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Fréttir Kot 

Skólinn lokaður 
Mánudaginn 21. nóvember er skólinn lokaður vegna starfsmannafundar. 
 
Baráttudagur gegn einelti 
8. nóvember er sérstakur baráttudagur gegn einelti hér á landi. Landsmenn 
eru hvattir til að standa saman gegn einelti í samfélaginu, ekki síst í skólum og 
á vinnustöðum. Allir eru hvattir til að leggja sitt að mörkum til að einelti fái 
ekki þrifist í samfélaginu og beina sjónum að jákvæðum samskiptum, 
skólabrag og starfsanda.  
 
Kósý dagur 
Þá ætlum við að hafa huggulegt, tempra ljósin og hafa slökunarstund.  
 
Dagur íslenskrar tungu 
16. nóvember er tileinkaður íslenskri tungu, á fæðingardegi Jónasar 
Hallgrímssonar.  Markmið dagsins er að minna á mikilvægi íslenskrar tungu og 
gleðjast og fagna sögu hennar.  Við munum skemmta okkur saman og syngja. 
 
Dagur mannréttinda barna   
Dagur mannréttinda barna er haldinn 20. nóvember ár hvert á afmælisdegi 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og á Alþjóðadegi barna. Markmið dagsins 
er að fræða börn og fólk um mannréttindi barna. Hulduheimar hefur hafið 
innileiðingu barnasáttmálans og starfsfólk verið að kynna sér 
barnasáttmálann.   
 
Foreldrsamtöl eftir aðlögun 
Foreldrar barna sem byrjuðu í skólanum í haust munu fá boð í foreldrasamtal í 
nóvember og byrjun desember þar sem farið  verður yfir líðan og gengi barns 
frá aðlögun. Auk þess munum við senda út spurningakönnun til foreldra þar 
sem við spyrjum um aðlögunarferlið.  

              
Kveðja,  
starfsfólk Hulduheimum-Koti 

Foreldraboðorð 
2. boðorð—Vertu góð fyrirmynd 
Tökumst á við það. Það er hluti af því að vera foreldri. Í raun komumst 
við aldrei hjá því hvort sem það leiðir til hins betra eða verra. Nútíma 
sálfræði hefur komist að sömu niðurstöðu og reynsla aldanna hefur sýnt 
að maðurinn lærir fyrst og fremst af þeim fyrirmyndum sem í kringum 
hann eru. Hann lærir ekki eingöngu að ganga og tala á þann hátt heldur 
lærir einnig siðferðsleg gildi.  

Málþroski barna—fyrstu orðin:  
Þú ert í lykilhlutverki þegar barnið þitt lærir að tala 
 Talaðu við barnið þitt. 
 Horfðu í augun á barninu þegar þú tala við það. 
 Leiktu við barnið þitt, farðu t.d. í feluleik með því eða leiktu við 

það „gefa og takk“ leiki. 
 Syngdu fyrir barnið þitt, farðu með vísur fyrir það og barnaþulur. 
 Þegar barnið byrjar að gefa frá sér hljóð reyndu þá að geta þér til 

um hvaða orð það er að segja. Segðu orðið upphátt fyrir barnið. 

Lífsleikni 
2. markmið: Að börn læri að bera virðingu hvert fyrir öðru 
og umhverfi sínu. 
Hvernig högum við okkur þegar við berum virðingu hvert fyrir öðru og 
umhverfi okkar? Við erum kurteis, hlustum á aðra, grípum ekki hvert 
fram í fyrir öðru. Við verðum líka að muna eftir okkur sjálfum, við sýnum 
sjálfum okkur virðingu með því að vera sjálfum okkur samkvæm og 
hlusta á okkar innri mann. Göngum vel um allt umhverfi okkar, lögum til 
í kringum okkur, hendum ekki rusli á víðavangi, tröðkum ekki niður blóm 
og þannig getum við haldið áfram.   


