
2015 - 2016 
 
Skólaslit 
10. júní 2016 

 

Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar var slitið þann 1. júní og 15 nemendur útskrifaðir úr 10. bekk. 
Starfsfólk skólans óskar þessum nemendum velfarnaðar í framtíðinni.  

 
 
Lokakvöld - Prom 
19. maí 2016 

 

Nemendur 10. bekkjar. 



Við héldum lokakvöldið í G.F. í kvöld og tókst það vel. Byrjað var á að borða það sem 
nemendur í valinu höfðu eldað ásamt Gunnu heimilisfræðikennara. Fluttur var annáll og 
kosningar voru á sínum stað. Það eru myndir komnar í albúm og tala þær sínu máli. 

 
 
Lokakvöld - Prom 
19. maí 2016 

 

Stelpur 10.bekkjar á æfingu í gærkvöldi. 

Í kvöld fimmtudagskvöld 19. maí kl: 19:00 verður lokakvöld í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. 
Þá mæta nemendur á ungligastigi og starfsfólk G.F. og borða góðan mat og hafa gaman af. 
Snyrtilegur klæðnaður er skilyrði þetta kvöld. 

 
 
ABC barnahjálp 
29. apríl 2016 



 

Nemendur af Miðstigi sem söfnuðu. 

Nemendur á Miðstigi hafa nú lokið við að safna fyrir ABC barnahjálp. Þau gengu í húsin 
dagana 25. og 26. apríl. Í ár mun söfnunarfénu vera ráðstafað til að styrkja innviði 
skólastarfs ABC í Afríku og Asíu.  

 
 
Skólahreysti 31.mars 2016. 
06. apríl 2016 

 

Kifah, Bjarki, Dagný og Elísabet. 

Skólahreysti fór fram í íþróttahúsinu á Egilsstöðum 31.mars sl. Egilsstaðaskóli sigraði 
Austurlandsriðilinn - til hamingju   Gr. Fáskrúðsfjarðar varð í öðru sæti og þess skal getið 
að Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar sigraði hraðabrautina. 



Keppendur frá Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar eru: Kifah Mourad, Bjarki Þór Óskarsson, Dagný 
Sól Þorradóttir og Elísabet Eir Hjálmarsdóttir. 

Myndirnar tók Valborg Jónsdóttir. 

 
 
1. bekkur Tálgun 
30. mars 2016 

 

1. bekkur að tálga. 

Þann 16. mars fóru nemendur 1. bekkjar út í smíðatíma. Tíminn var notaður til að kenna 
nemendum tækni við að tálga. Einnig lærðu þau að tálga í blautan við og fundu hvað það 
var betra. 

Myndir í albúmi. 



Hér eru upplýsingar um tálgun. 

 
 
Sjóræningjahátíð! 
03. mars 2016 

 

Sjóræningjafjölskylda! 

Undanfarnar tvær vikur höfum við á Yngsta stigi unnið verkefni í Byrjendalæsi um 
sjóræningja. Lokahátið var haldin hér í GF í morgun og fengum rúmlega 50 gesti. Sjá 
myndir í albúmi. 

 
 
Upplestrarkeppnin 
01. mars 2016 



 

Á þessari mynd er allur 7. bekkurinn 

Upplestrarkeppnin fór fram í G.F. í dag. Nemendur 7. bekkjar taka þátt ár hvert og úr þeirra 
hópi eru síðan valdir 2 aðalmenn og 1 varamaður. Úr þessum 7 manna hópi fara Heiðbrá 
Björgvinsdóttir og Heiðbert Óli Jóhannsson í Hérðaskeppnina en til vara er Malen Valsdóttir. 
Við óskum þeim til hamingju með árangurinn. 

 
 
Öskudagurinn 10.feb 2016 
14. febrúar 2016 



 

Öskudags-tunnan. 

Nemendur og starfsfólk G.F. héldu upp á Öskudaginn eins og venjulega. Nemendur klæddu 
sig í skrautlega búninga og fóru og sungu í fyrirtækin á staðnum og fengu gotterí fyrir. Eftir 
hádegi var farið í íþróttahúsið og þar var kötturinn sleginn úr tunnunni. 

Myndir í albúmi. 

 
 
Þorrablót Mis og YS 
04. febrúar 2016 



 

Kynnar voru Ólafur Bernharð og Karítas Embla. 

Í morgun héldu Miðstig og Yngsta stig þorrablót á sal skólans. Nemendur sáu alfarið sjálfir 
um skemmtiatriðin og síðan smökkuðu allir á þorramat. Yngsta stig var með sitt þorrablót 
kl: 08:00 og Miðstigið kl: 10:00. 

Myndir komnar í albúm. 

 
 
Bangsa- og náttfatadagur. 
07. janúar 2016 

 

Bangsi í slökun 

Á morgun föstudaginn 8.jan. er bangsa og náttfatadagur hér í GF. Þá er um að gera að hafa 
það kósý, mæta í náttfötunumn og leyfa bangsa að fljóta með. 



 
Jólafrí 
17. desember 2015 

 

Jólaball í G.F. 

Starfsfólk Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar óskar nemendum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári. Sjáumst 4. jan 2016 kl: 08:00. 

 
 
Fundur foreldrafélags G.F. 
17. desember 2015 

 

Frá fundi foreldrafélagsins. 

Aðalfundur Foreldrafélags Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar haldinn 24. nóvember 2015. Margt 
rætt og ný stjórn var kosin. 



Þessir skipa stjórn foreldrafélags G.F. 

● -  Erla Björk Einarsdóttir 
● -  Hanna Guðbjörg Þorgrímsdóttir 
● -  Heiðrún Ósk Ölversd. Michelsen 
● -  Camilla Robertsdóttir 
● -  Valborg Jónsdóttir (sem varamaður)  

 
 
Jólakvöldið 10. des. 2015. 
14. desember 2015 

 

Jólatertan okkar. 

Það eru komnar myndir inn í albúm frá Jólakvöldinu sem var 10. des. 

 
 
Jólakvöld 
09. desember 2015 

Okkar árlega jólakvöld verður í skólanum á morgun fimmtudaginn 10. desember og hefst kl. 
18:00. 



Yngri nemendur spila fyrripartinn og fá síðan að horfa á mynd. Eldri nemendur spila 
félagsvist í salnum og eru foreldrar velkomnir að spila með nemendum. 

Reiknað er með að jólakvöldinu ljúki hjá yngri nemendum um eða uppúr 20:30.  

 

Bestu kveðjur, starfsfólk. 

 
 
Legó G.F. 
01. desember 2015 

 

Nemendur 8. bekkjar. 

Þann 14. nóvember tókum við í 8. bekk Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar þátt í Legókeppninni í 
Reykjavík. Okkur gekk vel og unnum við m.a. vélmennakappleikinn.  Við fluttum 
rannsóknarverkefni um mengun sjávar og komum með hugmyndir um hvernig hægt væri að 
minnka plastnotkun. Við vorum einnig tilnefnd sem besta liðsheildin. Að endingu vorum við 
svo 1 af 3 liðum sem tilnefnd voru sem FLL meistarar þ.e. samanlagðir sigurvegarar úr 
öllum þáttum keppninnar. Upplýsingar um keppnina má finna á slóðinni www.firstlego.is  Án 
stuðnings fyrirtækja og einstaklinga hefði ferðin ekki verið möguleg og þess vegna viljum 
við þakka þér/ykkur innilega fyrir stuðninginn. 

Kveðja 

8.bekkur. 

 



 
Kennaranemi 
26. nóvember 2015 

 

Kolla. 

Hér í G.F. hefur Kolbrún Sjöfn Magnúsdóttir verið kennaranemi í 9 vikur en hún stundar nám 
við H.A. Í dag kvöddu 7. og 8. bekkur Kolbrúnu með konfekti, blómum og risa stóru 
þakkarkorti en þetta er síðasta vikan hennar. Óskum við henni góðs gengis. 

 



 
Árshátíð G.F. 
19. nóvember 2015 

 

YS á sviði. 

Árshátíð grunnskólans var haldin í gærkvöldi miðvikudaginn 18.nóv. Margir gestir mættu og 
skemmtu sér vel að þeirra sögn. Nemendur á YS, MS og 7. bekkur stigu á svið með leikrit út 
smiðju H.C. Andersen, s.s. Hans Klaufa, Förunauturinn og Næturgalinn. 8. bekkur sýndi 
myndband úr Legóferðinni og 9. og 10. bekkur voru með myndband sem þau settu saman 
með glens og gríni. Í hléinu seldi 9. bekkur veitingar. 

Takk fyrir komuna. 

Myndir komnar í albúm. Njótið. 

 
 
Árshátíð G.F. 
18. nóvember 2015 

Nú í kvöld miðvikudagskvöld kl: 18:00 verðum við með Árshátíð Grunnskóla 
Fáskrúðsfjarðar. Margt skemmtilegt verður í boði fyrir gesti og í hléinu mun 9. bekkur selja 
kaffi og meðlæti en þau eru að afla tekna fyrir skólaferðalag. 

Góða skemmtun. 



 
 
Draugabrautin 
05. nóvember 2015 

 

Nemendaráð að störfum. 

Í vikunni var bauð nemendaráð upp á draugabrautina úti. Brautin var sett upp fyrir ofan 
skólann í litlu skógarkjarri. Þegar nemendur mættu á svæðið var komið myrkur en það 
stoppaði ekki neinn að komast í gegnum hana. Myndir í albúmi. 

 
 
Dagar myrkurs 
30. október 2015 



 

Lestrarstund 

Á Austurlandu eru dagar myrkurs þessa vikuna og þá fannst okkur tilvalið að vinna með 
köngulær. Í morgun var svo unnið í myrkri og með vasaljós.  Fleiri myndir úr starfi október 
má finna í myndir hér til hliðar. 

 
 
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. 



 
 
Sláturgerð haust 2015 
22. október 2015 

 

Nemendur úr 9. bekk. 

Nemendur í 9. og 10. bekk fóru og hjálpuðu til í sláturgerð á Dvalar- og hjúkrúnarheimilinu 
Uppsölum. En þessa vinnu hafa nemendur í þessum bekkjum unnið á hverju ári í nokkur ár. 

 
 
Sykurmolar og hollusta ;) 
21. október 2015 



 

3. bekkur ásamt veggspjaldinu 

Við 3. bekk vorum að búa til veggspjald um óhollt og hollt. Við vorum í heimilisfræði. Það 
kom okkur mest á óvart að það eru 125 sykurmolar í 500 gr. af nammi. Skoðið endilega 
nánar á sykurmagn.is 

Kveðja, Alexandra Líf, Bergný, Gabríel Max, Krystian og María Kristín. 

 
 
Göngurtúr með nemendum 
16. október 2015 

 

Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar. 

Nemendur og starfsfólk fengu sér göngutúr í góða veðrinu í morgun. Allir höfðu gott af 
göngunni og fengu mynd af sér upp. 



 
 
Álfar - Yngsta stig 
25. september 2015 

 

Nemendur Yngsta stigs í GF 

Útilistaverk var afhjúpað í dag í varnargarðinum ofan við skólann. Nemendur Yngsta stigs 
hafa verið að læra um álfa og máluðu álfabyggð. Hér má sjá mynd af þeim við verkið. 

 
 
Möguleikhúsið 
15. september 2015 



 

Alda Arnardóttir, Andrea Ösp Karlsdóttir og Pétur Eggerz. 

Möguleikhúsið sýndi leiksýninguna, Eldbarnið í Grunnskóla Fáskrúðafjarðar í morgun.  

Hvernig bregst lítil stúlka við þegar veröldin umturnast vegna ógnvænlegra náttúruhamfara?  

 

Sólveig er söguhetjan í þessu nýja leikriti Möguleikhússins. Eftir gríðarlega jarðskjálfta 
verður stórt eldgos og skömmu seinna steypist hraunstraumur ofan af hálendinu. Sólveig og 
móðir hennar verða að flýja upp í fjallshlíð, þaðan sem þær horfa á bæinn sinn fara undir 
hraun. Við tekur ný og gjörbreytt tilvera, flótti og leit að húsaskjóli. Sólveig lendir í 
ævintýralegum aðstæðum sem hljóma fjarstæðukenndar fyrir íslensk börnum í dag en voru 
raunverulegar á þessum tímum. 

Hér heldur Möguleikhúsið áfram umfjöllun um mannlíf í kjölfar Skaftárelda og 
Móðuharðinda, en síðasta vetur frumsýndi það einleikinn Eldklerkinn sem hlaut 
afburðagóðar viðtökur. Að þessu sinni eru atburðirnir skoðaðir frá sjónarhóli ungrar stúlku í 
nýju barnaleikriti sem ætlað er áhorfendum frá 9 ára aldri. 

 
 
Tónlist fyrir alla 
09. september 2015 



 

Tónlist fyrir alla. 

Í morgun fengum við tónlistarfólk í heimsókn en þau buðu upp á Tónlist fyrir alla. Þau kalla 
sig Tríópa en þau samanstanda af söngvurunum Hallveigu Rúnarsdóttur sópran,  Jóni 
Svavari Jósefssyni barítónsöngvara og Guðrúnu Dalíu Salómonsdóttur píanóleikara. Öll hafa 
þau vakið mikla athygli undanfarin ár sem flytjendur, Hallveig og Jón hafa t.d. starfað við 
Íslensku óperuna og með Sinfóníuhljómsveit Íslands og Guðrún Dalía hefur fest sig í sessi 
sem einn helsti meðleikari okkar Íslendinga, sérstaklega með söngvurum. Nemendur og 
starfsfólk skemmtu sér vel og nutu skemmtunarinnar. 

Nokkrar myndir eru í albúmi. 

 
 
Vatnsrennibrautin í G.F. 
07. september 2015 

 



Ásgeir Páll og Bjarki Þór. 

Á fimmtudaginn gerðu nemendur og starfsfólk í G.F sér glaðan dag og settu upp 
vatnsrennibraut fyrir neðan Leiknishúsið og nutu þess að renna sér í góða veðrinu. 

Myndir í albúmi frá þessu frábæra degi. Njótið. 

 
 
Fjarðabyggð staðfesti þjóðarsáttmála um læsi 
26. ágúst 2015 

Þriðjudaginn 25. ágúst staðfesti Fjarðabyggð aðild að þjóðarsáttmála um læsi í við hátíðlega 

athöfn í Nesskóla. Sjá nánar á vef Fjarðabyggðar. 

Þjóðarsáttmálinn styður vel við þann samning sem sveitarfélög á Austurlandi gerðu með sér 
síðasliðinn vetur um bættan námsárangur í læsi og stærðfræði. Nánar má lesa um "Bættan 
námsárangur á Austurlandi" á vef Skólaskrifstofu Austurlands. 

Jafnframt birtist nú stefna og áætlun Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar um Bættan námsárangur í 
lestri og stærðfræði hér á vefnum. 

Áætlað er að halda fund með foreldrum um verkefnið fyrrihluta í september. 

 
 
Skólasetning 
25. ágúst 2015 



 

Mynd tekin í skólanum í dag. 

Eygló Aðalsteinsdóttir setti Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar í dag á sal skólans. En eins og áður 
sagði þá tók Eygló við af Einari Má Sigurðarsyni þann 1. ágúst sl. Skólahald hefst á morgun 
eftir stundaskrá. 

 
 
Skólaárið 2015 - 2016 
06. ágúst 2015 

 

Tekið við skólaslit 2015 

Eygló Aðalsteinsdóttir tók við starfi skólastjóra Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar þann 1. ágúst 
s.l. af Einari Má Sigurðarsyni sem tekið hefur við starfi skólastjóra Nesskóla í Neskaupstað. 

Skólasetning verður þann 24. ágúst  og kennsla hefst samkvæmt stundaskrá 25. ágúst.  

Hér á vefinn eru komnar ýmsar upplýsingar varðandi næsta skólaár s.s. skóladagatal. 



 


