
 

 

Jólaballið verður haldið í Gull-

hömrum mánudaginn 17. desember. 

Húsið verður opnað klukkan 22.00 

og því lokað klukkan 24.00.  Til þess 

að forðast troðning eiga nemendur 

að mæta skv. eftirfarandi tímatöflu 

(4. – 6. bekkingar mega mæta fyrr): 
 

3. bekkur klukkan 22.00-22.30 

4. bekkur klukkan 22.30-23.00 

5. bekkur klukkan 23.00-23.30 

6. bekkur klukkan 23.30-24.00 
 

Ballið sjálft stendur yfir til klukkan 

01.00. Eins og á öðrum dansleikjum 

er lögð áhersla á að nemendur 

skemmti sér án áfengis. Markmið 

skólans er að nemendum sé búinn 

öruggur og heilbrigður vettvangur til 

skemmtana og að foreldrar geti 

gengið að því sem vísu. Við hvetjum 

því foreldra til þess að leyfa ekki 

eftirlitslaus partí í heimahúsum. 

Edrúpotturinn verður að sjálfsögðu á 

staðnum og verður ríflegur að þessu 

sinni. 

Einkunnir verða aðgengilegar nemendum í upplýsingakerfinu miðvikudaginn 19. des-

ember klukkan 20.00. Prófsýningin verður fimmtudaginn 20. desember frá klukkan 

11.30 til 13.00. Einkunnablöð verða ekki prentuð út en nemendur sem þurfa staðfest 

afrit af einkunnum sínum geta fengið slíka útprentun á skrifstofu skólans. 
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Birting einkunna og prófsýning 

Skólanum  verður lokað 20. desem-

ber klukkan 16.00 og hann opnaður 

aftur föstudaginn 4. janúar klukkan 

8.00. Skrifstofan verður opin frá 

klukkan 10.00 vegna fundahalda. 

Fyrsta skóladag, 4. janúar, munu 

kennarar og starfsmenn nýta til 

skólaþróunarverkefna. Nemendur sjá 

stundaskrár sínar í upplýsinga-

kerfinu og eiga að mæta með náms-

gögn í skólann mánudaginn 7. jan-

úar en þá hefst kennsla samkvæmt 

stundaskrá.  

Jólaleyfi og upphaf 
vorannar 

Því miður gerist það á hverju ári að 

nemendur ná ekki þeim kröfum sem til 

þeirra eru gerðar í áföngum og þá er mikil-

vægt að þeir og foreldrar þeirra kynni sér 

vel hvaða reglur eiga við þegar nemandi 

fellur í áfanga. Í meginatriðum gerist eftir-

farandi: 

Nemendur sem falla á haustönn 

(desember) verða að endurtaka áfangann 

og verða próf haldin í janúar. (Nemendur 

geta ráðið því hvort þeir taka janúarprófin 

eða ekki. Hins vegar er hér um "tækifæri" 

númer 2 hjá nemendum að ræða hvort sem 

þeir taka prófið eða ekki). Þeir sem falla 

aftur geta þá tekið áfangann í þriðja sinn í 

fjarnámi VÍ og verða próf haldin í maí.  

Nemandi má að hámarki endurtaka 3 

áfanga. Falli hann í fleirum en þremur 

áföngum þá telst hann fallinn á árinu. Ef 

nemandi fellur þrisvar í sama áfanga telst 

hann endanlega fallinn. (Unnið úr skólareglum 

á netinu.) 

Mælt er eindregið með því að nemendur 

nýti sér endurtekningarprófin í janúar og 

losi sig við falláfanga sem fyrst. Prófin 

verða 9. - 11. janúar og eru nemendur 

sjálfkrafa skráðir í þau. Nánari próftafla 

verður auglýst síðar á heimasíðu skólans. 

Þeir sem endurtaka í maí þurfa að skrá sig 

sérstaklega í fjarnámið á fjarnámsvefnum 

(www.verslo.is/fjarnam ) fyrir 21. janúar. 

Fall í áfanga 
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