Almennar forvarnir fyrir 6 – 9 ára börn
Leiðir:
ÁbyrgðarStaða:
aðilar:
Fræðsla til
foreldra. Lögð er
áhersla m.a. á
tilfinningatengsl,
aðbúnað,
neysluvenjur,
slysavarnir,
tölvunotkun,
hegðun, viðhorf
og tómstundir.

Fellaskóli,
Einnig koma að
fræðslunni
Þjónustumiðstöð Breiðholts,
ÍTR, ÍR og
lögreglan.

Fræðsla fer fram:


Í foreldraviðtölum



á námskeiði f. for.sex
ára barna,



á námskeiði fyrir
foreldra nemenda af
erl. uppruna.



Umferðarfræðsla á
yngsta stigi.
Þemavinna.



LRS – Fræðsla fyrir
3.bekk.



Heimsókn slökkviliðs.

Fræðsla til
starfsfólks
grunnskóla, þar
sem lögð verður
áhersla á
lausnamiðað
starf, viðhorf,
samskipti og að
taka á ágreiningi

Skólastjórnendur.
Einnig kemur
ÞB og
menntasvið að
fræðslunni.

Fræðsla fer fram:

Sérstök áhersla
verði lögð á að
brúa bilið milli
leikskóla og
grunnskóla.

Fellaskóli,
Holt,

Gert með markvissu
samstarfi við leikskóla:

Ösp



Að vori er fundað með
stjórn. leikskóla og
unnið
samstarfsdagatal fyrir
næsta ár.



Skilafundir



Íþróttatímar,



Heimsóknir leikskóla

Nánari útfærsla í
þróunarverkefninu:
Okkar mál



með fyrirlestrum



á námskeiðum

ÞB

Markmið:

Að boðið verði reglulega
uppá fræðslu fyrir
fjölskyldur í hverfinu
varðandi þessa þætti.
Tiltækt fræðsluefni og
upplýsingar sé einnig til
á erlendum málum og
túlkun þar sem við á.

Gera þjónustu við
stofnanir í hverfinu
aðgengilega með
forvarnir að leiðarljósi.

Að undirbúa
grunnskólagöngu
nemenda og sjá til þess
að eðlileg samfella
myndist í námi þeirra.
Einnig að sjá til þess að
upplýsingar færist á
milli skólastiga.

á bókasafn Fellaskóla

Stuðla að
aukinni
heilsurækt,
geðrækt og
jákvæðum
lífsstíl meðal
barna

Fellaskóli. Auk
skólans koma
Landlæknisembættið,
Leiknir, ÍR og
ÞB að
verkefninu.



Skólakynning fyrir
nemendur elstu deilda
leikskóla.



Heimsóknir 1.bekkja
kennara í leikskóla þar
sem þeir kynnast
aðstæðum og námi
nemenda sinna á
leikskólanum.



Dagur íslenskrar
tungu



Sameiginlega unnið
að því að fara yfir og
vinna gátlista sem
varða námsmat
leikskólabarna.



Kynning á Hljóm



Heilsueflandi skóli.



Flúorskolun og
tannfræðsla



Reiðistjórnunarnámskeið



Viðtöl við
námsráðgjafa.



Kynning á
íþróttastarfi.



Vinir Zippys



Stig af stigi



Að ráða til starfa
lífsleiknikennara.



Megináherslur í
lífsleikni hjá
lífsleiknikennara eru
sjálfstyrking og

Að byggja upp jákvæða
sjálfsmynd barna. Að
styrkja félagsfærni
barna. Að börn tileinki
sér heilbrigða lífshætti.

fordómafræðsla.
Hvatt verði til
aukinnar áherslu
á að fylgja
manneldismarkmiðum
varðandi
mataræði

Allt starfsfólk

Stuðla að auknu
framboði á
fjölbreyttu
tómstundarstarfi
á vegum ÍTR og
íþrótta- og
æskulýðs-félaga

Þjónustumiðstöð, ÍTR og ÍR

Forvarnaráætlun
grunnskóla og
frístundamiðstöðva taki
sérstaklega mið
af aldrinum 6-9
ára verði
mótaðar

Þjónustumiðstöð,
grunnskólar,

Stuðla að og
hvetja til eftirlits
og eftirfylgdar
foreldra
varðandi
skólagöngu og
heimanám.

Kennarar,



Matseðill yfirfarinn af
lýðheilsuteymi.



Fæðuhringur og
næringargildi
fæðunnar haft að
leiðarljósi í heimilisfræðikennslu.



Þátttaka í verkefninu
„Heilsueflandi
grunnskóli“

Að byggja upp jákvæða
sjálfsmynd barna. Að
styrkja félagsfærni
barna.

Í Fellaskóla er slík áætlun
til.

Að allir þeir sem starfi
með börnum starfi
markvisst eftir
Forvarnaráætlun
Reykjavíkurborgar.



Foreldrar boðaðir á
kynningarfyrirlestur á
Mentor.



Grunnskólalög kynnt
á námskeiði fyrir
foreldra 6 ára barna.

Að þroska félagsfærni,
ábyrgð, og samkennd
uppalenda og byggja
upp með jákvæðum
hætti mannauð
hverfisins.



Heimavinnu-og
námsáætlanir
aðgengilegar á

ÍTR, ÍR

verkefnastjóri
námsráðgjafi,
skólastjórnendur

Að byggja upp jákvæða
sjálfsmynd barna. Að
börn tileinki sér
heilbrigða lífshætti og
neysluvenjur.

Mentor.

Tiltækt
fræðsluefni og
upplýsingar
einnig til á
erlendum
tungumálum og
túlkun þar sem
það á við.



Foreldraviðtöl.



Skýr verklagsferill
v/mætinga.

Skóla-



stjórnendur og
kennarar

Bæklingar afhentir
foreldrum.



Móttökufundir.



Túlkar pantaðir eftir
þörfum.



Námskeið fyrir
foreldra nem. af
erlendum uppruna.

Að á heimasíðu skólans
megi finna mikið af
upplýsingum um
skólastarfið á erlendum
tungumálum.

