
ÁSINN
NÓVEMBER 2021

FRÉTTABRÉF



Eva Björk Fanney Arna Ýr Gísli Geir

Hekla Sóley Karl Viðar Rafn Orri Rakel

Kæru foreldrar/forráðamenn og nemendur,
Nú er starfið komið á fleygiferð og hefur mætingin verið
gríðarlega góð hjá okkur. Við erum ansi bjartsýn á að geta haldið
flesta þá viðburði sem eru fastir á hverju ári eins og böll, ferðir,
keppnir o.fl. Við ákváðum að útbúa þetta fréttabréf fyrir ykkur til
að fá betri innsýn í okkar starfsemi. Njótið! 

Starfsfólk 2021-2022 



Liðnir viðburðir Framundan í
nóvember

Halloween ball
Nemendaráð skólans sá um að
skipuleggja þvílíkt flott Halloween ball.
Mætingin var fram úr vonum og var
ballið rosalega vel heppnað hjá þeim.
Veitt voru verðlaun fyrir óhuggnalegasta,
fyndnasta og frumlegasta búninginn.

Skólaskate
Hjólabrettakeppnin Skólaskate fór fram
föstudaginn 22 . október . Hún var haldin
í Brettafélagi Hafnarfjarðar og tóku átta
fulltrúar frá okkar skóla þátt. Keppnin var
bæði fyrir mið- og unglingadeild og
hnepptu krakkarnir okkar nokkur
verðlaun og viðurkenningar.

221 ball
Miðvikudaginn 10. nóvember munum
við halda sameiginlegt ball með
Skarðshlíðar-, Hraunvalla- og Setbergs-
skóla. Ballið verður haldið í Hraunvalla-
skóla að þessu sinni og verður þemað
80's rave. Fram koma Dj Dóra Júlía og
Sprite Zero Klan, miðaverð er 2000kr.
Húsið opnar kl. 19:30 og lýkur 22:00

Félagsmiðstöðvavika
15. - 19. nóvember er ungmenna og
félagsmiðstöðvavika. Nemendaráðið
mun útbúa kynningarmyndband um
Ásinn og síðan vonumst við eftir því að
geta boðið foreldrum og öðrum að
koma til okkar á opið hús mánudaginn
15. nóv og miðvikudaginn 17. nóv.  Þetta
er tilvalið tækifæri til þess að koma og
kynnast starfsemi okkar betur. 

Rímnaflæði
Föstudaginn, 26. nóvember, mun
Samfés halda Rímnaflæði. Það er
rappkeppni þar sem ungmennin af
höfuðborgarsvæðinu taka þátt með
frumsömdu lagi og texta. Skráning fyrir
Rímnaflæði mun fara af stað síðar í
nóvember.



Dagskrá í nóvember



Nemendaráð



Klúbbar

D&D

Dungeons and

Dragons

Miðvikudagar

19:30-22:00

RafíþróttirMiðvikudagar15:00 - 16:20
 
 

Stíll

hönnunarkeppni

 
 

Veistu svarið
spurningakeppni
Hefst í nóvember

Ert þú meðhugmynd að klúbbisem við getumútfært saman? Hafðu samband viðstarfsmenn Ássins!



Við erum á
samfélagsmiðlum

Við höldum úti facebooksíðu fyrir foreldra/forráðamenn
unglingadeildar. Þar setjum við inn ýmsar upplýsingar ásamt
dagskrá fyrir hvern mánuð. Endilega fylgið þessari slóð og
biðjið um að fá að vera meðlimir í hópnum: 
 https://www.facebook.com/groups/1434778143560578 

Facebook

Instagram
Við erum á instagram undir nafninu asinn1 . Við erum mjög virk
þar og viljum við endilega að allir sem eiga aðgang að
instagram fylgji okkur, bæði foreldrar og krakkar í
unglingadeild.


