Mánaðarpóstur

Hörðuvallaskóla

Þriðjudagur 15. ágúst 2017
Nýtt skólaár í mentor
Nýtt skólaár í mentor verður
virkt að morgni
skólaboðunardagsins 22.
ágúst.
Frá þeim tíma geta nemendur
og foreldrar nálgast þar
stundaskrár, hópaskiptingar
o.þ.h.
Um leyfi nemenda
Ef nemandi þarf að fá leyfi frá
skóla í 1-2 daga ber forráðamanni að hafa samband við
umsjónarkennara. Beiðni um
lengra leyfi en tvo daga þarf
samþykki skólastjóra og skal
sótt um slíkt leyfi á eyðublaði
sem finna má á heimasíðu
skólans undir „Eyðublöð“

Hnetulaus skóli!
Við minnum á að Hörðuvallaskóli er hnetulaus vegna
ofnæmis nokkurra nemenda.
Engar hnetur í nesti - eða
nokkuð sem inniheldur
hnetur! Einnig minnum við á
að ætlast er til að nemendur
komi með hollt og gott nesti
í skólann!

Ábyrgðarmaður: Ágúst Jakobsson

Kæra skólasamfélag
Við hefjum nú 12. starfsár Hörðuvallaskóla og erum fullviss um að framundan er góður vetur.
Okkur sýnist að nemendur verði rétt rúmlega 900 í vetur og er það nokkuð minni fjöldi en við
bjuggumst við. Undirbúningur fyrir skólabyrjunina er í fullum gangi og allt saman lítur þetta
ágætlega út. Búið er að manna kennarastöður en vantar herslumuninn að full mönnun hafi
náðst í dægradvöl og skólaliðastöður, það stendur vonandi til bóta á næstu dögum.
Framkvæmdir standa yfir við tengibyggingu milli kennslustofanna á skólalóðinni sem hýsa munu
7. bekk í vetur, ljóst er að þeim framkvæmdum lýkur ekki fyrr en í september en hægt verður
að nota stofurnar engu að síður. Það eru fjölmörg verkefni framundan hjá okkur í vetur sem
miða að því að gera góðan skóla enn betri, gerð verður grein fyrir þeim í starfsáætlun ársins
sem kynnt verður í septembermánuði, á námskynningum og öðrum kynningarfundum. Má þar
t.d. nefna að framsetning kennsluáætlana og námsmat mun taka töluverðum breytingum.
Skólabyrjun hefst að venju með skólaboðunardegi þann 22. ágúst og að því búnu hefst svo
kennsla samkvæmt stundaskrá.
Með von um farsæla skólabyrjun og árangursríkt skólastarf hjá okkur í Hörðuvallaskóla
veturinn 2017-2018
Gleðilegt nýtt skólaár!
Ágúst Jakobsson, skólastjóri

Skólabyrjun haustið 2017
Skólastarf haustið 2017 hefst með venjubundnum skólaboðunardegi 22. ágúst þar sem
nemendur og foreldrar mæta í viðtal til umsjónarkennara. Sem fyrr höfum við það fyrirkomulag
á niðurröðun viðtala að foreldrar sjálfir bóka sig á viðtalstíma hjá umsjónarkennara í gegnum
mentor.is og mun opnast fyrir skráningar miðvikudaginn 16. ágúst. Greinargóðar leiðbeiningar
vegna þessa má finna á slóðinni: https://www.youtube.com/watch?v=mEFYnJhJAsM
Viðtöl í 1. bekk fara fram 22. og 23. ágúst en kennsla hefst hjá 1. bekk þann 24. ágúst.
Dægradvöl er lokuð þann 22. ágúst en opin allan daginn fyrir 1. bekkinga þann 23. ágúst.
Gert er ráð fyrir að viðtöl séu 20 mínútur í 1. bekk en annars 15 mínútur og því afar mikilvægt
að allir séu stundvísir þegar mætt er til viðtals. Ef þið lendið í vandræðum eða óskið eftir
aðstoð við tímabókanirnar er um að gera að hafa samband við ritara skólans. Ef þið finnið alls
enga tímasetningu sem ykkur hentar er best að hafa beint samband við viðkomandi
umsjónarkennara.

Áskriftir í mötuneyti og dægradvöl
Mötuneyti - Sótt er um áskrift að mötuneyti skólans í gegnum íbúagátt Kópavogsbæjar.
Athugið að nemendur sem voru í mötuneytisáskrift á fyrra skólaári þurfa ekki að sækja um fyrir þetta skólaár
vilji þeir halda áfram í áskrift. Þeir sem eru í áskrift í dag en vilja ekki vera í áskrift frá og með upphafi þessa skólaárs þurfa
hins vegar að segja upp áskrift í gegnum íbúagátt. Semsagt - áskriftir fyrir mötuneyti haldast óbreyttar milli ára nema að foreldrar
geri breytingar í gegnum íbúagátt. Umsóknarfrestur er til 20. ágúst en hvatt er til að ganga frá umsóknum sem allra fyrst.
Dægradvöl - Enn er opið fyrir umsóknir í dægradvöl fyrir skólaárið 2017-2018. Athugið að umsóknum fyrir síðastliðið skólaár
var öllum lokað í lok skólaárs svo sækja þurfti um að nýju fyrir komandi skólaár. Semsagt - ef óskað er eftir vist í dægradvöl í
vetur en ekki hefur verið sótt um þarf að drífa í því í allra síðasta lagi 20. ágúst.
Smellið hér til að opna íbúagátt Kópavogsbæjar...
Smellið hér til að skoða gjaldskrár mötuneyta og dægradvala Kópavogs

Stillingar forráðamanna í mentor
Við minnum á að forráðamenn geta sjálfir breytt upplýsingum um sig á mentorvefnum, m.a. netföngum og símanúmerum.
Gríðarlega mikilvægt er að þessar upplýsingar séu réttar og við biðjum því alla forráðamenn um að skrá sig inn í kerfið og yfirfara
sínar upplýsingar. Einnig geta forráðamenn stýrt því hvaða upplýsingar aðrir forráðamenn hafa aðgang að í gegnum vefinn.
Leiðbeiningar um þetta má nálgast hér: https://www.youtube.com/watch?v=oBQvcTvz92Q
Við ítrekum einnig að afar mikilvægt er að nemendur hafi ekki aðgang að lykilorðum foreldra sinna að mentor..

ÁGÚST 2017
Sun
20.

Mán
21.
Skipulagsdagur
Dægradvöl lokuð

27.

28.
Gufusoðin ýsa m/
bræddu smjöri og
soðnum kartöflum.
Salatbar og ávextir.

Þri

Mið

22.

23.
Lasagna með grófu
brauði. Salatbar og
Skólaboðunardagur—
ávextir.
viðtöl við umsjónarKennsla hefst í 2.-10.b
kennara
Dægradvöl lokuð

Viðtöl hjá 1. bekk

29.
Heitur pastaréttur m/
pastaskrúfum, baconi,
grænmeti og ostasósu.
Ávextir.

30.
Hrísgrjónagrautur m/
kanilsykri, rúsínum,
lifrarpylsu og blóðmör.
Ávextir.

Fim
24.
Ýsa í kókoskarrýraspi
með soðnum kartöflum
og sósu. Salatbar og
ávextir.

matráður er nú komin
aftur til starfa að loknu
fæðingarorlofi.
Netfangið hennar er
hildur.sig@kopavogur.is

Nemendur skólans hafa
væntanlega farið víða í
sumar og það verður
að teljast afskaplega
líklegt að einhvers staðar í hópnum
kunni að leynast lús í hári… já
jafnvel hjá þínu barni!
Gott væri allir tækju sig nú saman
um að kemba hár barna sinna og
kæmu þannig í veg fyrir að
ófögnuðurinn nái að dreifa sér
þegar börnin hittast í skólanum!

Niðurstöður ytra mats
Á síðasta skólaári fór fram svokallað ytra mat á
starfsemi skólans. Mat þetta er framkvæmt af
starfsfólki Menntamálastofnunar fyrir mennta- og
menningarmálaráðuneytið en á hverju ári eru
nokkrir skólar dregnir út, mat framkæmt hjá þeim
og skýrslu skilað til sveitarfélags og ráðuneytis. Í
sumar barst okkur lokaskýrslan þar sem fram eru
dregnir sterkir þættir í starfi skólans en einnig
lagðar fram tillögur til úrbóta. Nú hefjum við vinnu
við umbótaáætlun í samræmi við niðurstöðurnar
og mun þessi vinna tvímælalaust skila sér í því að
gera góðan skóla enn betri. Skýrsluna má nálgast
hér en umbótaáætlun verður einnig birt og kynnt
þegar vinnu við hana er lokið.

Skóladagatal 2017-2018
Hægt er að nálgast skóladagatal vetrarins á heimasíðu skólans eða beint á slóðinni:

http://www.horduvallaskoli.is/skolinn/skoladagatal/

Hildur Sigurðardóttir

Kemba!!

Skrá viðtöl á skólaboðunardaginn 22. ágúst - sjá forsíðu.
Dægradvöl er lokuð á mánudaginn 21. ágúst og á
skólaboðunardaginn, 22. ágúst.
Kennsla hefst skv. stundaskrá miðvikudaginn 23. ágúst nema
hjá 1. bekk, þar hefst kennsla fimmtudaginn 24. ágúst.
Dægradvöl er opin allan daginn fyrir nemendur 1. bekkjar
miðvikudaginn 23. ágúst.

Skólinn, í samstarfi við Foreldrafélagið, annast innkaup námsgagna
fyrir nemendur vegna skólaársins 2017-2018. Aflað hefur verið
tilboða í námsgögnin og er niðurstaðan sú að skólinn getur lagt til
námsgögn til persónulegra nota fyrir nemendur fyrir ákveðið gjald
sem foreldrum stendur til boða að greiða inn á reikning
Foreldrafélagsins. Ef einhver kýs að annast frekar sjálfur innkaup
námsgagnanna er viðkomandi beðinn um að hafa samband við
skólann til að fá upplýsingar um hvað þarf til.
Gjaldið er 4000 kr. fyrir nemendur í 1.-4. bekk, 3800 kr. fyrir
nemendur í 5.-7. bekk og 2500 kr. fyrir nemendur í 8.-10. bekk.
Leggja skal inn á reikning 322-22-3489 kt. 650408-1870 fyrir
skólaboðunardaginn 22. ágúst. Nauðsynlegt er að setja nafn barns
sem skýringu með bankafærslunni.
Innifalið í framangreindu gjaldi eru öll námsgögn nema að nemendur í
5.-10. bekk þurfa sjálfir að útvega lítil heyrnartól til að nota með
spjaldtölvum sínum og svo þarf auðvitað íþróttafatnað og þess
háttar..

Lau

25.
26.
Lambasnitsel m/ kaldri
bernaisesósu og soðnum
kartöflum. Salatbar og
ávextir.

31.
Heimalagaður ofnbakaður fiskur í
karrýsósu m/ brúnum
hrísgrjónum. Salatbar og
ávextir.

Muna:

Innkaup námsgagna

Fös

