
Skýringar með skóladagatali 2019-2020 
Haustönn 

Ágúst 

6. Skólaleikur hefst. Nemendur sem eru að byrja í 1. bekk geta komið í Skólaleik. 

19. Síðasti dagur hjá Skólaleik. 

22. Skólasetning. Nemendur koma á skólasetningu á sal kl. 9:00 og fara síðan í 
stofur til umsjónarkennara. 

26. Nemendur 7. bekkjar fara að Reykjum í Hrútafirði og dvelja í 5 daga ásamt 
umsjónarkennara. 

29. Útivistardagur, gönguferð. Skóladagur gæti orðið skertur. Dagsetning gæti breyst 
sökum veðurs. 

September 

8.  Dagur læsis, haldið upp á hann föstudaginn 6. september. 

19. Nemendur 7. bekkjar þreyta samræmd könnunarpróf í íslensku. 

20.  Nemendur 7. bekkjar þreyta samræmd könnunarpróf í stærðfræði. 

26. Nemendur 4. bekkjar þreyta samræmd könnunarpróf í íslensku. 

27.  Nemendur 4. bekkjar þreyta samræmd könnunarpróf í stærðfræði. 

Október 

3. Fjölgreindardagur. Uppbrotsdagur.  

15. Skipulagsdagur. Nemendur í leyfi. 

16.  Nemenda- og foreldraviðtöl. Foreldrar skrá tíma hjá umsjónarkennara. 

17.-18. Haustfrí. Kennarar og nemendur í leyfi.  

Nóvember 

8. Baráttudagur gegn einelti. Velferðarnefnd undirbýr dagskrá. 

11.  Skipulagsdagur. Nemendur í leyfi. 

16.  Dagur íslenskrar tungu. Dagskrá í tilefni hans verður föstudaginn 15. nóvember. 

20. Dagur mannréttinda barna. Athygli vakin á mannréttindum barna. 

Desember 

19. Dagskrá vegna jóla. Uppbrotsdagur. 

20.  Litlu jól. Stofujól haldin í kennslustofum og svo er dagskrá á sal fyrir alla. 



Nemendur unglingastigs halda sín litlu jól að kvöldi 19. desember. Skóladagur 
gæti orðið skertur. 

Vorönn 2020 

Janúar 

2. Skipulagsdagur. Nemendur í leyfi. 
*Kennarar geta unnið þennan dag af sér með teymisvinnu á haustönn.  

24. Nemendasýningar fyrir árshátíð. Hefðbundinn skóladagur er til 12:45. 
Nemendasýningar hefjast kl. 13:00. 

25. Árshátíðardagur. Þrjár árshátíðarsýningar fyrir foreldra og aðra gesti með 
kaffihlaðborðum á vegum foreldrafélagsins á milli. Hver hópur sýnir á einni 
árshátíðarsýningu en 10. bekkur sýnir á öllum sýningunum. 

27. Frídagur vegna árshátíðar (sem haldin er á laugardegi). 

Febrúar 

13. Útivistardagur í Hlíðarfjalli. Þessi dagur getur færst til eftir því hvenær við fáum 
aðgang að fjallinu og hvernig viðrar. Skóladagur gæti orðið skertur. 

17.-21. Heilsuvika. Nemendur vinna ýmis heilsutengd verkefni og taka þátt í 
Lífshlaupinu. 

24. Skipulagsdagur. Nemendur í leyfi. 

25. Nemenda- og foreldraviðtöl 

26.-28. Vetrarfrí.  

Mars 

18.-19. Smiðjudagar. Þematengd vinna skipulögð af kennurum. Fyrri dagurinn er 
skilgreindur sem uppbrotsdagur en síðari dagurinn er uppbrotsdagur sem gæti 
orðið skertur. 

Apríl 

3. Bingó og skautar. Nemendur spila páskabingó á sal og fara á skauta í 
Skautahöllinni.  

4.-13. Páskafrí. 

23.  Sumardagurinn fyrsti. Allir starfsmenn og nemendur í leyfi. 

Maí 

1. Verkalýðsdagurinn. Leyfi. 

21.  Uppstigningardagur. Leyfi. 

22.  Skipulagsdagur. Nemendur í leyfi. 



27.-29. Skólaferðalag 10. bekkjar. 

Júní 

1 Annar í hvítasunnu. Leyfi. 

2.  Útivistardagur.  

3. Ratleikur og sund. 

4. Oddóleikar. Nemendur fara á milli stöðva sem kennarar skipuleggja. Skóladagur 
gæti orðið skertur. 

5.  Hefðbundinn kennsludagur. 
Skólaslit kl. 13:00 fyrir 1. - 7. bekk og kl. 17:00 fyrir 8. - 10. bekkur.  
Útskriftarkaffi er að loknum síðari skólaslitum fyrir nemendur 10. bekkjar, foreldra 
og starfsfólk. 

 


