
Vinna við lokaverkefni í 10. bekk  
Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

Prófadagar 15.-21. maí 

20. maí 
Prófadagur 
 
 
 

21. maí 
Prófadagur 
 
 

22. maí 
 
Vorferð 10. bekkjar 

23. maí 
 
Vorferð 10. bekkjar 

24. maí 
 
Vorferð 10. bekkjar 

27. maí 
 
Lokaverkefni 
Mæting 8:30 til 
leiðsagnarkennara. 
Úrvinnsla verkefna samkvæmt 
verklýsingu. 
 
Þristurinn, Textíll, myndmennt 
og smíðastofa opnar milli kl. 
10:00 og 12:00 

28. maí 
 
Mæta kl. 8:30-10:00 hjá 
umsjónarkennara til að 
skila námsbókum og í 
skápaþrif. 
 
Mæta svo til 
leiðsagnarkennara. Vinna 
samkvæmt verklýsingu í 
lokaverkefni. Þristurinn, 
Textíll, myndmennt og 
smíðastofa opnar milli kl. 
10:00 og 12:00 

29. maí 
 
Lokaverkefni 
Mæting 8:30 til 
leiðsagnarkennara. 
Úrvinnsla verkefna samkvæmt 
verklýsingu. 
 
Þristurinn, Textíll, myndmennt og 
smíðastofa opnar milli kl. 10:00 
og 12:00 

30. maí 
 
Uppstigningardagur - frí 

31. maí 
 
Skipulagsdagur - frí 

3. júní 
 
Lokaverkefni 
Mæting 8:30 til 
leiðsagnarkennara. 
Úrvinnsla verkefna samkvæmt 
verklýsingu. 
 
Hópar verða boðaðir með 
leiðsagnarkennara út í Ásgarð 
til að skoða rýmið og ræða um 
tækjakost/óskir um 
staðsetningu. 
 
Þristurinn, textíll, myndmennt 
og smíðastofa opnar milli kl. 
09:30-11:30 og 12:00-14:00 

4. júní 
 
Lokaverkefni 
Mæting 8:30 til 
leiðsagnarkennara. 
Úrvinnsla verkefna 
samkvæmt verklýsingu.  
 
Þristurinn, textíll, 
myndmennt og 
smíðastofa opnar milli kl. 
09:30-11:30 og 12:00-
14:00 
 

Klára úrvinnslu fyrir 
sýningu! 
 

5. júní 
8:10 – hitta umsjónarkennara 
8:30 – hitta leiðsagnarkennara 
9.00- 11. 30 Uppsetning bása Í  
                       Ásgarði 
 
11.30- 12.00  Fótbolti 10b  
                         vs. kennarar  
12.00- 13.00   8. og 9. bekkur 
koma á sýningu (skipt í árganga). 
Athugið þetta er einnig 
matartími – skipta með sér 
verkum á básnum svo allir 
komist í mat.  
  
13.30- 15.00 Sýning fyrir 
áhugasama og aðstandendur 
15.00- 16.00 Allir sýningabásar 
teknir niður/frágangur 
 

6. júní 
 
Mæting til umsjónarkennara milli kl. 
9:00-11:00. 

 
 
 
 
 
Útskrift 10. bekkjar  
kl. 17:00 
 
 

 
 

Sumarfrí!  

 

 

Allir hópar hitta 

leiðsagnarkennara sinn 

a.m.k. einu sinni á dag 

kl. 8:30, og svo eftir 

þörfum í samráði við 

kennara. 

 

Í byrjun hvers dags er 

mikilvægt að fara yfir 

verkefni dagsins, hver 

ætlar að gera hvað og 

hvernig. 

 

Í lok dags er mikilvægt 

að fara yfir hvað gekk 

vel þann daginn og hvað 

hópurinn stefnir á að 

gera daginn eftir.  

Leiðarbók fyrir hvern 

dag skal skila til 

leiðsagnarkennara. 


