
                                                                                                                                                                             

 
 

 

Ágætu foreldrar/forráðamenn 

 

Dagana 11. – 15. febrúar fer 7. bekkur í skólabúðir að Reykjum í Hrútafirði. 

Í skólabúðunum er lögð sérstök áhersla á að skapa samstöðu og efla samvinnu milli 

nemenda og kennara, auka félagslega aðlögun nemenda og að nemendur fáist við ný 

og áður óþekkt viðfangsefni. 

STARFIÐ Í SKÓLABÚÐUNUM beinist í öllum aðalatriðum að sömu markmiðum og 

starfið í almennum grunnskóla. Þá skiptast nemendur á við störf í borðstofu.  Rétt er 

að benda nemendum á að í skólabúðirnar eru þeir komnir til að læra en þó með 

nokkuð öðru sniði en í venjulegum skóla.  Mætingarskylda er í alla dagskrárliði. 

 

Lagt er af stað frá Hraunvallaskóla kl. 8:30 á mánudagsmorgni og komið heim milli 

þrjú og fjögur á föstudegi.   

Nemendur þurfa að hafa með sér: 

 Sæng, kodda og sængurföt eða svefnpoki – hafa lak með ef tekinn er svefnpoki 

 Snyrtidót 

 Handklæði 

 Sundföt 

 Inniskó 

 Myndavél (ef til er) 

 Íþróttafatnaður 

 Strigaskó 

 Regnföt (vind- og regnheld) 

 Vaðstígvél (ef til eru) 

 Hlýja peysu 

 Aukabuxur 

 Nóg af nærfötum og sokkum 

 Ritföng – fyrir dagbókina 

 Vasaljós 

 

Að gefnu tilefni er ekki leyfilegt að taka með GSM síma (hvort sem er með símkorti 

eða ekki). Við skiljum einnig sælgæti og gos eftir heima. 

Nemendur gista í 2 – 4 manna herbergjum.   

 



                                                                                                                                                                             

 
 

 

Í skólabúðunum að Reykjum gilda ákveðnar reglur: 

1. Þess er vænst að allir sem koma í skólabúðirnar gangi vel um hús og húsmuni 
og sýni tillitssemi í allri umgengni.  Gestir verða gerðir ábyrgir fyrir skemmdum 
sem þeir kunna að valda. 

2. Nemendur mega ekki fara út af skólabúðasvæðinu án leyfis. 
3. Nemendur eiga að vera stundvísir til starfs og leikja. 
4. Öllum nemendum bera að hlíta fyrirmælum starfsfólks skólabúðanna og 

bekkjarkennara. 
5. Brot á reglum geta varðað brottvísun.  

 

Skólareglur Hraunvallaskóla gilda í ferðinni og ef um brottvísun er að ræða þá er það 

alfarið á kostnað foreldra/forráðamanna.  Kostnaður fyrir dvöl í skólabúðunum er kr. 

26.000.-  Greiða þarf ferðina eigi síðar en mánudaginn 4. febrúar á skrifstofu skólans. 

Einungis er tekið við peningum.   

Þátttöku þarf að tilkynna eigi síðar en miðvikudaginn. 30. janúar. 

......................................................................................................................................... 

Nafn nemanda: 

________________________________________________________________ 

 

_____ Ætlar í ferðina 

 

_____ Ætlar ekki í ferðina 

 

Óskir um herbergisfélaga: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Samþykki foreldris /forráðamanns: 

______________________________________________ 


