
2016 - 2017 
 
Prom - Lokakvöld 
17. maí 2017 

PROM - LOKAKVÖLD 

Fimmtudaginn 18. maí nk. verður haldið Prom eða lokakvöld hjá 7. - 10. bekk. Það hefst kl. 
20 og það kostar 1500 kr. 

 
 
Blár dagur 
03. apríl 2017 

 

Blár dagur. 



Þriðjudaginn 4. apríl höldum við bláa daginn hátíðlegan í tilefni af alþjóðlegum degi 
einhverfunnar. Þá eru allir hvattir til að klæðast bláu og foreldrar um leið hvattir til að ræða 
við og fræða börn sín um einhverfu. 

 
 
Skíðaferð í Oddskarð 
24. mars 2017 

 

Spennan magnast, allir að mæta á svæðið. 

Þriðjudaginn 22. mars fóru nemendur og starfsfólk grunnskólans í Oddskarð og skíðuðu 
allan daginn. Færið var frábært og veðrið með ágætum. Eins og undanfarin ár fóru nokkrir 
nemendur á skíði í fyrsta skipti og stóðu sig eins og hetjur. Frábær dagur að baki. 

Myndir komnar í albúm. 

 
 
Stóra upplestrarkeppnin 2017 
24. mars 2017 



 

Sigurvegarar í Stóru upplestrarkeppninni. 

Þann 15. mars var Stóra upplestrarkeppniin haldin í Kirkjumiðstöðinni á Eskifirði. Alls tóku 
14 nemendur þátt frá 7 grunnskólum og stóðu sig mjög vel. Í fyrsta sæti var Blædís Birta 
Árnadóttir frá Eskifjarðarskóla, í öðru sæti var Jóhanna Björg Sævarsdóttir frá grunnskóla 
Mjóafjarðar og í þriðja sæti var Karítas Embla Óðisndóttir frá grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. 
Við óskum öllum nemendur í keppninni innilega til hamingju því það eru jú allir sigurvegarar 
þegar upp er staðið. 

Myndir komnar í myndaalbúm. 

 
 
Þorrablót 
10. febrúar 2017 

 

Allir í góðum gír. 



Nú eru komnar myndir inn frá þorrablóti US í gærkvöldi. Kvöldið heppnaðist mjög vel og 
viljum við þakka þeim er sáu um að gera þetta kvöld svona skemmtilegt. 

 
 
Þorrablót 
07. febrúar 2017 

 

Þorramatur 

Kæru nemendur og forráðamenn! 

Fimmtudaginn 9. febrúar verður þorrablót skólans, þorrablót nemenda í 1.-6. bekk fléttast 
inn í skóladag nemenda og verður fyrir hádegi.  

Þorrablót eldri nemenda hefst í kl. 18:00 og lýkur um kl. 20:30.  Það er skyldumæting hjá 
öllum nemendum í 7.-10. bekk. 

Það er hefð fyrir því að mæta snyrtilega klædd þennan dag. Og um kvöldið er hefð fyrir 
sparifötum. 

Á þorrablótinu eru hefðbundnar þorraveitingar á boðstólum sem og skemmtiatriði á vegum 
nemenda.  Í tengslum við undirbúninginn læra nemendur um íslenskar matarhefðir, söng og 
fleira tengt þorranum.  

Nemendur í 7.-10. bekk mega hafa með sér harðfisk og gos að heiman.  

Starfsfólk GF 



 
 
Lopapeysudagur 
19. janúar 2017 

 

 LOPAPEYSUDAGUR 

Á föstudaginn 20. janúar er fyrsti dagur þorra. 

Þá ætlum við í GF að mæta í skólann í lopapeysum eða öðrum lopafatnaði. 
 
Jólakvöld 
12. desember 2016 

 



Tekið í salnum á Jólakvöldinu. 

Margt var um manninn á jólakvöldinu. Spilað var á 16 borðum í salnum. Við fengum góða 
gesti úr bænum í heimsókn sem spiluðu og einnig komu nemar úr M.E. Verðlaun voru í boði 
fyrir 1. og 2. sæti í kk og kvk flokki. 

1.sæti kk. Sigurður Þorgeirsson. 2.sæti kk. Auðunn Ölver Einarsson. 

1.sæti kvk. Ólöf Rún Rúnarsdóttir. 2.sæti kvk. María Líf Þorgeirssdóttir. 

 
 
Jólakvöldið 
07. desember 2016 

 

Jólin að koma. 

Jólakvöldið verður í kvöld miðvikudaginn 7.desember og hefst kl: 18. Hefðin er að spila 
félagsvist, horfa á jólamynd og gæða sér á kökum sem nemendur hafa bakað. 

Hlökkum til að sjá ykkur. 

 
 
Piparkökur og piparkökuhús. 
01. desember 2016 



 

Nemendur í Skólaseli. 

Nemendur í Skólaseli G.F. voru að mála á piparkökur og skreyta piparkökuhús í dag. Allir 
bíða spenntir eftir jólunum og þá er nú gott að gera sér eitthvað til dundurs. 

 
 
Rauður dagur í G.F. 
30. nóvember 2016 

 

Rauður dagur. 

Föstudaginn 2. desember ætlum við að hafa rauðan dag. Mætum í rauðum fötum, með 
jólasveinahúfur og fleira jólalegt. 



Nemendaráð. 

 
 
Árshátíð G.F. 
15. nóvember 2016 

 

Árshátíð Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. 

Árshátíð Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar verður haldin fimmtudaginn 17. nóvember kl: 18:00. 

Aðgangseyrir kr: 1.800. Veitingasala í hléinu. Allir velkomnir. 

Allur ágóði rennur í ferðasjóð 9. bekkjar. 

 
 
Legó 
09. nóvember 2016 



 

Sýning á mánudagskvöldið 7. nóvember. 

Sýning var haldin fyrir foreldra og ættingja mánudagskvöldið 7. nóvember. Haldin var 
sýning fyrir nemendur á þriðjudagsmorguninn. Keppnin sjálf er á laugardaginn og verður 
sýnd beint. Tengill verður aðgengilegur á http://firstlego.is 

Meðal þess sem þau gera í ferðinni er að fara á Alþingi, Marel og Þjóðminjasafnið.  

 

Nemendur vilja senda þakkir til þeirra er styrktu þau á einn eða annan hátt til að komast í 
þessa ferð. 

 
 
Svartur dagur 
03. nóvember 2016 

Föstudaginn 4. nóvember munum við hafa svartan dag í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. 
Markmiðið er að allir komi í svörtum klæðnaði í tilefni daga myrkurs í Fjarðabyggð. Góða 
skemmtun. 

Nemendaráð 

 
 
Bleikur dagur í skólanum 



12. október 2016 

 

Bleika slaufan 

Bleikur dagur í skólanum 
  
Á föstudaginn 14. október verður bleikur dagur í GF.  
Þá mæta allir í einhverju bleiku. 
Bleikasti bekkurinn verður valinn. 
  
Nemendaráð 

 
 
Forvarnardagurinn 9. bekkur 



12. október 2016 

 
 
Nemendaráð skólaárið 2016-2017 
21. september 2016 

Nemendaráð skólaárið 2016-2017 

Viktor Ívan 
Ágústa Líf 
Guðbjörg María 
Anya Hrund 
Emilía Fönn 
Dagný Sól 
Anna Björg 
  
Til vara: 
Valgeir Gestur 
Patrekur Viðar 
Margrét Rós 
Fannar Haukur  
Sara Rut 
  
Til hamingju nýja Nemendaráð. 

 
 
Skólasetning 
22. ágúst 2016 

Skólasetning Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar verður kl: 10:00 þriðjudaginn 23.ágúst á sal 
skólans. 

Að skólasetningunni lokinni fara nemendur í heimastofurnar sínar og hitta 
umsjónarkennarana. 

2.-4. bekkur fara í stofu 4 (gamla myndmenntastofan) 



5.-7. bekkur fara í MIðsstigs-stofuna 

8. og 9. fara í sofu 10. 

10. bekkur fer í stofu 7. 

 
 


