
Til forráðamanna barna í Flataskóla. 

Komið þið sæl 

Vinsamlega kynnið ykkur nokkur atriði sem við viljum 

minna ykkur foreldra á  varðandi íþrótta- og 

sundkennslu veturinn 2014-2015.  

Við viljum minna á að  markvisst  íþrótta- og 

hreyfinám er afar mikilvægt fyrir öll börnin í skólanum. 

Það hefur ekki aðeins góð áhrif á líkamlega heilsu 

barnanna heldur hefur það einnig jákvæð áhrif á andlega og félagslega líðan. Þannig má styrkja og 

þroska sjálfsmynd nemenda og auka vellíðan. 

Til að íþróttanámið gangi vel þurfa börnin að vera virkir þátttakendur og viljum við biðja ykkur um að  

taka þátt í þeirri hvatningu.  Ennfremur  þarf að huga að því að fatnaður og skór séu viðeigandi. 

Hér að neðan eru nokkur atriði sem við viljum skerpa á. 

Sundföt: 

Hjá okkur í Flataskóla viljum við að nemendur nýti allar kennslustundir  vel. Við höfum því komið 

þeirri reglu á, að þeir sem gleyma sundfötum heima fá lánuð sundföt svo þeir geti tekið þátt í 

tímanum.  Ef nemandi þiggur ekki sundföt að láni þá lítum við svo á að hann sé fjarverandi þann tíma 

og fær skráða fjarvist. Endilega aðstoðið börnin ykkar við að muna eftir sundfötunum þannig að þau 

þurfi ekki að fá lánuð föt. Því miður þá hafa börn sem vilja sleppa við sund vísvitandi gleymt búnaði 

heima. Ef barn sýnir mikla neikvæðni gagnvart þátttöku í sundtímum þá viljum við gjarnan heyra af 

því þannig að við fáum tækifæri til að finna lausn á því máli. 

Leyfi: 

Nemendur sem koma með miða frá foreldrum og geta ekki tekið þátt í íþróttum eða sundi einhverra 

hluta vegna eiga að vera inni á bókasafni þann tíma í öðrum verkefnum. Áður fyrr voru börnin á 

bakkanum eða biðu inni í íþróttasal. Slíkt truflaði kennslu annarra barna, erfitt var að fylgjast með 

þeim  auk þess sem nemendum var gjarnan kalt að híma og bíða. Við teljum því þessa lausn miklu 

betri. 

Skóbúnaður inni í íþróttasal: 

Þegar kennslan færist aftur inní íþróttasal í byrjun október óskum við þess að nemendur í 1.-3. bekk 

verði ekki í íþróttaskóm í tímum.   Við ætlumst  hins vegar til þess að allir nemendur í 4.-7. bekk séu í 

íþróttaskóm inni. Ástæða þess er að börnin eru orðin stærri og þyngri auk þess sem þau fara hraðar 

en þau yngri. Til að draga úr líkum á meiðslum er mikilvægt að vera í góðum íþróttaskóm.  Allir verða 

að vera í skóm því mjög vont og beinlínis hættulegt er að láta stíga á berar tásur. Hægt er að fá ágæta 

íþróttaskó á sanngjörnu verði. 

Við teljum brýnt að börnin tileinki sér notkun á viðeigandi fatnaði við íþróttaiðkun þannig að 

fatnaðurinn skerði ekki hreyfimöguleika og það sé í góðu lagi að svitna í fötunum. Svo minnum við á 



að gott er að hvetja börnin til að nota sturtur að loknum tímum í íþróttum innanhúss. Eldir börnin eru 

farin að svitna meira og sjálfsagt hreinlæti er að skola af sér. 

Ef eitthvað er óljóst varðandi þessa þætti þá hikið ekki við að hafa samband við okkur og við  finnum 

þá sameiginlega lausn. 

Annars fer íþrótta- og sundkennslan vel af stað, krakkarnir standa sig vel eru virk og við hlökkum svo 

sannarlega til vetrarins. 
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