
SKÝRINGAR VIÐ SKÓLADAGATAL ODDEYRARSKÓLA 2018-2019 

 

21. ágúst Skólasetning. Tímasetningar auglýstar á heimasíðu skólans.  

4. 
september 

Útivistardagur. Allir nemendur fara í göngu- eða hjólaferð. Foreldrar fá bréf frá skólanum með nánara skipulagi. 
Dagurinn er með óhefðbundnu tímaskipulagi og því mögulegt að nemendur mæti seinna eða fari fyrr úr skóla en venja 
er á þessum vikudagi. Ef illa viðrar þennan dag verður útivist mögulega frestað. 

16. október Viðtalsdagur. Foreldra- og nemendaviðtöl. Forráðamenn fá bréf frá umsjónarkennara varðandi skráningu í viðtöl. 

17. október Starfsdagur kennara. Nemendur í leyfi. 

18. - 19. 
október 

Haustfrí nemenda og kennara. Lokað í frístund 19. október. 

14. 
nóvember 

Starfsdagur kennara. Nemendur í leyfi. 

16. 
nóvember 

Dagur íslenskrar tungu. Nemendur taka þátt í verkefnum sem tengjast deginum. 

20. 
desember 

Litlu jól. Þessi dagur telst sem tvöfaldur nemendadagur. Fyrr um daginn er hefðbundinn skóladagur en eftir hádegið 
verða litlu jól þar sem nemendur og starfsfólk koma saman á sal. 

7. - 11. 
janúar 

7. bekkur fer í skólabúðirnar að Reykjum í Hrútafirði. Umsjónarkennari sendir forráðamönnum upplýsingar tímanlega 
fyrir ferð. 

25. - 26. 
janúar 

Árshátíð nemenda Oddeyrarskóla. Allir nemendur skólans undirbúa árshátíðaratriði til að sýna á sal. Föstudaginn 25. 
janúar eru nemendur með lokaæfingu og sýna þá öðrum nemendum skólans. 
Laugardaginn 26. janúar eru þrjár sýningar á sal fyrir gesti. Kaffihlaðborð á vegum foreldrafélagsins er á milli sýninga. 

4. - 8. 
febrúar 

Heilsuvika. Nemendur og starfsfólk taka þátt í heilsutengdum viðburðum, m.a. lífshlaupinu. 

7. febrúar Útivistardagur (gæti færst til vegna veðurs). Skíðaferð fyrirhuguð og dagsskipulag gæti breyst þannig að nemendur komi 
heim fyrr en venjulega í einhverjum tilvikum.  

25. febrúar Starfsdagur kennara. Nemendur í leyfi. 

26. febrúar Viðtalsdagur. Foreldra- og nemendaviðtöl. Forráðamenn fá bréf frá umsjónarkennara varðandi skráningu í viðtöl. 

6. - 8. mars Vetrarfrí nemenda og kennara. Lokað í frístund 6. mars. 

12. - 14. 
mars 

Nemendur í 9. bekk þreyta samræmd könnunarpróf í íslensku, stærðfræði og ensku. Prófin eru tekin rafrænt. 

20. mars Upplestrarkeppni 7. bekkjar. Lokahátíð í MA kl. 17:00. Tveir fulltrúar skólans taka þátt. 

12. apríl Síðasti dagur fyrir páska. Nemendur spila páskabingó. Þessi dagur er óhefðbundinn og nemendur koma fyrr heim en 
stundatafla segir til um. 

25. apríl Sumardagurinn fyrsti. Frídagur. 

2. maí Starfsdagur kennara. Nemendur í leyfi. Lokað í frístund. 

27. - 29. maí Nemendur 10. bekkjar fara í skólaferðalag til Reykjavíkur og í Skagafjörð. 

3. júní Ratleikur og sund. Nemendur fara í ratleik um bæinn og fara í sund fyrir eða eftir. Nánari upplýsingar berast frá 
umsjónarkennara í vikunni á undan. 

4. júní  Skólaslit. Tvöfaldur dagur. Fyrst er styttur skóladagur. Skólaslit eru fyrir 1. - 7. bekk kl. 13:00 og fyrir 8. - 10. bekk kl. 
17:00. 

 


