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Skólaslit G.F. 2013 
31. maí 2013 

 

10. bekkur útskrifaður. 

 

 

Skólaslit 
30. maí 2013 

 

Skólaslit Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar verða í skólamiðstöðinni föstudaginn 31.maí kl: 17:00. 



Skólaslit eru hluti af skólastarfinu og ætlast er til að allir nemendur mæti á skólaslit og við 
vonumst til að sjá sem flesta foreldra og gesti. 

Allir velkomnir. 

 

 

Vordagar 

30. maí 2013 

 

Nemendur G.F. 15. maí 2013 

Nú standa yfir vordagar og höfum við verið einstaklega heppin með veður.  Talsvert af 
myndum er komið í albúm. 

Þriðjudagur var þemadagur, nemendur fræddust um Indland, elduðu indverskan mat, fengu 
fræðslu um Austurríki og AFS frá skiptinemanum Lisu og fræddust um Rauða krossinn í 
heimsókn þangað. 

Miðvikudagur var útivistardagur og eru myndir úr hesthúsferð komnar í albúm. 

Fimmtudagur var fjölþrautadagur og eru myndir komnar í albúm. 

  

 



 

 

Lokahóf G.F. 
28. maí 2013 

 

Kóngur og Drottining G.F. 2012-2013 

Starfsmenn skólans og unglingastigið hittust og borðuðu saman indverskan mat og áttu 
saman góða stund í sal skólans. Þema dagsins var Indland og bjuggu nemendur til 
indverska fánann og skreyttu salinn með honum. Myndir í albúmi. 

Einn af föstum liðum í félagslífinu er lokahóf eða lokakvöld GF.  í ár var lokahófið haldið 
þriðjudaginn 28. maí. Lokahófið er uppskeruhátíð nemenda unglingastigs og starfsfólks, en 
nemendaráð og matreiðsluval hafa veg og vanda að framkvæmdinni. 

Fyrsta lokakvöld GF var haldið vorið  2005 að frumkvæði árgangs 1989 og hefur lokakvöldið 
verið haldið síðan að árinu 2006 undanskildu. 

Fyrir lokahóf velja nemendur fulltrúa úr sínum hóp sem úthlutað er hinum ýmsu titlum á 
kvöldinu s.s. námsmaður GF og kóngur og drottning GF, og vekur það alltaf mikla lukku. 
Einng er myndataka fastur liður á þessu kvöldi. Fyrstu árin var hefðbundinn veislumatur en 
á seinni árum hefur verið valið þema fyrir matseðil kvöldsins og síðustu ár hafa allir 
nemendur unnið með það þema daginn fyrir lokakvöld. 

Þemu síðustu ára eru: 

 Árið 2013 var indverskt þema. 

 Árið 2012 var tælenskt þema. 



 Árið 2011 var mexíkókst þema. 

 Árið 2010 var ítalskt þema. 

 

 

Vordagar 
27. maí 2013 

Síðustu 4 skóladagarnir eru vordagar og þá verður unnið að fjölbreyttum verkefnum úti og 
inni. 

Tilgangur þessara daga er m.a. 

● að efla félagsþroskann, efla tengsl nemenda bæði innan námshópa og þvert 
á aldur. 

● að vekja athygli á skemmtilegum, ódýrum og uppbyggjandi leikjum og 
útvistarmöguleikum í nágrenninu. 

● halda upp á vorið og lok skólaársins. 

Vinnan þessa daga fléttast inn í flestar námsgreinar skólans, þó ekki sé unnið í bókum þessa 
daga. 

Í vinnunni eru kjörorðin okkar ánægja, ábyrgð,  árangur höfð að leiðarljósi eins og alltaf. 

  

Þriðjudagur 28. maí – Þemadagur og lokakvöld 

Allir mæta upp í skóla, klæddir í samræmi við veður. 

Elstu nemendurnir undirbúa lokahóf, unnin verða verkefni tengd Indlandi, og við kynnumst 
Austurríki, Afs  og Rauða krossinum. 

Nemendur eru hvattir til að koma með föt sem þeir vilja gefa í söfnun Rauða krossins. 

Nesti og matur eins og hefðbundna skóladaga. 

Lokahóf US og starfsfólks kl. 19:00 – Indverskt þema 



 

Miðvikudagur 29. maí - Útivistardagur 

Allir mæta upp í skóla, klæddir í samræmi við veður og það verkefni sem þeir hafa valið. 

YS   -  fer í vettvangsferð á Norðfjörð og nemendur þurfa að hafa með sér nesti en fá 
hádegismat. 

4. 5. 6. og 7. bekkur stunda ýmsa útivist og hafa val á milli eftirfarandi verkefna; 

1. Hjóla- og gönguferð. 2. Sveitaferð. 3. Hjólaferð og heimsókn í hesthús. 4. Málningarvinna 
á lóð skólans. 5. Umhirða á skólalóð.  Nemendur hafi með sér gott nesti fyrir morguninn. 
Einungis hópur 4 og 5 koma í mat í skólann. 

8. bekkur lýkur skyndihjálparnámskeiði – nesti og matur eins og hefðbundna skóladaga. 

9. og 10 bekkur fer í starfsfræðslu í fyrirtæki. 

  

Fimmtudagur 30. maí - Fjölþrautadagur 

Allir mæta upp í skóla, klæddir í samræmi við veður. 

Nesti og matur eins og hefðbundna skóladaga. 

  

Föstudagur 31. maí  -   Hjóla og grilldagur 

Allir mæta upp í skóla, klæddir í samræmi við veður. 

8:00  Allir mæta í leiki og létt gaman á sparkvellinum. 

10:00 Hjólaskoðun og þrautir.   Petanque mót GF – opið nemendum á US. 

11:20  Grill og Eggjafall. 

Lokið við frágang í fataklefum og stofum, skóla lýkur kl. 13:20. 

Nesti eins og hefðbundna skóladaga. 

  



17:00 Skólaslit. 

  

Annað : 

Við viljum gjarnan fá foreldra í heimsókn á vordagana, til að aðstoða, taka þátt í leikjum og 
verkefnum eða bara til að fylgjast með.  Nánari upplýsingar verða sendar út um einstök 
verkefni ef það á við.  Ekki er þörf fyrir skólatöskur þessa daga en reynslan sýnir að gott er 
að hafa nóg nesti.   Skóla lýkur um 13:20 alla dagana. 

 

Eggjafall 

Markmiðið með eggjafalli er búa svo vel um 2 egg, að þau brotni ekki, þó þau séu látin falla 
til jarðar úr nokkurri hæð.  Allir nemendur og starfsmenn eru hvattir til að vera með.  

Reglur: 

● Eggin þurfa að vera tvö í sömu umbúðum. 
● Umbúðirnar mega ekki vera stærri en 20x20x20 cm. 
● Eggin þurfa að vera hrá.  Athugið að gengið verður úr skugga um það eftir 

að eggin hafa verið látin falla. 

Þetta er aðeins gert til skemmtunar og engin verðlaun eru í boði, einungis ánægjan af að 

hafa hannað svo flottar umbúðir að eggin brotni ekki, þó þeim sé fleygt fram af húsvegg. 

  

Starfsfólk GF 

 

 

Danssýning 
22. maí 2013 



 

Danssýning hjá 1.-7. bekk 

Þann 22. maí kl. 18:00 verður danssýning í sal Skólamiðstöðvar.  

Allir velkomnir. 

 

 

Dagskrá vorið 2013 
18. maí 2013 

Námsmat.  

Við Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar er lögð áhersla á fjölbreytt námsmat, sem fram fer jafnt og 
þétt yfir allt skólaárið.  Dagana 21.-24. maí og 27. maí verður lokið við námsmat á 
vorönn. 

Lítið er um hefðbundin próf hjá nemendum á Yngsta stigi og Miðstigi.  Ekki eru sérstakir 
prófdagar en próf og kannanir lagðar fyrir í kennslustundum og talsvert er um að verið sé 
að ljúka stórum verkefnum þessa dagana.  

Nemendur 10. bekkjar fá skólaeinkunn sem byggir á vinnu nemenda í vetur og prófum sem 
lögð verða fyrir næstu daga.  Aðrir nemendur á unglingastigi taka líka nokkur próf, kennarar 
gefa starfseinkunn og nemendur meta vinnuna hjá sér sjálfum. 

Danssýning hjá 1.-7. bekk.  Þann 22. maí kl. 18:00 verður danssýning í sal 
Skólamiðstöðvar.  Allir velkomnir. 



Vordagar.  Síðustu 4 skóladagarnir verða vordagar og þá verður hefðbundin stundaskrá 
alveg lögð til hliðar og unnið að ýmsum öðrum verkefnum – nánar kynnt síðar. 

Skólaslit verða 31. maí kl. 17:00 í sal Skólamiðstöðvar.  Skólaslit eru hluti af skólastarfinu 
og ætlast er til að allir nemendur mæti á skólaslit.  Einnig vonumst við til að sjá sem flesta 
foreldra. 

Dagskrá námsmatsdagana 21.-24. maí og  27. maí. 

Kennt er samkvæmt stundatöflu þessa daga með eftirfarandi breytingum: 

21. maí      8:00 Próf í dönsku  hjá 7. bekk. 

 8:00 Próf í dönsku  hjá 8.-9. bekk. 

 8:00 Próf í stærðfræði hjá 10. bekk. 

 12:00-15:00 Námskeið í sjálfstyrkingu  hjá 10. bekk. 

 

22. maí   8:00 Próf í ensku  hjá 7. bekk. 

 10:00   Próf í ensku  hjá 8.-9. bekk. 

 8:00 Próf í dönsku  hjá 10. bekk. 

 12:00   Próf í stærðfræði hjá 9. bekk. 

 13:30   Kynning á valgreinum næsta árs. 

 Nemendur í 7. 8. og 9. bekk mæta og foreldrar velkomnir. 

 

23. maí        8:00 Próf í samfélagsfræði  hjá 7.- 8. bekk. 

 8:00 Próf í ensku  hjá 10. bekk. 

 12:00   Próf í náttúrufræði hjá 9.-10. bekk. 

 

 20:00: Foreldrafundur – kynning á sjálfsmati. 



 

24. maí   10:00-11:30 Próf í náttúrufræði hjá 7. og 8. bekk. 

                           Starfsfræðsla hjá 9. bekk. 

                           Háskólalestin  hjá 10.bekk. 

27. maí   9:00     Stærðfræði hjá 7. bekk. 

                           Starfsfræðsla hjá 9. bekk. 

                           Skyndihjálparnámskeið  hjá 10.bekk. 

Allar valgreinar verða kenndar.  Síðustu 4 skóladagana, 28. – 31. maí  eru vordagar þar 
sem tekin verða fyrir ýmis verkefni líkt og síðustu ár. 

 

 

Vor í Fjarðabyggð 
10. maí 2013 

 

Þegar við komum til baka ræddum við um af hverju við værum að tína rusl, okkur datt þetta 
í hug. 

● Við erum Grænfánaskóli. 
● Börn geta meitt sig á gleri ef þau detta. 
● Gaman að hjálpa náttúrunni. 



● Við erum dugleg. 
● Þetta minnir okkur á að ganga vel um. 
● Til hvers haldið þið að ruslatunnur séu? 

Fleiri myndir er að finna í albúmi ;) 

Kveðja nemendur á yngsta stigi. 

 

 

Endurskinsvesti og skyndihjálparnámskeið 
03. maí 2013 

 

Í dag komu konur úr Slysavarnardeildinni Hafdísi færandi hendi með endurskinsvesti.  Þessi 
vesti eiga örugglega eftir að nýtast vel við ýmis tækifæri s.s. í vettvangsferðum og 
skíðaferðum.  

Það kemur sér oft vel að GF á marga velunnara í samfélaginu sem styðja vel við 
skólastarfið.  

Þannig hefur Slysavarnardeildin Hafdís boðið nemendum í 8. bekk upp á námskeið í Fyrstu 
hjálp síðustu 5 árin, eða frá því á 112 daginn 2009.  Þá hefur Rauðakrossdeildin á 
Fáskrúðsfirði boðið nemendum í 10. bekk upp á námskeið í skyndihjálp frá sama tíma. 
Óskar Þór Guðmundsson sér um kennslu á þessum námskeiðum og í ár verða námskeiðin í 
maí. 

Þess má einnig geta að árlega aðstoða Lögreglan og fulltrúar Slysavarnardeildarinnar við 
verkefni hjóladagsins sem haldinn er í lok skólaársins.  



 

 

Árshátíð 
16. apríl 2013 

 

Miðvikudaginn 17. apríl kl. 18:00 verður árshátíð Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar haldin í sal 
Skólamiðstöðvar. 

Aðgangseyrir 1.000 krónur. 

Nemendur 9. bekkjar selja veitingar í hléi. 

Allir velkomnir! 

 

 

Skíðaferð 
04. apríl 2013 



 

Fengum allskonar sýnishorn af veðri og skemmtum okkur mjög vel. Hlökkum til næstu 
ferðar. Myndir í albúmi. 

 

 

Páskaföndur á YS 
22. mars 2013 

 

Páskaföndur á Yngsta stigi þetta árið er páskahæna úr eggjabakka og handmálað egg. Hér 
fylgir mynd með af hænuhópnum. 

GLEÐILEGA PÁSKA !!! 

 

 



Tóbakslaus bekkur 2013 
18. mars 2013 

 

7. og 8. bekkur 

 

 

Öllu gamni fylgir einhver alvara 
18. mars 2013 

 



Öllu gamni fylgir einhver alvara  

Mánudaginn 18. mars kl. 20:00 verður uppistand með Ara Eldjárn  í Skólamiðstöð 
Fáskrúðsfjarðar í tengslum við verkefni 7. og 8. bekkjar  „Tóbakslaus bekkur 2013“. 

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir. Veitingasala í hléi. 

Aðgangseyrir: 

Fullorðnir kr. 1000 en frítt fyrir grunnskólabörn og yngri. 

 

 

Ferð í Fab Lab 
13. mars 2013 

 

Dagur Ingi með veggmynd sem hann vann í Fab Lab. 

Dagana 11. og 12. mars heimsóttu 11 vinningshafar í Nýsköpunarkeppni grunnskólanna Fab 
Lab á Sauðárkróki. Krakkarnir komu víða að af landinu og nýttu ferðina mjög vel.  Þau eru 
sammála um að Fab Lab er snilld og að ferðin þangað var mjög skemmtileg.  Það er hins 
vegar frekar erfitt að lýsa vinnunni þar þannig að óhætt er að segja að „sjón er sögu 
ríkari“. 

Það sem kom mest á óvart er hvað það er einfalt að vinna í Fab Lab smiðunni og að tækin 
þar skulu ekki vera dýrari en raun ber vitni. Krakkarnir bjuggu til nokkra veggskildi úr 
plexigleri með ýmsum myndum m.a. merkjum fótboltaliða..  Þau unnu merkin fyrst í 
forritinu inkscape og „prentuðu“ merkin síðan út í plastið með laserskera (laserprentara) 
sem fræsir og sker plastið með lasergeisla.  Þessi sami prentari getur líka unnið í tré. 



Prentarinn sker út með nákvæmni upp á 0,01 mm.   Í smiðjunni er líka þrívíddar prentari 
sem prentar úr fljótandi ABS plasti og fengu krakkarnir að fylgjast með honum vinna.  Þá er 
í smiðjunni vél til að fræsa og skera tré, vínylskeri (límmiðaprentari) og þar er hægt að 
smíða rafrásir með sérstökum fræsara.  Í Fab Lab er mikið lagt upp úr því að nýta frí forrit 
s.s. inkscape sem hentar vel fyrir vinnu í laserprentaranum þó í raun sé hægt að nota hvaða 
teikniforrit sem er.  Þá henta forrit Stechup og Blender til að undirbúa vinnu í þrívídd. 
Krakkarnir voru líka hvattir til að læra á Sratch sem er einföld forritun. 

Það geta allir nýtt sér aðstöðuna í Fab Lab og það er frítt að nota aðstöðuna en almenningur 
þarf að greiða efniskostnað. 

Nánari upplýsingar er hægt að finna á vef Nýsköpunarmiðstöðvar  og einnig má fræðast á 
Fab Lab Wiki. 

 

 

Héraðshátíð Stóru upplestrarkeppninnar 

12. mars 2013 

 

Haukur Steinn, Eva Dröfn og Tinna Rut. 

Héraðshátíð  Stóru upplestrarkeppninnar var haldin í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar í dag. 

Margir gestir voru mættir til að hlusta á 13 ungmenni úr 7. bekk frá 6 grunnskólum á 
Austurlandi lesa sögu og ljóð. Nemendurnir stóðu sig með prýði og settu svip sinn á 
athöfnina með fallegum upplestri og tónlistarflutningi. 

1. sæti var Haukur Steinn Jóhannsson frá Nesskóla. 



2. sæti Eva Dröfn Jónsdóttir frá Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. 

3. sæti var Tinna Rut Þórarinsdóttir frá Nesskóla 

Við óskum við þeim til innilega til hamingju með góðan árangur. 

Fleiri myndir í albúmi. 

 

 

 

Góður árangur í skólahreysti 
12. mars 2013 

 

Arna Lísa, Adna, Sigurður Heiðar og Dagur Már 

Lið GF í skólahreysti varð í 2. sæti í Austurlandsriðli  sem fram fór  12. mars á Egilsstöðum 
og varð liðið einu stigi á eftir sigurvegurunum.  Hægt er að skoða úrslitin nánar hér. 

Til hamingju með góðan árangurinn Arna Lísa, Adna, Dagur Már og Sigurður Heiðar. 

Til gaman má geta þess að fulltrúar GF hafa alltaf staðið sig vel í skólahreysti, eða frá því 
fyrst var keppt í skólahreysti hér á Austurlandi árið 2007.  

  

2007 2. sæti Bryndís Hjálmarsdóttir, Hilmar Bjartþórsson, Stefanía Óskarsdóttir, Valtýr 
Aron Þorrason. 



2008 1. sæti Birna Dögg Guðmundsdóttir, Björgvin Stefán Pétursson, Bryndís 
Hjálmarsdóttir, Hilmar Bjartþórsson. 

2009 4. sæti Fannar Bjarki Pétursson, Ingimar Harðarson, Salóme Björt Kjerúlf, Sunna 
Valsdóttir. 

2010 4. sæti  Birta Hörn Guðmundsdóttir, Fannar Bjarki Pétursson, Snæbjörn Gunnarsson, 
Sunna Valsdóttir. 

2011 2. sæti  Arnar Sær Karvelsson, Freydís Guðnadóttir, Guðmundur Arnar Hjálmarsson, 
Sunna Valsdóttir. 

2012 3. sæti  Arna Lísa Ingimarsdóttir, Arnar Sær Karvelsson, Freydís Guðnadóttir, 
Sigurður Heiðar Pétursson. 

2013 2. sæti   Arna Lísa Ingimarsdóttir, Adna Mesetovic, Dagur Már Óskarsson, Sigurður 
Heiðar Pétursson. 

  

 

 

Mottumars og blár dagur! 
06. mars 2013 

 

Mottumars og blár dagur! 



Miðvikudaginn 6.mars verður mottumars  og blár dagur. Þá viljum við endilega að allir 
mæti með skegg (mottu) og í bláum fötum til að sýna stuðning við baráttu gegn 
krabbameini í körlum. 

 Nemendaráð  

 

 

Áhugaverður fyrirlestur í Nesskóla 
28. febrúar 2013 

 

 

 



Upplestrarkeppnin 
21. febrúar 2013 

 

Nemendur 7. bekkjar. 

Þar fluttu nemendur 7. bekkjar vandaðan upplestur fyrir gesti. Þeir sem voru valdir fulltrúar 
G.F. í Héraðskeppninni 12. mars 2013 í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar eru Bríet Irma 
Ómarsdóttir og Eva Dröfn Jónsdóttir, til vara eru Arnar Freyr Pétursson og Jón Bragi 
Magnússon. 

Myndir í albúmi frá hátíðinni. 

 

 

Íþróttadagur nemenda í 7.-10. bekk í 
Fjarðabyggð 5. feb 2013 
14. febrúar 2013 



 

Nemendur á Unglingastigi Grunnskólans á Fáskrúðsfirði fóru á Neskaupstað og tóku þátt í 
sameiginlegum íþróttadegi Fjarðarbyggðar. Keppt var í mörgum greinum og skemmtu 
nemendur sér vel. Myndir í albúmi. 

 

 

Öskudagurinn 
13. febrúar 2013 

 

Lagt af stað frá skólanum. 

Kennsla var með hefðbundnum hætti fram til kl: 12:00 en þá var gengið í skúðgöngu frá 
skólanum og inn í íþróttahús, þar var kötturinn sleginn úr tunnunni. Farið var í leiki og að 
lokum fengu allir sælgæti. 

Nemendur í 7. bekk stóðu fyrir skrúðgöngu en farið var um bæinn og sungið hér og þar 
gegn góðgæti. 



Myndir í albúmi. 

 

 

Þorrablót GF 
06. febrúar 2013 

 

Gestir blótsins, nemendur af leikskólanum Kærabæ 

Í gær, þriðjudag, voru þorrablót GF haldin. Um morguninn var blót fyrir nemendur Yngsta 
stigs og Miðstigs. Elstu nemendum af leikskólanum Kærabæ var einnig boðið. 

Um kvöldið var svo þorrablót Elsta stigs og starfsfólks, nemendaráð sá um undirbúning að 
mestu. Fleiri myndir má finna í albúmi. 

 

 

Bóndadagur 
24. janúar 2013 



 

Í tilefni af bóndadeginum eru nemendur og starfsmenn G.F. hvattir til að mæta í afurðum af 
íslensku sauðkindinni í skólann á morgun 25. janúar. 

Nemendaráð 

  

 

 

Góður árangur hjá 8. bekk í LEGO keppninni 
19. janúar 2013 

 

 



 

Nemendur í 8. bekk taka þátt í LEGO keppninni 
18. janúar 2013 

 

Laugardaginn 19. janúar taka krakkarnir í 8. bekk í þátt Legókeppninni sem að þessu sinni 
verður haldin í Háskólabíó. Dagskráin hefst formlega með setningu kl. 9:00 en keppni hefst 
9:30 og dagskránni verður slitið kl. 15:00. 

Það væri gaman ef sem flestir velunnarar hópsins sem staddir eru á höfuðborgarsvæðinu 
gæfu sér tíma til að mæta á staðinn og styðja við bakið á krökkunum.  Nánari upplýsingar 
eru á http://firstlego.is/ . 

Krakkarnir hafa  í allt haust unnið hörðum höndum að undirbúningi keppninnar. 
Undirbúningur felst í að hanna, byggja og forrita LEGO vélmenni sem síðan á að leysa 
þrautir á þrautabraut en einnig á að vinna stutt rannsóknarverkefni og kynna það, á 
frumlegan og skýran hátt á keppnisdaginn. Haldin er dagbók um vinnuna og hún kynnt og 
svo þarf hópurinn að undirbúa og flytja skemmtiatriði. Í ár tengist þrautin og 
rannsóknarverkefnið lausnum á vanda sem eldriborgar standa frami fyrir. 

Liðin verða 10 talsins í ár og má búast við mikilli spennu enda búið að vinna hörðum 
höndum síðust tvo mánuði. Kynnir keppninnar er ekki af verri endanum því Gói mun sjá um 
að halda áhorfendum við efnið á meðan á keppni stendur. Áður en úrslit verða kynnt og 
verðlaun afhend mun Sprengjugengið stíga á stokk og halda mjög flotta sýningu. 

 

 

Námsmatsdagar 10.-16. janúar 
08. janúar 2013 



Næstu daga eru námsmatsdagar og þá verður lokið við námsmat fyrir haustönn.  Staða 
nemenda er metin jafnt og þétt yfir veturinn og því er lítið um hefðbundin próf þessa viku. 
Ýmsar kannanir verða samt lagðar fyrir og því er mikilvægt eins og aðra daga að sofa vel og 
vera vel upplagður.  

Það er nauðsynlegt fyrir nemendur á unglingastigi að undirbúa sig vel fyrir kannanir, því það 
er liður í náminu að kunna að rifja upp og læra aðalatriði. 

Foreldradagur verður 24. janúar þar sem foreldrar og nemendur ræða niðurstöður 
námsmats og annað er lýtur að skólastarfinu, við umsjónarkennara.  

Kannanir/próf hjá unglingastigi. 

9. jan. miðvikudagur 12:00 Stærðfræði lotupróf 10. bekkur 

11. jan. föstudagur 8:00 Danska 7. bekkur 

11. jan. föstudagur 10:00 Náttúrufræði 7. og 8. bekkur 

 

14. jan. mánudagur 8:00 Enska 10. bekkur 

14. jan. mánudagur 8:00 Danska 8.og 9.  bekkur 

14. jan. mánudagur 9:00 Samfélagsfræði 9. og 10. bekkur 

15. janúar þriðjudagur 12:00 Enska 8. og 9. bekkur 

16. jan. miðvikudagur 8:00 Danska 10. bekkur 

16. jan. miðvikudagur 8:00 Enska 7. bekkur 

16. jan. miðvikudagur 12:00 Stærðfræði lotupróf 9. bekkur 

Í vikunni gefst nemendum á unglingastigi tækifæri til að endurskoða valgreinar vegna 
vorannar – sjá bækling á vef skólans.  Vorönn hefst 17. jan. 

 

 

Jólakveðja 



20. desember 2012 

 

 

 

Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar fær verðlaun í 
Þrekraunum! 
17. desember 2012 



 

Sjá nánar á heimasíðu Íþrótta- og ólympíusambandi íslands. Sjá nánar hér. 

 

 

Artþjálfarar - útskrift 
13. desember 2012 

 

 

 

Dagskráin í desember 
04. desember 2012 



 

Í desember fer fram ýmis vinna í skólanum sem tengist jólunum og brýtur upp hefðbundið 
skólastarf. 

Í fyrstu viku desmeber taka nemendur þátt í að skreyta skólann. 

Jólakvöldið er 6. des. kl. 18:00. Fram að því fara því nokkrir tímar hjá 4.-10. bekk í að læra 
og æfa félagsvist. 

Þann 12. des. verður jólasveinahúfudagur, en þá eru starfsmenn og nemendur hvattir til að 
mæta með jólasveinahúfur. 

Um 13. des. hefst vinna við jólakortagerð og föndur.  Við viljum biðja nemendur um að hafa 
með efni til jólakortagerðar, sérstaklega pappír og límstifti, það má líka koma með límmiða 
og skrautpenna.  

Nokkrar kennslustundir verða notaðar í að æfa jólalögin í salnum. 

Jólatónleikar TFS verða 19. des. og tónleikar hjá byrjendum 17. des. 

Leitað verður til Björgunarsveitarinnar eins og áður varðandi fræðslu um forvarnir gegn 
flugeldaslysum. 



Fimmtudaginn 20. desember verða Litlu jólin haldin. Þá er hefð fyrir því hjá okkur að 
skiptast á jólagjöfum og því eiga börnin að koma með jólapakka (má kosta allt að 500 kr. 
og ekki gott að vera með eitthvað brothætt). Jólafrí hefst um kl. 11:00 þann dag. 

 

 

Afhending grænfánans 
30. nóvember 2012 

 

Í dag var Grænfáninn dreginn að húni við Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar í fyrsta sinn og hefur 
skólinn nú leyfi til að flagga honum næstu tvö árin.  Þá flagga báðir skólarnir í 
Skólamiðstöðinni Grænfánanum. 

Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka 
fræðslu og umhverfisstefnu í skólum.  



Orri Páll Jóhannsson fulltrúi Landverndar afhenti skólanum viðurkenningaskjal og 
Grænfánann sjáflan sem fulltrúar nemenda drógu að húni.  Til að gleðjast yfir þessum 
tímamótum mættu nemendur og starfmenn í grænum fötum, flutt voru ávörp, flutt var 
tónlistaratriði, nemendur kynntu nokkrar staðreyndir um rusl  og í lokin dönsuðu allir og 
borðuðu grænafánaköku sem fulltrúar í nemendaráði bökuðu. 

Vinna með umhverfismál í skólanum er ein af okkar leiðum til að læra um sjálfbærni og 
leggja okkar af mörkum til sjálfbærni.  

Sjálfbærni er nokkuð flókið hugtak fyrir fullorðna og því getur það líka vafist fyrir börnum að 
skila orðið–en það þýðir í rauninni að það sem við gerum núna má ekki að draga úr 
möguleikum og tækifærum barnanna sem verða í skólanum hérna eftir 50 ár eða 150 ár. 

Við allar ákvarðanir sem við tökum skiptir sjálfbærni máli t.d. þegar við kaupum í matinn 
eða þegar við hendum rusli.  Það eru margar litlar ákvarðanir sem við tökum dagsdaglega 
sem skipta máli og líka litlar og stórar ákvarðanir sem teknar eru í fyrirtækjum, 
sveitarfélögum og ríkisstjórnum.  Þess vegna skiptir máli að allir viti hvað skiptir máli  og að 
allir leggi sitt að mörkum því margt smátt gerir eitt stórt.  

Við lærum um hluti sem skipta máli varðandi sjálfbærni í mörgum námsgreinum, þegar við 
lærum um  náttúruna, fjármál, heilsu, lýðræði og margt fleira.  

Nú þegar þessum áfanga er náð verða ný markmið sett til að skólinn fái Grænfánann 
endurnýjaðan eftir tvö ár. 



 

 

 

Eldvarnadagur 
29. nóvember 2012 

 



Denni og Pétur komu í morgun og fræddu nemendur 3. bekkjar um eldvarnir. Allir fóru heim 
með bók og eldvarnargetraun. 

 

 

Skólapeysur 
22. nóvember 2012 

 

Nemendur í 9. bekk vinna í vetur að því að safna sér fyrir skólaferðalagi í vor. 

Eitt verkefnið hjá þeim er að selja peysur merktar GF. 

Peysurnar eru svartar renndar hettupeysur með stöfunum GF aftan á. 

Peysurnar hanga upp í salnum til sýnis næstu daga.  Peysan kostar 5000 kr. (allar stærðir). 



Hægt verður að máta peysurnar og tekið verður við pöntunum í sal skólamiðstöðvar 
miðvikudaginn 28. nóvember kl. 19:00-20:00.  Greiða þarf um peysurnar um leið og pantað 
er. 

Nemendur í 9. bekk og foreldrar þeirra. 

 

 

Draugabraut 
14. nóvember 2012 

 

Tvær stúlkur af Miðstigi. 

Öll stigin mættu á misjöfnum tíma í skólann og fóru í gegnum brautina með miklum látum. 
Sumir voru hræddir, aðrir þóttust ekki vera hræddir og restin var ekki hrædd. Myndir í 
albúmi frá þessum atburði. 



 

 

Dagar myrkurs 
14. nóvember 2012 

 

Draugahús. 

Föstudaginn 9. nóvember mættu allir í svörtum fötum og með vasaljós og í tilefni dagsins 
var margt skemmtilegt gert í stofunum. Það má skoða myndir í albúmi. 

 

 

Dagur gegn einelti 
08. nóvember 2012 



 

Verkefnastjórn um aðgerðir gegn einelti hefur ákveðið að helga  8. nóvember ár hvert 
baráttunni gegn einelti.  Slíkur baráttudagur var fyrst haldinn árið 2011 og  markmiðið með 
deginum er og var  að vekja sérstaka athygli  á málefninu. 

Í GF ræddu allir hópar um vinnuna gegn einelti með umsjónarkennara og skólastýrum. 
Rætt var um hvað við gerum dagsdaglega í skólastarfinu til að efla ákvæð og uppbyggileg 
samskipti.  Eldri hóparnir skoðuðu niðurstöður úr Olweusarkönnun síðasta árs og veltu fyrir 
sér hvernig hver og einn nemandi og starfsmaður getur lagt sitt að mörkum til að draga úr 
einelti. 

Mikilvægar slóðir: 

Myndband. 

Skilaboð kvennalandsliðs Íslands í Knattspyrnu gegn einelti - Fögnum fjölbreytileikanum. 

  

Upplýsingavefurinn EKKI MEIR : Höldum saman gegn einelti og kynbundnu ofbeldi. 

 

  

Gegn einelti. 



 

 

 

Veður og skólahald 
02. nóvember 2012 

Viðbrögð við óveðri - skólahaldi aflýst 
Ef nauðsynlegt reynist að fella niður kennslu vegna veðurs þarf að fylgja ákveðnum 
vinnureglum: 

●  Skólastjóri ber ábyrgð á að tilkynning berist til útvarpsstöðva. Tilkynningin 
þarf að hafa borist útvarpinu fyrir kl. 7.30. Tilkynning er sett á heimasíðu 
eins fljótt og unnt er.  

●  Starfsmaður er í skólanum fram eftir morgni til að taka á móti nemendum 
sem mæta í skólann þó kennslu hafi verið aflýst. 

Að öðru leyti er það á ábyrgð foreldra hvort börnin eru send í skóla.  Skólinn tekur alltaf tillit 
til veðurs varðandi mætingar. 

  

Ef veður versnar eða veðurútlit er slæmt meðan skóli stendur yfir getur verið nauðsynlegt 
að gera viðeigandi ráðstafanir. 

● Nemendum ekki hleypt út úr skólanum nema í fylgd með fullorðnum. 
● Nemendur sendir fyrr heim en þá ekki nema í samráði við forráðamenn. 

 

 

Árshátíð 
17. apríl 2013 



 

Árshátíð 

Miðvikudaginn 17. apríl kl. 18:00 verður árshátíð Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar haldin í sal 
Skólamiðstöðvar.  

Aðgangseyrir er 1.000 krónur. 

Nemendur 9. bekkjar selja veitingar í hléi.  

Allir velkomnir! 

 

 

Nemandi í 10. bekk á landsliðsæfingum fyrir U-17 
31. október 2012 

 



Nemandi í 10. bekk fer nú reglulega á landsliðsæfingar í knattspyrnu og hér á eftir fer hans 
frásögn af verkefninu. 

Fyrstu æfingarnar voru í sumar og þá voru valdir 64 leikmenn yfir eina helgi til að spila á 
Laugarvatni. Núna fyrir viku þá voru valdir 36 og við vorum eina helgi fyrir sunnan, það fóru 
fram tvær æfingar og fyrri æfingin var á Framvellinum í Grafarholti á laugardeginum en á 
sunnudeginum var æfing  inní Egilshöll í Grafarvoginum. Fyrri æfingin var tækni, sendingar, 
fyrirgjafir, klára færi, verjast og smá spil í lokin. Seinni æfingin var bara upphitun í 20 mín. 
og skipt í þrjú lið og tekið smá mót. 

Það eru æfingar í annarri hverri viku fram í mars 2013. Það er verið að skoða leikmenn fram 
að áramótum og eftir áramót verður hópurinn skorinn niður. Fyrsta verkefni fyrir þennan 
hóp verður úti í Wales í apríl og næsta verkefni eftir það er norðurlandamótið sem verður 
næsta sumar. 

Gunnar Guðmundsson er þjálfari U-17 landsliðsins eins og er en hann er að hætta um 
áramót og er óljóst hver tekur við. Gunni þjálfaði Leikni hérna á Fáskrúðsfirði árin 1999 og 
2001.  Í landsliðinu leggur Gunni rosalega áherslu  á vinnusemi, þrek, tækni og sérstaklega 
karakter leikmanna. 

Markmið mitt er það að komast í hópinn úti í Wales í apríl og svo að komast í hópinn á 
Norðurlandamótið næsta sumar. 

Kristófer Páll 

 

 

Nemendur í 10. bekk spila Raunveruleikinn 
29. október 2012 

Nemendur í 10.bekk taka núna þátt í Raunveruleiknum.   Raunveruleikinn er leikur 
sem Landsbankinn stendur fyrir til að gera krakka meðvitaðari um fjármál og eyðslu 
peninga.   Einnig til að sýna þeim hvað það kostar að eiga börn og mikilvægi þess 
að mennta sig til að fá góð laun.  Raunveruleikurinn er sem sagt leikur sem hermir 
eftir raunveruleikanum.  Raunveruleikurinn stendur yfir í 4 vikur. Nú þegar eru 2 
vikur búnar og er 10. bekkur í  3. sæti á landinu af 60 skólum. 

Hér er hægt að lesa meira.  

Sigurbjörg og Rebekka 



 

 

Umhverfissáttmáli 
26. október 2012 

 

Á þemadögum unnu nemdur í stefnumótur og til varð umhverfissáttmáli GF. 

  



 



 

 

Þemadagar 24.-26. ok 
26. október 2012 

 

Umhverfið okkar var þemað í ár. Við fórum í allskonar stöðvar t.d fórum við til Reyðarfjarðar 
og heimsóttum Íslenska gámafélagið.  Þar hittum við mann sem heitir Róbert, hann sagði 
okkur frá flokkun og ýmsu öðru t.d. hvað er gert við allt þetta rusl. Orri Páll heimsótti okkur 
líka hann talaði um vistspor Orri er frá Vatnajökulsþjóðgarði. Við fórum í myndmenntastofu 
og gerðum skraut fyrir Daga myrkurs , úr rusli. Við lærðum líka hvað er gert við batterí. 
Maður bræðir þau við 1100°C og þá getur maður gert fleiri. 

Myndir í albúmi. 

Jónína Björg 

 



 

Ferð á gámastöðina á Reyðarfirði 
26. október 2012 

 

Allir nemendur og starfsmenn Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar fóru á Reyðarfjörð 24. október 
2012 til þess að skoða Gámastöð Íslenska Gámafélagsins. 

Við fórum á gámastöðina til að skoða hvernig á að flokka rusl. Við byrjuðum á því að skoða 
hvernig rafmagnstæki og timbur er flokkað. Svo fórum við að skoða hvernig rusl er 



endurunnið. 

 

  

Einn baggi af pappa eins og sést á myndinni er 200 kg. Pappinn fer í gáma og það fara 20 
gámar á ári til Hollands og svo til Svíþjóðar. 



 

Ruslinu er sturtað á færiband og starfsmenn Íslenska Gámafélagsins flokka það í plast, 
pappír og málm. Stundum fá þeir kúkableyjur og alls konar rusl úr grænu tunnunni sem á 
ekki við og þeim finnst ekki gaman að fá það. Við skoðuðum líka nytjagám. Nytjagámur er 
þannig að fólk getur komið með dót í nytjagáminn og annað fólk getur komið og nýtt það 
betur. 



 

Síðan fórum við í fyrirtækið Hringrás að skoða dekk, bílflök og alls konar heimilistæki. Það 
eru búnar til gúmmímottur úr dekkjunum sem eru notaðar á leiksvæðum. Það eru teknir 
málmar úr bílum og öðru járnarusli því að það er verðmætt og síðan er það selt til 
Hringrásar sem sér um að kremja það og senda það til útlanda. 

Kalt var í veðri þegar við heimsóttum gámastöðina.  

Fleiri myndir í albúmi. 

Skrifað af nokkrum nemendum 

 

 

Íþróttadagur 



23. október 2012 

 

Þriðjudaginn 23. október var íþróttadagur GF. Nemendur kepptu í ýmsum íþróttum og 
þrautum og fór allt vel fram.  Sjá myndir í albúmi. 

 

 

Íþróttadagur 
23. október 2012 

 

Þriðjudaginn 23. október var íþróttadagur GF. Nemendur kepptu í ýmsum íþróttum og 
þrautum og fór allt vel fram.  Sjá myndir í albúmi. 

 



 

Þemadagar – umhverfið okkar 
23. október 2012 

 

Þemadagar verða 24.-26. október. 

Að þessu sinni er þemað umhverfið okkar – með áherslu á hvernig við sjálf getum haft áhrif 
á þróun umhverfismála. 

Vinnan þessa daga gengur út á að starfsmenn og nemendur afli sér meiri þekkingar, um 
sjálfbærni og umhverfismál. Einnig ræðum við hvernig við viljum haga starfinu hjá okkur. 
Afrakstur vinnunnar verður umhverfissáttmáli GF sem allir þekkja, skilja hvað liggur á 
bakvið og geta tengt sig við.  

Nemendur vinna í hefðbundnum hópum þessa daga, þ.e. unnið verður í 4 hópum YS, MIS, 
7. og 8. bekkur og 9. og 10. bekkur.  Við leggjum m.a. áherslu á að fræðast um sorpflokkun 
og hvað verður um sorpið frá okkur.  Á dagskrá er heimsókn á flokkunarstöð, gestur frá 
Vatnajökulsþjóðgarði, vinna úr verðlausu  efni, upplýsingaöflun og stefnumótun.  

Hefðbundin stundaskrá og skólabækur eru alfarið lagðar til hliðar þessa daga, en gott er að 
koma með pennaveski, vera klæddur eftir veðri og hafa gott nesti.  Klæðnaður þarf að leyfa 
hreyfingu og útivist. 

Þemadagana verður skóli frá kl. 8:00-13:20.   Foreldrar eru hvattir til að koma í heimsókn 
þessa daga og taka þátt í eða fylgjast með vinnunni. 



Engir sundtímar verða þessa viku en íþróttir/útivist á fimmtudag og dans á föstudag.  Við 
viljum vekja sérstaka athygli á því að allir eru velkomnir í danstíma kl. 10:40-11:20 á 
föstudag. 

Nemendur í 9.-10. bekk verða í starfsfræðslu frá 9:30 á  fimmtudag. 

Starfsfólk GF 

 

 

Nemendur GF náðu góðum árangri í 
Nýsköpunarkeppninni 
13. október 2012 

 

Veittar voru viðurkenningar í fjórum flokkum í keppninni.  Jónína Björg og Eva Björk fengu 
2. verðlaun í flokki  tölvuleikja og hugbúnaðar.  Dagur Ingi og Ásgeir Páll fengu 3. verðlaun í 
flokki útlits og formhönnunnar.  Til hamingju krakkar.  

Þegar hugmyndirnar eru sendar inn velja nemendur á milli 4 flokka sem hugmyndirnar 
keppa í, flokkarnir eru uppfinning (nýtt tæki eða aðferð sem leysir tæknilegt vandamál), 
útlits- og formhönnunar (eitthvað sem er til í endurbættri útgáfu), tölvuleikir og hugbúnaður 
og loks landbúnaður. 

Á vef keppninga er hægt að nálgast frekari upplýsingar um keppnina NKG  og hér má sá 
myndband og frétt um keppnina. 

  



 



 



 



 

 

 

Fjórir nemendur taka þátt í Nýsköpunarkeppninni 
13. október 2012 

Um helgina þ.e. 12. og 13. október taka 4 nemendur GF þátt í  Nýsköpunarkeppni 
grunnskólanemenda í Háskólanum í Reykjavík þar sem rúmlega 40 keppendur keppa til 
úrslita en alls voru innsendar hugmyndir um 1100 talsins.  Myndband frá keppninni má sjá 
hér.  Keppendurnir eru Jónína Björg, Eva Björk, Dagur Ingi og Ásgeir Páll.  Þau sendu 
hugmyndirnar inn s.l. vor, þannig að þó ein stúlkan sé flutt núna er hún fulltrúi GF í 
keppninni. Þetta verður vafalaust lærdómsrík og skemmtileg ferð og að keppninni lokinni 
munu krakkarnir kynna verkefnin sín í skólanum. 

 



 

Sláturgerð 
12. október 2012 

 

Tvær stúlkur úr 9. bekk tóku þátt í sláturgerð á Uppsölum 10. október.   Þær unnu við eina 
hræru af lifrapylsu og eina af blóði.  Stefnt er að því að að gera þetta að venju að 2 
nemendum úr 9. bekk aðstoði við sláturgerð. 

 

 

Tálgun 
12. október 2012 

 



Nemendur í 4. bekk hafa verið að æfa sig í að tálga í tré. 

 

 

Bleikur dagur 
12. október 2012 

 

Nemendur og starfsfólk grunnskólans létu ekki sitt eftir liggja og mættu í bleiku í dag til að 
sýna samstöðu í baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Nemendur voru búnir að 
hengja bleikt skraut um ganga skólans. Fleiri myndir í albúmi Bleikur dagur 

 

 



Ferð Ungmennaráðs Fjarðabyggðar til Vesterålen 
í Noregi 
05. október 2012 

 

Guðrún Birta æfir kassaklifur. 

Tvær stúlkur úr Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar tóku þátt í ferð ungmennaráðs Fjarðabyggðar til 
Vesterålen í Noregi.  Hér á eftir fer ferðasaga þeirra Selmu og Guðrúnar Birtu.  Við fórum 
suður 4. sept og til Osló  5.sept. Lentum í Osló eftir u.þ.b. tveggja tíma flug og fórum í 
annað flug til norður Noregs, Hastard Narvik. 

Við fórum til bæjarins Myre og vorum þar í tvo daga, þar fórum við í skoðunarferðir kíktum 
t.d. í skólann, félagsmiðstöðina og íþróttahúsið. 

Föstudaginn 7.september fórum við á Skogsøya sem er eyja rètt hjá Myre. Við vorum þar               
yfir helgina í ,,Basecamp”. Fyrsta daginn var kynning a reglum og við fórum í leiki. Í                
kvöldmatinn fengum við brauð með norsku áleggi. 

Laugardaginn 8.september fórum við í 10 metra klettaklifur og 20 metra sig. Eftir             
hádeigismatinn fórum við í djúpsjávarrafting, leirdúfuskotæfingar og svo hvíldum við okkur           
restina af deginum. Um kvöldið voru svo grillaðar pylsur og fiskborgarar og svo var spilað               
blak og farið í kassaklifur. 

Næsta dag byrjuðum við á því að pakka niður dótinu okkar. Fórum svo í morgunmat og í                 
"tubing" (slöngusiglingu). Guðrún fór en Selma sat á bakanum og tók myndir. Um miðjan              
dag var siglt með okkur aftur til Myre og við sváfum þar til kl. 3 aðfaranótt mánudags. Þá                  
hófst heimferðirn með flugi til Osló þar sem við fórum í annað flug til Íslands. Við urðum                 
veðurteptar í Reykjavík yfir eina nótt. Ferðin var mjög skemmtileg og við nutum hennar              
vel. Mögulegt er að lesa meira um ferðina á vef Fjarðabyggðar.  

Guðrún Birta Hafsteinsdóttir og Selma Rut Ómarsdóttir 



 

Selma æfir leirdúfuskotfimi. 

 

 

 

Foreldradagur 
03. október 2012 



 

Þriðjudagurinn 2. október var foreldradagur, þá komu foreldrar og nemendur saman í 
skólann og hittu umsjónarkennara og aðra starfsmenn ef á þurfti að halda.  

Það er gaman að að segja frá því að það allir nemendur mættu ásamt foreldri/foreldrum 
þennan dag, en það er einstakt að þannig hittist á að allir foreldrar komist sama daginn.  Í 
samtölunum kom margt fram um það sem vel gengur en einnig margar ábendingar um það 
sem betur má fara.  "Samræðan milli heimila og skóla" sem fram fer þennan dag er mjög 
mikilvæg fyrir skólastarfið. 

 

 

Kartöflur - uppskera 
25. september 2012 

 

 



 

Tvær stúlkur úr 9. bekk á æfingu á vegum KSÍ 
25. september 2012 

Við fórum tvær suður á úrtaksæfingu fyrir EM 2015 hjá U17 landsliðinu. Við vorum um 80 
stelpur,  kanski fleiri, sem komum frá mörgum félögum og æfðum í Fífunni. Við fórum á 
æfingu laugardaginn 15.sept. Eftir æfinguna fórum við á fyrirlestur og  þaðan fórum við í 
rútu í Laugardalinn á landsleik með konunum Ísland – N-Írland , auðvitað vann Ísland 
2-0;)  Við fórum svo á æfingu kl: 08:30 á sunnudagsmorguninn og þá var þetta búið. KSÍ 
borgaði allt flug fram og til baka fyrir allar stelpur sem þurftu flug. En við þurftum að redda 
okkur á æfingar og frá þeim. Þetta var mjög gaman við skemmtum okkur mjög vel.  

Brynja og Adna 

 

 

Textílmennt á Ys 
19. september 2012 

 

 

 



Fjallganga yfir Hrossadalsskarð 
11. september 2012 

 

 

 

Gengið yfir Stuðlaheiði 
07. september 2012 

 

 

 



Engihjalli ys útivistardagur 
07. september 2012 

 

Við borðuðum nestið okkar við gamla brunninn. Miklir göngugarpar á yngsta stigi, fleiri 
myndir má sjá í albúmi. 

 

 

Útivistardagur - fjallgöngur 
06. september 2012 

Það stefnir í gott gönguveður föstudaginn 7. september og því verðum við með útivistardag 
í skólanum. 

Gönguleiðirnar í ár eru eftir farandi: 

Yngsta stig  – Gengið frá skólanum upp á Engihjalla og til baka. 

Miðstig  – Gengið yfir Hrossadalsskarð lagt upp frá Brimnesgerði og endað við Hafranes. 

Unglingastig   - Gengið yfir Stuðlaheiði lagt upp frá Reyðarfirði og endað á bílastæðinu 
hérna megin við göngin. 

Allir nemendur mæta við skólann kl: 8:00.  Þar er sameinast í bíla. 

Nemendur Yngsta stigs koma í mat í skólanum eftir gönguferðina en aðrir nemendur fara 
beint heim og fá því ekki hádegismat í skólanum. 



Það kæmi sér vel og væri gaman ef einhverjir foreldrar kæmust með í  gönguferðir. 

Okkur langar til að óska eftir því að foreldrar aðstoði við að koma nemendum þangað sem 
lagt er af stað og ef einhverjir geta líka sótt hópa væri það gott, þeir sem það geta eru 

beðnir um að hafa samband við skólann í tölvupósti eða í síma 475-9020. 

Gott er að hafa eftirfarandi í huga áður en lagt er af stað í gönguferð: 

● Klæða sig eftir veðri, hvorki er gott að vera of mikið klæddur né of lítið. 
Vera í nokkrum lögum af fötum – t.d. góðum bol, 1-2 peysum og vindstakk. 
Húfa og vettlingar þurfa að vera með í för.  

●  Auka sokkar geta komið sér vel. 
● Góðir skór t.d.  gönguskór eða íþróttaskór.  Ekki er gott að leggja af stað í 

göngu á glænýjum skóm og athugið að stígvél eru ekki góðir gönguskór. 
● Alltaf er best að labba með ný klipptar táneglur og setja plástra þar sem 

reynslan sýnir að það komi blöðrur. 
● Allir þurfa að hafa með sér gott nesti – í bakpoka eða vösum.  Athuga að 

bakpokar(sundpokar) með reimum  reynast illa. 
● Við skiljum ekki rusl eftir út í náttúrunni, gott er að hafa það í huga þegar 

pakkað er. 
● Í gönguferð er mikilvægt að halda hópinn. 
● Gaman er að hafa með kort, myndavél, kíki, áttavita/gps, en allt slíkt er á 

ábyrgð nemenda. 

Ef einhverjar spurningar vakna hafið þá endilega samband við skólann. 

 

 

Endurbætur í tölvuveri 
05. september 2012 



 

5. bekkur í upplýsinga- og tæknimennt. 

Í haust kom nýr búnaður í tölvuver skólans.  Sett var upp ný tölva í tölvuverinu,  "fjölstöðva 
tölva" (multipoint server) sem er í raun bara ein tölva með 14 útstöðvum.  Jafnframt skipti 
Eyþór húsvörður um borðplötur í stofunni og málaði hana.  Von er á nýjum stólum í stofuna 
í október.  Vinnuaðstaðan í tölvuverinu batnar verulega við þessar breytingar.  Þessa 
dagana  eru kennarar og nemendur að læra á möguleika nýja búnaðarins. 

 

 

Skólabyrjun 1. bekkur 
22. ágúst 2012 

 

7 drengir hófu skólagöngu í GF í dag. 



Á yngsta stigi verða 25 nemendur í vetur. 8 stelpur og 17 strákar. 

7 nemendur í 1. bekk 

2 nemendur í 2. bekk 

16 nemendur í 3. bekk. 

Nemendur 1. bekkjar mættu í morgun ásamt foreldrum sínum, fórum við skoðunarferð um 
skólann og áttum smá stund í stofunni. Skemmtilegur hópur, sjá mynd af þeim hér til hliðar. 


