
Vordagar 2.- 4. júní   

Skólaslit 4.- 5. júní 

Allir nemendur í 8. og 9. bekk mæta kl. 09:00 alla dagana og skóladegi lýkur um kl. 13. 

Nemendur í 10. bekk mæta kl. 08:30 2. júní, kl. 09:00 3. júní og kl. 10:00 4. júní 

2. júní   

• Nemendur í 8. bekk mæta kl. 09:00 í heimstofur þar sem tekið verður 

manntal áður en lagt er af stað í ratleik um bæinn sem endar á Klambratúni. Þar 

verður farið í leiki og krakkarnir fá grillaðar pylsur og safa. Dagskrá lýkur um kl. 13:00. 

  

• Nemendur í 9. bekk mæta í heimstofur kl. 09:00 þar sem tekið verður manntal áður 

en lagt er af stað í ratleik sem endar í Hljómskálagarðinum. Þar verður farið  í leiki og 

krakkarnir fá grillaðar pylsur og safa. Dagskrá lýkur um kl. 13:00. 

 

• Nemendur í 10. bekk mæta kl. 08:30 á sal.  Þar verður fyrirlestur á vegum VR. Að 

honum loknum verður lagt af stað kl. 10:15 í ferð á Reykjanesið undir leiðsögn 

fararstjóra. Grillaðar pylsur og safi í boði. Áætluð heimkoma milli 14:00 og 15:00. 

 

3. júní  Útivistar- og hreyfidagur 

• Nemendur í öllum árgöngum mæta kl. 09:00 í heimastofur þar sem tekið verður 

manntal. Því næst fara nemendur í hópa sem þeir hafa þegar skráð sig í og fara í 

mismunandi verkefni.  

• Deginum lýkur með hamborgaraveislu um eittleytið. 

 

4. júní  

8. bekkur mætir í heimastofu kl. 09:00, tekið verður manntal og síðan fer hópurinn 

með rútu að Esjurótum. Gengið verður áleiðis upp að Steini en nemendur geta að 

sjálfsögðu ákveðið hve langt upp þeir fara. A.m.k. átta kennarar verða með í för og 

þess alltaf gætt að kennari sé fremst og aftast. Krakkarnir fá samloku og safa.  

Reiknað með heimkomu um kl. 13:00 

9. bekkur mætir í heimastofu kl. 09.00, tekið verður manntal og síðan farið með rútu   

í Mosfellsbæ þar sem gengið verður yfir Helgafellið.  A.m.k. átta kennarar verða með í 

för og þess alltaf gætt að  kennari sé fremst og aftast. Krakkarnir fá samloku og safa. 

Reiknað með heimkomu um kl. 13:00 

 

 

 



Tíundabekkjardagur/Skólaslit í 10. bekk 

10. bekkur mætir á sal kl. 10:00 þar sem verður skemmtidagskrá og krakkarnir skrifa í 

Árbókina hvert hjá öðru. Pizzuveisla verður um hádegisbil og reiknað er með að 

dagskránni ljúki um kl. 14:00. 

Kl. 17:00 mæta nemendur í 10. bekk aftur á sal til að taka við vitnisburðarskírteinum. 

Útskriftarathöfninni verður streymt til að foreldrar fái tækifæri til að fylgjast með. 

Nánari upplýsingar verða sendar í pósti þegar nær dregur. Nemendum og kennurum 

verður að venju boðið upp á veitingar að lokinni athöfn og gera má ráð fyrir að 

stundinni ljúki um kl. 19:00. 

Í ljósi aðstæðna er því miður ekki hægt að bjóða foreldrum til útskriftar eins og 

venja er. 

 

5. júní 

Skólaslit í 8. og 9. bekk 

8. bekkur mætir á sal kl. 09:00 þar sem skólastjóri ávarpar hópinn.  Að því loknu fara 

nemendur í heimstofu til umsjónarkennara sem kveður hópinn og afhendir umslag 

með gögnum um framvindu námsins. (Ekki gert ráð fyrir foreldrum) 

9. bekkur mætir á sal kl. 09:30 þar sem skólastjóri ávarpar hópinn.  Að því loknu fara 

nemendur í heimstofu til umsjónarkennara sem kveður hópinn og afhendir umslag 

með gögnum um framvindu námsins. (Ekki gert ráð fyrir foreldrum) 

 

 

 


