
2014 - 2015 
 
Skólaslit í G.F. i dag. 
03. júní 2015 

 

10. bekkur. 

Skólanum var slitið nú í kvöld. 10. bekkur kvaddi skólann ásamt skólastjórnanum, Einari Má 
Sigurðarsyni en hann er tekin til starfa við Nesskóla. Myndir í albúmi. 

 
 
Leikja, hjóla og grilldagur í G.F. 
03. júní 2015 



 

Mark :-) 

Í dag var síðasti dagur nemenda í G.F. Farið var í leiki í íþróttahúsinu, hjólað í braut sem var 
sett upp og svo grillað. Slysavarnadeildin Hafdís grillaði eins og undanfarin ár og smakkast 
hamborgararnir alltaf vel. 

Myndir í albúmi. 

 
 
Skólaslit. 
03. júní 2015 

Skólaslit í dag 3. júní kl: 18:15. 

 
 
Fjölþrautardagurinn 2015 
02. júní 2015 



 

Eitt af liðunum á skíðum 

Við héldum Fjölþrautardaginn í dag. Þurftum að færa okkur inn í íþróttahúsið vegna kulda, 
nokkrar þrautir voru úti. Allt gekk vel og allir ánægðir. 

Myndir í albúmi. 

 
 
Lokahóf G.F. 2015 
13. maí 2015 

 

10. bekkur frá Fásk- og Stöðvarfirði 

Lokahóf G.F. var haldið 7. maí 2015. Þessi skemmtun er haldin á hverju vori og er fyrir 
Unglingastigið. Valið  í heimilisfræði ásamt Gunnu Gunnars kennara sá um að elda 
mexikanskan mat. Allir mættu í sparifötum á skemmtunina. Nemendaráð sá um að 



skemmtunina á meðan á borðhaldinu stóð. Nemendur voru tilnefndir og krýndir kórónum og 
borðum af ýmsum toga. 

Myndir í albúmi. 

 
 
Heimilisfræði - val 
07. maí 2015 

 

Í vetur hafa 9 nemendur verið í heimilisfræði vali. Lokaverkefni þeirra var að elda fyrir 
lokahátíð unglingastigs og starfsfólks sem verður í kvöld fimmtudag, 7. maí.  Setti inn í 
albúm nokkrar myndir úr eldhúsinu í dag. 

 
 
2015 15. apríl skíðaferð Grunnskóla 
Fáskrúðsfjarðar í Oddsskarð. 
21. apríl 2015 



 

Marín og Bríet tilbúnar í daginn. 

Nemendur í Grunnskóla Fáskrúðafjarðar fóru skíðaferð í Oddsskarð 15. apríl. Ýmist voru 
nemendur með skíðim bretta eða sleða og var dagurinn vel heppnaður. Myndir í albúmi. 

 
 
Skólahreysti G.F. 
05. mars 2015 

 

Elísabet Eir Hjálmarsdóttir í hraðabrautinni. 

Í dag var undankeppnin í Skólahreysti í G.F. Nöfn þeirra er keppa fyrir hönd G.F. í 
Skólahreysti sem verður á Egilsstöðum þann 26. mars birtast hér fljótlega. 

Myndir í albúmi. 



 
 
Upplestrarkeppnin í G.F. 
03. mars 2015 

 

Nemendur 7. bekkjar G.F. 

Upplestrarkeppnin var haldin í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar í dag. Nemendur 7. bekkjar lásu 
sögubrot og tvö ljóð. Þeir nemendur sem voru valdir til að taka þátt í Stóru 
Upplestrarkeppninni eru Ronja Snædís Frostadóttir og Birgitta Ás Baldvinsdóttir en keppnin 
verður haldin í Kirkjumiðstöð Eskifjarðar 17. mars 2015. 

Óskum við nemendum 7. bekkjar til hamingju með árangurinn. 

Myndir í albúmi. 

 
 
Öskudagurinn 
18. febrúar 2015 



 

Sungið á Uppsölum. 

Í dag var glatt á hjalla í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar, enda öskudagurinn. Nemendur og 
starfsfólk mættu í búningum farðaðir í andliti. Farið var í skrúðgöngu um bæinn og sungið í 
fyrirtækjum og að launum fengum allir góðgæti. Eftir hádegismatinn var svo kötturinn 
sleginn úr tunnunni í íþróttahúsinu. Allir sælir og ánægðir eftir daginn. Nú eru nemendur 
komnir í vetrarfrí og þurfa ekki að mæta í skólann fyrr en á mánudag. 

 
 
US Þorrablót 
12. febrúar 2015 

 

Leikur að myndum. 

Þorrablót unglingastigs og starfsfólks G.F. var haldið nú í kvöld. Nemendur sáu gestum fyrir 
skemmtiatriðum og svo var borðaður þorramatur. 



Myndir í albúmi. 

 
 
YS og MIS Þorrablót. 
12. febrúar 2015 

 

Leikir á sviði. 

Í dag var héldu YS og MIS þorrablót í G.F. Nemendur mættu og skemmtu hvert öðru og 
starfsfólki með ýmsum hætti. 

Myndir í albúmi. 

 
 
Íþróttadagur Fjarðabyggðar 
12. febrúar 2015 



 

Listir sýndar við pönnukökubaksturinn. 

Íþróttadagur Fjarðabyggðar var haldin í Grunnskólanum á Reyðarfirði þriðjudaginn 10. 
febrúar. Nemendur á unglingastigi í skólum Fjarðabyggðar voru mættir til að taka þátt. 

Myndir í albúmi. 

 
 
Eldvarnagetraun 
11. febrúar 2015 



 

Steinn Jónasson og Ísar Atli Guðmundsson 
 
Jólakveðja 
23. desember 2014 

 

 



 
Jólaball 
19. desember 2014 

 

Jólsveinar á ferð. 

Jólaball Skólamiðstöðvarinnar var haldið í dag. 

Myndir í albúmi. 

 
 
Jólagjafir til eldriborgara í bænum. 
18. desember 2014 

 



Nemendur og kennarar. 

Jólagjafir til eldriborgara og þeirra er búa einir voru bornar út í dag. Nemendur í valinu 
Safnað í sarpinn í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar hafa undanfarin árin verið styrkt af LVF til að 
kaupa jólagjafir sem þau síðan færa eldriborgurum og þeim er búa einir á Fáskrúðsfirði. 
Þessar gjafir hafa glatt bæði þá er þiggja og gefa. 

 
 
Jólakvöld desember 2014 
11. desember 2014 

 

Stefán Alex og Díana Natida unnu til verðlauna. 

Nú í kvöld var hið árlega jólakvöld í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. Bæði starfsmenn og 
nemendur mættu til að spila félagsvist, horfa á bíómynd og gæða sér á súkkulaði og kökum 
sem nemendur hafa séð um að útbúa síðsutu vikur.  En nú í kvöld var spilað á 13 borðum 



sem gera alls 52 einstaklingar eða eins margir og spilastokkurinn er, 52 spil. Mun það vera í 
fyrsta sinn sem fjöldinn hljóðar upp á sömu tölu og spilastokkurinn. Myndir í albúmi. 

 
 
Slökkviliðið í heimsókn. 
01. desember 2014 

 

 
 
Árshátíð 11. mars 
11. mars 2015 

 
 
Árshátíð - frestun 
12. nóvember 2014 

Árshátíðinni sem vera átti 19. nóvember n.k. hefur verið frestað um óákveðinn tíma. 
Ástæða frestunar er verkfall tónlistarskólakennara enda er samstarf þeirra og skólans 



nauðsynlegt til að árshátíð geti verið með því sniði sem æskilegt er. Það er von okkar að 
verkfallið leysist sem allra fyrst þannig að samstarf í Skólamiðstöðinni geti komist í eðlilegt 
horf. Að loknu verkfalli verður ný dagsetning fyrir árshátíð valin. 

 
 
Heyrnahlífar - gjöf 
28. október 2014 

 

Nokkrir nemendur 1. bekkjar 

Í dag komu þær Jóhanna og Anna úr Slysavarnadeildinni Hafdísi og gáfu nemendum á YS og 
MIS 10 heyrnahlífar til notkunar í kennslustofum. Hér má sjá nokkra nemendur úr 1. bekk 
með hlífarna. 

Við þökkum félagskonum úrSlysavarnadeildinni kærlega fyrir. 

 
 
Íþróttadagur G.F. 



22. október 2014 

 

Patrekur Viðar leggur allt í markvörsluna. 

Þriðjudaginn 21. október var hinn árlegi íþróttadagur haldinn í skólanum. Keppt var í 
mörgum greinum og kepptu MIS(4.-5.-6.) og US( 7.-8.) ( 9.-10.) um Tweety. Hreppti 9. og 
10. bekkur verðlaunin. Myndir í albúmi. 

 
 
Tónlist fyrir alla 
15. október 2014 

 

Tónlist fyrir ala 



Dagurinn í dag byrjaði á skemmtilegum tónleikum. Fjórir meðlimir hljómsveitarinnar 
Skuggmyndir frá Býsans komu á vegum verkefnisins Tónlist fyrir alla. Í salnum voru allir 
nemendur GF og elstu nemendur Kærabæjar. 

Flotttir tónleikar og krakkarnir duglegir að hlusta. 

 
 
Langafi prakkari 
13. október 2014 

 

Langafi og Önnutetur 

  
Í dag komu tveir leikarar frá Möguleikhúsinu og fluttu fyrir okkur leikrit um langafa 
prakkara. 

Mættir voru flestir nemendur skólans og tvær elstu deildir leikskólans. Mikið var hlegið og 
Jakob blindrahundur var frekar fjörugur. 

  
Umfjöllun um sýninguna af vef Möguleikhússins: 
Langafi prakkari snýr aftur 
Leiksýningin Langafi prakkari er á efa vinsælasta sýning Möguleikhússins frá upphafi, en 
verkið hefur verið á dagskrá leikhússins með reglulegu millibili frá því það var frumsýnt árið 
1999 og eru sýningar nú að nálgast þriðja hundraðið. Nú heldur Möguleikhúsið enn af stað 
með sýninguna til að gefa nýrri kynslóð barna kost á að hitta langafann uppátækjasama 
ásamt stelpuskottinu henni Önnu.  



Sýningin byggir á sögum Sigrúnar Eldjárns um Langafa prakkara sem hafa um árabil notið 
mikilla vinsælda meðal yngstu lesendanna. Í þessari leikgerð er stuðst við bækurnar Langafi 
drullumallar og Langafi prakkari.  

 
 
Bleikur dagur í G.F. 
10. október 2014 

 

Nemendur gáfu sér tima frá náminu til að sprella. 

Í dag var bleikur dagur í skólamiðstöðinni hjá okkur á Fáskrúðsfirði. Allir lögðust á eitt og 
mættu í einhverju bleiku en þessi dagur er tákn um samstöðu í baráttunni gegn 
krabbameinum hjá konum. Myndir í albúmi. 

 
 
Safnað í sarpinn í Laugarfelli. 
02. október 2014 



 

Hópurinn mættur á svæðið. 

Nemendur í valinu Safnað í sarpinn dvöldu sólarhring í Laugarfelli um mánaðamótin. 
Markmiðið með ferðinni var að kynnast því hvernig er að vera á fjöllum og gista í skála. Þau 
fengu fyrirlestur um það hvernig er að reka skála eins og Laugarfellsskála og hvernig 
veturinn getur orðið þar efra, hvað ber að varast og fleira. Allir tóku þátt í starfinu og 
skemmtu sér vel þennan sólarhring. 

 
 
Foreldradagur 
30. september 2014 

 
 
Fáskrúðsfjörður í dag 
18. september 2014 



 

YS við þyrluna 

Það er ekki á hverjum degi sem þyrla Landhelgisgæslunar er hér á Fáskrúðsfirði. 

Við fengum okkur göngutúr í morgun og skoða hana, auk þess kíktum við niður á bryggju 
og sáum stóra flutningaskipið í fjarska, þar sem það strandaði í fjörunni í gær. Einnig sáum 
við björgunarbát með mengunarvarnabúnað í eftirdagi, þannig að margt spennadi var að 
sjá. 

Nokkrar myndir til viðbótar er að finna í albúmi.  

 
 
Kynningafundir 
17. september 2014 

 
 
Haustdagar G.F. 
29. ágúst 2014 



 

Pong, Óli og Auðunn Þór. 

Nú standa yfir haustdagar í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. Í gær fóru nemendur í fjallgöngu 
og í dag heimsækja þau söfn í Fjarðabyggð. Hægt er að skoða myndir í albúmi. 

 
 
Skólasetning 
25. ágúst 2014 

 

Frá skólasetningu í morgun. 

Einar Már Sigurðarson skólastjóri Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar setti skólann fyrir skólaárið          
2014 - 2015 í morgun. Nemendur fóru á sín heimasvæði og hittu sinn umsjónarkennara. Á               
morgun mæta svo nemendur í skólann eftir stundaskrá. 

 



 


