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Skólabyrjun
Skólastarﬁð fer vel af stað og mæta nemendur glaðir og áhugasamir til
starfa. Í vetur ætlum við að halda áfram að þróa kennsluhættina með það að
leiðarljósi að mæta stöðugt betur þörfum nemenda og skapa vinnuumhverﬁ
þar sem öllum getur liðið vel. Tónmenntakennsla í 1.-5. bekk verður með því
sniði að ýmsir tónlistarmenn og kennarar munu koma að kennslunni með
2ölbreyttum hætti undir stjórn Guðna Franzsonar tónlistarmanns. Jóhanna
Halldórsdóttir mun stjórna kórnum í 6.-7. bekk og verkefninu Syngjandi skóli
eins og síðastliðið ár. Það verður því mikill söngur, líf og 2ör í skólanum í
vetur.
Við höldum áfram að vinna markvisst að umhverﬁsmálunum í tengslum við
Grænfánaverkefnið. Af því tilefni biðjum við foreldra um að lágmarka einnota umbúðir eins og hægt er í skólanestinu. Einnig er vert að minna á að
nemendur komi klæddir eftir veðri og þá sérstaklega yngri nemendur sem
fara alla daga út í frímínútur. Nauðsynlegt er að gæta vel að öryggi yngstu
barnanna á leið til skóla, nota endurskinsmerki og kynna þeim öruggustu
leiðina í skólann.

Breytingar í starfsmannahópnum
Lára Eymundsdóttir sem áður kenndi tónmennt og umsjón í 1. bekk er umsjónarkennari í 2.-3. bekk á móti Matthildi. Berglind er umsjónarkennari í 2.3. bekk á móti Fjólu og tók við af Eddu sem mun í vetur starfa á bókasafni
skólans. Svanhildur Hrólfsdóttir er umsjónarkennari í 4.-5. bekk á móti Signý
í stað Lindu sem er nú í fæðingarorloﬁ. Regína verður stigstjóri í 4.-5. bekk í
vetur í aﬂeysingum fyrir Lindu. Hjördís umsjónarkennari í 6.-7. bekk er
komin til baka úr fæðingarorloﬁ og kennir á móti Önnu Rakel eins og áður.
Guðrún Þóra verður stigstjóri í 6.-7. bekk í vetur eins og sl. skólaár. Sölvi
Ólafsson er nýr kennari á unglingastigi en hann kennir stærðfræði og er með
umsjón í 8. bekk. Brynjólfur Gíslason er nýr náttúrufræðikennari á unglingastigi. Þorgerður Hlöðversdóttir listgreinakennari er komin aftur til starfa eftir
árs námsleyﬁ. Sigrún Karlsdóttir ensku- og samfélagsfræðikennari á unglingastigi er einnig komin til baka eftir leyﬁ. Margrét Sveinbjörnsdóttir er nýr
ritari á skrifstofu skólans og þrír nýir skólaliðar eru byrjaðir en það eru Guðrún Sveinsdóttir, Inga Jokimciute og Vidas Kenzgaila. Við bjóðum þessa
starfsmenn velkomna til starfa.

Námskynningar
Kæru foreldrar/forráðamenn.
Ykkur er boðið á námskynningar í skólanum á eftirfarandi
tímum:
Þriðjudaginn 3. september
kl. 8:30 2.-3. bekkur
Þriðjudaginn 10. september
kl. 8:10 4.-5. LR
Miðvikudaginn 11. september
kl. 8:30 6.-7. bekkur
Fimmtudaginn 12. september
kl. 8:10 4.-5. SS
Föstudagurinn 13. september
kl. 8:10-8:40 8. bekkur
kl. 8:40-9:10 9. bekkur
kl. 9:10-9:40 10. bekkur

Foreldrar barna í 1. bekk
Skólafærninámskeið fyrir
foreldra nemenda í 1. bekk
verður haldið þriðjudaginn 10.
september kl. 17:30
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Niðurstöður lesskimunar
Nú liggja fyrir niðurstöður úr lesskimunarkönnun sem lögð var fyrir nemendur í 2. bekk undir vorið. Tilgangur
skimunarinnar er að fá heildarmynd af lestrargetu nemenda við lok annars bekkjar. Niðurstöðurnar verða
nýttar til að skoða stöðu og árangur hvers nemanda. Þetta gerir skólanum auðveldara um vik að ﬁnna nemendur sem hugsanlega geta átt í erﬁðleikum með lesturinn og bregðast við því með viðeigandi aðgerðum.
Kennarar skólans hafa samband við foreldra þegar um áhyggjur af lestrinum er að ræða og vinna að úrræðum
í góðri samvinnu við þá.
Viðhorf nemenda í 2. bekk í Ingunnarskóla til lestrar er jákvæðari en gengur og gerist í grunnskólum borgarinnar. Í Ingunnarskóla geta 87% stúlkna og 65% drengja lesið sér til gagns en í Reykjavík geta 67% stúlkna og
59% drengja lesið sér til gagns. Það er ánægjulegt að sjá að skólinn okkar er að koma vel út og árangur í lestri
hefur batnað á milli ára. Heildarniðurstöðurnar verða kynntar fyrir skólaráði og foreldrafélagi skólans.
Búið er að móta og endurskoða lestrarstefnu skólans og verður hún kynnt á heimasíðu skólans á næstu dögum
og við bindum vonir við að þessar áherslur eigi eftir að skila okkur enn betri árangri. Vert er einnig að minna á
mikilvægi heimalesturs og að foreldrar geﬁ sér tíma til að hlusta á börn sín lesa.
Námskynningar eru framundan hjá okkur og eru þær kynntar í þessi fréttabréﬁ og einnig á heimasíðu skólans.
Við hvetjum báða foreldra til að mæta og kynna sér skólastarﬁð sem er framundan í vetur.

Samræmd könnunarpróf
Samræmd könnunarpróf hjá nemendum í 4., 7. og 10. bekk haustið 2013 verða sem hér segir:
10. bekkur

•

Mánudagur 23. sept. íslenska

•

Þriðjudagur 24. sept. enska

•

Miðvikudagur 25. sept. stærðfræði

Öll próﬁn he2ast kl. 9:00 að morgni og mikilvægt er að nemendur mæti eigi síðar en kl. 8.45. Í 10. bekk er
ekkert hlé, en nemendum er heimilt að hafa með sér hollt og gott nesti, gos og sælgæti er ekki leyﬁlegt. Próftíma lýkur kl. 12.00 nema hjá þeim nemendum sem hafa lengri próftíma. Kennsla hefst síðan aftur kl. 13.10
samkvæmt stundatöﬂu hjá öllum nemendum í 10.bekk.
4. og 7. bekkur

•

Fimmtudagur 26. sept. íslenska

•

Föstudagur 27. sept. stærðfræði

Öll próﬁn he2ast kl. 9:00 að morgni og mikilvægt er að nemendur mæti eigi síðar en kl. 8.45. Í 4. og 7. bekk er
próﬁnu skipt í 2 lotur með nestistíma á milli lota og býður skólinn upp á hressingu hjá þessum árgöngum.
Nemendur fara heim að loknum hádegismat.
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