
Opið hús í Flóaskóla 

Gestum er boðið að koma og kynna sér skólastarfið og taka þátt í verkefnum með nemendum. 

Dagskrá verður allan skóladaginn ýmist í formi hefðbundinna kennslustunda eða kynningu á 

verkefnum. Einnig gæti verið gaman að vera með í frímínútum, jafnvel kenna nýja leiki eða bara 

hanga í rólunum. Dagskrá nemenda er sem hér segir: 

Kl. 1.-3. bekkur 4.-6. bekkur 
8.30-
9.50 

1.- 2. bekkur - Myndmennt/UTÁ 
3.bekkur - Sund 

4. bekkur - Útivera og leikir 
5. bekkur - Smíði 
6. bekkur - Textíl 

9.50-
10.10 

Frímínútur Frímínútur 

10.10-
11.30 

1. - 3. bekkur - Hringekja 
- Stærðfræði 
- Bókasafn 
- Ritun o.fl. 

4. bekkur - Náttúrufræði 
5. bekkur - Sund 
6. bekkur - Lífsleikni/UTÁ 

11.30 Matur og frímínútur Matur og frímínútur 

12.10-
13.50 

1. og 2. bekkur- Sund 
3. bekkur- Þemavinna: landnámið 

4. -6. bekkur-Hringekja 
- Stærðfræðiþrenna 
- Íslenska  
- Landafræðispurningakeppni 

 

Verkefni 7. – 10. bekkjar Hverjir Lýsing Staðsetning 

Kaffihús  10. bekkur 
Fjáröflun fyrir lokaferð 
vöfflur og kaffi / kakó á 
boðstólnum fyrir 600 kr. 

Heimilisfræði 

Eyjan  7. - 10. bekkur 
Kynning á verkefni sem 
samþættir námsgreinar 

Stofa 203 

Umhverfissáttmálinn 7. - 8. bekkur 
Hugmyndasamkeppni meðal 
nemenda skólans.  
Gestir kjósa milli hugmynda 

Stofa 205  

Skóli á grænni grein 7. bekkur 

- Saman gegn matarsóun 
- Vistspor vöru 
- Textílverkefni 
- Fyrirlestur frá nemanda? 
(stofa 204) 

Á göngum skólans og í 
heimilisfræði- og 
raungreinastofu 

Fatamarkaður 8. bekkur 
Hægt er að koma með og sækja 
sér flíkur með það að markmiði 
að gefa þeim framhaldslíf 

Gangur á neðri hæð 

Skólahreysti 7. - 8. bekkur 
Greinarnar kynntar og gestir fá 
að spreyta sig á hver getur 
hangið lengst 

Gangur á efri hæð 

Slökun Elmar Slökunaræfingar Stofa 204 

Tækni og stuðningur í 
skólastarfi 

Sigurbára  

Stuðningsúrræði í snjalltækjum 
og tölvum. 
Uppbygging og skipulag 
kjarnatíma 

Stofa 206 

Uppeldi til ábyrgðar - UTÁ 
Sigrún H. og 
Oddný 

Kynning á stefnu og áherlsum 
skólans, nemendur vinna 
verkefni ásamt því að gestum 
býðst að taka þarfagreiningu 

Bókasafn / myndmennt 

 


