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Vallaskóla 21. maí 2014. 
 

Ágætu foreldrar/forráðamenn nemenda í 7.-10. bekk 
Senn líður að lokum skólaársins í eldri deild. Hér eru upplýsingar um skipulag síðustu 
dagana frá 22. maí – 6. júní 2014: 
 
Foreldrar eru sérstaklega minntir á að fylgja börnum sínum vel eftir varðandi rétt 
námsgögn í prófum, bókaskilum og klæðnaði í útiveru. 
 
Það er mikilvægt fyrir nemendur að fá góða næringu og góða hvíld fyrir prófin. Við hvetjum foreldra 
að stuðla að því að börn þeirra fari snemma að sofa og fái sér staðgóðan (uppáhalds) morgunverð 
áður en lagt er af stað í próf. 
 
Nemendur fara heim að prófum loknum.  
 
Skila á lestrarbókum á bókaskilastöðvum í Austurrými og anddyri (þó ekki 7. bekkur). 
 
Hádegisverður í mötuneyti: Opið er frá kl. 11.00 á námsmatsdögum 22.-30. maí. 

 
Fimmtudagurinn 22. maí 
 
7. bekkur – Þórsmörk. 
 
8. bekkur –  
Próf í ensku. Hefst kl. 9.00. Prófað er eftir hópum. TS hópur er í stofu 26. DS hópur er í stofu 29. AH hópur er í stofu 25.  
 
9. bekkur –  
Próf í stærðfræði. Hefst kl. 9.00. Prófað er eftir hópum. SAG hópur er í stofu 31. RS hópur er í stofu 20. HLG hópur er í 
stofu 32. PÖA hópur er í stofu 24. SÞ hópur er í stofu 21.  
 
10. bekkur –  
Próf í íslensku. Hefst kl. 9.00. Allir 10. bekkir taka próf í íþróttasalnum (minni hópur í stofu 28 – sjá betur upplýsingar á 
staðnum).  

 
Föstudagurinn 23. maí 
 
7. bekkur – Þórsmörk 
 
8. bekkur –  
Próf í náttúrufræði. Hefst kl. 9.00. 8. MA er í stofu 24. 8. HS er í stofu 20. 8. Minni hópur er í stofu 32 og 21 – sjá betur 
upplýsingar á staðnum).  
 
9. bekkur –  
Próf í ensku. Hefst kl. 9.00. Prófað er eftir hópum. TS hópur er í stofu 26. AH hópur er í stofu 25. DS og ALS hópur er í 
stofu 29. SÞ hópur er í stofu 21.  
 
10. bekkur –  
Próf í dönsku. Hefst kl. 9.00. Allir 10. bekkir taka próf í íþróttasalnum (minni hópur í stofu 31 – sjá betur upplýsingar á 
staðnum).  

 
Mánudagurinn 26. maí 
 
7. bekkur –  
Próf í dönsku kl. 8.10. Próf í lesskilningi kl. 9.50. 7. MIM í stofu 23. 7. BA í stofu 22. Minni hópur er í stofu 24. 
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8. bekkur –  
Próf í íslensku. Hefst kl. 9.00. 8. MA er í stofu 26. 8. HS er í stofu 28. Stoðhópur er í stofu 27 og 21.  
 
9. bekkur –  
Próf í náttúrufræði. Hefst kl. 9.00. 9. DS er í stofu 25. 9. MM er í stofu 30. 9. KH er í stofu 20. Minni hópur er í stofu 32 – 
sjá betur upplýsingar á staðnum).  
 
10. bekkur –  
Próf í stærðfræði. Hefst kl. 9.00. Allir 10. bekkir taka próf í íþróttasalnum (minni hópur í stofu 32, 25 og 21 – sjá betur 
upplýsingar á staðnum).  

 
Þriðjudagurinn 27. maí - Námsmatsdagur 
 
7. bekkur –  
Kl. 8.10 Próf í náttúrufræði. Kl. 9.50 Próf í ensku. 7. MIM er í stofu 23. 7. BA er í stofu 22. Minni hópur er í stofu 32.  
 
8. bekkur –  
Próf í samfélagsfræði. Hefst kl. 9.00. 8. MA er í stofu 26. 8. HS er í stofu 24. 8. Minni hópur er í stofu 25 og 21 – sjá betur 
upplýsingar á staðnum).  
 
9. bekkur –  
Próf í samfélagsfræði. Hefst kl. 9.00. 9. DS er í stofu 29. 9. MM er í stofu 30. 9. KH er í stofu 28. Minni hópur er í stofu 20 
– sjá betur upplýsingar á staðnum).  
 
10. bekkur –  
Próf í samfélagsfræði. Hefst kl. 9.00. Allir 10. bekkir taka próf í íþróttasalnum (minni hópur er í stofu 31 og 21 – sjá betur 
upplýsingar á staðnum).  

 
Miðvikudagurinn 28. maí - Námsmatsdagur 
 
7. bekkur –  
Kl. 8.10 Próf í málfræði. Kl. 9.50 Próf í stafsetningu. 7. MIM er í stofu 23. 7. BA er í stofu 22. Minni hópur er í stofu 27.  
 
8. bekkur –  
Próf í dönsku. Hefst kl. 9.00. 8. MA er í stofu 25. 8. HS er í stofu 24. Minni hópur er í stofu 32 og 21 – sjá betur 
upplýsingar á staðnum.  
 
9. bekkur –  
Próf í íslensku. Hefst kl. 9.00. 9. DS er í stofu 26. 9. MM er í stofu 30. 9. KH er í stofu 28. Minni hópur er í stofu 29 – sjá 
betur upplýsingar á staðnum.  
 
10. bekkur –  
Próf í ensku. Hefst kl. 9.00. Allir 10. bekkir taka próf í íþróttasalnum (minni hópur er í stofu 31 og 21 – sjá betur 
upplýsingar á staðnum).  
 

 
 
Fimmtudagurinn 29. maí – Uppstigningardagur og frí 

 
Föstudagurinn 30. maí - Námsmatsdagur 
 
7. bekkur –  
Kl. 8.10 Próf í stærðfræði. Kl. 9.50 Próf í stærðfræði, áframhald. 7. MIM er í stofu 23. 7. BA er í stofu 22. Minni hópur er í 
stofu 27.  
 
8. bekkur –  
Próf í stærðfræði. Hefst kl. 9.00. Prófað er eftir hópum. SAG hópur er í stofu 31. HLG hópur er í stofu 32. GEM hópur er í 
stofu 30. SÞ hópur er í stofu 21.  
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9. bekkur –  
Próf í dönsku. Hefst kl. 9.00. 9. DS er í stofu 25. 9. KH er í stofu 24. 9. MM er í stofu 26 (minni hópur er í stofu 28 – sjá 
betur upplýsingar á staðnum).  
 
10. bekkur –  
Próf í náttúrufræði. Hefst kl. 9.00. Allir 10. bekkir taka próf í íþróttasalnum (minni hópur er í stofu 20 og 21 – sjá betur 
upplýsingar á staðnum).  

 
Mánudagurinn 2. júní - Vordagur 
 
7. - 10. bekkur –  
Kl. 8.10 Fjör á Völlunum. Nemendum í eldri deild skipt í hópa og unnið er með þrautir. Mæting í umsjónarstofur. Skóla 
lýkur um kl. 12.00. Muna að haga klæðnaði eftir veðri. 

 
Þriðjudagurinn 3. júní - Vordagur 
 
7. bekkur –  
Kl. 8.10 Hjólaferð. Sjá nánari upplýsingar frá umsjónarkennara. Muna að haga klæðnaði eftir veðri og ekki gleyma 
hjálminum! 
 
8. bekkur –  
Kl. 8.10 Ratleikur. Mæting í umsjónarstofur. Kl. 10.10 Frímínútur. Kl. 10.30 Ratleikur, áframhald. Skóla lýkur um kl. 12.00. 
Muna að haga klæðnaði eftir veðri. 
 
9. bekkur –  
Kl. 8.10 Fjölleikar. Mæting í umsjónarstofur. Kl. 10.10 Frímínútur. Kl. 10.30 Fjölleikar, áframhald. Skóla lýkur um kl. 12.00. 
Muna að haga klæðnaði eftir veðri. 
 
10. bekkur –  
Kl. 8.10 Útivist með umsjónarkennurum. Mæting í umsjónarstofur. Muna að haga klæðnaði eftir veðri. Kl. 10.10 
Frímínútur. Kl. 10.30 Fræðsla um umferðarmál og slys með Benna Kalla - stofa 20. Skóla lýkur um kl. 12.00. 

 
Miðvikudagurinn 4. júní – Vorhátíðardagur 
 
7. bekkur –  
Kl. 8.10 Tími með umsjónarkennara í bekkjarstofu. Kl. 9.30 Frímínútur. Kl. 9.50 Leikir. Kl. 11.10 Grillmatur og 
skemmtilegheit á skólalóð. Skóla lýkur um kl. 11.30. Muna að haga klæðnaði eftir veðri. 
 
8. bekkur –  
Kl. 8.10 Tími með umsjónarkennara. Kl. 9.30 Frímínútur. Kl. 9.50 Bekkjakeppni í íþróttasal. Kl. 11.10 Grillmatur og 
skemmtilegheit á skólalóð. Skóla lýkur um kl. 11.30. Muna að haga klæðnaði eftir veðri. 
 
9. bekkur –  
Kl. 8.10 Tími með umsjónarkennara. Kl. 9.30 Frímínútur. Kl. 9.50 Bekkjakeppni í íþróttasal. Kl. 11.10 Grillmatur og 
skemmtilegheit á skólalóð. Skóla lýkur um kl. 11.30. Muna að haga klæðnaði eftir veðri. 
 
10. bekkur –  
Kl. 8.10 Tími með umsjónarkennara. Kl. 9.30 Frímínútur. Kl. 9.50 Bekkjakeppni í íþróttasal. Kl. 11.10 Grillmatur og 
skemmtilegheit á skólalóð. Skóla lýkur um kl. 11.30. Muna að haga klæðnaði eftir veðri. 
 
Foreldrar eru velkomnir í grillmatinn! 

 
Fimmtudagurinn 5. júní – Starfsdagur 
 
Í dag er starfsdagur og undirbúningur fyrir skólaslit. Nemendur í fríi. 
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Föstudagurinn 6. júní - Skólaslit 
 
Skólaslit 1.-9. bekkjar með dagskrá. Ávarp skólastjóra og einkunnaafhending. Nemendur mæta fyrst í heimastofur sínar. 
Síðan fylgja þeir kennurum sínum inn í íþróttasal og skólaárinu er slitið með formlegum hætti. Nemendur í 1.-9. bekk eru 
þá komnir í sumarfrí. 
 
Mæting: 
 
Yngri deild 1. – 6. bekkur kl. 10.00 
 
Eldri deild 7. – 9. bekkur (utan 10. bekkur) kl. 11.00 
 
Foreldrar velkomnir! 
 
Skólaslit hjá 10. bekk: Æfing (generalprufa) verður fyrst haldin kl. 12.00 í íþróttasalnum (nauðsynlegt að allir 
nemendur mæti, einnig áramótanemendur). Athöfnin sjálf hefst kl. 18.00 og fer fram í íþróttasalnum á Sólvöllum. 
Eftir hana er boðið upp á veitingar en það er í umsjá foreldra og foreldratengla. 

 
Almennar upplýsingar til forráðamanna nemenda í 8.-10. bekk: 
 
Nemendur eiga að vera mættir í lokapróf ekki seinna en kl. 8:50 (það þarf að lesa upp, dreifa prófum o.s.frv). Mikilvægt er 
að nemendur mæti stundvíslega í prófin annars missa þeir af hluta þeirra. Einnig valda þeir nemendur sem seinir eru 
mikilli truflun.  
 
Nemendur mega hafa meðferðis smá nesti (þá í íláti sem ekki skrjáfar í) og drykk (ekki sykraðan gosdrykk) sem þeir geta 
haft á borðinu. Einnig er gott að vera í þykkum sokkum og hlýrri peysu – sérstaklega fyrir 10. bekkinga, sem taka próf í 
íþróttasal (ef það er svalt í veðri). Það skal vera slökkt á farsímum og tónhlöðum! 
 
 

Takk fyrir veturinn og eigið ánægjulegt sumar ☺☺☺☺  - Starfsfólk Vallaskóla 


