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Fréttabréf Árskógarskóla 
Leik– og grunnskóli, Árskógi, Dalvíkurbyggð 

námsÁhugi-þRautseigja-Samvinna-leiKur-útiskÓli-Gleði-Umhyggja-viRðing 

Heil og sæl! 

Í maí hefst skólastarfið aftur eftir stundaskrá. Það var margt gott sem kom út úr þessum covid tíma 

sem við ætlum að læra af. Við höfum ákveðið að velja skynsamlegu leiðina og munum því ekki vera 

mikið á faraldsfæti í maí eins og oft áður nema eitthvað sem við erum ekki mikið að blandast við 

aðra. Við viljum líka spila dagskránna pínu eftir veðri og munum við senda ykkur upplýsingar þegar 

við setjum slíka daga á.  

Sundkennsla hefst á þriðjudaginn 5. Þá þurfa börnin að mæta með sundföt, sundgleraugu, sundhettu 

og handklæði. Mikilvægt að þeir sem eru með sítt hár komi með eitthvað í því.  

Foreldrar mega aftur koma inn í forstofur en þið verðið að spritta ykkur við innkomu og helst 

viljum við takamarka umgang í skólanum svo mikilvægt er að halda samt áfram að taka tilllit til þess. 

Fullorðnir verða að gæta að 2 metra reglunni og ef margir eru að mæta á sama tíma er gott að 

bíða aðeins ef margir eru í forstofu.  

Börn á leikskólastigi sem eru að fara í grunnskóla í haust og hætta við sumarlokun þurfa ekki að 

segja upp plássinu sínu. Börn sem ætla að hætta fyrr verða að segja upp plássinu með mánaðar 

fyrirvara.  

Við erum búin að vera að vinna markvisst í grænfánanum og erum að sækja um endurnýjun á 

umsókn um að fá að flagga aftur grænfánanum. Ég hvet ykkur til að fara inn á heimasíðuna okkar og 

kynna ykkur hvað við erum búin að vera að gera.  

Hjördís Jóna 

Afmælisbörn apríl og maí mánaðar 

Gabríel Þór 27 apríl  

Sigurlaug Anna 4 maí  

Agnar Þór 9 maí  

Heiðrós Kristín 20 maí 

Bestu afmæliskveðjur frá starfsfólki Árskógarskóla. 
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