
Skýringar með skóladagatali 
 

Skólaárið 2021-2022 

23. ágúst Skólasetning. Skertur skóladagur. Tímasetningar auglýstar á heimasíðu skólans.  
23. og 24. ágúst, viðtöl í 1. bekk.  
Frístund opin 7:45 - 16:15 þann 23. ágúst og fyrir 1. bekk þann 24. ágúst og frá 7:45 – 
16:15 og einnig frá 7:45-9:00 þann 25. ágúst og frá kl. 11:00 sama dag. 

September Búið er að óska eftir dvöl að Reykjum í september en ekki hefur verið úthlutað. 
Nemendur 7. bekkjar dvelja eina viku í skólabúðum að Reykjum í Hrútafirði.  

2. september Göngudagur. Allir nemendur fara í gönguferð. Farið verður með rútu og gengið á fjall í 
nágrenninu. Hefðbundin stundaskrá brotin upp þennan dag. Foreldrar fá bréf frá 
skólanum með nánara skipulagi. Ef illa viðrar þennan dag verður útivist mögulega frestað. 

8. september Dagur læsis. Allir árgangar vinna sérstaklega að læsi þennan dag. 

24. september Skólahlaup ÍSÍ. Stundaskrá brotin upp vegna skólahlaupsins. 

16. september Dagur íslenskrar náttúru. 

29. og 30. 
september 

Nemendur í 7. bekk þreyta samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði.  

26.september Evrópski tungumáladagurinn. Laugardagur. 

6. og 7. október Nemendur í 4. bekk þreyta samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði.  

13. október Fjölgreindadagur - öðruvísi dagskrá.  

14. október Skipulagsdagur kennara.   Nemendur í leyfi. 
Frístund opin 7:45 - 16:15. 

15. október Viðtalsdagur. Foreldraviðtöl. Forráðamenn fá bréf frá umsjónarkennara varðandi 
skráningu í viðtöl. Skertur skóladagur. 

Frístund opin 7:45 - 16:15 . 

18. og 19. 
október 

Haustfrí nemenda og kennara.  
Opið í frístund 18. október 7:45 – 12:00. Opið frá 7:45-16:45 þann 19. október 

23. október Fyrsti vetrardagur. Laugardagur. 

8. nóvember Forvarnardagur gegn einelti.  

16. nóvember Dagur íslenskrar tungu – öðruvísi dagskrá. 

20. nóvember Dagur mannréttinda barna. 

23. nóvember Skipulagsdagur kennara.   Nemendur í leyfi. 
Frístund opin 7:45 - 16:15. 

1. desember Fullveldisdagurinn. 

8. desember Jólaþema. Stundaskrá brotin upp. Jólamatur í boði fyrir alla nemendur gegn greiðslu. 



20. desember Litlu jól. Skertur nemendadagur. Frístund opin 7:45-16:15, en nemendur taka þátt í 
hátíðardagskrá með bekkjarfélögum. 

21. og 22. 
desember 

Jólafrí nemenda og kennara. Frístund opin frá 7:45-16:15. 

23. desember Þorláksmessa. Frístund lokuð. 

24. desember Aðfangadagur. Frístund lokuð. 

27. – 30. 
desember 

Jólafrí nemenda og kennara. Frístund opin frá 7:45-16:15. 

31. desember Gamlársdagur. Frístund lokuð. 

3. janúar Skipulagsdagur. Frístund opin frá 7:45- 16:15. 

6. janúar Þrettándinn 

21. janúar Bóndadagur. 

21. janúar Árshátíð nemenda Oddeyrarskóla. Föstudagurinn er tvöfaldur dagur, annar skertur 
nemendadagur en hinn uppbrotsdagur. Sýningar fyrir nemendur. 

22. janúar Laugardagur, þrjár sýningar á sal fyrir gesti. Kaffihlaðborð á vegum foreldrafélagsins er á 
milli sýninga. Dagurinn er skertur skóladagur. 

23. janúar Skipulagsagsdagur. Frístund opin 7:45 - 16:15. 

4. febrúar Árshátíðarball unglingastigs. 

6. febrúar Dagur leikskólans. Sunnudagur. 

11. febrúar Dagur íslenska táknmálsins. 

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

16. febrúar Útivistardagur í Hlíðarfjalli. Skertur skóladagur. Dagurinn gæti færst til.  

20. febrúar Konudagur. Sunnudagur. 

28. febrúar og 
1. mars. 

Viðtalsdagar. Foreldra- og nemendaviðtöl. Forráðamenn fá bréf frá umsjónarkennara 
varðandi skráningu í viðtöl. Frístund opin 7:45 - 16:15 

17. – 19. 
febrúar 

Vetrarfrí nemenda og kennara. 
Lokað í frístund á öskudegi. 
Frístund opin 27. og 28. febrúar 13:00-16:15 

8. – 10. mars Samræmd próf í 9. bekk. Íslenska, stærðfræði, enska.  

14. mars Sagur stærðfræðinnar 

30. og 31. mars 
mars 

Smiðjudagar. Hefðbundin stundaskrá brotin upp. 

8. mars Síðasti dagur fyrir páska. Nemendur spila páskabingó. Hefðbundin stundaskrá brotin upp. 



10. apríl Pálmasunnudagur 

11. – 13. apríl Páskafrí nemenda og kennara. Frístund opin 7:45-16:15 þann 11. og 12. apríl en lokuð frá 
klukkan 12:00 þann 13. apríl 

14. apríl Skírdagur. Lokað. 

15. apríl Föstudagurinn langi. Lokað. 

17. apríl Páskadagur. Sunnudagur. 

18. apríl Annar í páskum. Lokað. 

21. apríl Sumardagurinn fyrsti. Lokað. 

1. maí Verkalýðsdagurinn. Sunnudagur. 

6. maí Skipulagsdagur. Frístund opin 7:45-12:00. Lokuð eftir hádegi. 

23. – 25. maí 10. bekkur í skólaferðalagi. 

26. maí Uppstigningardagur. Lokað. 

1. júní Uppbrotsdagur. Hefðbundin stundaskrá brotin upp.  

2. júní  Uppbrotsdagur, skertur skóladagur. Dagskrá lýkur um hádegi. 

3. júní  Skólaslit. Skertur skóladagur. Frístund opin frá 7:45-16:15. 
1. – 7. bekkur fyrri hluta dags og unglingastig seinni part. Nánar auglýst síðar. 

 


