
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur 

1. Laugardagur 
Aðalgeir Þór(Addi) 
5 ára  
2. sun 

3. 
 

4. 
Hópavinna 

 

5. 
Hópavinna 

6. Hópavinna/jóga 
Skólinn lokar kl. 12 
v/starfsmannafundar 

  

7. 
Söngsalur kl. 9:00 

8. 

9. 10. 
  

11. 
Hópavinna 

12. 
Hópavinna 

 

13. 
  Hópavinna/jóga 

 
 
 

14. 
Söngsalur kl. 9:00 
Bleikur dagur 

 
 

15. 

16.  17. 
Íþróttir í Síðuskóla 

18.  
Hópavinna 

19.  
Hópavinna 
 

 
 

20. 
Hópavinna/jóga 

 
Foreldrakaffi  
14:30 - 15:30 

21. 
Söngsalur kl. 9:00 

 
 

 

22. 
 
 
Fyrsti vetrardagur 

 

23.  
 
 

24. 
 

 
 

 

25. 
Hópavinna 

26. 
Hópavinna 

27. Hópavinna/jóga  
Alþjóðlegi  
Bangsadagurinn 
 
Foreldrakynning SMT 

28. 
Söngsalur kl. 9:00 

 
 

 

29. 
 

30. 31. 
 Íþróttir í Síðuskóla 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

 
             

 

 

 
Álfadeild 

október 2022 

Þrjár bestu kennsluaðferðirnar eru: 
 

-Fyrirmynd 
-Fyrirmynd 
-Fyrirmynd 

Áreiðanleiki skiptir öllu, 
því heimurinn þarf 

sannarlega fleira fólk sem 
hægt er að treysta á 



Árleg haustmál  

Lífsleikni í skólanum. 
Nú er skólastarfið farið af stað og dygðakennslan hafin. Í tengslum við Lífsleikni þá munum við 
setja aftan á námskrá mánaðarins foreldraboðorð Lífsleikni og munum gera það fram á vor.  
 
1. boðorð 
Láttu foreldrahlutverkið ganga fyrir 
Mismunandi er hve mikið foreldrar eru með börnum sínum. Það sem skiptir máli er 
hversu vel samverustundirnar eru nýttar. Að ala upp barn og rækta með því mannkosti 
krefst bæði tíma og athygli.  

                       Jóga 
Nú erum við byrjuð að fara í Jóga til 
Ásdísar á fimmtudagsmorgnum. Þetta 
eru fjölbreyttir tímar þar sem ýmis konar 
æfingar eru gerðar ásamt því það er 
sungið og farið í leiki. Við erum vissulega 
nýbyrjuð en það sem af 
er líst okkur vel á og 
börnunum þykir þetta 
spennandi tilbreyting. 

Foreldrakaffi  
20. október kl. 14:30 - 15:30 Bjóða börnin foreldrum 

sínum í kaffi. Vonandi sjá sem flestir sér fært að mæta.  

                        Snuðnotkun barna 

Æskilegt er að börn séu alfarið hætt að nota 
snuð fyrir þriggja ára aldur.  
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir neikvæðum 
áhrifum of mikillar snuðnotkunar. Mikil 
snuðnotkun getur haft áhrif á vöxt beina í efri 
kjálka og stöðu tanna. Mörg börn  fá túttu-gat eða gleitt bil þar 
sem framtennurnar í efri og neðri gómi ná ekki saman. Þetta    
kallar oft á tannréttingar síðar meir. Snuðnotkun getur einnig 
haft slæm áhrif á tal og framburð barna. Gott er að hafa í huga 
að börnin eru snuðlaus yfir daginn í skólanum og una sér vel í 
leik og starfi. Við hvetjum ykkur því til að einskorða snuðnotkun 
við  svefntíma barnsins. 

Útiskóli 
Í vetur ætlum við að halda áfram að vinna markvisst að útinámi 
og fjölga ferðum út fyrir skólann. Að lágmarki er miðað við að  
yngstu börnin á Trölladeild bregði sér af bæ  einu sinni  í mánuði 
og Álfadeild og Dvergadeild  tvisvar. Útiskólinn verður hluti af 
hópastarfi barnanna og  verður spennandi að kynnast náttúrunni 
í nærumhverfinu og bænum okkar betur. 

Athugið 
Enn á ný langar okkur að 
minna foreldra á 
aukafatakörfur á deildinni.  
Það hefur borið á því að 
það vanti í þær. 
Mikilvægt er að karfan sé 
vel búin aukafatnaði því við 
eigum lítið sem ekkert af 
aukafatnaði til láns. 

Sá er vinur er í raun 
reynist! 

Við fögnum Alþjóðlega bangsadeginum og eru 
bangsar  velkomnir með eigendum sínum  í 
skólann 27. október. Einnig er 
börnunum velkomið að koma með 
bækur um bangsa ef þær eru til á 
heimilinu. Munið að merkja allt vel. 

SMT kynning  
Ákveðið hefur verið að SMT haustkynningin 
verði í salnum að þessu sinni. Foreldrar allra 
barna á Trölladeild munu mæta og fyrir þá 
sem ekki hafa mætt á kynningu áður er nánast 
skyldumæting. Þarna gefst tækifæri til að spyrja út í og 
ræða um SMT sem er okkar agastefna og mikilvægt að 
foreldrar tileinki sér aðferðina barni og foreldrum  til 
heilla.  Kynningin verður 27. október í salnum, hún 
hefst  kl. 15:00 og verður lokið fyrir 16:00. 

                            Hugarró 
Skipulagt vetrarstarf er nú hafið 
í leik og starfi.Við höfum  
undanfarin ár verið að kenna börnunum 
öndunar– og jógaæfingar. Við munum 
halda því áfram í vetur og hefjum  
vinnustundir á á öndunaræfingum. 
Þetta hefur slakandi áhrif á börn og ful-
lorðna en það er einmitt markmiðið 
með þessu verkefni. 


