
FRÍSTUNDABÍLLINN FER FRÁ
TRÖLLAHEIMUM ALLA DAGA KL.
14:15 OG 15:15.  SKRÁ ÞARF
SÉRSTAKLEGA Í  BÍLINN OG ER
ÞAÐ GERT Á MÍNUM SÍÐUM/VÖLU. 
 MIKILVÆGT ER AÐ ALLAR
SKRÁNINGAR SÉU RÉTTAR SVO
BÖRN SKILI SÉR Á RÉTTAR
ÆFINGAR. EINNIG AUÐVELDAR
ÞAÐ OKKAR STARF AÐ ÞURFA
EKKI AÐ HRINGJA Í  FORELDRA OG
STAÐFESTA BÍLABREYTINGAR.

4.  FEBRÚAR -
FORELDRADAGUR
/LENGD VIÐVERA

FRAMUNDAN Frístundaakstur

19.  FEBRÚAR -
SKIPULAGSDAGUR
/LENGD VIÐVERA

20. -  21 .  FEBRÚAR -
VETARFRÍ / LOKAÐ Í

TRÖLLAHEIMUM

Við reynum að hafa fjölbreytt
val í boði hverju sinni fyrir börnin

sem hefur reynst vel. Í Fjallinu
höfum við verið með starfrækta
listasmiðju sem er mjög vinsæl
og margt fallegt orðið til þar, til
dæmis myndirnar hér til hliðar. 

Nú er starfið í Tröllaheimum í fullum gangi og mikið um að vera.
Starfið er alla daga eftir skóla frá kl. 13:10-17.

 

Fréttabréf Tröllaheima janúar 2020



Þann 1.janúar tók Birna
Sigurðardóttir sem

deildarstjóri
Tröllaheima og Eva
Lind Smáradóttir tók
við starfi Birnu sem

aðstoðarverkefnastjóri.

NÝR
DEILDARSTJÓRI

Ef einhverjar tilfallandi breytingar
verða á högum barna er mikilvægt

að senda tölvupóst á
trollaheimar@hafnarfjordur.is

eða hringja í síma 585-4617 eftir 
kl. 13. Til dæmis er gott að vita ef

barn á ekki að fara í bílinn þann dag,
er í fríi í Tröllaheimum eða er sótt af

öðrum en vanalega.

Veðrið hefur leikið okkur ansi grátt
núna í janúar og því viljum við minna

foreldra á að passa að börnin séu
vel klædd og jafnvel með auka
sokka og vettlinga í töskunni.

 
Muna að merkja öll útiföt. 

Í Tröllaheimum er notast við SMT kerfi, líkt
og í skólanum sjálfum. Börnin safna

Tröllamiðum fyrir góða hegðun og þegar
ákveðnum fjölda er náð er haldin

Tröllaveisla. Einnig eru við með Tröllastopp
sem eru stoppmiðar líkt og í skólanum.

Þegar barn hefur fengið u.þ.b 8 stoppmiða
höfum við samband heim. Ef að foreldrar

vilja vera í nánari samstarfi með stoppmiða,
þá endilega látið okkur vita.

SMT

Veður

Þann 29.janúar var farið upp á Ásfjall í
frábæru veðri

Segulkubbarnir eru mjög vinsælir


