Ársáætlun 2020 – 2021 í Pálmholti

Ágúst

September
21-25.
Öll svæði
Kennsla á yfirreglunum þremur

Kennsla á
reglum

Október
5-9 október
Matartímar
Fara eftir fyrirmælum

Nóvember
2-6 nóvember
Fataherbergi
Fara eftir fyrirmælum

Fara eftir fyrirmælum

Hafa hendur og fætur hjá sér

Hafa hendur og fætur hjá sér

Hafa hendur og fætur hjá sér

Nota inniröddina

Nota inniröddina

Nota inniröddina

Smakka allan mat

Ganga frá fötunum sínum

Flokka, ganga frá og þakka fyrir
sig.

Vera á sínu svæði

Annað
SET-listinn í
nóvember, Fullltrúar
frá fræðsluskrifstofu
koma og taka út smt
skólana.

28. sept kl. 10
SMT-styðjandi skólafærni
teymisfundur. Hvernig gengur að
nota SMT í skólanum? Undirbúa
grunnlínuskráningarviku í okt.

Fundir

Annað
SMT

Við erum til fyrirmyndar

7-8. águst
Foreldrakynning – kynning á
SMT í aðlögun fyrir nýja
foreldra.- frestað

28 september
Foreldrakynning rafræn
28-30. sept
Kennsla á einveru, kenna börnum
hvernig maður á að haga sér í einveru
og hver er tilgangurinn með henni.

12-15
Yfirfara allar reglur sem eiga
við í matartímum og setja þær
upp við hvert matarborð
12-16.
Grunnlínuskráningarvika

Grunnmenntunarnámskeið - frestað
Deildarfundir í september
Hver deild fer yfir SMT vinnu á sinni
deild á deildarfundi í sept
Upprifjun á skýrum fyrirmælum og
einveruferlinu á þeim fundi
16.-20. kennsla á athyglimerki
skólans

9-13.
Yfirfara allar reglur sem eiga við í
fataherbergjum og setja þær upp á
vegg í hæð barnanna

21. október
SMT-nýliða- og
upprifjunarfræðsla á
starfsmannafundi. Farið yfir
grunnlínuskráningu í okt.

Deildarfundir í október
Minna á og kenna
þríhyrningsvinnu sem verður í
byrjun nóv.

Þríhyrningsvinna
Allir starfsmenn setja börnin af sinni
deild í þríhyrninginn

Deildarfundir
Hvernig gengur okkur í SMTstyðjandi skólafærni, kom eitthvað út
úr þríhyrnings- og skráningarvinnu?

Fræðsla fyrir nýliða
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Desember
Kennsla á
reglum

Fundir

Annað
SMT

Janúar

Við erum til fyrirmyndar
Febrúar

Mars

1. -4
Samvera
Fara eftir fyrirmælum

4. -8.
Hópavinna
Fara eftir fyrirmælum

1.-5.
Snyrting
Fara eftir fyrirmælum

1.-5.
Hvíld
Fara eftir fyrirmælum

Hafa hendur og fætur hjá sér

Hafa hendur og fætur hjá sér

Hafa hendur og fætur hjá sér

Hafa hendur og fætur hjá sér

Nota inniröddina

Nota inniröddina

Gefa næði

Nota inniröddina

Einn talar í einu

Allir ganga frá

Nota inniröddina

Hafa hljótt

Hlusta

Sturta niður

Vera á sínu svæði

Vera á sínu svæði

Þvo sér og þurrka

7.des kl. 10
SMT-styðjandi skólafærni
teymisfundur. Hvernig gekk að
setja börnin í
grunnlínuskráningu og
þríhyrning og hvað verður gert
við niðurstöður.
7.-11.
Yfirfara allar reglur sem eiga
við í samveru og setja þær upp
á vegg í hæð barnanna.

Allir æfa sig í að setja mörk og
nota einveruferlið.

Annað

11. jan kl. 10
SMT-styðjandi skólafærni
teymisfundur. Ræða hvernig gengur
að nota SMT og hvað er framundan
hjá okkur á þessari önn.

11. -16.
Yfirfara allar reglur sem eiga við í
hópavinnu og setja þær upp á vegg í
hæð barnanna

8. -12.
Yfirfara allar reglur sem eiga
við á snyrtingu og setja þær upp
á vegg í hæð barnanna

18.-22. kennsla á athyglimerki
skólans

Deildarfundir:
Minna
skráningarviku í mars
þríhyrningsvinnu.

Deildarfundir
Hvernig gengur okkur í SMTstyðjandi skólafærni. Minna á
reglukennslu og noktun á
athyglimerki

22.-27.
Lausnaleitarkennsla með
börnum á Furuholti

á
og

8. -12.
Yfirfara allar reglur sem eiga við hvíld
og setja þær upp á vegg í hæð barnanna

22.-27. febrúar
Lausnaleitarkennsla
með börnum á Furuholti

1-5
Skráningarvika
Skráningarbingó
Muna að geyma skráningarnar

22.-26. mars
Einbeitingarleikur með
börnum á Furuholti

22.-26.
Einbeitingarleikur með börnum á
Furuholti
Þríhyrningsvinna
Allir starfsmenn setja börnin af sinni
deild í þríhyrninginn
Deildarfundur
Fara yfir skráningar, eru einhverjar
breytingar eftir þríhyrninginn og
skráningarvinnu?
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Apríl
Kennsla á
reglum

Fundir

Annað
SMT

Maí

6-9.
Útisvæði
Fara eftir fyrirmælum

17-22.
Ferðir
Fara eftir fyrirmælum

Hafa hendur og fætur hjá sér

Hafa hendur og fætur hjá sér

Nota inniröddina

Nota inniröddina

Allir ganga frá

Vera á sínum stað í röðinni

12 apr. kl. 10 SMT-styðjandi
skólafærni teymisfundur. Fara
yfir niðurstöður skráninga,
þríhyrningsvinnu og hvernig
skuli nýta niðurstöður.
12-16.
Yfirfara allar reglur sem eiga
við á útisvæði og setja þær upp
á vegg í hæð barnanna í
fataherbergjum við útidyr

17. maí. kl. 10 SMT-styðjandi
skólafærni teymisfundur.

Deildarfundir:
Fara yfir hvernig gengur að
nota SMT og rætt um hvernig
vinna skuli úr niðurstöðum
skráninga.

Við erum til fyrirmyndar
Júní

24—28.
Yfirfara allar reglur sem eiga við í
ferðum og setja þær upp á vegg í hæð
barnanna í fataherbergjum.

2-12. júní

Deildarfundir:
Rætt hvernig okkur gangi að nota
SMT í starfinu, hvað getum við getum
gert til að peppa hvert annað upp ef
þess þarf. Kynna rafrænu könnunina.

Undirbúningur fyrir næsta vetur

Mat á SMT vetrinum - allir
fylla út rafræna könnun

Annað

4.-15. Júní
Mat á SMT vetrinum - allir fylla út
rafræna könnun

