpur 09:30-10:30 

                                                                                                                Strákar 10:30-11:30 

15. nóvember.     Viðvera 
22. nóvember.    5. Bekkur.  Fræðsla um samskipti / hamingju (kl. 10:30) 

                              (þarf að leysa af í blóðprufum frá 08-10) 
29. nóvember.    Viðvera 

6. desember        4. bekkur.  Fræðsla um kvíða 

13. desember.     Viðvera. 
20. desember.     3. bekkur.  Ýmisleg fræðsla og vinna í verkefnabók 

10. janúar.           Viðvera 

17. janúar.            1. bekkur. Fræðsla um líkama minn. (eðlileg/óeðlileg snerting) 
24. janúar.            Viðvera. 

31. janúar.            2. bekkur. Fræðsla um tilfinningar/ hamingju 
7. febrúar.            Viðvera. 

14. febrúar.          4. bekkur. Fræðsla um slysavarnir. (í tilefni 112 dagurinn11/2) 

21. febrúar           Viðvera 
28. febrúar.          6. Bekkur.  Fræðsla um endurlífgun 

7. mars.                 Viðvera. 

14. mars.               Yfirfara ískrá m.t.t. viðtala við nemendur sem þurfa eftirfylgni 
28. mars.               Viðtöl við nemendur sem þurfa 

4. apríl.                  Viðvera. 



11. apríl               Skil á upplýsingum til ískrár 

2. maí.                 Viðvera 

9. maí.                 1. bekkur.  Hjálmafræðsla. 
16. maí                Viðvera 

        

 

Viðtöl um lífsstíl og líðan  

Þegar skimanir fara fram í  1., 4., og 7. bekk  ræðir hjúkrunarfræðingurinn við nemendur um 

lífsstíl og líðan. Markmið þessara viðtala er að styrkja vitund nemenda um eigin lífsstíl og 

líðan. Eins að geta gripið til úrræða ef vart verður við vanlíðan eða áhyggjur.      
    

1. bekkur:   fimmtudaginn 27. september kl. 09:30  

                    - Viðtal við nemendur um lífsstíl og líðan 
                    - Mæld hæð og þyngd 
                    - Sjónpróf framkvæmt: þeir sem nota gleraugu komi með þau  
Farið yfir bólusetningastöðu nemenda og haft samband við foreldra / forráðamenn ef þeim 
er ábótavant. 
 
 
 

4. bekkur:   fimmtudaginn 11. október kl. 10:30 

                     - viðtal við nemendur um lífsstíl og líðan. 

                     - Mæld hæð og þyngd 
                    - Sjónpróf framkvæmt: þeir sem nota gleraugu komi með þau  

 

Heilbrigðisfræðsla  

Skipulögð heilbrigðisfræðsla er framkvæmd í öllum árgöngum og er áherslan að hvetja til 

heilbrigðra lífshátta.  Byggt er á hugmyndafræðinni um 6-H heilsunnar sem er 

samstarfsverkefni heilsuverndar skólabarna og Lýðheilsustöðvar. Áherslur fræðslunnar eru 
Hollusta – Hvíld – Hreyfing – Hreinlæti – Hamingja - Hugrekki og kynheilbrigði. Eftir fræðslu 

fær barnið fréttabréf með sér heim. Þá gefst foreldrum kostur á að ræða við börnin um það 

sem þau lærðu og hvernig þau geti nýtt sér það í daglegu lífi.  

Hér að neðan er skipulag fræðslunnar fyrir komandi vetur.  
1. bekkur:  fimmtudagur 17. janúar  kl. 09:30 

                Hamingja:  Líkami minn 
                 

   fimmtudagur 9. maí kl. 09:30 
                  Hjálmafræðsla / slysavarnir 

 
     

  



      2. bekkur:    fimmtudagur 31. janúar kl. 09:30      

                            Tilfinningar / hamingja 

 

      3. bekkur     fimmtudagur 20. desember kl. 09:30    

                            Ýmisleg fræðsla og vinna í verkefnabók  

 

      4. bekkur:   fimmtudagur 6. desember  kl. 09:30   

                           Fræðsla um kvíða 

                           

             fimmtudagur 14. febrúar  kl. 09:30  

                           Fræðsla um slysavarnir (112 dagurinn) 

 

      5. bekkur:   fimmtudagur 22. nóvember kl. 10:30 

                           Fræðsla um samskipti / hamingju 

                            

      6. bekkur:   Fimmtudagur 8. nóvember   

                           Fræðsla um kynþroskann  09:30-10:30 stelpur 

                                                                         10:30-11:30 strákar 

                           Fimmtudagur 28. febrúar kl. 09:30 

                           Fræðsla um endurlífgun 


