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Vikuskipulagið – heimasíða Lindaskóla 

Vikuskipulag Demantabæjar hefur verið uppfært og ætti að 

detta inn á heimasíðu Lindaskóla í dag. 😊 Einnig hefur 

starfsmannalistinn verið uppfærður og ég vek athygli á því að 

ný gjaldskrá er komin inn á heimasíðu Kópavogs (linkur inn á 

heimasíðu og í tölvupósti). Starfsmannaplakötin hafa einnig 

verið uppfærð í Demantabæjarstofum 1 og 2. 😊 Við setjum 

dagskipulagið fyrir alla bekki oftast upp á töflu í stofu 1 og 

svo hangir vikuskipulagið á veggnum. Tímasetningar á 

vikuskipulaginu eru svona sirka, stundum hefjast tímar fyrr 

eða seinna en eru innan tímarammans og eins og með útivist 

og kaffi þá er hver bekkur 15-20 mín í kaffi og útivistin er 

aldrei lengur en hálftími hjá hverjum bekk og nokkuð 

lauslegri við hjá 4. bekk. 

Það sem breyttist í skipulaginu eftir áramót er að 

íþróttasalstímar færðust aðeins til en allir bekkir fá 2x tíma á 

viku í íþróttasal. Matreiðslan breyttist einnig í samræmi við 

dagskrá Demantabæjarbarna, borðtennistími bættist við hjá  
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4. bekk og þá bættust við dagskrárliðir eins og Hugleiðsla og 

Ipad tími. Bókasafnstímar hjá öllum árgöngum voru settir 

fastir inn á skipulagið og einnig leiklistin. Skákin, smíðin og 

textíllinn halda áfram sem og sögustundin. 

 

Nýr starfsmaður 

Í síðustu viku hóf störf hjá okkur þriðji nýji starfsmaðurinn á 

þessu ári. 😊 Jón Otti heitir hann og er hópstjóri 1. bekkjar 

ásamt Söndru og Sigga en hann starfar einnig sem 

stuðningsfulltrúi í Lindaskóla á morgnana. Aldeilis dásamlegt 

og frábær viðbót við okkar yndislega hóp.  

 

Matseðill 20. – 24. jan. 
 

Mánudagur 20. jan : Brauð, smjör, ostur, smurostur, kæfa, 

bananar. 

Þriðjudagur 21. jan : Ristað brauð, smjör, ostur, sulta 

(sykurl.), epli. 

Miðvikudagur 22. jan : Ab mjólk (hrein og jarðab.), Cheerios, 

Cornflakes, mjólk, bananar. 

Fimmtudagur 23. jan : Rúnstykki, pepperoni, ostur, pítusósa, 

kál, gúrka, paprika. 

Föstudagur 24. jan : Korni kex, hafrakex, hrökkbrauð, smjör, 

ostur, smurostur, mysingur, gulrætur. 

Ávaxtastund er alltaf um fjögurleytið en einnig er boðið upp 

á ávexti með kaffinu. 

 

 

 

1. bekkur: Sandra, Siggi og Jón Otti 

2. bekkur: Ásdís og Agla 

3. bekkur: Linda og Diana 

2. -3. bekkur (stundum 1. eða 4. 

bekkur): Halla og Sara 

4. bekkur: Þór 

Matreiðsla: Hafdís 

Ipad tími: Agla 

Hugleiðsla + leiklist: Þór 

Skák: Kristófer 

Textíll: Hulda textílkennari 

Smíði: Davíð smíðakennari 

Sögustund: Aðalheiður bókavörður 
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