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Skóladagatal  

 Skóladagatal skólaárið 2017 – 2018  

◦ Skipulagsdagar í grunnskólum hverfis 3 (Linda-, Sala- og Smáraskóli):  6. október, 20. 

nóvember (sameiginlegur í öllum grunnskólum), 3. janúar, 13. mars og 18. maí.  

◦ Skólasetning þriðjudaginn 22. ágúst og skólaslit fimmtudaginn 7. júní.  

◦ Vetrarleyfi fimmtudaginn 26. október og föstudaginn 27. október á haustönn.  Á 

vorönn mánudaginn 19. febrúar og þriðjudaginn 20. febrúar.     

◦ Jólatrésskemmtanir miðvikudaginn 20. desember (síðasti dagur fyrir jólafrí) og 

starfið hefst aftur miðvikudaginn 3. janúar (skipulagsdagur).   

◦ Foreldraviðtöl:  10. október og 8. febrúar. 

◦ Fjölgreindarleikar:  17. og 18. október.   

◦ Heilsudagar:  22. og 23. mars.   

Skoladagatal-2017-2018.pdf
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Skólamatur    
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Skólamatur    
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Skólamatur    
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Skólamatur    



7

Skólalóð Smáraskóla

 Ekki farið í framkvæmdir hjá okkur í sumar.  

 Rætt um að fara í undirbúningsvinnu í haust.   

 Settur á fót starfshópur skipaður fulltrúum starfsmanna, foreldra, nemenda 

og fulltrúum bæjaryfirvalda.  Vonandi í næsta haust.   

 Metið í áfanga 1-2 var að endurhanna leiksvæði og endurnýja hluta 

leiktækja/búnaðar og yfirborðs á norðausturhluta lóðar.  Um 1.100m2.  

Áætlaður kostnaður 10 – 12 milljónir.    

Skólalóðir_áfangaskipting.pdf
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Aðbúnaður og öryggi          

 Húsgögn að verða dálítið lasin – þarfnast endurnýjunar fljótlega.   

 Búið að setja upp skjávarpa/skjái í öll kennslurými.  

 Undirbúningur undir breytt skipulag á bókasafni er að hefjast – fundur um 

skipulag í næstu viku.     

 Brunavarnir – úttektir slökkviliðsins.  Friðgeir Hallgrímsson húsvörður 

kemur inn á fundinn.   

 Músagangur – óvenju mikið á landinu í vetur.  Ekki mikið hér en ein og ein 

hafa sést hér á vappi.   
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Nýtt námsmat

Matsviðmið 
 
Í aðalnámskrá grunnskóla eru matsviðmið sett fram fyrir námsgreinar, námssvið og lykilhæfni. Matsviðmið eru lýsing á, hversu vel nemandi hefur 
skilgreinda hæfni, á valdi sínu.  

Í aðalnámskrá grunnskóla með greinasviðum sem kom út 2013 eru sett fram matsviðmið fyrir 10.bekk. Gert hefur verið ráð fyrir því að skólar setji sjálfir 
matsviðmið fyrir aðra árganga og geri grein fyrir þeim í skólanámskrá. Til þess að létta undir og styðja skóla við þá vinnu setti mennta- og 
menningarmálaráðuneytið saman verkefnahóp til þess að vinna að drögum að matsviðmiðum fyrir fjórða og sjöunda bekk sem verða síðan unnin 
áfram af sérfræðingum Menntamálastofnunar. Koma þau út með haustinu og verður hlutverk þeirra að vera leiðbeinandi og skólunum til stuðnings.  

Matsviðmið lýsa hæfni á kvarða, notaður er kvarðinn:  

 

Þessi kvarði kallast hæfnieinkunn 

http://vefir.nams.is/namsmat/index.html

