Velkomin í 3.bekk
Skólaárið 2021-2022

3.bekkur
Umsjónarkennari: Inga Bryndís Ingvarsdóttir
Stuðningur: Anna Rósa mun koma inn í nokkrar kennslustundir á viku og aðstoða.

Almenn kennsla ; stærðfræði, íslenska, samfélagsfræði, náttúrufræði
leikræn tjáning og enska
Myndmennt/upplýsingamennt Birgitta
Tónmennt : Eva Karlotta
Sund:Anna María Björnsdóttir
*Allir nemendur fara í sund á þriðjudögum og verður það eins í allan
vetur
Íþróttir: Jónína Björnsdóttir
*Allir nemendur fara saman í íþróttir á fimmtudögum og verður það eins
Í allan vetur.
Heimilisfræði: Anna Rósa Vigfúsdóttir
Textíl/saum : Ása Árnadóttir
Smíði :Constantin (Konni)
Dans: Bjarney Lea Guðmundsdóttir

Hópaskipting í verkgreinum
1) Heimilisfræði 2)textíll 3) Hönnun og smíði
Hópur 1
Hópur 2

Adríana Diljá
Auður
Óðinn
Óliver
Pálína
Katla
Marínó
Brynjar

Júlíana Rós
Óli Björn
Ólafur Kári
Þórdís Arna
Tristan Freyr
Jakob Örn
Ragnhildur Lóa
Írena

Heimilisfræði er á mánudögum og textíll og hönnun er á föstudögum.
Hver hópur fer 3X í hverja verkgrein og rúllar svo þannig allan veturinn.

Foreldrahópar 2021-2022

Hausthópur
Adríana Diljá
Auður
Óðinn
Ólíver
Pálína
Írena

Vorhópur
Katla
Marinó
Brynjar
Júlíana
Ragnhildur

Vetrarhópur
Óli Björn
Ólafur Kári
Þórdís
Tristan
Jakob

Stundatafla skólaárið 2021-2022
Kennari: Inga Bryndís Ingvarsdóttir. E-mail: inga.bryndis@fjallaskolar.is

3. bekkur	
  

Mánudagur	
  

Þriðjudagur	
  

Miðvikudagur	
   Fimmtudagur	
  

Föstudagur	
  

08:35 – 09:35
	
  

Almenn kennsla

Almenn kennsla/
heimilisfræði

Almenn kennsla

Almenn kennsla

Hönn/textíl
	
  

	
  
	
  

20 mín	
  

Frímínútur	
  

	
  

	
  

Frímínútur	
  

Frímínútur	
  

Frímínútur	
  

Frímínútur	
  

Tónmennt

Dans/leikræn
tjáning	
  

Almenn kennsla 	
  

Bekkjarfundur	
  

Frímínútur	
  

Frímínútur	
  

09:55 – 10:55
	
  

Almenn kennsla 	
  

	
  

10 mín	
  

Frímínútur	
  

Frímínútur	
  

11:05 – 12:05
Almenn kennsla	
  

Íþróttir allir
nemendur í
íþróttahúsi J	
  

Frímínútur	
  
Myndmennt /
upplýsingamennt	
  

	
  

Almenn kennsla	
  

Sund	
  

30 mín	
  

Matur	
  

Matur	
  

Matur	
  

Matur	
  

Matur	
  

Almenn kennsla 	
  

Almenn kennsla 	
  

Almenn kennsla

Almenn kennsla

Gaman saman með
1. Og 2.bekk 	
  

12:35 – 13:35
	
  

	
  
	
  

Markmið vetrarins
Unnið verður með:
*Uppeldi til ábyrgðar
*Byrjendalæsi
*Hefjum þróunarstarf í stærðfræði
og margt fleira skemmtilegtJ

Uppeldi til ábyrgðar
*Nemendur fara í gegnum þarfagreiningu til að átta sig á þörfum sínum og
finna út hvaða grundvallarþörf veitir þeim mesta öryggið þ.e. umhyggja,
stjórn, frelsi eða gleði.
*Gerður er bekkjarsáttmáli með reglum bekkjarins.
*Nemendur kynnast betur sjálfum sér og setja sér markmið til að vinna
að yfir veturinn.

Þemavinna
Við munum halda áfram að vinna eftir kennsluaðferðum samþættingar
þar sem unnið er að ákveðnum þema verkefnum. Tekin eru fyrir 6.þemu á
hverju skólaári.
1.þema:
2.þema:
3.þema:
4.þema:
5.þema:
6.þema:

Heilbrigði og velferð
Sjálfbærni
Læsi
Jafnrétti
Sköpun-vorhátíð
Lýðræði og mannréttindi

Þeir sem vilja kynna sér betur samþættingu námsgreina og kennsluaðferðir í
þema vinnu er bent á að skoða heimasíðuna skólans – námsvísi og
kennsluáætlanir.
https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/static/files/Heimasida/skolaaaetlun20202021/namsvisirgrunnskola-fjallabyggdar-2020-2021.pdf

Byrjendalæsi
Þetta eru hugmyndir af bókum sem við stefnum á að vinna með í vetur og erum við byrjuð á
fyrstu bókinni Ástarsaga úr fjöllunum. Reynum að tengja bækurnar við þau þemu sem
verið er að vinna að hverju sinni.
Ástarsaga úr fjöllunum
Birta brött og bleik
Systkinabókin
Komdu og skoðaðu eldhúsið
Árstíðirnar
Stuð á stærðfræðisýningu
Dúndurstrákurinn
Jólasveinarnir
Flóttamenn og farandfólk
Stríð í heimi
Fátækt og hungur
Fordómar og þröngsýni
Vertu þú
Saga úr Síldarfirði

Mentor
u

Aðstandendur eiga sitt heimasvæði í Mentor sem kallast Minn Mentor. Þar er
hægt að fylgjast með þeim upplýsingum sem skólinn skráir í tengslum við
skólagöngu barnsins.

u

Hægt er að skrá sig inn á svæðið í gegnum heimasíðu Mentor
www.infomentor.is eða í gegnum Mentor appið.

u

Innskráning í gegnum www.infomentor.is Smellt er á efnisyfirlitið (þrjú strik í
hægra horni) og síðan á „Innskráning“. Notendanafnið er kennitalan þín. Ef þú
ert nýr notandi eða hefur gleymt lykilorðinu smellir þú á „Gleymt lykilorð“ og
slærð inn kennitöluna þína. Þá færðu sendan hlekk til að búa til nýtt lykilorð í
tölvpósti á það netfang sem skólinn hefur skráð í Mentor.

Forföll
u

Veikindi og forföll þarf að tilkynna á hverjum degi annaðhvort með tölvupósti
á ritari@fjallaskolar.is eða hringja í skólann. Einnig geta foreldrar skráð
veikindi sjálf inn á mentor.

u

Ef nemandi þarf að fá leyfi í meira en tvo daga þarf að hafa samband við
skólastjórnanda eða umsjónarkennara.

u

Öll forföll og ástundun eru skráð inn á mentor og er ástundun nemenda send á
foreldra í lok hvers mánaðar.

Hagnýtar upplýsingar
u
u

Notkun farsíma/snjalltækja er ekki heimil í 1.-7. bekk.
Minnum á hollt og gott nesti. Dæmi um hollt nesti er smurt brauð,
hrökkbrauð, morgunkorn, skyr og ávextir.
Dæmi um óhollt nesti er engjaþykkni, cocoa puffs, súkkulaði ofan á brauð,
kökur og sælgæti.

u

Algjört bann er við hnetum í skólahúsinu á Siglufirði þar sem nemandi þar er
með bráðaofnæmi.

u

Á óveðursdögum tekur við óveðursplan þar sem kennt er í sitthvorum
bæjarkjarnanum og mæta nemendur í skólahúsnæði í sínum bæjarkjarna.

Skólastarfið
u

Við munum vinna að fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum í vetur og munum við vera dugleg að
skipta okkur í mismunandi hópa.

u

Ég mun halda áfram að styðjast við Class Dojo og facebook síðu bekkjarins þar sem ég set inn
tilkynningar og myndir af skólastarfinu.

u

Annars leggjum við aðal áherslu á lestur í heimavinnu og að lesa minnst 5x í viku heima. Ef önnur
heimavinna er sett fyrir, sendi ég ykkur póst um það og eins ef við erum að vinna að ákveðnum
markmiðum.

u

Hægt er að finna allar hagnýtar upplýsingar, s.s. Kennsluáætlanir og Námsvísi inn á heimasíðu
skólans ásamt ýmsum öðrum upplýsingum. www.grunnskoli.fjallabyggd.is

u

Ef það eru einhverjar spurningar, ekki hika við að hafa samband við mig með því að panta símatíma
eða senda mér tölvupóst á inga.bryndis@fjallaskolar.is
u

Með von um gott foreldrasamstarf í vetur
u

Kv.Inga

