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Fréttabréf Árskógarskóla 
Leik– og grunnskóli, Árskógi, Dalvíkurbyggð 

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

Heil og sæl 

Virkilega skemmtilegar vikur búnar af þessum vetri. Það er virkilega rólegt og notalegt andrúmsloft 

búið að vera í skólanum, mikil jákvæðni og gleði, vonum að það verði það sem einkenni þennan 

veturinn.  

Það er búið að vera nokkuð um það að hringt sé vegna óöryggi hvort eigi að senda nemendur í 

skólann og skilaboðin eru skýr.  

Mælst er til þess að nemendur sem eru með hita eða einkenni sem svipar til einkenna kóróna-

veirunnar COVID-19 mæti ekki í skólann. 

Helstu einkenni eru: Hiti, hósti, þreyta, vöðva-, bein-, eða höfuðverkur. 

Meltingareinkenni (kviðverkir, ógleði/uppköst, niðurgangur) eru ekki algeng einkenni vegna 

COVID-19 en þekkjast þó. 

Mikilvægt er að tilkynna daglega um veikindi í skólann. Þar sem við erum ekki með ritara mælumst 

við til þess að það sé hringt í skólann en ekki senda póst eða skrá veikindi með öðrum leiðum því 

það er enginn við tölvu hjá okkur fyrst á morgnanna til að fylgjast með því.  

Best er að hringja í 460-4970 eða 460-4973 til að ná inn í skólann á morgnanna.  

Þá smitar maður mest í upphafi flensu og kvefpesta og til að koma í veg fyrir smit að þá er fyrir-

hyggja oft góð. Ef þið eruð óörugg er hægt að fá ráðgjöf hjá heilsugæslunni á Dalvík.  

 

Hjördís Jóna 

Afmælisbörn september mánaðar 

Linus Daniel 7 september  

Guðrún Hulda 7. september 

Árskógarskóli 7. september 

Friðrik 12 september 

Kasper Frej 21. september  

Bestu afmæliskveðjur frá starfsfólki Árskógarskóla. 



 
 

Fréttabréf  Árskógarskóla                                                 Bls. 2   

Viðburðadagatal september 2020 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur 

 

 

1. Göngudagur 

Grunnskólastigs 

2. 

 

3. 4. 5. 6. 

7. 

Árskógarskóli 

afmæli.  

8. 

Dagur læsis 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 13. 

14. 

 

15. 

 

16. 

Dagur íslen-

skrar náttúru 

17. 18. 

 

19. 20. 

21. 

 

22. 

 

23. 24. 

Samræmdpróf 

7. bekkur  

Íslenska 

25. 

Samræmdpróf 

7. bekkur 

stærðfræði 

26. 27. 

28. 29. 30. 

Samræmdpróf 

4. bekkur  

íslenska 

1. okt 

Samræmdpróf 

4. bekkur  

stærðfræði 

   


