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Fréttabréf Árskógarskóla 
Leik– og grunnskóli, Árskógi, Dalvíkurbyggð 

Gleði—Virðing—Þrautseigja 

Heil og sæl 

Í maí mánuði ætlum við að fara í tvær ferðir, eina á leikskólastigi og aðra á grunnskólastigi. Leik-

skólastig fer í sveitaferð í fjárhúsin til Brynju og grunnskólastig fer í ferð í næsta nágrenni. Við 

getum ekki gefið of mikið uppi því takmarkanir vegna Covid geta breyst með litlum fyrirvara. 

Þessar ferðir verða auglýstar þegar nær dregur svo ég hvet ykkur til að fylgjast vel með tölvupósti 

og mentor.  

 

Ykkur til áminningar þá þarf ekki að segja upp fyrir börn sem eru á Kötlukoti og eru að byrja í 1. 

bekk í Árskógarskóla um haustið, ef þau hætta þegar sumarfrí hefst. Hins vegar ef börnin eiga að 

hætta á öðrum tíma gilda almennar uppsagnarreglur. Uppsagnarfrestur er einn mánuður og skal 

uppsögn miðast við 1. eða 15. hvers mánaðar. Sé þetta ekki gert þarf að greiða fyrir mánuðinn.  

 

Skólaslit verða 4. júní og vonandi getum við haldið þau með hefðbundnum hætti. Við munum 

senda upplýsingar um tímasetningu þegar nær dregur. Börn á grunnskólastigi mæta eingöngu í 

skólaslit og eru síðan kominn í sumarfrí. Þetta er hefðbundinn dagur á leikskólastigi nema að 

börnin koma á skólaslitinn. Við munum senda út þegar nær dregur hvort foreldrum sé ekki 

boðið.  

 

Í maí byrja 3 börn á Kötlukoti. Hlökkum við mikið til að kynnast þeim og fjölskyldum þeirra 

 

Bestu kveðjur 

Hjördís Jóna 

Afmælisbörn maí mánaðar 

Sigurlaug Anna 4 maí  

Agnar Þór 9. Maí 

Heiðrós Kristín 20. Maí  

Bestu afmæliskveðjur frá starfsfólki Árskógarskóla. 
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Viðburðadagatal maí 2021 
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