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Nám og kennsla

 Allir nemendur hafa sína stundatöflu með valgreinum. 

 Nemendur hafa einn verkefnatíma á viku til að vinna í  ýmsum greinum í skólanum. 

 Kennsluáætlanir í öllum námsgreinum má nálgast á heimasíðu skólans.

 Unnin hefur verið námsvísir í samstarfi við ráðgjafafyrirtækið Ásgarð, þar sem tekin eru fyrir
ýmis þemu, sjá hér: https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/static/files/namsvisir/nyr-
namsvisir-2021-2022-i-vinnslu.pdf

 Námsumhverfi nemenda er Google classroom & Moodle

 Nemendaráð, kosnir eru tveir fulltrúar úr hverjum bekk til að vinna að félagstörfum innan
skólans. 

 Síðasti tími á föstudögum er í fjarnámi. Nemendur fá námsefni á Google classroom á 
mánudegi og skila fyrir kl 16:00 á föstudegi. 

https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/static/files/namsvisir/nyr-namsvisir-2021-2022-i-vinnslu.pdf?fbclid=IwAR0US7b3Bco3YDBB9-p84P8xZS_Zx0cFmig5cSIzeiAm0le5_FhR3s3lSbE


Hagnýtar upplýsingar

 Mentor - Appið

 Ástundun send heim á tveggja vikna fresti.

 Tilkynna veikindi á Mentor á hverjum degi sem nemandi er veikur eða á 

netfangið: ritari@fjallaskolar.is eða hringja í 4649150. 

 Leyfi: Umsjónarkennari gefur leyfi í hámark 2 daga. Lengra leyfi gefur

skólastjóri eða deildarstjóri.

 Þarf að tilkynna ef nemendur eru heima vegna veðurs.

 Athugið að leyfi frá skóla er ekki leyfi frá námi. 
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Ýmsar upplýsingar

 Nemendur borða nesti í frímínútum kl 9:10-9:30. 

 Nemendum stendur til boða að borða hafragraut á morgnanna í skólanum.

 Í skólanum er stuðst við starfsaðferðir Uppeldis til ábyrgðar. Sjá nánari upplýsingar á 
heimasíðu skólans. https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is/skolinn/um-skolann/uppeldi-til-
abyrgdar

 Skólareglur og símareglur:

 https://grunnskoli.fjallabyggd.is/is/stefnur-og-aaetlun/skolareglur

 Unnið er samkvæmt Olweusaráætlun gegn einelti: 
https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is/skolinn/ymsar-aaetlanir/olweus

 Facebooksíða bekkjarins: 
https://www.facebook.com/groups/1477532442328496/?notif_id=1599662849146330&notif_t
=group_invited_to_group&ref=notif

 Hafið samband ef eitthvað er: brynh@fjallaskolar.is
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Fjáröflun 10. bekkjar

 Óvissuferð 10. bekkjar er á skóladagatali 23.-26. maí

 Deildarstjóri skipuleggur ferðina í samráði við foreldra og nemendur

 Foreldrar sjá um að skipuleggja fjáröflun

 Gott er að stofna fjáröflunarnefnd 3-4 einstaklinga sem taka að sér að ákveða

hvaða fjáraflanir á að stefna að og halda utan um þær

 Fínt að nota facebook síðu foreldra til þess að skipuleggja fjáröflunina og

koma upplýsingum til foreldra

 Dæmi um fjáraflanir sem gefist hafa vel: sala á jólapappír, ís og áleggi

 Áætlaður kostnaður fyrir hvern nemanda er um 90.000 – 100.000 kr

 Hafið endilega samband ef ykkur vantar frekari upplýsinga


