
 

      Jóladagskrá Víkurskóla 2022 

 

Hér má sjá yfirlit yfir viðburði sem verða í skólastarfinu fram að jólaleyfi. 

Mögulega bætast fleiri viðburðir við þannig að dagskráin getur tekið breytingum. 

 

Fimmtudagur 24. nóvember  

Skólinn settur í jólabúning, jólapeysudagur (eða jólahúfa/einhver jólaleg flík eða 

fylgihlutur!) 

Jólaþemasíðdegi Foreldrafélags Víkurskóla klukkan 16:30. Nemendafélag sér um 

sölu á samlokum og kakói. 

 

Þriðjudagur 29. nóvember 

Vasaljósadagur – ferð á Syngjandann 

 

Fimmtudagur 1. desember – Fullveldisdagur Íslands  

Fáni dreginn að húni 

   Söngur á sal klukkan 9:10 

Rithöfundur með bókakynningu  í 1.-4.bekkur klukkan 9:50 

 

Föstudagur  2. desember  

   Söngur á sal klukkan 9:10 

 

Mánudagur 5. desember 

 Söngur á sal klukkan 9:10 

Heimsókn frá Slökkviliði Mýrdalshrepps í 3.-4. bekk, liður í eldvarnarátaki 

Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna kl 9:50 

 

Þriðjudagur 6. desember  

SKOH! Hvað er ofbeldi 

5.-7.bekkur: frá 08:10-09:30 og 09:50-11:00 

8.-10.bekkur: frá 11:20-12:00 og 12:30-14:20 
SKOH! Hvað er ofbeldi? Er forvarnafræðsla fyrir börn í 5. – 10. bekk grunnskóla um ofbeldi gegn 

börnum með áherslu á einelti og kynferðisofbeldi. Fræðslan byggir á þátttöku og tjáningu nemenda 

í öruggu og þægilegu umhverfi þar sem virðing og samkennd er í fyrirrúmi. Einnig er farið í leiki, 

sagðar eru sögur og horft á myndbönd sem snúast um ofbeldi, mörk og samskipti. SKOH! Hvað er 

ofbeldi? Valdeflir nemendur í að bregðast við ef grunur vaknar um eða tilkynna þarf ofbeldi. 

SKOH! er fræðsluverkefni á vegum Barnaheilla. 
 

Miðvikudagur 7. desember 

  Heimsókn í Víkurkirkju, 0.-4. b. klukkan 12:30 

      5.-7. b. klukkan 13:00 

      8.-10. b. klukkan 13:30 

Laufabrauðssíðdegi Foreldrafélags Víkurskóla klukkan 16:30 

 



 

Fimmtudagur 8.desember    

 Söngur á sal klukkan 9:10 

 

 

Föstudagur 9.desember  

Nemendur 1.-7. bekkjar  syngja fyrir heimilsfólk á Hjallatúni 

 

Mánudagur 12. desember  

 Íþróttadagur  

 

Miðvikudagur 14. desember 

Söngur á sal klukkan 9:10 

 

Fimmtudagur 15. desember 

Jóladansleikur 5.-10. bekkjar 19:30-21:30. Skólaakstur 

 

Föstudagur 16. desember 

   Litlu-Jól 10:00-14:00. Allir mæta í sparifötum 

 kl. 10:00 Stofujól 

 kl. 11:00 Dansað í kringum jólatréð 

 kl. 11:30 Jólamatur 

kl. 12:30 Nemendur flytja jóladagskrá - Foreldrar boðnir velkomnir.  

Heimferð  skólabíla klukkan 13:30. 

Dægradvöl til klukkan 16:00 

 

 Við minnum á hlýjan fatnað og góða skó alla daga fyrir alla 

nemendur. 
 

 

 

 

Gleðileg jól! 

 
Dægradvöl er lokuð 3.janúar 2023, kennsla hefst á nýju ári   

miðvikudaginn 4. janúar 

 


