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Fréttir Kot 

Skólinn lokar kl. 12:00  
Fimmtudaginn 6. október lokar skólinn kl. 12:00 vegna starfsmannafundar. 
Börnin munu borða hádegismat um kl. 11:15 og eftir það fara heim.  
 
Bleikur dagur 
Bleikur dagur er 14. október. Vekjum athygli á átaki Bleiku slaufunnar og    
baráttunni gegn krabbameini hjá konum. Þá er tilvalið að koma í bleikum 
fötum í skólann. 
 
Foreldraheimsókn 
Í tilefni af fyrsta vetrardegi bjóðum við foreldrum í heimsókn þann 19. 
október. Við verðum með opið hús frá kl 14:30. Foreldrar geta þá komið og 
leikið með okkur. Saman munum við eiga góða stund.  
 
Alþjóðlegi bangsadagurinn 
Við fögnum alþjóðlega Bangsadeginum og bjóðum bangsa velkomna með 
eigendum sínum  í skólann 27. október. Munið að merkja vel svo þeir rati aftur 
heim. 
 
Fatnaður/fylgihlutir 
Við minnum á mikilvægi þess að, merkja allan fatnað barnanna, líka skó og 
fylgihluti. Einnig er mikilvægt að hafa nægan aukafatnað til staðar í             
aukafatakassa. Nú þegar kólna fer þá mælum við með því að börnin hafi 
inniskó í skólanum. 
               

Kveðja,  
starfsfólk Hulduheimum-Koti 

 
 

Foreldraboðorð 
1. boðorð—Láttu foreldrahlutverkið ganga fyrir 
Mismunandi er hve mikið foreldrar eru með börnum sínum. Það 
sem skiptir mestu máli er hversu vel samverustundirnar eru 
nýttar. Að ala upp barn og rækta með þvi mannkosti krefst bæði 
tíma og athygli. 

Málþroski barna—sameiginleg ábyrgð:  
 Settu orð á það sem þú vilt segja í stað þess að benda bara: 
“Viltu rétta mér bollann? Ekki leiðrétta barnið en endurtaktu 
orðin rétt: Barnið segir: “Dúdda keyrir bíl.” Þú segir: “Já, dúkkan 
keyrir bílinn.”  

Lífsleikni 
1. markmið: Að börn öðlist innri aga. 
 Hvað er innri agi? Innri agi er þegar við höfum sjálf 
stjórn á okkur og gerðum okkar. Við þekkjum þær 
reglur sem í gildi eru og förum eftir þeim. Sá sem býr 
yfir innri aga veit hvar mörkin eru. Hann þarf ekki 
alltaf að láta segja sér að hætta ósæmilegri hegðun heldur getur 
hann gert það sjálfur eða hreinlega sleppt að haga sér illa. Hann 
bregst við áreitum úr umhverfi sínu án þess að missa stjórn á 
aðstæðum. Barn í leikskólanum sem spurt var út í reglur og hver 
segði börnunum að fara eftir þeim orðaði þetta vel: „Hugurinn 
segir okkur það“. Það er það sem við viljum að börnin ráði yfir. 


