
 

 

 

 

Ágætu fjölskyldur nemenda í 5.-10. bekk 

 

Skipulag síðustu daga skólaársins 2015-2016  

 

 

 Föstudagurinn 3. júní  

 Prófadagur hjá 5.-6. bekk. 

  

 7.-10. bekkur í Vallalandi.  

 

 Mánudagurinn 6. júní 

 5. bekkur: Nemendur ganga í Hellisskóg og gróðursetja tré. 

 

 6. bekkur: Vorferð/nánar í tölvupósti frá umsjónarkennurum. 

 

 7. bekkur: Ferð í Þórsmörk, mæting í skólann kl: 8.10. 

 

 8.-10. bekkur: Vallaland. 

 

Muna: Klæða sig eftir veðri! 
 

 Þriðjudagurinn 7. júní - Vorhátíðardagur 

 5.-6. bekkur: Nemendur mæta kl. 8:10 í skólann og byrja daginn með 

 umsjónarkennurum sínum. Um klukkan 10:20 hefst vorhátíð Vallaskóla sem haldin 

 verður á skólalóðinni á svæðum í kringum skólann. Þeir sem vilja mega koma í 

 furðufötum. Að lokinni hátíðinni eða um kl. 12:15 verður öllum boðið til grillveislu í 

 samvinnu við foreldrafélag Vallaskóla í portinu við aðalinnganginn í Vallaskóla. 

 

 7. bekkur: Heimferð úr Þórsmörk. 

 

 8.-10. bekkur: Lokadagur í Vallalandinu. 

 

Foreldrar eru velkomnir í grillveisluna og jafnframt á hátíðina sjálfa 

Opið hús verður í Vallalandinu á milli kl: 10:00-12:00 

 

Muna: Klæða sig eftir veðri! 

 

 

 



 Miðvikudagurinn 8. júní - Skólaslit og einkunnaafhending  

 Skólaslit kl. 10:00: Nemendur í 1.-5. bekk. Mæting í íþróttasal. Eftir athöfnina ganga 

 nemendur til bekkjastofu með umsjónarkennara sínum. 

  

 Skólaslit kl. 11:00: Nemendur í 6.-9. bekk. Mæting í íþróttasal. Eftir athöfnina ganga 

 nemendur til bekkjastofu með umsjónarkennara sínum. 

 

 Dagskrá í íþróttasalnum, ávarp skólastjóra og tónlistaratriði.  

 

 Forráðamenn eru beðnir að mæta með börnum sínum á skólaslit. 

 

 Fimmtudagurinn 9. júní - Starfsdagur  

 

 Föstudagur 10. júní - Útskrift í 10. bekk 

 Kl. 12:00 Generalprufa í íþróttasal. Allir útskriftarnemendur eiga að mæta. Æfing fyrir 

 athöfnina um kvöldið. 

 

 Kl. 18:00 Útskrift í íþróttasal Vallaskóla með dagskrá og kaffiveitingum í boði 

 foreldra/forráðamanna nemenda í 10. bekk. Gera má ráð fyrir að athöfnin standi yfir í 

 u.þ.b. 2 klukkustundir. Sjá nánar í bréfi frá deildarstjóra. 

 

 Mánudagurinn 13. júní - Starfsdagur 

 

 

 

Takk fyrir veturinn og eigið ánægjulegt sumar   

Starfsfólk Vallaskóla 

 




