
2017 - 2018 
 
Skólastarf 

03. janúar 2018 

 

Í skólann á nýju ári. 

Skólastarf hefst 4. janúar 2018 eftir jólafrí skv. stundaskrá. 
 
Gleðileg jól 

22. desember 2017 



 

Gleðileg jól 

Stjórnendur og starfsfólk Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar óska nemendum og fjölskyldum þeirra 

gleðilegra jóla og farsæls komandi árs með þökk fyrir gott samstarf á árinu sem er að líða. 

Skólastarf hefst að nýju þann 4. jnaúar samkvæmt stundaskrá. 

Til baka 

 

 
 
Litlu jólin 

20. desember 2017 



 

Litlu jólin 

Á miðvikudaginn eru litlu jólin okkar. Þá er hefð fyrir því að nemendur komi með jólapakka 

(fyrir ca 1000 kr) og er það góð regla að gefa gjöf sem maður vill gjarnan sjálfur fá. Við 

dreifum jólakortunum, lesum jólasögu og gæðum okkur á jólaöli og smákökum. Um kl.10.00 

förum við og dönsum í kringum jólatréð. Jólaballinu lýkur um kl.11.15. Auðvitað mætum við 

snyrtileg til fara og í jólaskapi. 

 
 
Jólapeysudagur 

13. desember 2017 



 

Jólapeysudagur 

 
 
Árshátíð Grunnskóla Fáskruðsfjarðar 

12. desember 2017 

 

Söngleikurinn Grease. 



Árshátíð Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar var haldin fimmtudaginn 23. nóvember s.l. 

Söngleikurinn Grease varð fyrir valinu að þessu sinni og tóku nánast allir nemendur þátt í 

sýningunni. Strangar æfingar og mikill undirbúningur liggja að baki sýningu af þessari 

stærðargráðu þar sem rúmlega níutíu krakkar, á öllum aldri, þurfa að stilla saman strengi 

sína. Nánast allir starfsmenn skólans áttu einhverja aðkomu að sýningunni en hitann og 

þungan báru Valdimar Másson skólastjóri tónlistarskólans og Elsa Sigrún Elísdóttir kennari á 

miðstigi sem lögðu á sig mikla vinnu við æfingar og undirbúning. Sýningin þótti takast vel 

og nemendur lögðu sig fram um að koma sínu hlutverki til skila í undirleik, leik, dansi eða 

söng.  

Að venju var góð mæting á árshátíðina og þrátt fyrir leiðindaveður og færð mættu gestir úr 

öðrum byggðakjörnum til njóta sýningarinnar með okkar. Hafi þátttakendur og áhorfendur 

bestu þakkir fyrir góða kvöldstund. 

 
 
Jólahúfudagur/Rauður dagur 

06. desember 2017 

 

Jólasveinahúfa 

Föstudaginn 8. desember 2017. Allir að mæta í rauðu og eða með jólahúfu. 

Nemendráð 

 



 
Árshátíð G.F. 

17. nóvember 2017 

 

Grease. 

Árshátíð Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar verður haldin fimmtudaginn 23. nóvember kl: 18:00. 

Þetta árið munum við sýna atriði úr söngleiknum Grease. Aðgangseyrir mun verða 1500 kr. 

Það verður enginn posi á staðnum. Í hléinu verður 9. bekkur með veitingar til sölu. 

Allir velkomnir. 

 
 
Árshátíð 



10. nóvember 2017 

Árshátíð Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar hefur verið frestað um viku. Hún átti að vera 16. 

nóvember en verður 23. nóvember. Nánar auglýst síðar. 

 
 
Taktu föstudaginn 13. október frá! 

11. október 2017 

 

Bleika slaufan. 

Föstudagurinn 13. október er Bleiki dagurinn. Bleiki dagurinn hefur notið sívaxandi vinsælda 

undanfarin ár í hinum bleika októbermánuði. Þennan dag hvetjum við alla í Grunnskóla 

Fáskrúðsfjarðar til að sýna samstöðu, klæðast bleiku og hafa bleikt í fyrirrúmi. 

 
 
Foreldraviðtöl 

06. september 2017 

 
 


