SKÚLADAGURIN

BØKUR OG AMBOÐ:


Amboð, sum blýantar, viskileður,
linjál og seinni vinkulmátara og
passara, hava næmingar sjálvir



Skúladagurin byrjar kl. 8.00

við sær.

og endar tá ið dagurin er
longst kl. 14.30.



Bøkur, ið barnið fær frá skúlanum at nýta, eru at rokna sum



Morgunsangur er hvønn dag

lán.

millum 1. og 2. tíma, tá er
einki fríkorter.



Heimið hevur ábyrgd av, at
pappír verður lagt uttan um





Eftir 2.tíma er fríkorter í 20

bøkurnar, og at tær verða hildnar

minuttir

í góðum standi.

Matarsteðgur er eftir 3.tíma
(20 minuttir við møguleika til
at fara út)



Tvey tey næstu fríkorterini

Telefon: 441368

eru 20 og 15 minuttir.

Skúlaleiðarin teleforn 237052

EIN KANN IKKI GERA ALT
MEN ØLL KUNNU GERA EITT
SINDUR

(Vælkomin at ringja skúladagar
kl. 7 - 16)
skalask@post.olivant.fo

S K Á L A
S K Ú L I
HAR VIT
TRÍVAST

SKÚLIN OG HEIMIÐ
Bið ikki næmingin frí meir enn neyðugt.

samtíðini, og er tí loyvt at brúka sum amboð í

avvarandi virða skúlan sum arbeiðspláss hjá

Hevur næmingurin brúk fyri frídegi, eiga

skúlanum. Um tólini koma við í skúla, skulu

næmingum og lærarum, og at skúlin verður

foreldrini at venda sær til flokslæraran.

tey liggja í kassanum í lærarin hevur, og ikki



Vit vænta, at foreldur og verjar stuðla
barninum í skúlanum. Positiv foreldur —
positiv børn. Positiv og glað børn læra best.

øki í skúlatíðini.


Útiskógvar verða ikki nýttir inni í skúlanum



Fartelefon, Ipad o.a er tíðandi partur av

SKÚLIN YNSKIR
AT NÆMINGARNIR

møta stundisliga.




eru væl fyrireikaðir.



lata skrivligt arbeiði inn til tíðina.

ein ella tvær foreldraviðtalur

barninum í arbeiði sínum.


Vís veruligan áhuga fyri barnsins arbeiði, -

ikki bert um og tá barnið hevur fyri.


vísa høviskan og sømiligan atburð, bæði

Heldur tú, at okkurt er, sum ikki er í lagi,
meðan barnið hoyrir.



akta boð og forboð, ið skúlin setur.

skúlabyrjan, síðani verður

AT FORELDRINI

fylgja við tí, ið barnið arbeiðir við, og stuðla

ímóti hvørjum øðrum og ímóti lærarunum.


foreldrafundur við

samtalu.

tosa so við skúlan, -ikki gjøgnum barnið ella


Í skúlaárinum verður hildin ein kunnandi

nær tað ber til at ringja ella møtast, til eina

eru hvíldir, ikki svangir og hava matpakka
við.



Tosa við starvsfólk skúlans ímeðan tey eru til
arbeiðis. Og avtalað annars við flokslæraran

Lærararin hevur útbúgving, og í flestu førum

Verið virkin, vísið eldhug!

drúgvar royndir,



brúkast uttan avtalu við læraran.

Næmingarnir eiga at vera verandi á skúlans



so helst er onkur orsøk til, at hann ger tað,

ein sjálvsagdur partur í lívi barnsins.



hann ger.

Tað er týdningarmikið at foreldur og



