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KÆRU FORELDRAR OG
NEMENDUR!
Nú kveðjum við bleikan október, höldum áfram inn í skólaárið
og verður ýmislegt um að vera hjá okkur í þessum mánuði sem
og öðrum. Það sem hæst ber hjá okkur er árshátíð skólans sem
verður dagana 14. og 15. nóvember. Nú eru æ�ngar komnar á fullt og má með sanni segja að
framundan sé erilsamur tími en vissulega skemmtilegur. Hér aftar í bré�nu má sjá hvernig
skipulagið verður og að sjálfsögðu hittumst við öll í hátíðarskapi þessa daga. Við vonum svo
sannarlega að veðurguðirnir verði okkur hliðhollir þetta árið og bærinn fyllist nú ekki af snjó
eins og verið hefur síðustu tvö árin. 
Dagur íslenskrar tungu er 16. nóvember. Þar sem sá dagur ber upp á laugardag þetta árið
munum við setja Stóru upplestrarkeppnina í 7. bekk og einnig Litlu upplestarkeppnina í
4. bekk þriðjudaginn 19. nóvember.
Starfsáætlun Síðuskóla fyrir y�rstandandi skólaár er komin inn á heimsíðuna og má �nna hana
á slóðinni https://www.siduskoli.is/static/�les/Starfsaaetlun/starfsaetlun_20192020.pdf
Við hvetjum alla til að ganga í skólann og nota endurskinsmerki. Ef nauðsynlegt er að keyra
börnin í skólann þá biðjum við ykkur að fara á neðra hringtorgið. Þar komast nemendur inn á
skólalóðina og geta gengið inn í sínar forstofur.
Með bestu kveðju úr skólanum!
Ólöf Inga

Á DÖFINNI
1. nóvember

Rithöfundur heimsækir 3.-6. bekk, Árni Árnason kynnir bók sína Friðbergur forseti
Jól í skókassa, nemendur afhenda gja�r

5. nóvember
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JÓL Í SKÓKASSA
Nemendur í 7. bekk tóku í sjöunda skipti þátt í verkefninu Jól í
skókassa. Að þessu sinni fóru tæplega 20 kassar frá okkur.
Nemendur pökkuðu inn tómum skókössum og söfnuðu dóti í
þá handa börnum í Úkraníu. Í hverjum kassa þarf að vera
tannbursti, tannkrem, sápa, þvottapoki, ritföng, fatnaður, dót og
nammi. Auk þess eru 1000 kr. settar í hvern kassa upp í
sendingarkostnað. Nemendur saumuðu sjál�r þvottapoka í textílmennt og eins voru saumuð
pennaveski sem fóru í kassana. Kassarnir voru afhentir í Sunnuhlið þar sem nemendur og
kennarar fengu frekari fræðslu um verkefnið. Hér fyrir neðan sjá myndir frá verkefninu.

GRÆNFÁNINN Í SÍÐUSKÓLA
Síðuskóli hefur verið Grænfánaskóli síðan fyrsti fáninn kom í skólann en það var í apríl árið
2006. Síðan þá höfum við fengið nýjan fána á tveggja ára fresti og stefnum að því að fá hann í
áttunda skipti næsta vor. Fánanum er ætlað að auka veg umhver�smenntar og styrkja
umhver�sstefnu í skólum. Hann er veittur þeim skólum sem hafa sett sér markmið í

Söngsalur kl. 8:05
10. bekkur í heimsókn í MA

6. nóvember 
Karlmennskan, fræðsla fyrir nemendur í 9. bekk

7. nóvember 
Ævar vísindamaður heimsækir 3.-7. bekk, kynnir bók sín Þinn eigin tölvuleikur

8. nóvember 
Baráttudagur gegn einelti

14. -15. nóvember 
Árshátíð Síðuskóla

18. nóvember 
Skipulagsdagur, enginn skóli

20. nóvember 
Dagur mannréttinda barna, bæjarfulltrúar bjóða nemendum upp á viðtalstíma
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umhver�smálum og náð árangri. Skólar á grænni grein (Eco-
Schools) er alþjóðlegt verkefni sem menntar milljónir nemenda
í 67 löndum víðs vegar um heim í sjálfbærni og umhver�svernd.
Verkefnið byggir á lýðræðismenntun og getu til aðgerða. Skólar
á grænni grein fylgja sjö skrefa ferli sem e�ir vitund nemenda
og starfsmanna skólans um umhver�smál. Ef skólinn nær
markmiðum sínum fær hann að �agga Grænfánanum til tveggja
ára og fæst sú viðurkenning endurnýjuð ef skólarnir halda áfram
góðu star�.
Á undanförnum árum hefur verið unnið með ýmsa þætti en
áherslan á þessu skólaári og því síðasta er á lýðheilsu. Umhver�snefnd skólans skoðaði
stöðu lýðheilsumála í skólanum og gerði umbótaáætlun. Í því skyni hefur verið hvatt til
vatnsdrykkju. Vaskur var settur upp í salnum og foreldrafélagið hefur ge�ð skólanum tvær
vatnsvélar sem settar verða upp á göngum á unglinga- og miðstigi.
Hvatt er til fjölbreyttrar hrey�ngar, skólinn tók að venju þátt í verkefninu Göngum í skólann og
göngudagur Síðuskóla var 4. september þegar nemendur og starfsfólk gengu upp að
Hraunsvatni.
Frá og með áramótum verður boðið upp á ávaxtaákrift í skólanum og er markmiðið með því
að stuðla að heilsusamlegu mataræði. Þetta verður gert í tilraunaskyni til vors. Foreldrar eru
hvattir til að nýta sér þennan kost en óformleg könnun bendir til þess að færri nemendur komi
með ávexti og grænmeti þegar komið er á miðstig og unglingastig.
Jafnframt þessu óskum við eftir því að nestið komi í fjölnota boxum og brúsum því þannig
stuðlum við að minni notkun á plasti og öðrum einnota umbúðum. Við verðum að taka
höndum saman í þessum efnum sem og öðrum í umhver�smálum.
Hvað varða að e�a andlega heilsu hefur verið farið af stað með krakka- og unglingaspjall á
mið- og unglingastigi. Auk þess hafa nemendur á miðstigi hafa fengið sérstaka fræðslu um
mikilvægi góðra svefnvenja.
Eins og undanfarin ár er síðan alltaf unnið að því að �okkun sé í lagi í skólanum, mat sé ekki
sóað og sparlega sé farið með hráefni og orku.
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HEIMANÁMSAÐSTOÐ FYRIR
TVÍTYNGDA
 
Boðið er upp á heimanámsaðstoð fyrir tvítyngda nemendur á
bókasafni skólans tvisvar í viku. Umsjónarmaður er Alda
Stefánsdóttir safnkennari.
Tímasetningar: 
Miðvikudagur kl. 13:45-14:25 
Fimmtudagur kl. 13.-13:40 

ÁVAXTAÁSKRIFT
Frá og með áramótum verður boðið upp á ávaxtaáskrift í
skólanum og er markmiðið með því að stuðla að
heilsusamlegu mataræði. Þetta verður gert í tilraunaskyni til
vors.

LESTRARÁTAK Í SKÓLANUM
Síðastliðinn föstudag hófst lestrarátak í skólanum og lýkur því daginn fyrir árshátíð, þann 13.
nóvember. Nemendur á yngsta stigi sem taka þátt verða lestrarlærlingar og fá kort á
bókasafni, safna sér límmiðum á kortið og fá ýmis konar viðurkenningar eftir því sem þeir
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lesa �eiri bækur. Þegar lestrarlærlingur hefur náð að lesa 7 bækur fær hann viðurkenningu og
verður Lestrarsnillingur. Á mið- og unglingastigi er þriggja bóka áskorun, þar sem nemendur
velja bækur af lista.
Nemendur geta notað allar bækur sem þeir eru að lesa, heimalestur, yndislestur og að
sjálfsögðu annan lestur. Þetta er hugsað með þeim hætti að nemendur lesi bækur við sitt
hæ�. Við biðjum foreldra að vera duglega við að hvetja börnin til lesturs og eiga lestrarstundir
með börnunum.

https://s.smore.com/u/724294c09c55bdb2a99697f36f32ae10.jpg
https://s.smore.com/u/2f90f5f9a52f7a45dcef5310c47d0870.jpg
https://s.smore.com/u/38ea20d868706f72d52ffd1e9f033819.jpg


KAFFIHLAÐBORÐ - NÝTT
FYRIRKOMULAG
Ka�hlaðborð á árshátíð Síðuskóla er stór liður í fjárö�un
10. bekkinga fyrir skólaferðalagið. Á árshátíðinni eru þrjár
foreldrasýningar og ka�hlaðborð að þeim loknum. Hingað til
hafa foreldrar 10. bekkinga séð um baksturinn en nýtt
fyrirkomulag hefur verið ákveðið. Nemendur í 6., 8. og 10. bekk
koma allir með veitingar á hlaðborðið og því mun minna sem
hvert heimili þarf að leggja til í hvert skipti. Foreldrar í 10. bekk
munu sem fyrr sjá um alla framkvæmd og skipulag
ka�hlaðborðsins.
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ZANKOW STÆRÐFRÆÐI -
ÞRÓUNARVERKEFNI Í
SÍÐUSKÓLA
Síðustu þrjú ár hefur yngsta stigið tekið þátt í þróunarverkefni í
stærðfræði á vegum HA. Efnið sem stuðst er við hefur reynst
vel í Noregi en kemur uppha�ega frá Rússlandi. Mikil áhersla er
lögð á markvissa notkun á stærðfræðilegum hugtökum og að byggja upp fræðilega
grunnþekkingu nemenda.
Í kennslunni er lögð rík áhersla á samtöl og samvinnu nemenda. Þeir eiga að læra að kryfja,
skoða og sjá samhengi, �nna hvað er líkt og hvað er ólíkt með mynstrum, myndum og
talnaverkefnum.

FOKS - FORELDRA OG KENNARAFÉLAG
SÍÐUSKÓLA
Í síðasta fréttabré� frá skólanum komu upplýsingar um nýja stjórn FOKS. Nú hefur stjórnin
skipt með sér verkum og nýr formaður FOKS er Daði Einarsson, Sæfríður Marteinsdóttir er
gjaldkeri og Anna Rósa Friðriksdóttir ritari.
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SMIÐJUR 3. OG 4. BEKK LITABLÖNDUN
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