
2013 - 2014 
 
Skólaslit vor 2014 
03. júní 2014 

 

10. bekkur. 

Í dag voru skólaslit Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. Nemendur mættu ásamt foreldrum og/eða 
aðstandendum og tóku við vitnisburði. Nemendur 10. bekkjar voru útskrifaðir og óskum við 
þeim alls hins besta í framtíðinni. Myndir í albúmi. 

 
 
Vordagar 
03. júní 2014 



 

Nemendur kátir eftir vatnsrennibrautina. 

Í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar hafa verið vordagar síðustu daga. Veðrið hefur verið gott og 
hafa nemendur haft nóg að gera. Myndir í þremur albúmum. 

 
 
Kolfreyjustaður 
30. maí 2014 



 

Við áttum dásamlegan morgun á Kolfreyjustað þar sem Ingigerður og Jóna Kristín tóku á 
móti 1. - 5. bekk. Sjá fleiri myndir í albúmi. 

 
 
Útitímar 
20. maí 2014 



 

Nemandi að húlla. 

Í dag notuðu kennarar veðrið til að vera úti með nemendum. Sólin skein en það blés frekar 
köldum vindi en nemendur láta það ekki á sig fá. Myndir í albúmi frá útitíma 7. og 8. 
bekkjar. 

 
 
Fuglaskoðun 
20. maí 2014 

 

Fundum Kolluhreiður!! 

Í morgun fórum við á yngsta stigi í gönguferð í góða veðrinu að skoða fugla við ósinn og 
leika okkur inn við tjaldstæði. 

  



  

Fleiri myndir að finna í albúmi. 

 
 
Lokahóf (Prom), G.F. 
15. maí 2014 

 

Útskriftarhópur vor 2014. 

Lokahóf G.F. var haldið með pompi og prakt í gærkvöldi. Ungligastigsnemendur og 
starfsmenn hittust og borðuðu ítalskan mat sem valhópur í matreiðslu sá um. Nemendaráð 
hélt utan um skipulag kvöldsins. Kóngur og drottning voru krýnd ásamt mörgum öðrum. 
Nemendur í 10. bekk fengu afhentar vísur eins og undanfarin ár. Njótið þess að skoða 
myndir í albúmi. 

 
 
Tæknivæðing GF 
02. maí 2014 



 

Þrír niðursoknir nemendur í námsleik. 

Við á yngsta stigi höfum nú fengið 8 spjaldtölvur til afnota í stofunni okkar. 

Margir skemmtilegir námsleikir eru í boði í flestum námsgreinum og höfum við verið dugleg 
að nýta okkur spjaldtölvurnar. 

Fleiri myndir úr starfinu síðustu vikur er að finna undir myndir. 

 
 
Öskudagurinn 
05. mars 2014 

 

Nemendur í G.F. á öskudaginn. 



Öskudagurinn var með hefðbundnu sniði. Nemendur og starfsfólk mættu í búningum í 
skólann. Eftir kL 12:00 var svo safnast saman við skólann og gengið inn í íþróttahús, þar 
slógu nemendur köttinn úr tunnunni og fengu popp og nammipoka. Fleiri myndir í albúmi. 

 
 
Upplestrarkeppnin í G.F. 
25. febrúar 2014 

 

Davíð, Dagný Sól og Sara Rut. 

Uppskeruhátíð Stóru upplestrarkeppninnar í Grunnskóla Fáskrúðafjarðar var haldin í dag á 
sal skólans. Þeir fulltrúar sem valdir voru í Stóru Héraðshátíðinni sem fer fram í Grunnskóla 
Reyðarfjarðar 12. mars næstkomandi eru: Dagný Sól Þorradóttir og Davíð Andersson, til 
vara er Sara Rut Vilbergsdóttir. Allir nemendur stóðu sig vel og erfitt var fyrir dómnefndina 
að velja. Myndir í albúmi. 

 
 
Heimilisfræði 
18. febrúar 2014 



 

Þessa viku elda nemendur í 5. og 6. bekk fisk. Hér eru myndir af öðrum hópnum sem teknar 
voru í gær mándudag. Þau elduðu Chilifiskrétt. Uppskriftin er undir nemendur, heimilisfræði.

 

 
 
Heimsókn VA 
14. febrúar 2014 



 

Líf og fjör í íþróttahúsinu 

Föstudaginn 14. febrúar 2014 komu nemendur og kennarar frá VA í heimsókn. Nemendur 
VA tóku virkan þátt í skólastarfinu hjæa öllum nemendum skólans með margskonar 
aðkomu. VA nemarnir sem komu í heimsókn stunda nám í uppeldisfræði og eru virk á lista- 
og íþróttaakademíu skólans. 

Fleiri myndir í albúmi. 

 
 
Þorrablót GF 
14. febrúar 2014 

 

Skemmtiatriði frá Snillingahóp Kærabæjar. 

Þorrablót GF fór fram þann 13. febrúar. Yngsta- og Miðstig blótuðu Þorra að morgni en 
Unglingastigið að kvöldi. Fjölbreytt dagskrá var að venju og nutu flestir vel Þorramatarins. 



Fleiri myndir í albúmi.  

 
 
Íþróttadagur Fjarðabyggðar 
13. febrúar 2014 

 

Nemendur úr Nesskóla. 

Íþróttadagur Fjarðabyggðar fyrir nemendur í 7. - 10. bekk fór fram í GF þann 12. febrúar 
2014. Mikil gleði og ánægja ríkti meðal allra og var hátíðin mjög vel heppnuð. 

Fleiri myndir í albúmi. 

 
 
Yngsta stig 
05. febrúar 2014 



 

Í janúar höfum við verið að læra um mannslíkamann í náttúrufræði. Við erum búin að læra 
um frumur og beinagrindina, vöðvar og fleira skemmtilegt framundan. 

Hér má sjá myndir af þremur beinagrindum og nemendum í "pöddu" eða iPad. Við erum að 
tæknivæðast hér í GF og von er á fleiri pöddum til að nota í vinnu nemenda. 

Fleiri myndir má finna í albúmi. 

 

 



 
Upplestrarkeppni GF 
25. febrúar 2014 

 
 
Góður árangur 8. bekkjar í Legokeppninni 
02. febrúar 2014 

 

Laugardaginn 1. febrúar fór Legókeppnin fram í Háskólabíó í Reykjavík.   Nemendur 8. 
bekkjar GF tóku þátt í keppninni og er það í 8. sinn sem keppnin er haldin hér á landi, 
fulltrúar GF hafa verið þátttakendur í öll skiptin.  Að þessu sinni var þema keppninnar 
náttúruöfl.  

Lið GF keppti undir nafninu Krapaflóð.  Liðið fékk verðlaun fyrir bestu liðslheildina, forláta 
Legobikar og var tilnefnt til aðalverðlauna.  Keppnin gekk vel og varð liðið í 3. sæti í 
þrautabrautinni og í 2.-3. sæti í heildina. 

Keppnin gengur út á að forrita vélmenni úr tölvustýrðu LEGO til að leysa þrautir. Enn fremur 
vinna keppendur vísindalega rannsókn á ákveðnu efni sem var tengt þemanu og jafnframt 
héldu liðin ítarlega dagbók um undirbúning fyrir keppnina. Þá fluttu liðin skemmtiatriði á 
sviðinu í stóra sal Háskólabíós og að lokum þurftu þau að gera grein fyrir því hvernig þau 
forrituðu vélmenni sitt. 

Eftirtalin verðlaun voru veitt  



Besta skemmtiatriðið: El Grilló frá Seyðisfjarðarskóla 

Besta liðsheildin: Krapaflóð frá Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar 

Besta dagbókin: Hnjúkarnir frá Grunnskóla Hornafjarðar 

Besta lausn í vélmennakappleik: 0% englar frá Brúarásskóla 

Besta hönnun og forritun vélmennis: Bakkabræður frá Breiðholtsskóla 

Besta rannsóknaverkefnið: Molten frá Naustaskóla á Akureyri 

Við óskum vinningsliðinu frá Brúarásskóla innilega til hamingju. 

 
 
Lopapeysudagur/Bóndadagur 
23. janúar 2014 

Eins segir í Þjóðsögum Jóns Árnasonar að bóndi skyldi bjóða þorra velkomin með eftirfarandi 
hætti: 

... með því að þeir áttu að fara fyrstir á fætur allra manna á bænum þann morgun sem þorri 
gekk í garð. Áttu þeir aða fara ofan og á skyrtunni einni, vera bæði berlæraðir og berfættir, 
en fara í aðra skálmina og láta hina lafa og draga hana á eftir sér á öðrum fæti, ganga svo 
til dyra, ljúka upp bæjarhurðinni, hoppa á öðrum fæti í kringum bæinn, draga eftir sér 
brókina á hinum og bjóða þorra velkomin í garð eða til húsa. Síðan áttu þeir að halda öðrum 
bændum úr byggðarlaginu veislu fyrsta þorradag; þetta er "að fagna þorra". 

 
 
Foreldradagur 
23. janúar 2014 

 



 
Gönguleiðin að skólanum í hálku 
07. janúar 2014 
 
2013 Litlu jól G.F. 
21. desember 2013 

 

Svona lítur skófatnaður jólasveinanna út. 

Litlu jólin voru haldin í skólanum 20. des. Nemendur byrjuðu í stofunum sínum og gæddu 
sér á kökum og jólaöli, því næst skiptust þeir á kortum og gjöfum. Um tíuleytið var svo 
dansað í kringum jólatréð í salnum ásamt nemendum í leikskólanum Kærabæ. Eftir það 
hófst jólafrí og stendur það fram til 6. janúar 2014. 

Gleðileg jól. 

Myndir komnar í albúm. 

 
 
Sungum á Uppsölum 
10. desember 2013 



 

Nemendur á YS sungu fyrir eldri borgara á Uppsölum í morgun, Begga spilaði á gítarinn. 

Að söng loknum var boðið upp á piparkökur og djús. 

 
 
Jólakvöld 
05. desember 2013 

 

Ásgeir Páll og Amila. 

Jólakvöld G.F. var haldið nú í kvöld. Allir nemendur mættu ásamt gestum. Spiluð er 
félagsvist, bingó og horft á bíómynd. Hlé er gert á á kvöldinu og þá gæða menn sér á 
skræsingum sem nemendur hafa bakað. Nú var spilað á 16 borðum og er það met aðsókn. 
Ásgeir Páll Magnússon vann í karlaflokki og Amila Mesetovic vann í kvennaflokki. Óskum við 
þeim til hamingju. Myndir komnar í albúm. 



 
 
Símanotkun ungmenna á Íslandi 
26. nóvember 2013 

 
 
Steypireyður 
14. nóvember 2013 

 

Nemendur YS eru að læra um fjöruna og hafið í náttúrufræði. Í morgun ræddum við um 
hvali. Steypireyður er stæstur hvala og jafnframt stæstur allra dýra á jörðinni, getur orðið 
30 m langur og 130 tonn. 

Við mældum 30 metra á ganginum og hér má sjá krakkana reyna að ná lengdinni með 14 
krökkum, gekk ekki vel. 



 

 
 
Draugabrautin 
13. nóvember 2013 

 

Duglegar stelpur 



Nú í kvöld mættu nemendur ásamt fylgdarliði í skólann til að fara í gegnum draugabrautina 
sem nemendaráð hafði lagt um skólann. Draugahljóð hljómuðu um allan skólann og höfðu 
þau mismikil áhrif á nemendur. Myndir í albúmi. 

 
 
Dagur myrkurs á YS 
13. nóvember 2013 

 

Tveir draugar af YS 

Í dag byrjuðum við daginn í myrkrinu, notuðumst við vasaljós og kertaljós. Reyndum að 
hræða hvert annað og fórum svo í feluleik. Olla las fyrir okkur draugasögu og nokkrir 
krakkar sögðu líka sögur sem þau kunnu. 

Nokkrar myndir í albúmi. 

  

 
 
Svartur dagur 
11. nóvember 2013 



 

Draugar 

Miðvikudaginn 13.nóvember er svartur dagur hjá okkur í G.F. þá mætum við í svörtum 
drungalegum fötum og nemendur á yngsta stigi og miðstigi mega koma með vasaljós með 
sér (ekki laser). Þennan dag spörum við rafmagnið og kveikjum á kertaljósum víðsvegar um 
skólann. 

Um kvöldið ætlar nemendaráð að bjóða upp á draugabraut. YS og MIS mæta kl.18.30. YS 
byrjar að fara í brautina og svo miðstig. Við hvetjum foreldra til að mæta með börnum 
sínum því þetta verður virkilega hræðilegt úúúúhaaaaaaaaaaaa. 

Kl. 20.00 er Unglingastig. 

Með kveðju 

Nemendaráð 

 
 
Íþróttadagur 
08. nóvember 2013 



 

Miðstig ásamt kennurum. 

 
 
Alþjóðlegur baráttudagur gegn einelti 
08. nóvember 2013 



 

Barátta gegn einelti 

Nemendur á Miðstigi tóku þátt í alþjóðlega baráttudeginum gegn einelti. Þeir horfðu á 
myndbönd sem fjölluðu um einelti af ýmsu tagi og spjölluðu um hvað er hægt að gera til að 
stoppa einelti. 4. og 5. bekkur útbjuggu tré og hengdu á það baráttuorð gegn einelti. 

 
 
Árshátíð G.F. 
07. nóvember 2013 



 

Grýlurnar, stelpur úr 10 .bekk. 

Fjölmenni sótti árshátíð Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar nú í kvöld.  

Atriðin sem sýnd voru á  árshátíðinni voru afrakstur þemadaga sem voru í lok október og 
var þemað Tónlist og tíðarandi. Það sem var m.a. boðið upp á voru dans, leikþættir, 
rokkþáttur, söngleikir, hraðfréttir, myndbönd, stórhljómsveit skólans steig á svið og loks 
birtist hljómsveitin Grýlurnar og enduðu kvöldið með trompi. 9. bekkur sá um miðasölu og 
sölu á heimbökuðum brauði í hléinu og rennur ágóðinn í sjóð sem þau nota í skólaferðalag. 

Myndir komnar í albúm. 

 
 
Forsetaheimsókn 
23. október 2013 



 

Forsetahjónin Ólafur og Dorrit. 

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit Moussaieff komu í heimsókn í Grunnskóla 
Fásrkúðsfjarðar í dag. Nemendur Yngsta stigs og elsti hópur leikskólans Kærabæ buðu 
forsetahjónin velkomin og tóku á móti þeim með fánum. Nemendur Skólamiðstöðvarinnar 
sungu fyrir forsetahjónin og fengu að spyrja þau um ýmislegt. Unga fólkið var ekki lengi að 
snara fram nokkrum spurningum. 

Myndir í albúmi. 

 
 
Sarpurinn í judó. 
18. október 2013 



 

Sýnikennsla 

María er skiptinemi í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar og kemur frá Þýskalandi. Hún kann vel til 
verka enda hefur hún æft judó í 10 ár. Myndir í albúmi. 

 
 
Heimsókn forsetahjónanna 
22. október 2013 

 

 
 



Bleiki dagurinn 
16. október 2013 

 

María skiptineminn okkar að skreyta. 

Allir í skólanum mættu í bleiku þennan dag og skólinn var skreyttur með skrauti í bleikum 
lit. Myndir í albúmi. 

 
 
Safnað í sarpinn 
03. október 2013 



 

Brynja, María og Gígja sýndu flotta takta. 

Margir áttu góða takta  greininni. Boðið var upp á Svissmiss og kex á eftir. Myndir í albúmi. 

 
 
Myndir úr starfinu á YS 
26. september 2013 



 

Stelpurnar í 1. bekk 

Vorum að bæta við myndum úr starfinu á yngsta stigi.  

 
 
Uppeldi til ábyrgðar 
26. september 2013 



 

Bekkjasáttmáli YS 

Krakkarnir á  yngsta stigi voru að ljúka vinnu við bekkjasáttmála. Í honum eru nokkur atriði 
sem við þau ætla að hafa að leiðarljósi í starfinu í vetur.  Undirritun sáttmálans er mynd af 
þeim og skreyting í kring. 

 
 
Tónlist fyrir alla 
19. september 2013 



 

Fimmtudaginn 19. september kl 8:00 til 8:50 munu tónlistarmennirnir Laufey Sigurðardóttir 
og Páll Eyjólfsson heimsækja skólann og leika saman á fiðlu og gítar. Þau koma á vegum 
verkefnisins Tónlist fyrir alla. Allir eru velkomnir að koma og njóta! 

 

Þau Laufey og Páll hafa á undanförnum árum komið fram á fjölda tónleika í grunnskólum  

um allt land. Þau kynna hljóðfærin sín og fara síðan í smá tónlistarlegt  "ferðalag".  

Byrja á Ítalíu, landi fiðlunnar og leika tónlist eftir Vivaldi og fiðlusnillinginn Paganini,  

koma við á Spáni, landi gítarsins, og spila m.a. verk eftir Sarasate, Ibert (lag með 
spænskum áhrifum) og kynna gítarinn, sem upprunalega er spænskt alþýðuhljóðfæri og 
leika Flamenco tónlist. Frá Íslandi er m.a. leikin tónlist eftir Pál Ísólfsson og Þorkel 
Sigurbjörnsson og svo er endað í Argentínu með seiðandi tangó.  

 

Laufey Sigurðardóttir og Páll Eyjólfsson hafa starfað saman frá árinu 1986.  Þau hafa haldið 
tónleika víðs vegar um landið sem og erlendis og gert upptökur fyrir útvarp og sjónvarp.  

Á efnisskrá þeirra eru verk frá barokk-tímanum til okkar daga og íslensk tónskáld hafa 
samið verk fyrir þau sérstaklega. 

Umsagnir skóla: 

"Dagskráin var sérlega áhugaverð og flytjendurnir náðu mjög vel til nemendanna." 

"Mikil ánægja var með flutning og frásögn Laufeyjar og Páls að öllu leiti." 



"Fínt og flott tónlistaruppeldi. Laufey og Páll einlæg og glöð og sýndu börnunum og 
viðfangsefninu mikinn áhuga."  

 
 
Kynningarfundur 
17. september 2013 

Dagskrá: 

1. Almennt um skólastarfið 

2. Uppeldi til ábyrgðar 

3. Náms- og starfsráðgjöf 

4. Stuttar kynningar og spjall í heimastofum. 

 
 
Framkvæmdir 
11. september 2013 

 

Krakkarnir ánægðir međ framkvæmdirnar á skólalóðinni. Undir leiktækjunum er nú komið 
fagurgrænt grevigras og tartan þar undir, múkt og gott. 



Fleiri myndir ì albùmi ! 

 
 
Gjöf til skólans ! 
06. september 2013 

 

Davìđ og Kifah 

Skólanum voru ađ berast tvær spjaldtölvur frá Sóma, starfsmannafélagi Alcoa til að nota í 
sérkennslu. Hér eru þeir Davíð og Kifah međ tölvurnar. 

 
 
YS Útivistardagur 
04. september 2013 



 

Gott að hvíla sig í ferðinni. 

Það eru komnar myndir í albúm frá ferð Yngsta stigs en þau gengu upp skjólgilið. Veðrið var 
eins og best verður á kostið. 

 
 
Stafavinna 
03. september 2013 



 

1. bekkur. 

À töflunni má sjá Skralla skröltorm sem þau Alexandra Lìf, Marìa Kristìn Ás, Bergný, Gabriel 
Max og Dominik Krystian föndruđu ì tengslum viđ vinnu um stafinn S. 

 
 
Útivistardagur 
02. september 2013 

Gönguleiðirnar í ár eru eftirfarandi: 

Yngsta stig  – Gengið frá skólanum inn í Skjólgil. 

Miðstig  – Gengið frá skóla upp á Kappeyrarmúlann. 

Unglingastig   - Gengið yfir Stöðvarskarð, lagt upp frá Stöðvarfirði. Rúta ekur frá skóla. 

Allir nemendur mæta við skólann kl: 8:00. 



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. 

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 

sundpokar með reimum  reynast illa og gott er að nestið taki ekki of mikið 
pláss. 

● 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. 
● Sumum finnst gaman að hafa göngustafi.  

Ef einhverjar spurningar vakna hafið þá endilega samband við skólann. 

 Kveðja, 

Starfsfólk Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. 

 
 
Veđurblìđa 
30. ágúst 2013 



 

Nammi namm 

Viđ ì GF höfum veriđ dugleg ađ nota veđurblìđuna sìđustu daga. Tìna ber og taka upp 
rabbabara til ađ nota ì heimilisfræđi næstu vikur. 

 
 
Skólasetning 
28. ágúst 2013 

 

Skólasetning skólaárið 2013 - 2014 

Hann stiklaði á stóru um starf skólans og sagði m.a. nemendum að hann hefði verið 
skólastjóri við skólann árin 1979 - 1982 og hefði þá væntanlega kennt foreldrum einhverra 
barna sem nú eru við skólann. 

 



 
Þarfalistar - innkaupalistar 
20. ágúst 2013 

 
 
Skólabyrjun 
20. ágúst 2013 

 
 
Skólaárið 2013-2014 
01. ágúst 2013 

Í dag tekur Einar Má Sigurðarson við starfi skólastjóra Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar og Líneik 
Anna Sævarsdóttir hættir störfum. 

Skólasetning verður þann 26. ágúst kl. 10:00.  

Hér á vefinn eru komnar ýmsar upplýsingar varðandi næsta skólaár s.s. skóladagatal, 
upplýsingar um starfsmenn og nemendur og fleira. 

 


