
4. BEKKUR

Skólaárið 2020-2021



Kennarar og skólaliðar

■ Eygló Karlsdóttir umsjónakennari

■ Karen Ósk Guðlaugsdóttir umsjónakennari

■ Sigríður Björk Kristinsdóttir umsjónakennari

■ Ástrós  Una Jóhannesdóttir kennari og 
snillinganámskeið

■ Erna Björk Jónsdóttir stuðningsfulltrúi

■ Harpa Lind Gylfadóttir stuðningsfulltrúi

■ Guðjón stuðningsfulltrúi eftir hádegi

■ Margrét Þorvaldsdóttir sérkennari

■ Erna Sigurðardóttir sund og íþróttir

■ Helena Rúnarsdóttir sund og íþróttir

■ Áslaug Ákadóttir íþróttir

■ Ingibjörg Harpa Ólafsdóttir íþróttir, sund og 
hreysti

■ Halldóra Árnadóttir heimilisfræði

■ Steindóra Steinsdóttir heimilisfræði

■ Eygló Gunnarsdóttir textílmennt

■ Bryndís Siemsen myndmennt

■ Samúel Þorsteinsson tónmennt

■ Valdís Sigurjónsdóttir smiðja



Helsta kennsluefni ■ Íslenska

– Bækur af bókasafni

– A4 stílabók

– Verkefni frá kennara

– Verkefni af vefnum

– Aukaefni

■ Stærðfræði

– Sproti

– Aukaefni

– Verkefni frá kennara

■ Samfélags- og náttúrufræði

– Ísland

■ Lífsleikni

– Uppeldi til ábyrgðar

– Umræður og bekkjarfundir



Ísland

– Saga

– Umhverfi 

– Þjóðhættir

– Náttúra 



Samræmd könnunarpróf

■ Íslenska 30. september 

■ Stærðfræði 1. október

■ Tvær tímasetningar

■ Nemendur mæta og fara heim að prófi loknu

■ Ef áhugi er fyrir hendi þá er hægt að fara inn á www.mms.is og skoða gömul 

könnunarpróf.

http://www.mms.is/


Mikilvæg skilaboð

■ Fatnaður........

■ Matur og nesti, hollt og gott.  Drykkjabrúsar eða glös

■ Heimalestur – mikilvægt !!

– Plastvasar í töskum með bókum og verkefnum

■ Gott samstarf milli foreldra og kennara er lykilatriði í 

velferð barnsins

■ Foreldrafulltrúar 



Aðrar mikilvægar dagsetningar fyrir áramót

■ 21. september – skipulagsdagur

■ 6. október – viðtalsdagur

■ 15., 16. og 19. október – vetrarfrí

■ 16. nóvember – skipulagsdagur

■ 19. desember – fyrsti í jólafríi



Frá íþróttakennurum

Sundtímar Gott er að yfirfara 

reglulega sundföt barnanna 

(s.s. gegnsæi, 

saumsprettur,...). Mikilvægt er 

að þau börn sem þurfa að 

nota sundgleraugu mæti alltaf 

með þau til að geta gert sitt 

besta í tímum.

Íþróttatímar í sal Allir nemendur 

verða að hafa meðferðis íþróttaföt 

( t.d. stuttbuxur/leggings, 

stuttermabol/hlýrabol) í 

tösku/poka til að skipta um í 

búningsklefa. 1. – 4.bekkir eru 

skólausir en eftir það er 

íþróttaskónotkun valfrjáls. 

Ef nemandi getur ekki verið með í íþrótta- eða 

sundtíma er best að hann komi með miða frá 

foreldri/forráðamanni eða sendi tölvupóst á 

íþróttakennara. 



Frá list- og verkgreinakennurum

■ Minna foreldra á að börnin séu mætt tímanlega í skólann á morgnana þar sem sú 

breyting er í vetur að tímarnir hjá okkur byrja kl 8. En ekki 8:20 eins og undanfarin 

ár. Þetta á aðallega við um yngsta stig og miðstig.

■ Námsmat í list og verkgreinum er i skoðun, búast má við að það verði með breyttu 

sniði vegna Weduc.

■ Að lokum má alveg minna foreldra á mikilvægi þess að barnið komið út sofið í 

skólann, sé búið að borða morgunmat, sé klætt eftir veðri og sé með hollt og gott 

nesti.



Weduc

■ Nýtt og spennandi forrit sem heitir enn sem komið er Weduc!!

■ https://weduc.com/

https://weduc.com/

