Hagnýtar upplýsingar um skólastarfið

Skólinn er opinn frá kl. 8:00-16:15.

Veikindi og leyfi nemenda.
Veikindi og önnur forföll nemenda skal tilkynna samdægurs til skólans. Þurfi nemandi að fá leyfi í
lengri eða skemmri tíma frá skóla, skal fylla út skriflega beiðni hjá umsjónarkennara.
Umsjónarkennari sér um að gefa nemanda verkefni í heimavinnu sé beðið um lengra leyfi og eru
foreldrar ábyrgir fyrir því að aðstoða barn sitt við hana.
Félagsstarf bekkja
Allir nemendur skólans taka þátt í hinum ýmsu hátíðum og viðburðum yfir skólaárið. Bekkjarkennari
skipuleggur félagsstarf með yngsta stiginu en nemendur á mið- og unglingastigi skólans skipuleggja
sjálfir félagsstarf innan bekkja í samráði við umsjónakennara sinn.
Nemendaráð
Á unglingastigi er kosið nemendaráð sem vinnur að félags-, hagsmuna og velferðarmálum þeirra.
Umsjónarkennari er til aðstoðar nemendaráði í starfi. Bekkjarkvöld og aðrir viðburðir eru í umsjá
nemenda, bekkjarkennara og foreldra sem eru bekkjarfulltrúar.
Heimanám
Heimanámi nemenda er haldið í lágmarki og er ætlast til þess að flestir nemendur geti lokið
verkefnum dagsins innan skólatíma. Á unglingastigi er eigin rannsóknarvinnu nemenda gefið meira
vægi og er hluti af náminu.
Valgreinar hjá unglingastigi
Nemendur unglingastigs eru í valgreinum einu sinni á önn og er kennt í 5-6 vikna lotu. Valgreinar geta
verið handverksgrein eða tungumál. Einnig er lokaverkefni hjá 10.bekkingum á vorönn þar sem þeir
vinna sjálfstætt verkefni að eigin vali og kynna fyrir foreldrum og kennurum á útskriftardegi. Telst
lokaverkefni einnig til valgreina. Fjölmargar list og handverksgreinar eru kenndar í skólanum gegnum
skólagöngu nemenda og bætir það að nokkru upp fæð valgreina nemenda á eldra stigi.
Frímínútur og gæsla
Allir nemendur yngsta stigs og miðstigs fara út i frímínútur.Eldri nemendur eru hvattir til að vera úti í
frímínútum. Ávallt er skólaliði eða kennari til staðar í frímínútum til að styðja nemendur og stuðla að
jákvæðum félagslegum samskiptum og leikjahefð.

Mötuneyti og nesti
Nemendur koma með nesti að heiman fyrir matarhlé eftir aðalkennslustund. Mötuneyti skólans er í
aðalbyggingu og er matarhlé tvískipt fyrir yngri og eldri nemendur.
Allir bekkir yngsta og miðstigs borða ásamt bekkjarkennara sínum í hádeginu. Nemendur
unglingastigs skipuleggja hádegishlé sitt sjálfir. Nemendur aðstoða við að leggja á borð og ganga frá.
Umsjónarmenn í bekkjum aðstoða við flokkun og endurnýtingu sorps. Nemendur eru hvattir til að
koma með fjölnota umbúðir fyrir nesti sitt og minnka þannig vistspor sitt í skólaumhverfinu.
Morgunsöngstund
Allir nemendur, kennarar og starfsfólk yngra stigs taka þátt í morgunsöng við upphaf hvers skóladags.
Kennarar einstakra bekkja heilsa nemendum sínum, hverjum og einum, við upphaf skóladagsins.
Íþróttir og skólasund
Nemendur stunda skólasund í Laugardalslaug. Íþróttakennsla skólans fer að mestu leyti fram úti við
en einnig hefur skólinn fengið tíma fyrir íþróttakennslu eldri hópa sinna í nærliggjandi
íþróttamannvirkjum.
Skólabókasafn
Skólinn hefur ekki skólabókasafn en nýtir sér Borgarbókasafn og bókabílinn í þessu tilliti. Í skólanum
er ekki tölvuver en nemendur hafa aðgang að tölvukosti .
Óskilamunir.
Nemendur eru ábyrgir fyrir eigum sínum í skólanum. Hægt er að nálgast óskilamuni í aðalbyggingu
skóla og eru þeir einnig sérstaklega lagðir fram á viðtalsdögum foreldra tvisvar á ári og á lokadegi
skólans að vori.
Fastur viðtalstími kennara er frá kl. 08:15 - kl. 08:40 daglega.
Frístund að loknum skóladegi
Skólinn býður upp á lengda viðveru fyrir 1-4.bekk og er það frá lokum kennslu yngra stigs til
kl.16:00.Viðveran er innifalin í skóla og matargjaldi.
Skólinn nýtir eina af lausu kennslustofum skólans í starfið eins og er.
Í lengdri viðveru er lagt upp með að nemendur geti verið í yndislestri eða spilað og slakað á í lok
skóladags, verið í frjálsum leik og spjallað saman og átt gæðastund með starfsfólki viðveru. Boðið er
upp á sögustund, lestur og spil/ýmislegt handverk.
Ef veður leyfir er farið út með börnunum og ýtt undir frjálsan leik, góð samskipti og félagstengsl.
Boðið er upp á hressingu, ávexti, grænmeti og/eða smurt brauð og drykk í eftirmiðdaginn.
Tveir starfsmenn/skólaliðar starfa í lengdri viðveru en kennari er leiðbeinandi í starfinu.

Öryggismál skóla og tryggingar
Steðji hætta að skólanum vegna utanaðkomandi þátta, svo sem náttúruhamfara, öskufalls eða
óveðurs er unnið skv. Viðbragðsáætlun Almannavarna. Áfallaráð fer umsjón framkvæmdar áætlunar
komi til notkunar hennar í skólanum.
Gefin hefur verið út leiðbeinandi áætlun af hálfu Almannavarna og Slökkviliðs Reykjavíkurborgar um
viðbrögð forráðamanna skólabarna vegna óveðurs.
Viðbúnaðarstig 1 er eftirfarandi: Röskun verður á skólastarfi vegna erfiðleika starfsfólks og nemenda
við að komast til skóla. Foreldrar fylgi börnum í skólann.
Viðbúnaðarstig 2 er eftirfarandi: Skólahald fellur niður. (Hér gæti verið átt við yngri nemendur
eingöngu.)
Í mjög slæmu veðri er forráðamönnum frjálst að halda börnum sínum heima og afla sér upplýsinga á
heimasíðu skólans. Fjarvistina þarf þá að tilkynna strax að morgni skóladagsins.
Eldvarnar og rýmingaráætlun
Brunavarnir skólans eru í samræmi við reglugerðir um skólahúsnæði. Brunaútgangur er í hverri
kennslustofu og slökkvibúnaður aðgengilegur. Eldvarnar og rýmingaráætlun er í gildi og listar hanga
uppi í hverri stofu. Áætlun er kynnt árlega og brunaæfing haldin skv. skipulögðu ferli sem æft er einu
sinni á ári. Farið er skipulega yfir rýmingarferli eldvarna og viðbrögð með nýju starfsfólki skólans.
Reglulegt öryggiseftirlit er með skólahúsnæði og lóð og er skólahúsnæðið vaktað með öryggiskerfi.
Skólinn er tryggður hjá VÍS. Allir nemendur skólans eru slysatryggðir. Slasist nemandi á skólatíma,
skólalóð eða í ferðum á vegum skólans, greiðir skólinn kostað við komu á slysadeild.
Húsvörður skólans er Gunnar Dan Wiium. Hann er skipaður í starfið af skólastjórnarteymi.

