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Kæru forráðamenn nemenda á miðstigi.  
 
Nú styttist í skólabyrjun og undirbúningur skólastarfsins er í fullum gangi. Hér koma nokkrar gagnlegar 

upplýsingar sem eflaust brenna á mörgum í upphafi skólaársins. 

 

Skólaboðunarfundir 

Allir nýir nemendur Sjálandsskóla og forráðamenn þeirra eru boðaðir á fund með viðkomandi 

umsjónarkennara. Kennarar munu hafa samband símleiðis eða með tölvupósti á tímabilinu 16.-20.ágúst.  

 

Sú breyting verður gerð að nú verða allir nemendur og forráðamenn þeirra verða boðaðir á sameiginlegan 

fund með umsjónarkennara á eftirfarandi tímum 22. ágúst: 

09:00-10:00     Skólaboðunarfundur fyrir alla nemendur í 2.- 3.b 
10:00-11:00     Skólaboðunarfundur fyrir alla nemendur í 4.-7.b. 
13:00-14:00     Skólaboðunarfundur fyrir alla nemendur í 8.- 10.b.  

 

Umsjónarkennarar munu hafa samband við forráðamenn nýnema á tímabilinu 16. – 18. ágúst og boða í 

viðtölin. Skóladagatal fyrir skólaárið ásamt hagnýtum upplýsingum má finna á heimasíðu Sjálandsskóla. 

 

Skólamatur 

Hægt er að kaupa mat fyrir nemendur hjá skolamat.is. Forráðamenn velja hvort þeir kaupa einn eða fleiri 

daga. Hægt er að finna upplýsingar um verð á hádegismat á heimasíðu Garðabæjar. Skráning fer fram eins 

og áður segir hjá Skólamat en þeir munu senda upplýsingar til foreldra í lok vikunnar. Skólamatur verður í 

boði frá og með fyrsta skóladegi ársins þ.e. 23.ágúst. 

http://www.skolamatur.is/verdskra/verdskra-gardabaer
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Innkaup 

Skólinn skaffar öll námsgögn fyrir nemendur.  Með námsgögnum er m.a. átt við stílabækur, blýanta, liti, 

gráðuboga o.fl. til notkunar í skólunum.  

 

Nemendur Sjálandsskóla þurfa að eiga: 

 Skólatösku 

 Hitabrúsa (notað í útikennslu) 

 Heyrnartól 

 Íþróttaföt og íþróttaskó 

 Sundfatnað 

 Minniskubb 

 Nemendur þurfa að eiga ritföng heima til að geta sinnt heimanámi. 

 

Frístundabíll 

Frístundabíllinn hefur það hlutverk að keyra börn frá tómstundaheimilum grunnskóla í íþrótta-  og 

tómstundastarf. Bíllinn ekur virka daga kl. 14:15-17:30 og fer fram og til baka á hverjum 30 mínútum. 

Skráning í frístundabílinn er á íbúavefnum Mínum Garðabæ. Þar er hægt að kaupa kort, fylla á eldri kort 

og fá nánari upplýsingar um verð.  

 

Samræmd próf 

Nemendur í 7.bekk munu þreyta samræmd próf í íslensku fimmtudaginn 20. september og í stærðfræði 

21. september.  Nánari upplýsingar munu koma frá umsjónarkennurum þegar nær dregur. 

 

Reykir 7.bekkur 

Nemendur í 7.bekk munu fara á Reyki 8-12. október. Kostnaður vegna ferðarinnar er kr. 26.000 á hvern 

nemanda. Foreldrar eru hvattir til að skipuleggja fjáröflun vegna ferðarinnar. Nánari upplýsingar koma frá 

umsjónarkennurum þegar nær dregur. 

 

Hlökkum til samstarfsins í vetur. 

Með kærri kveðju, 

Edda Björg Sigurðardóttir skólastjóri og Sesselja Þóra Gunnarsdóttir aðstoðarskólastjóri    

https://minn.gardabaer.is/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx.

