
Þann 14. ágúst    

næstkomandi halda 

Samtök áhugafólks um 

skólaþróun ráðstefnu í 

Smáraskóla í Kópavogi 

þar sem kennarar kynna 

ýmsar hugmyndir, smáar 

og stórar, sem vel hafa 

reynst og þeir telja að 

fleiri geti nýtt sér.  

Boðið verður upp á 

fjórtán stutt erindi, 

veggspjöld og 

sýningarbása.     

Ráðstefnunni er ætlað 

að verða nokkurs konar        

skiptimarkaður góðra      

hugmynda í upphafi 

vetrarstarfs. Sjá nánari  

upplýsingar á skolathroun.is 

Komdu og skoðaðu í kistuna mína 
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Fréttabréf skólaþjónustunnar 

 

Math is fun: skemmtilegar 

æfingar í stærðfræði 

sem hægt er að nýta í 

kennslunni 

 

  

  

  

  

  

  

Krækjur með ýmsum 

fróðleik: 

 Ný rannsóknargrein um  

birtingarmynd kynjafræði í 

íslenskum leikskólum. 

 Framtíðarstarfið: Vilt þú 

vinna með ofurhetjum á 

hverjum degi? 

 Ný bók: Byggingarleikir 

stelpna og stráka 

 Félag stjúpfjölskyldna 

 Heimasíða: Orð af orði 

 

6.tbl. maí 2014 

Heimsókn frá starfsfólki 

skóla– og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar 

 

Kennararnir Heiðdís, Kristín og 

Unndís fóru út í sólina í vikunni með 

stærðfræðitímann. Unnið var í 

þremur hópum að ýmsum verkefnum, 

t.d. spilað  slönguspil sem málað er á 

skólalóðina og til þess notaður stór 

teningur. Mældar  voru 

gangstéttarhellur, steinar og tré. Einnig 

var ýmislegt talið, s.s. rólur, rúður í 

gluggum og þrep í brunastiga. Allt var 

þetta skráð á þar til gerð verkefnablöð. 

Börnin voru mjög áhugasöm og er þetta 

skemmtilegt uppbrot í kennslu á 

vordögum. 

Útihringekja í stærðfræði hjá 1. bekk í Vallaskóla  

Starfsfólk skóla– og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar hélt fagfund á 

Hótel Selfossi föstudaginn 9. maí sl. 

Eftir hádegi heimsótti hópurinn, um 

60 manns, Ráðhús Árborgar þar sem 

fram fór kynning á skólamálum 

sveitarfélagsins. Í kjölfarið heimsótti 

starfsmannahópurinn 

Sunnulækjarskóla og Hulduheima þar 

sem stjórnendur kynntu áherslur 

sínar og skólastarf. 

Styrkur úr Lýðheilsusjóði til 

skólaþjónustu Árborgar 

Stjórn Lýðheilsusjóðs hefur úthlutað 

styrkjum úr Lýðheilsusjóði fyrir  árið 

2014. Það er ánægjulegt að geta sagt 

frá því að sjóðurinn samþykkti að 

úthluta 400.000 kr. til verkefnisins 

Klókir litlir krakkar í Árborg. 
Námskeiðiði er sniðið að þörfum 

foreldra sem eiga börn á aldrinum 3 –6 

ára sem sýna fyrstu einkenni 

kvíðahegðunar. Kenndar eru leiðir til að 

takast á við slíka hegðun og auka 

sjálfstraust barna. 
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