
9. bekkur 

29. maí – 8. júní 2017 í Garðaskóla 
Nú er síðustu vorprófunum í Garðaskóla lokið og við taka dagar með óhefðbundinni dagskrá fram að 

skólaslitum.Nemendur eru beðnir um að  fylgjast vel með öllum tímasetningum og hvað þarf að hafa 

meðferðis þessa daga inni í Námfúsi.  

Hafið í huga að dagskráin er talsvert ólík á milli árganga alla næstu viku og eins milli 

umsjónarbekkja í 8. bekk.  

Mánudagurinn 29. maí Starfskynningar á vegum foreldra í 8. og 9.bekk 
og nemendur því úr húsi, þeir sem fara í 
kynningar á vegum skólans munu fá sms með 
nánari tímasetningum. 

Þriðjudagurinn 30. maí 9.bekkur mætir í skólann kl.9:00, dagskrá til 
14:00. Muna bókaskil, bæði safnbækur og 
námsbækur. 
Þeir 8. og 9.bekkingar sem vilja panta og kaupa 
kjúklingavefju sem afgreidd verður á vorhátíð 7.júní 
koma með 400,- og skila til umsjónarkennara síns. 

 

Miðvikudagurinn 31. maí 9.bekkur mætir í skólann kl.9:00 verður í 
skipulagðri dagskrá með umsjónarkennara, sjá 
nánar í Námfúsi. 

Fimmtudagurinn 1. júní 9.bekkur leggur af stað í tveggja daga vorferð í 
Vatnaskóg.  
Rútur leggja af stað frá Garðaskóla kl.8:30, 
áætluð heimkoma er kl.14:00 daginn eftir. 
Þeir sem ekki fara í vorferðina verða í 
skipulögðu starfi í Garðaskóla á meðan.  
Tímasetningar verða auglýstar þegar nær 
dregur. 

Föstudagurinn 2. júní 9.bekkur er enn í Vatnaskógi. 
Þeir sem ekki eru í vorferðum í 8. og 9. bekk 
verða í skipulögðu starfi í Garðaskóla á meðan.   

Mánudagurinn 5. júní Annar í hvítasunnu - frídagur 

Þriðjudagurinn 6. júní Göngudagur: 
9.bekkur. Fjallganga á Helgafell. Farið með rútu 
frá Garðaskóla kl.8:30. 
Mikilvægt að vera klæddur og skóaður eftir 
veðri. Gott nesti er einnig mikilvægt (þeir sem 
eru í áskrift hjá skólamat á þriðjudögum fá 
samloku og drykk áður en lagt er af stað). 

Miðvikudagurinn 7. júní Heilsudagur og vorhátíð. Mæting kl.8:30 í 
umsjónarstofur. 
Í hádeginu verður boozt í boði foreldrafélagsins. 
Kjúklingavefja í matsölu fyrir þá sem skráðir eru 
í mat. 
Þeir sem EKKI eru skráðir í mat geta þó tryggt 
sér vefju með því að panta hana og greiða 29. 
og 30. maí. 



Fimmtudagurinn 8. júní Skólaslit. 
8. bekkur kl.10:00. 
9. bekkur kl.9:00 og  
10. bekkur kl.17:00.  

 


