
Kynning fyrir foreldra 8. bekkjar
Árgangur 2009

Skólaárið 2022-2023   



Nám og kennsla

 Allir nemendur hafa stundatöflu með sínum valgreinum

 Námsumhverfið Google Classroom er notað í ýmsum fögum 

 Nemendur hafa einn verkefnatíma á viku í skólanum til að vinna 
í þeim námsgreinum sem þeir þurfa og jafnvel klára heimanám

 Síðasti tíminn á föstudögum er í fjarnámi fram að áramótum, 
nemendur fá námsefni á Google Classroom á mánudegi og skila 
fyrir kl 16:00 á föstudegi

 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 nánar hér: 
https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/static/files/namsvisir/ny
r-namsvisir-2021-2022-i-vinnslu.pdf



Stundatafla 8. bekkjar

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

08.10- 09.10 Danska Íslenska Stærðfr/verkgreinar Samfélagsfræði Danska

9.30 - 10.30 Stærðfræði Enska Stærðfr/verkgreinar Stærðfræði/enska Íþróttir/sund

10.40 - 11.40 Íþróttir/sund Samfélagsfræði Verkefnatími Íslenska Náttúrufræði

11.40 - 12.10 M A T U R

12.10 - 13.10 Íslenska

Bekkjarfundur                                  

Val B Náttúrufræði Listgreinar Stærðfræði

13.15 - 14.15 Val A Val B Enska Val C Íslenska



Hagnýtar upplýsingar

 Námsmat og ástundun verður skráð á mentor.is

 Ástundun verður send heim í tölvupósti á tveggja vikna fresti

 Vikupóstur verður sendur heim á föstudögum

 Tilkynna þarf veikindi á hverjum degi sem nemandi er veikur á 
mentor eða ritari@fjallaskolar.is eða í síma 464-9150

 Hægt er að sækja um leyfi fyrir nemendur á mentor. 
Umsjónarkennari getur gefið leyfi í 2 daga, lengra leyfi gefa
skólastjóri eða deildarstjóri

 Athugið að leyfi frá skóla er ekki leyfi frá námi

 Nemendur í unglingadeild hafa val um að mæta í skólann í sínum 
bæjarkjarna á óveðursdögum og sinna sínu námi áfram eða vinna 
námspakka heima á Google Classroom sem settir eru inn að morgni

 Það þarf að tilkynna til skólans ef nemendur eru heima vegna 
veðurs



Ýmsar upplýsingar

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

 Gos og sælgæti er ekki leyfilegt í skólanum nema með sérstöku leyfi

 Nemendum stendur til boða að fá hafragraut á morgnanna í 
skólanum, það kostar ekkert og þarf ekki að skrá sig sérstaklega

 Í skólanum er stuðst við starfsaðferðir Uppeldis til ábyrgðar: 
https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is/skolinn/um-
skolann/uppeldi-til-abyrgdar

 Skólareglur og símareglur: 
https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is/skolinn/skolareglur

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

 Facebook síða bekkjarins: 
https://www.facebook.com/groups/363125377442894



Takk fyrir!

 Ég hlakka til samstarfsins ☺

 Ef einhverjar spurningar vakna hafið þá endilega samband: 

sillar@fjallaskolar.is


