
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur 

27. nóv Spádósmkerti 
4. Betlehemskerti 
11. Hirðakerti 
18. Englakerti 

 
 

 
 

   
 

1. 
Fullveldisdagur  
Íslendinga. 

2.  
Jólasöngsalur klukkan 
9:00 
Rauður Dagur 

3. 

4. 
Annar sunnudagur í 
aðventu 
 

5.  Jólaverkstæði 
 
 

6. Jólaverkstæði 
 
 
 
 

7.  Jólaverkstæði 
 
 
 

8.  Jólaverkstæði 
 
 
 

Jólahúfudagur 

9.   
Jólasöngsalur klukkan 
9:00 
 

 

10. 
 
 
 
 

11. Þriðji sunnud. í     
      Aðventu 
 
 
 

12.  
Íþróttir í  
Síðuskóla 
 
Stekkjastaur  

13. Jólaverkstæði 
Jólakaffi  
Dvergadeild 
8:15-9:15 
Giljagaur 

14. 
Jólaball  
 
 
Stúfur 

15. .Jólaverkstæði 
 
 
 
Þvörusleikir 

16.  
Jólasöngsalur klukkan 
9:00 
 
 

17. 
 
 
 
Askasleikir 

18. Fjórði sunnud. Í  
     Aðventu 
 
 
Hurðaskellir  

19.   
 
 
 
Skyrgámur  

20.  
 
 
 
Bjúgnakrækir  

21.  
 
 
 
Gluggagægir  

22 
 
  
 
Gáttaþefur  

23. Þorláksmessa 
 
 
 
Kjötkrókur  

24.  Aðfangadagur 
 
 
 
Kertasníkir 

25. Jóladagur  26. Annar dagur jóla 
       

27.  28. 29. 30.  31. Gamlársdagur      
      

 
Dvergadeild 

desember 2022 

Við óskum  börnum og 
fjölskyldum þeirra 

gleðiríkrar jólahátíðar og 
gæfu á komandi ári með 

þökk fyrir hið liðna. 

Við minnum á að skólinn er 
lokaður 2. janúar vegna  

starfsdags.  



Dvergadeild 

  Lífsleikni í leikskóla 
2. foreldraboðorð 

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 hann einnig     
siðferðileg gildi. 

Skórinn í gluggann  
Flest börn þekkja þann sið að setja 
skóinn út í glugga þegar jólasveinarnir fara að 
tínast til byggða. Jólasveinarnir gauka þá oft 
einhverju smálegu í skóinn handa börnum sem 
hafa til þess unnið. Við biðjum foreldra að 
geyma þessar smágjafir heima í stað þess að 
leyfa börnunum að koma með þær í skólann. 
Þessar gjafir, þó góðar séu, eiga það til að valda 
óróa og óþarfa samanburði og metingi. 

 

SMT - skólafærni  
 

Reglur skólans eru sjö talsins og  
nú á haustönn höfum við lagt 
inn 6 af 7 reglum skólans og sú 
síðasta verður lögð inn nú í 
byrjun mánaðar. 

 
5.- 9. des leggjum við inn 

regluna 
- Allir ganga frá  

 

Mæting barnanna 
Þegar dregur nær jólum munum við kanna 
mætingu barna í kringum jól og áramót.  
Skólinn er að sjálfsögðu opinn þessa virku 
daga en ef um aukafrí er að ræða er 
mikilvægt að fá vitneskju um það.                                                 

 Jólaball  
Miðvikudaginn 14. desember halda börn og 
kennarar jólaball í skólanum. Við dönsum í 
kringum jólatréð og fáum skemmtilegan karl í 
heimsókn. Hefð er fyrir því að mæta í betri 
fötunum þennan dag. Gott er að nefna þetta 
við börnin heima því sum óttast þessa karla og 
vinsamlegast ræðið einnig við kennara 
barnanna ef börnin eru smeyk. 

 

Hugarró  
 

Í jólamánuðinum fellum 
við niður skipulagt starf og 

einbeitum okkur að undirbúningi 
jólanna. Mikilvægt er að njóta þessa 
tíma og vera í núinu, gera minna og 
njóta meira. 

Fimmtudaginn 8. desember er jólahúfudagur 
Þá hvetjum við alla sem eiga jólasveinahúfu til 
að koma með hana á kollinum í skólann. 
Jólahúfur eru þó velkomnar á litlum kollum alla 
daga í desember en þá eru þær notaðar 
eingöngu inni en ekki í útiveru.  

Málsháttur mánaðarins 
 

Sinn er siður í landi hverju 

Varðandi veikindi barna 

Um þessar mundir er skólinn að hefja vinnu til að verða 

réttindaskóli Unicef. Í Barnasáttmálanum er fjallað um rétt 

barna til alls þess sem þau þurfa til að vera heilbrigð, 

örugg og þroskast og dafna til að verða heilsteyptar 

fullorðnar manneskjur. Í takt við það viljum við ítreka rétt 

barna til að vera veik í skjóli heimilisins og ná sér að fullu 

áður en þau mæta í skólann. Hér í skólanum eru aðstæður 

með því móti að það er krefjandi að verja deginum hér ef 

barn er slappt, með hósta og slen. Hér er líf og fjör allan 

daginn og mikið um að vera í námi og starfi og því 

aðstæður takmarkaðar til að draga sig í hlé sé barnið ekki 

með fulla heilsu. Að auki má nefna að séu börn hér í 

skólanum með magapesti eða hósta og slen þá halda smit 

áfram að dreifast og viðhalda umgangspestum hér í 

skólanum.  

Kurteisi kostar ekkert  
en færir manni margt 

Jólakaffi deilda 
Börnin bjóða foreldrum  
sínum á jólakaffihús frá  
klukkan 8:15 - 9:15 

12. desember — Trölladeild 
13. desember— Dvergadeild 

    15. desember— Álfadeild 
 


