
„SIF, Á ÉG AÐ SEGJA ÞÉR AÐ ÞAÐ ER KOMIN KRYPPA?“„ ,



DÆMI UM HVAÐ VIÐ HÖFUM GERTDÆMI UM HVAÐ VIÐ HÖFUM GERT

Í október– desember 2008Í október– desember 2008
Áfallaráð kallað saman (fulltrúar skólans, þjónustumiðstöðvar, heilsugæslu og kirkjunnar) 
Sett fram áætlun um aðgerðir 

Umsjónarkennarar ræddu við nemendur í 1. – 7. bekk
Stjórnendur ræddu einslega við alla nemendur í 8  – 10  bekk – unnið úr þessum samtölum og farið yfir Stjórnendur ræddu einslega við alla nemendur í 8. – 10. bekk – unnið úr þessum samtölum og farið yfir 
með kennurum að hverju þyrfti að hyggja
Stjórnendur hittu alla starfsmenn í samtölum þar sem m.a. var farið yfir hvernig ástandið kæmi við þá
Almennur foreldrafundur þar sem Haukur Haraldsson sálfræðingur fjallaði um viðbrögð barna við 
kreppunni. Hverfarölti komið af stað
M it f k f i tt f t ð ( d  t f fólk  f ld )Marita- forvarnarverkefni sett af stað (nemendur, starfsfólk, foreldrar)
Fundur með foreldrum í 8. – 10. bekk (kreppusúpa)
Námsráðgjafi með einstaklingsviðtöl við nemendur elstu bekkja
Samráðsfundir stjórnenda með öllum árgöngum 
Mats- og rýnifundur starfsfólks ( ☺ og )Mats og rýnifundur starfsfólks ( ☺ og )
Samráð við félagsmiðstöðina Holtið
FLÁS- fundir haldnir reglulega
Virkjuð gleði áætlun (ball, skrýtnir dagar, alls kyns uppákomur ...)
Stjórnendur með ákveðna samtalsdaga fyrir foreldra
Lögð áhersla á að vera áfram húmanísk og húmorísk – Halda vöku okkar og grípa inn þegar á þarf að halda 
– Halda áfram að vera eins og við erum vön - sjá björtu hliðarnar

Hugað að hverfinu
Opið hús hálfsmánaðarlega fyrir íbúa hverfisins 
U ák  í kól lífi  ýtt  til ð bjóð  öll  h fi  í h i ókUppákomur í skólalífinu nýttar til að bjóða öllu hverfinu í heimsókn



ÞAÐ LIGGUR SVO MAKALAUST LJÓMANDI Á MÉRÞAÐ LIGGUR SVO MAKALAUST LJÓMANDI Á MÉR



HVAÐ HÖFUM VIÐ GERT / ÆTLUM AÐ GERAHVAÐ HÖFUM VIÐ GERT / ÆTLUM AÐ GERA

Í janúar– mars 2009Í janúar– mars 2009
Ástandið metið (stjórnendur, námsráðgjafi, kennarar og annað starfsfólk) 
Gripið til aðgerða

Umsjónarkennarar fóru yfir hvernig mál stóðu í sínum nemendahópi
Stjórnendur könnuðu meðal starfsfólks hvernig þeirra bakland stæðiStjórnendur könnuðu meðal starfsfólks hvernig þeirra bakland stæði
Skólaráð virkjað og sett vel inn í málin – Samráð við stjórn foreldrafélagsins
Stjórnendur ræða einslega við alla nemendur í 8. – 10. bekk – unnið úr þessum samtölum og farið yfir 
með kennurum að hverju þarf að hyggja
Námsráðgjafi með einstaklingsviðtöl við nemendur elstu bekkja
Mats- og rýnifundur starfsfólks ( ☺ og )
Lögð áhersla á að vera áfram húmanísk og húmorísk – Halda vöku okkar og grípa inn þegar á þarf að 
halda – Halda áfram að vera eins og við erum vön - sjá björtu hliðarnar

Framundan
Almennur foreldrafundur um netöryggi barna (samskipti á netinu)Almennur foreldrafundur um netöryggi barna (samskipti á netinu)
Fundur með foreldrum í 8. – 10. bekk (kreppusúpa)
Bekkjarkvöld í öllum námshópum (nemendur, foreldrar og starfsfólk)
Morgunkaffi stjórnenda með foreldrum allra námshópa (valdir tveir fulltrúar foreldra úr hverjum árgangi til 
að mynda samráð með starfsfólki skólans)
Samráðsfundir stjórnenda með öllum árgöngum
Samráð við félagsmiðstöðina Holtið
FLÁS- fundir haldnir reglulega
Matssamtöl við 10. bekkinga

Það sem gert verður á næstu vikum HverfiðÞað sem gert verður á næstu vikum - Hverfið
Opið hús hálfsmánaðarlega fyrir íbúa hverfisins 
Unnið að stofnum íbúasamtaka – Opinn fundur í hverfinu



ÞAÐ LIGGUR SVO MAKALAUST LJÓMANDI Á MÉRÞAÐ LIGGUR SVO MAKALAUST LJÓMANDI Á MÉR


