
 

SKÓLASLIT 

ÁSLANDSSKÓLI - FRÉTTABLAÐ 

4. tölublað, 10. árgangur - maí 2011 

Flórgoðinn 

Meðal efnis í 

þessum Flórgoða: 

Skólaslit 

Vordagar í 

hverjum árgangi 

fyrir sig 

Næsta skólaár 

Bókaskil 

Vilji einhver vinur kær 

vísur mínar heyra 

syng ég eins og sunnanblær 

sumarljóð í eyra. 

GOÐI segir: 

Flórgoðinn er fréttablað Áslandsskóla. 

Útgáfa blaðsins er rafræn og tölublöð má einnig finna á vefsetri skólans www.aslandsskoli.is 

FORRÁÐAMENN ERU HVATTIR TIL AÐ LESA BLAÐIÐ YFIR MEÐ BÖRNUM SÍNUM. 

Tímasetningar á skólaslitum 3. júní verða sem hér segir: 

  

Nemendur í 1.-4. bekk kl. 9.00 

Nemendur í 5.-7. bekk kl. 10.00 

Nemendur í 8.-9. bekk kl. 10.30 

Nemendur í 10. bekk kl. 11.30 (athöfn hefst kl. 12.00) 

  

Í öllum árgöngum mæta nemendur í heimastofu og ganga þaðan í sal skólans. 

Umsjónarkennarar veita bréflega/rafrænt nánari upplýsingar. 

NÆSTA SKÓLAÁR 
Skipulag fyrir næsta skólaár er nú í fullum gangi. 

Skólasetning fyrir skólaárið 2011-2012 verður þriðjudaginn 23. ágúst næstkomandi. 

Vetrarfrí verða 20.-21. október á sama tíma og í Flensborgarskóla. 

Vetrarfrí verður í fyrsta skipti á vorönn í Áslandsskóla, dagana 1.-2. mars 2012. 

Skólaárinu 2011-2012 lýkur með skólaslitum föstudaginn 8. júní 2012. 

Vinsamlega skilið bókasafnsbókum sem fyrst.  Allar bækur eiga að vera komnir í hús fyrir 18. maí.   

Ef bókum er ekki skilað eða þær týnast þarf að greiða fyrir þær á bókasafni skólans. 

BÓKASKIL 

MUNUM VORHÁTÍÐ ÁSLANDSSKÓLA 21. MAÍ KL. 10.00 

/r?ck_sm=eaa2b09f&mmid=246494687&rpos=1&ref=20096&r=http%3A%2F%2Fbirdcare.com%2Fbin%2Fshowpic%2F32%2Frg%2F1
/r?ck_sm=eaa2b09f&mmid=246494687&rpos=1&ref=20096&r=http%3A%2F%2Fbirdcare.com%2Fbin%2Fshowpic%2F32%2Frg%2F1
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Flórgoðinn 

1. bekkur 
9.-13. maí 

Mánudagur 9. maí   

Síðasti heimavinnupakki fer heim. 

Fimmtudagur 12. maí   

Sameiginleg morgunstund. 

16.-20. maí    Hefðbundin vika 

23.-27. maí 

Mánudagur 23. maí   

Skipulagsdagur – nemendur í fríi. 

Fimmtudagur 26. maí   

Brosbók heim. 

Föstudagur 27. maí      

Íþróttadagur / Heimalestur endar, nemendur skila lestrarbókum. 

30.maí – 3.júní 

Mánudagur 30 maí  

Vorferð 

Þriðjudagur 31. maí    

Námsmatsmappa heim 

Miðvikudagur 1. júní 

Foreldradagur 

Fimmtudagur 2. júní 

Uppstigningardagur  -  frí 

Föstudagur 3. júní 

Skólaslit 

2. bekkur 
Mánudaginn 16. maí förum við í vorferð og er ferðinni heitið í 

Húsdýragarðinn.  Við förum þangað með rútu og fáum leiðsögn um 

garðinn. Við tökum með okkur hádegismat frá nemendaeldhúsinu en 

gott væri ef nemendur tækju með sér einn ávaxtasafa/mjólk í 

hressingu.  Mjög mikilvægt er samt sem áður að borða hollan og 

góðan morgunmat fyrir ferðina. 

Nauðsynlegt er að börnin komi klædd eftir veðri og með hlífðarfatnað 

meðferðis.  

 

Mánudaginn  23. maí er skipulagsdagur og því enginn skóli hjá 

nemendum þann dag.  

 

Þriðjudaginn 24. maí kemur Brosbók heim og eiga nemendur að fylla 

út sjálfsmat fyrir apríl/maí. Henni á að skila aftur í skólann 

fimmtudaginn 26. maí. 

 

Föstudaginn 27. maí er íþróttadagur. Mæting samkvæmt stundaskrá. 

Nemendur mæta klæddir eftir veðri. Við göngum á Ásvelli þar sem 

íþróttadagurinn verður haldinn úti.  Eingöngu þarf lítinn bakpoka með 

nesti þennan dag, enginn skólataska né íþróttaföt. 

 

Þriðjudaginn 31. maí. Námsmatsmappan og Brosbók koma heim. 

Muna að taka með í foreldraviðtal. 

 

Miðvikudaginn 1. júní er foreldradagur. Þá koma nemendur með 

foreldrum sínum í viðtal. Nánari upplýsingar um tímasetningar síðar. 

Ef sérstakar óskir eru um viðtalstíma er hægt að senda tölvupóst á 

umsjónarkennara. 

 

Fimmtudaginn 2. júní er uppstigningardagur-frí. 

 

Föstudagur 3. júní eru skólaslit. Nemendur mæta í heimastofu og 

fara í röð hjá umsjónarkennara og ganga á sal. Að lokinni stuttri 

afhöfn fara nemendur aftur í heimastofu og fá afhentan vitnisburð. 

 

 

 

3. bekkur 
6. maí föstudagur 

Ásheimar fara með strætó á Listasafn Íslands, foreldrar velkomnir, sjá blað 

og tölvupóst. 

10. maí þriðjudagur 

Við munum ganga í Öldutúnsskóla kl. 8.10, þar munum við sjá  leiksýningu 

hjá 3. bekkjar nemendum. Annars venjulegur skóladagur. 

12. maí fimmtudagur 

SMT-hátíð í Áslandsskóla, sameiginleg morgunstund. 

13. maí föstudagur 

Ægisheimar fara með strætó á Listasafn Íslands, foreldrar velkomnir, sjá blað 

og tölvupóst.  

21. maí laugardagur 

Sumarhátíð foreldrafélagsins. Þeir sem geta sýna valin atriði úr 

Ávaxtakörfunni, nánar auglýst síðar. 

23. maí mánudagur 

Skipulagsdagur, frí hjá nemendum. 

24. maí þriðjudagur 

Vorferð! Við tökum strætó niður í bæ og göngum þaðan á Víðistaðatún, 

eyðum deginum þar, grillum pylsur og leikum okkur. Þeir sem vilja geta tekið 

háfa og fötur með. Foreldrar velkomnir, nánar auglýst síðar. 

27. maí föstudagur 

Íþróttadagur á skólatíma, nánar auglýst síðar. 

31. maí þriðjudagur 

Síðasti skóladagurinn. Námsmatsmappa fer heim. 

1. júní miðvikudagur  

Foreldradagur. 

2. júní fimmtudagur 

Uppstigningardagur, frí 

 

3. júní föstudagur 

Skólaslit 



Blaðsíða  3 

4. tölublað, 10. árgangur - maí 2011 

4. bekkur 
9.-13. maí 

Þriðjudagur 10. maí   

Síðasti heimavinnupakki fer heim 

Fimmtudagur 12. maí   

Sameiginleg morgunstund 

16.-20. maí 

Þriðjudagur 17. maí  

Vorferð (gönguferð og nesti)  

Fimmtudagur 19. maí   

Stjörnutjald 

23.-27. maí 

Mánudagur 23. maí   

Skipulagsdagur – nemendur frí. 

Föstudagur 27. maí  

Íþróttadagur / heimalestur endar 

30.maí – 3.júní 

Þriðjudagur 31. maí   

Bjartir dagar kl. 10 – 10.45 á Thorsplani  /  námsmatsmappa og 

brosbók heim 

Miðvikudagur 1. júní   

Foreldradagur  

Fimmtudagur 2. júní  

Uppstigningardagur  -  frí. 

Föstudagur 3. júní   

Skólaslit  

6. bekkur 
9.-13.maí 

Námsmat á Skóladagur / námsmat—nánar hjá kennurum 

16.-20. maí 

Skóladagur / námsmat 

23.-27.maí 

Mánudagur 23.maí – Skipulagsdagur – nemendur frí. 

Miðvikudagur 25.maí – Skóladagur / námsmat 

Miðvikudagur 25.maí – Heimsókn Hrafnsheima á Kjarvalsstaði á 

skólatíma. 

Fimmtudagur 26.maí – Skóladagur / námsmat 

Föstudagur 27.maí – Íþróttadagur, koma léttklædd eftir veðri. 

30.maí – 3.júní 

Mánudagur 30.maí – Ýmis náttúrufræðiverkefni úti. Koma klædd eftir 

veðri. 

Þriðjudagur 31.maí – Fuglaveisla sundferð Hrafnsheimar og 

Flókaheimar. 

Miðvikudagur 1. júní – Foreldradagur. Nánari tímasetning síðar. 

Fimmtudagur 2. júní – Uppstigningardagur frí. 

Föstudagur 3. júní – Skólaslit. Nánari tímasetning síðar. 

5. bekkur 
Alla daga er kennt samkvæmt stundaskrá. 

9.-13. maí 

Föstudagur 6. maí   síðasti heimavinnupakki fer heim 

Fimmtudagur 12. maí  sameiginleg morgunstund 

Föstudagur 13. maí könnun í ensku 

16.-20. maí 

Þriðjudagur 17. maí könnun í málfræði 

Föstudagur 20. maí könnun í stærðfræði    

23.-27. maí 

Mánudagur 23. maí  skipulagsdagur – nemendur frí 

Þriðjudagur 24. maí hjólaferð hjá Jötunheimum  

Miðvikudagur 25. maí hjólaferð hjá Garpheimum   

Föstudagur 27. maí  íþróttadagur- heimalestur endar 

30.maí – 3.júní 

Mánudagur 30. maí hjólaferð hjá Grettisheimum 

þriðjudaginn 31. maí  brosbók heim 

Miðvikudagur 1. júní               foreldradagur- skila brosbók 

Fimmtudagur 2. Júní Uppstigningardagur  -  frí. 

Föstudagur 3. júní   skólaslit  

7. bekkur 
Föstudagur  6. maí 

Próf í stafsetningu.   

Þriðjudagur 10. maí 

Kaflapróf í stærðfræði. Hnit og reikniaðgerðir. 

Föstudagur 13. maí 

Próf í bókmenntum - lesskilningur. Vanda málið: Bls. 82-91. 

Þriðjudagur 17. maí 

Próf í íslensku - málfræði. 

Fimmtudagur 19. maí 

Fyrri hluti prófs í landafræði. 

Föstudagur 20. maí 

Seinni hluti prófs í landafræði. 

Þriðjudagur 24. maí 

Stærðfræðipróf. 

Fimmtudagur 26. maí 

Vorferð.  

Föstudagur 27. maí 

Íþróttadagur.   

Miðvikudagur 1. júní 

Foreldradagur. Nemendur mæta með foreldrum sínum í viðtal. Tími 

auglýstur síðar. 

Föstudagur 3. júní 

Skólaslit.   

  

Skóli ávallt samkvæmt stundaskrá – nema annað sé tekið fram. 



Kríuási 1 

221 Hafnarfirði 

Sími: 585 4600 

Bréfsími: 585 4610 

www.aslandsskoli.is 

aslandsskoli@aslandsskoli.is 

ÁSLANDSSKÓLI - FRÉTTABLAÐ 

Flórgoðinn 
Fréttablað Áslandsskóla 

Ábyrgð, hönnun, umbrot og skrif: 

Leifur S. Garðarsson 

skólastjóri www.aslandsskoli.is 

8. bekkur 
Mánudagur 23.maí   

Skipulagsdagur. 

Fimmtudagur 26.maí   

Þrífa og tæma skáp 

Föstudagur 27. maí   

Íþróttadagur á Ásvöllum. Mæting er 

samkvæmt stundaskrá. 

Mánudagur 30.maí   

Vorsprell. Ferð á Hvaleyrarvatn. Þar ætlum 

við að grilla og fara í nokkra létta leiki. 

Nemendur eiga að mæta með eitthvað létt á 

grillið (pylsur eða hamborgara). Endilega 

koma með bolta, krikket, badminton eða 

annað sem ykkur dettur í hug. Mæting er 

8:10 og ætlunin er að vera komin til baka upp 

í skóla 13:20. Nemendur fara síðan í lotur og 

klára skóladaginn samkvæmt  stundaskrá. 

Þriðjudagur 31.maí   

Skila öllum námsbókum á bókasafnið. 

Miðvikudagur 1.júní  

Foreldradagur 

Fimmtudagur 2.júní 

Uppstigningardagur - frí 

Föstudagur 3.júní     

Skólaslit. Upplýsingar um mætingu kemur 

síðar 

Aðra daga er mæting samkvæmt stundaskrá 

9. bekkur 
Föstudagur 27.maí  

Íþróttadagur. Mæting 8.10 

10:55 – Matur og frímínútur 

11: 45-Lagt af stað frá skóla 

12:15 – Dagsskrá á Ásvöllum. 

13:15 – Ganga heim/upp í skóla. 

Annars hefðbundinn skóladagur 

Mánudagur 30.maí  

Mæting kl. 8.10.  Gönguferð í Skógrækt 

Hafnarfjarðar og gróðursett tré. Nemendur 

mæta í viðeigandi klæðnaði.  

Þriðjudagur 31.maí  

Vorferð/fuglaveisla. Mæting kl. 8.30. – nánari 

upplýsingar síðar. 

Þeir sem eru í mataráskrift fá nestispakka 

með sér. 

Miðvikudagur 1.júní   

Foreldraviðtöl 

Fimmtudagur 2.júní  

Uppstigningardagur - frí 

Föstudagur 3. júní  

Skólaslit.  

10. bekkur 
13.-20. maí   

Unnið að lokaverkefni. 

Föstudagur 20. maí    

Kynning á lokaverkefni kl. 12:00 – 14:30 – nánari 

tímasetning fyrir hvern hóp síðar. Skila öllum 

bókum á bókasafn sem eftir eru og lykli af skáp. 

Námsmatsmappan fer heim til eignar. 

Mánudagur 23. maí    

Útskriftarferð. Mæting kl. 9:00 með farangur og 

gengið frá greiðslu ferðar. Lagt af stað frá 

Áslandsskóla kl. 9:30. Blað með nánari 

upplýsingum um ferðina kemur síðar. 

Miðvikudagur 25. maí    

Áætluð heimkoma úr vorferð er upp úr hádegi – 

póstur verður sendur til foreldra samdægurs, 

þegar nánari tímasetning er ljós og skrifstofan 

verður látin vita 

Fimmtudagur 26. maí    

Skipulagsdagur hjá 10. bekk 

Föstudagur 27. maí   

Starfskynningar. Nemendur mæta ekki í skólann 

heldur á þann starfskynningar-stað sem þeir hafa 

valið sér, hvort sem kynningin varir í eina eða 

fleiri klukkustundir. 

Mánudagur/Þriðjudagur 30.- 31. maí   

Skyndihjálparnámskeið í samstarfi við 

RKÍ.  Mæting: 8:10 – 14:00. Nemendur fá 

eininguna metna í framhaldsskóla fyrir 

þátttökuna. Skráning  hjá umsjónarkennara í 

síðasta lagi föstudag 27. maí. 

Kostar 4000 kr, greiða í síðasta lagi 30.maí. 

Föstudagur 3.júní       

Skólaslit kl. 12:00. Nemendur mæta kl. 11:30 og 

foreldrar/forráðamenn kl. 12:00. 

Snyrtilegur klæðnaður.  Nemendur koma með 

veitingar á hlaðborð, þ.e. brauðrétti, 

köku  eða  þess háttar.  Mikilvægt að nemendur 

hafi með sér veitingarnar kl. 11:30 svo hægt sé 

að raða á borðið. Vinsamlegast látið 

umsjónarkennara vita sem fyrst hvað hver og 

einn kemur með á hlaðborð. 

Nemendur athugið að ENGINN nemandi fær 

vitnisburð á skólaslitum hafi viðkomandi ekki 

skilað öllum þeim bókum sem á að skila. 


