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..:: Þemadagar og árshátíð skólans ::.. 

Vikuna 12. – 16. mars voru þemadagar í skólanum. Þemað að þessu 

sinni var Harry Potter og ævintýri hans. Skólastofurnar tóku 

stakkaskiptum þar sem þær voru innréttaðar í anda heimavistanna 

fjögurra í Hogwarts og nemendur gátu látið sköpunargleðina njóta sín í 

skreytingum.  Til að gera vistirnar sem best úr garði fóru nemendur um 

skólann og sönkuðu að sér ýmsu dóti af göngunum, svo sem sófum, 

uppstoppuðum fuglum og ýmsu öðru tilfallandi sem þótti hæfa tilefninu. 

Nemendum var skipt á vistirnar þvert á árganga.  

Á meðal þess sem nemendur gerðu þessa daga var að búa til 

töfrasprota og hálsbindi, baka og skreyta kökur og aðstoða við að 

útbúa skreytingar fyrir árshátíðina. Einnig fór dágóður tími dag hvern í 

æfingar fyrir árshátíðarleikritið. Kennarar mættu í búningum alla vikuna 

og nemendur í hvítum skyrtum. Aðstandendum var síðan boðið að 

koma og skoða herlegheitin fimmtudaginn 15. mars. Á hverri vist var 

boðið upp á kökur og drykki og nemendur sýndu skemmtiatriði, svo 

sem rapp, söng og upplestur.  

Vikunni lauk með árshátíð að kvöldi föstudagsins 16. mars. Sýnt var 
leikrit byggt á sögunum um Harry Potter sem leiklistaval skólans samdi 
ásamt kennara sínum, Bæring Jóni Breiðfjörð Guðmundssyni og  
Vilborgu Maríu Ísleifsdóttur frá Fosshólum. Vilborg og Bæring 
leikstýrðu verkinu og léku allir nemendur skólans og stóðu sig með 
mikilli prýði. Mikil vinna var lögð í alla umgjörð, svo sem skreytingar og 
sviðsmynd til að gera sýninguna sem glæsilegasta í tilefni 60 ára 
afmælis skólans.  Að sýningu lokinni var boðið uppá veitingar í 
íþróttasal skólans, sem foreldrar nemenda í 10. bekk höfðu veg og 
vanda af.  

 

 

 

 

...::Vorpróf::.. 

Vorpróf byrja þriðjudaginn 
22.maí og lýkur 

mánudaginn 28.maí.  
Alla prófdaga er keyrt heim   

kl. 13:25.  

..::Vordagur::.. 

Þriðjudaginn 29. maí 
fögnum við vori í skólanum 
og þá spreyta nemendur í 

5. - 9. bekk sig á 
skemmtilegum stöðvum 

bæði inni og úti. 
Nemendur í 1.- 4. bekk 

munu einnig koma til með 
að eiga skemmtilegan dag 
með umsjónarkennurum 
sínum. Skólabílarnir aka 

heim kl.13:25. 

..::Umhverfisdagur::.. 

 Miðvikuaginn 30. maí 
verður umhverfisdagur hjá 
5.- 9. bekk, frá kl. 8:30 til 

12:30. Þann dag eru 
nemendur í 1. - 4. bekk 

ekki í skólanum.  

Þennan dag hreinsum við 
beð, þrífum glugga og 

berum á timbur svo 
eitthvað sé nefnt.  

Í hádeginu verður venju 
samkvæmt grillveisla. 

Nauðsynlegt er að 
nemendur komi í 

vinnufötum sem henta fyrir 
ofangreind verkefni.  
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..:: Myndasyrpa frá árshátíð ::.. 

1. og 2. bekkur 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. og 4. bekkur 

5., 6. og 7. bekkur 
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..:: Kósýkvöld ::.. 

Þriðjudagskvöldið 8. maí hélt tónlistarvalið sitt árlega kósýkvöld. Kósýkvöldið er nokkurskonar 

uppskeruhátíð nemenda. Þar stíga allir á stokk og flytja lög sem þeir hafa verið að æfa í vetur. 

Kennari þeirra í vetur var Karitas Hafdís Gígja. Kaffihúsastemning ríkti og dýrindis veitingar, sem 

nemendur sáu um, voru fram bornar í hléinu. 

..::Tengsl skóla efld::.. 

Miðvikudaginn 9. maí heimsóttu nemendur af miðstigi grunnskólans á Hellu okkur. Heimsóknin er 

hluti af eflingu tengsla milli nemenda skólanna tveggja en í haust fóru okkar nemendur af miðstigi í 

heimsókn á Hellu. Heimsóknin gekk í alla staði vel, farið var í ratleik þar sem nemendunum var 

skipt í 7 hópa og var blandað í hópunum frá okkur og Hellu. Síðan var boðið í mat og ljúffengt 

lambalæri og tilheyrandi. Nemendur áttu því góða stund saman eins og sjá má á  myndunum. 
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Ábyrgð: Sigurjón Bjarnason, skólastjóri  

..:: Nemendurnir sem yfirgefa okkur í vor ::.. 

Á hverju hausti tökum við á móti 

nýjum nemendum sem stíga sín 

fyrstu skref í grunnskóla. Sömuleiðis 

kveðjum við eldri nemendur á hverju 

vori sem munu halda áfram göngu 

sinni eftir menntaveginum.  

Þeir nemendur sem brátt ljúka nú 

námi sínu hér við skólann eru 

þeir: Brynjar Örn Steinarsson, 

Óskar Ásgeirsson og Tristan Gylfi 

Ólafsson. Þeir komu allir 

á mismunandi tíma í 

Laugalandsskóla eins 

og gengur og gerist og 

til gamans setjum við 

hér nokkrar eldri 

bekkjarmyndir af þeim. 

Á fyrstu myndinni er 

Brynjar í 1. bekk ásamt 

þáverandi bekkjar-

félögum og Huldu 

Brynjólfsdóttur kennara. 

Síðasta myndin var tekin núna nýlega þar sem þeir klæðast peysum sem þeir fá 

frá skólanum í lok 10. bekkjar.   

Það má með sanni segja að þessir drengir hafi þroskast, eflst og orðið að 

vöskum einstaklingum sem eru góð viðbót við mannlífsflóruna og það er með 

gleði í hjarta sem við skilum þeim frá okkur til frekara náms.  

Við þökkum þessum strákum kærlega fyrir samstarfið og óskum þess að þeim 

vegni vel í því sem þeir munu taka sér fyrir hendur í framtíðinni! 

 

..:: Styrkur til krabbameinssjúkra barna ::.. 

Gréta Ingþórsdóttir formaður styrktarfélags krabbameinssjúkra barna kom í 

heimsókn í skólann í apríl og tók á móti 137.000 króna gjöf nemenda til 

félagsins. Um var að ræða peninga sem söfnuðust á auka-sýningunni á Harry 

Potter í byrjun apríl, en nemendur höfðu tekið sameiginlega ákvörðun um að í 

stað þess að hafa aðgangseyri væri fólki boðið að styrkja þetta góða málefni 

með frjálsum framlögum. Við viljum þakka þeim sem komu á sýninguna 

kærlega fyrir stuðninginn og komuna. 

..::Vorferðalag 10. bekkjar::.. 

Fimmtudaginn 24. maí fara 

drengirnir úr 10. bekk í sitt 

árlega vorferðalag. Víða 

verður farið og margt gert 

m.a. í klettasig og 

litboltakeppni. Drengirnir 

koma aftur heim sunnudaginn 

27. maí. 

 

 

 

..::Skólalok::.. 

Fimmtudaginn 31. maí  

kl. 19:00 verða skólaslit 

Laugalandsskóla.  

 

 

 

..::Mynddiskar til sölu::.. 

Að venju hefur skólinn tekið  

litlu jólin og árshátíð skólans 

upp á mynddisk og stendur 

öllum til boða að kaupa hann. 

Í ár eru báðar hátíðar á sama 

diski og kostar diskurinn  

1.500 kr. Áhugasömum er 

bent á að hafa samband við 

Thelmu kennara í símanúmer 

skólans eða í tölvupósti: 

thelma@laugaland.is vilji þeir 

fá eintak. Einnig verða 

diskarnir til sölu á 

skólaslitunum. 


