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2. tölublað apríl 2021 

 ..:Skólahald Laugalandsskóla:.. 

Skólastarfið  hjá okkur hefur gengið 

mjög vel í vetur. Við höfum ekki þurft 

að stytta eða breyta neinu sem nemur í 

kennslunni hjá okkur í vetur í tengslum 

við Covid. Skólahaldið nú eftir páska 

verður hefðbundið að því tilskildu að 

ekkert smit komi upp. Við gætum 

áfram að sóttvörnum og pössum vel 

upp á allt hreinlæti. Við biðjum foreldra 

og aðstandendur að koma ekki inn í 

skólabygginguna nema nauðsyn beri til 

og þá að nota andlitsgrímur.  

Við viljum þakka öllum í skólasam-

félaginu fyrir hvað vel hefur gengið í 

sóttvarnarmálum, það er grunnurinn að 

því að við getum haldið skólastarfinu 

óbreyttu. 

 

 

..:: Myndir á heimasíðunni ::.. 

Við minnum á að á heimasíðu 

skólans má finna myndir úr 

skólastarfinu. 

www.laugalandsskoli.is  

..:: Stóra upplestrarkeppnin ::.. 

Stóra upplestrarkeppnin verður haldin 

27. apríl á Kirkjubæjarklaustri.  

Undankeppni hefur farið fram í 

Laugalandsskóla og báru þær Anna Ísey 

Engilbertsdóttir og Hulda Guðbjörg 

Hannesdóttir sigur úr býtum. Thelma  

Lind Árnadóttir er varamaður. 

Raddir, samtök um vandaðan 

upplestur og framsögn, 

standa fyrir keppninni.  

..:: Framundan ::.. 

22. apríl - Sumardagurinn fyrsti (frí) 

13.maí - Uppstigningardagur (frí) 

19.-26.maí - Vorpróf 

24. maí - Annar í hvítasunnu (frí) 

27. maí - Vordagur 

28. maí - Umhverfisdagur 

31. maí - Starfsdagur & skólaslit 

..:: Árshátíð Laugalandsskóla ::..  

Þann 19. mars var árshátíðin haldin með óhefðbundum hætti frá því sem verið 

hefur. Á general prufunni, sem haldin var í aðdraganda árshátíðarinnar sjálfar, 

fengu leikskólabörn að koma og fylgjast með ásamt öllum skólanum, síðan var 

árshátíðinni streymt beint í gegnum netið. Þrátt fyrir að hafa enga áhorfendur í 

sal, lögðu börn og kennarar mikið á sig til að hafa hana sem flottasta.   

Þorbjörg Skarphéðinsdóttir, formaður nemendaráðs, setti árshátíðina ásamt því 

að kynna væntanleg atriði til leiks. Fyrst á svið voru börn úr 1. og 2. bekk. Þau 

höfðu verið að vinna í þemaverkefni um himingeiminn og fluttu söngatriði 

tengt því. Eftir vel heppnað atriði tóku 3. og 4. bekkur við. Þau fluttu leikritið  

Æfingin skapar meistarann. Fjallaði leikrit þeirra um hvernig það eru engin 

takmörk fyrir því hversu langt hægt er að komast með dugnaði og trú á sjálfum 

sér. Eftir að 3. og 4. bekkur hafði lokið sínu tók 

leiklistarvalið við með fyrstu   tvo hlutana af fjórum 

um einkaspæjarann Herkúles Poirot (Hercule Poirot). 

Strax á eftir þeim stigu 5. og 6. bekkur á svið með 

leikritið Símavandamál í Latabæ. Í enda leikritsins 

sýndu þau frumsaminn dans sem þau höfðu samið 

alveg sjálf. Leiklistarvalið steig þá á svið með 3. hluta 

leikþáttarins um Poirot. 7. bekkur fylgdi fast á eftir 

með leiknum fimmaurabröndurum sem slógu í gegn. 

Því næst var komið að 4. og síðasta þætti leiklistarvalsins. 8. bekkur setti á svið 

hæfileikakeppni sem bar nafnið Laugaland got talent. Í lok árshátíðarinnar 

komu nemendur úr tónlistarvali og sungu fyrir okkur þrjú lög. Lögin voru 

Maístjarnan eftir Jón Ásgeirsson, Vor í Vaglaskógi með Kaleo, í aðeins breyttri 

útgáfu og endað var á Hallelujah eftir Alexander Burke. Allt saman gekk þetta 

ljómandi vel og skein hver einasti nemandi í hlutverki sínu.  Allir gengu glaðir 

frá árshátíðinni, hvernig var annað hægt þar sem hvert atriði var öðru betra. 

Eins og kom fram hér áður var árshátíðinni streymt á netinu og er nú hægt að 

horfa á hana á Youtubesíðu skólans ásamt sýningunni frá Litlu-jólunum. Síðan 

heitir Laugalandsskóli í Holtum og er með svarthvíta merki skólans sem mynd. 

Við mælum með að allir kíki þangað sem fyrst og njóti á sama hátt og þeir sem 

komu að árshátíðinni. Við komum einnig til með setja árshátíðina og litlu-jólin á 

disk sem verður aðgengilegur í vor.  

..:: Textílmennt val ::.. 

Á vorönninni hafa 8 stúlkur verið í textílmennt. Verkefnin hafa aðallega verið unnin á 

saumavél en einnig hefur verið heklað og flíkur skreyttar með textíllitum. Í saumavélinni 

hafar verið  saumaðar grímur, buxur, hettupeysur, töskur og einnig eru nokkrar sem 

hafa verið að breyta fötum, þrengja, stytta 

og skreyta.  Eftir páska verður verkefni þar 

sem 2 vinna saman. Þar fær hver hópur 

nokkrar gamlar flíkur til að endurnýta og 

hanna nýja flík. 
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..:: Öskudagsskemmtun 1.-8. bekkur ::.. 

Föstudaginn 19. febrúar héldum við öskudagsskemmtun fyrir nemendur í 1. –8. bekk og heppnaðist hún einstaklega vel. 

Byrjað var á því að slá köttinn úr tunnunni. Nemendur skiptu sér í tvo hópa, yngri og eldri, og skiptust á að reyna að slá 

köttinn úr tunnunni. Skemmtuninni lauk með verðlaunaafhendingu fyrir skemmtilegustu og frumlegustu búninganna. Það var 

erfitt val fyrir dómnefndina, því húsið var fullt af flottum búningum.  

..:: Skólablaðið Varðan::.. 

Hafist var handa við gerð skólablaðsins Vörðunnar í október 2020. Nemendur 9. bekkjar skoðuðu gömul blöð og ræddu hvað 

þau vildu hafa í blaðinu, hvaða verkefni þau vildu taka að sér og mögulegar forsíðuhugmyndir. Byrjað var strax að hafa 

samband við auglýsendur, bæði þá sem hafa auglýst reglulega í gegnum árin og reynt að ná inn nýjum auglýsendum líka. 

Nemendur skiptu með sér verkum og var fyrst byrjað á að semja viðtöl fyrir nemendur og starfsfólk skólans, útskrifaða 

nemendur og frægan einstakling. Auk þess var samin spurningakeppni á milli kennara og nemenda þar sem báðir hópar voru 

spurðir út í málefni hins hópsins. Jafnframt var reynt að virkja aðra bekki skólans í að 

senda inn efni að eigin vali og komu inn margar skemmtilegar teikningar og ljósmyndir. 

Einnig fengu nokkrir bekkir ákveðin sérverkefni fyrir Vörðuna. Nemendur í 1. og 2. bekk 

teiknuðu myndir sem nemendur í 5. og 6. bekk sömdu síðan sögur um. Nemendur í 3. 

og 4. bekk teiknuðu skýringarmyndir um málshætti og nokkrir nemendur í 10. bekk 

skrifuðu rökfærslu– og heimildagreinar um ýmis málefni, s.s.  seiglu, jólapróf og 

Landmannaafrétt. Í blaðinu má líka finna minningar um skólagöngu 10. bekkjar sem og 

vangaveltur um framtíð þeirra. Enn fremur má finna ágrip af starfi Sigurjóns skólastjóra 

frá gömlum nemendum og starfsfólki. Að lokum er einnig að finna hinar ýmsu myndir 

frá skólastarfinu. Í gegnum ferlið vöknuðu ýmsar hugmyndir að efni á meðan aðrar 

duttu út. Til stóð í langan tíma að hafa „Among us“ forsíðu en síðan datt það úr tísku á 

methraða og þurfti því að breyta um forsíðu. Þegar febrúar 2021 gekk í garð vaknaði 

loks almennilega hugmynd um hvert þema blaðsins ætti að vera og var ákveðið að það 

væri „svefn“. Þið getið því átt von á því að finna hinar ýmsu myndir af sofandi eða 

þreytulegum nemendum og teiknimyndakarakterum. Krakkarnir í 9. bekk hafa unnið 

hörðum höndum að gerð blaðsins og útkoman er ljómandi skemmtilegt og fræðandi 

skólablað. Endilega festið kaup á því og styrkið um leið ferðasjóð 10. bekkjar.  


