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Skólabyrjun 

Kennsla samkvæmt stundaskrá 23. ágúst 

Skólakynningar

15. september kl. 8:10 – 9:20

Fjölgreindarleikar Smáraskóla

4. og 5. október

Rafræn samræmd könnunarpróf í 4. 

bekk

29. september – Íslenska 

30. september – Stærðfræði 

Vetrarfrí

27. og 28. október

20. og 21. febrúar 

Skóladagatal 2016 - 2017

Heilsudagar

23. og 24. mars 

Námsmat/foreldraviðtöl

10. október 

8. febrúar

Skipulagsdagar 

7. október og 21. nóvember 

3. janúar og 14. mars 

17. maí 

Ósk um breytingar vegna námsferðar

17. og 18. nóvember í stað 

21. nóvember og 14. mars 

Dægradvöl opin þessa daga.  

Skólaslit 

7. júní 

Skoladagatal-2016-2017_osk_um_breytingar_v.namsferðar_Ungverjaland.pdf


Smáraskóli

 Fjöldi nemenda í vetur er 389 og starfsmenn eru rúmlega 60.

 Á yngra stigi (1. – 5. bekkur) eru 208 nemendur.

 Á eldra stigi (6. – 10. bekkur) eru 181 nemandi.

 Aðalheiður Ævarsdóttir nýr deildarstjóri á eldra stigi

 Breytingar á starfsmannahópnum:  

 Anna María Skúladóttir er nýr aðstoðarskólastjóri.     

 Nýir kennarar á yngra stigi eru umsjónarkennararnir Sigrún Ásgeirsdóttir, Margrét Erla Guðmundsdóttir, Eyja 
Guðrún Sigurjónsdóttir og Hafdís Björk Þorsteinsdóttir sérkennari og þroskaþjálfi.  

 Nýir kennarar á eldra stigi eru umsjónarkennararnir Arnar Ævarson og Anna Snæbjörnsdóttir.  Árni Rúnar 
Þorvaldsson er forfallakennari ásamt öðru. Hafdís Björk Þorsteinsdóttir sérkennari og þroskaþjálfi.    

 Helgi Hrafn Ólafsson er nýr stuðningsfulltrúi. 

 Helga María Hallgrímsdóttir er í námsleyfi.  

 Lilja textílmenntakennari er komin tilbaka úr barnsburðarleyfi.  

 Karl B. Sveinsson leysir Friðgeir húsvörð af í veikindaleyfi hans fram til 15. nóvember.   

 Nýir skólaliðar eru Agnes Dagný Friðriksdóttir og Sigríður Steinmóðsdóttir.     

 Ellen Ýr Jónsdóttir leysir hana Jónínu okkar af sem forstöðumaður Drekaheima til 15. janúar 2017 

 Tinna Björk Baldvinsdóttir er nýr sálfræðingur – verður hjá okkur á þriðjudögum í vetur.  

Smáraskóli



Þróunarstarf……

 Læsi 

 Læsisstefna mótuð – leggjum mikla áherslu á þessa vinnu í vetur.  
Sameiginlegur skipulagsdagur í Kópavogi 7. október verður helgaður 
læsi. 

 Heilsueflandi skólar 

 M.a. Smáraskólahlaupið í haust – fáum góða gesti (Íþróttaálfurinn + 
Solla Stirða).  

 Skólar á grænni grein 

 Vinnum áfram á þeim grunni sem lagður var í vor þegar við fengum 
Grænfánann afhentan í annað sinn 

 Uppeldi til ábyrgðar    

 Meiri áhersla í vetur – öflugt teymi.  Endurmenntun starfsfólks og 
fræðsla fyrir foreldra  

 Spjaldtölvur í skólastarfi  

 Nemendur í 5. og 6. bekk fá iPad Air2 í hendur í þessari viku.  

 Heimasíða verkefnisins hér í Kópavogi – gagnlegar upplýsingar
Hlekkur á forsíðunni okkar (www.smaraskoli.is)

http://www.smaraskoli.is/


 Viðhald á húsnæði og framkvæmdir á/við skólalóð  

 Nokkrar kennslustofur á Háavikagangi voru málaðar.  Þrír skjávarpar 

settir upp og með því er að ljúka skjá- og skjávarpavæðingu í 

kennslustofur (hófst 2007). 

 Lokið við að endurnýja gardínur í haust (hófst 2013).  Óskuðum eftir að fá 

að endurnýja 50 nemendastóla á elsta stigi.  Það verður að bíða þangað 

til eftir áramót.   Er þó að verða mjög aðkallandi (er komið í forgang á 

framkvæmdasviðinu )    

 Skipt um kurl á sparkvelli.  

 Skólalóð Smáraskóla var ekki sett í forgang í sumar.  Íbúar (foreldrar) í 

hverfinu voru duglegir að koma ábendingum inn þegar óskað var eftir 

þeim í tengslum við OKKAR Kópavogur.  Kosningu lauk 4. september.  

 Framkvæmdaáætlun og forgangsatriði 
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Skólalóð og fl.    

Skólalóð Smáraskóla.docx
Skólalóð Smáraskóla_framkvæmdir að mati starfshóps.docx

