Skólaárið 2021-2022

6.bekkur

( árgangur 2010)

NEMENDUR OG STARFSFÓLK
 Skólaárið 2021-2022 verða 24 nemendur í 6.bekk. 8 stelpur og 16 strákar.
KENNARAR OG STARFSFÓLK


Umsjónarkennari er Gyða Þ. Stefánsdóttir ( gyda@fjallaskolar.is)



Náttúrufræði: Kristín B. Davíðsdóttir, auk þess að vera aðstoðarkennari 1x viku.



Enska: Edda Rún Aradóttir, Gyða verður aðstoðarkennari í þeim tímum. Edda verður einnig aðstoðarkennari í
bekknum 4x viku.



Heimilisfræði og textílmennt: María Sölvadóttir



Myndmennt: Birgitta Þorsteinsdóttir



Upplýsingamennt: Sigurlaug Guðjónsdóttir



Smíðar: Constantin Bors



Íþróttir og sund: María B. Leifsdóttir og Hallgrímur Haraldsson



Dans: Bjarney Lea Guðmundsdóttir Leikræn tjáning: Halldóra Elíasdóttir



Stuðningsfulltrúar: Gunnlaug B.Kristjánsdóttir og Sunna Valsdóttir

SKIPULAG NÁMSINS
 Í upphafi hverrar viku fá nemendur vikuáætlun ( útprentaða) þar sem
tekið er fram hvaða verkefni á að vinna.
 Ef nemendur ná ekki að ljúka við vikuáætlun á föstudegi er mikilvægt
að þeir taki námsgögn með sér heim og ljúki áætlun heima. Á þetta
sérstaklega við um íslensku og stærðfræði.

 Vikuáætlunin gefur nemendum yfirsýn yfir verkefni vikunnar og læra
nemendur smám saman aðskipuleggja nám sitt. Mikilvægt er því að
halda sér vel að verki í tímum og vinna jafnt og þétt yfir vikuna.

SKIPULAG NÁMSINS
 Í flestum verkgreinum er nemendum skipt í tvo hópa en þrískipt er í
textíl/smíðum/almennri kennslu.

 Í nokkrum bóklegum tímum er nemendum einnig skipt í tvo hópa og
er þá kennsla í verklegum tímum á móti.
 Nemendur hafa aðgang að ákveðnum tímum í námsveri. En þangað
geta nemendur farið til þess að starfa í rólegu umhverfi með eða án
aðstoðar.

SKIPULAG NÁMSINS
 Í vetur munu nemendur kynnast námsumhverfinu í Classroom.
 Ýmis forrit verða notuð til að hafa námið sem fjölbreyttast m.a.:
- Kahoot, Nearpod og Mentimeter.
- Ýmsar gagnvirkar æfingar á mms.is og Skólavefnum.
 Einnig verður unnið með ClassDojo þar sem nemendur geta unnið sér
inn stig t.d.fyrir vinnusemi, vinnufrið og kurteisi.

STÆRÐFRÆÐIÁTAK OG ÞEMA
 Í vetur verður áhersla lögð á fjölbreytta stærðfræðikennslu.
 Í september verður áhersla lögð á útikennslu í stærðfræði.

ÞEMA
 Áframhaldandi þemakennsla verður á þessu skólaári. Unnið er að sex
grunnþáttum menntunnar. Þemun eru: Hver er ég, umhverfið, jólin,
heimsmarkmiðin, vorhátið, börn og stríð.

NÁMIÐ
 Mikilvægt er að rifja upp og festa í sessi grunn í íslensku og
stærðfræði.

 Talnaskilningur og lesskilningur er grunnur að frekara námi.
 Mikilvægt er að nemendur nái góðum tökum á lesskilningi. Nemendur
læra nokkrar lesskilningsaðferðir og er mikilvægt að hver og einn
nemandi finni sína aðferð.

HEIMANÁM
 Heimalestur er a.m.k. 5x í viku eða sem nemur 75 mínútur að lágmarki á viku.
 Lesturinn skal skráður í heimalestrarhefti og kvitta forráðamenn undir.

 Umsjónarkennari heldur skráningar um heimalesturinn og grípur inn í þegar þurfa
þykir.
 Ef nemendur ljúka ekki áætlun í lok vikunnar verða þeir að ljúka áætlun heima.
 Heimaverkefni í öðrum fögum eftir þörfum.

FORFÖLL
 Forföll skal tilkynna sem fyrst til skólans í síma 464-9150 /
ritari@fjallaskolar.is.
 Forráðamenn geta skráð veikindi á Mentor.
 Umsjónarkennari getur veitt að hámarki tveggja daga leyfi. Ef
nemandi þarf leyfi í meira en tvo daga þarf að sækja um það til
skólastjórnenda.
 Ástundun nemenda er send heim í tölvupósti í lok mánaðar.

HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR
• Á heimasíðu skólans er að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar:
https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is
• Allar kennsluáætlanir sem og námsvísir eru aðgengilegar á heimasíðu
skólans. https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is/namogkennsla/nams-ogkennsluaaetlanir
https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/static/files/namsvisir/namsvisirgrunnskola-fjallabyggdar-2021-2022-i-vinnslu-.pdf
• Facebooksíða bekkjarins þar sem foreldrahópurinn getur átt samskipti. Eins
hafa kennarar komið upplýsingum til foreldra á síðunni.

MENTOR
 Mikilvægt er að fylgjast vel með skráningum á Mentor.
 Á Mentor er hægt að fylgjast með ástundun nemenda, lesa fréttabréf,
skrá veikindi o.fl.
 Hvetjum alla til að hlaða niður Mentor appinu í símann.

STEFNUR
UPPELDI TIL ÁBYRGÐAR
 Í Grunnskóla Fjallabyggðar er stuðst við starfsaðferðir Uppeldis til
ábyrgðar. Meginatriðið er að kenna börnum og unglingum sjálfsaga,
sjálfsstjórn og ýta undir sjálfstraust. Sjá nánar
https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is/skolinn/um-skolann/uppelditil-abyrgdar
OLWEUS – EINELTISÁÆTLUN
 Við störfum samkvæmt áætlun Olweusar gegn einelti. Skólinn á að
vera öruggur staður þar sem öllum líður vel. Sjá nánar:
https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is/skolinn/ymsaraaetlanir/olweus

SKIPULAG Á ÓVEÐURSDÖGUM
Upp getur komið sú staða að skólaakstur fellur niður á milli byggðakjarnanna vegna ófærðar. Þrátt
fyrir það verður e.t.v. mögulegt að mæta í skólahúsin. Ef þær aðstæður skapast er fyrirkomulagið
svohljóðandi:
-

Nemendur í 1.-10.bekk búsettir í Ólafsfirði koma í skólann við Tjarnarstíg.
Nemendur í 1.-10.bekk búsettir á Siglufirðir koma í skólann við Norðurgötu.
Kennsla hefst 8:30 en tekið er á móti nemendum frá kl.8:00
Foreldrar þurfa undir öllum kringumstæðum að meta hvort barn á erindi í skólann. Aðstæður folk
eru ólíkar og börnin misjafnlega í stakk búin til að fara út í vont veður.
- Foreldrar tilkynna skólanum um forföll ef þeir treysta sér ekki til að senda barn í skólann vegna
veðurs,færðar eða slæms útlits.

Farsíma-/snjalltækjareglur
 Notkun farsíma/snjalltækja er ekki heimil í 1.-7. bekk.

FORELDRAHÓPAR
Hausthópur: Aron Óli, Bogdan,Elis, Erling Þór, Fjóla María, Gunnlaugur
Orri, Jana Katrín, Mundína Ósk

Jólahópur: Ásdís Ýr, Brice Brynjar, Gunnlaugur Franz, Haraldur Helgi,
Milena, Sebastían Amor, Sverrir Freyr, Dagur Nói
Vorhópur: Björg Glóa, Daníel Freyr, Þórarinn Eldjárn, Hilmir Darri,
Hólmfríður Dögg, Ísak Vignir, Óðinn Arnar, Sóley Birna

MUNUM EFTIR PERSÓNULEGUM SÓTTVÖRNUM. ÞVOUM OKKUR VEL UM
HENDUR OG NOTUM SPRITT

