
 

 

Brautskráning stúdenta fer fram í Háskólabíói þann 25. maí næstkomandi. Athöfnin 

hefst klukkan 14:00 (stúdentsefni mæta klukkan 13:20) og má reikna með að hún standi 

yfir í tvo tíma. Að brautskráningu lokinni ganga stúdentar að aðalbyggingu Háskóla 

Íslands þar sem tekin verður mynd af hópnum. Gera má ráð fyrir því að það taki u.þ.b. 

hálftíma. 

Afhending verslunarprófsskírteina fer fram miðvikudaginn 22. maí klukkan 10:00 í 

Bláa sal. Um formlega athöfn er að ræða og eru nemendur því beðnir um að mæta 

snyrtilegir til fara. 

Nemendur í 3. og 5. bekk fá einkunnir rafrænt í upplýsingakerfinu 21. maí klukkan 

11:45. Prófsýning verður sama dag fyrir alla bekki milli kl.12:15 og 13:30.  

 

Dagana 17. til 20. maí 

verður haft samband við þá 

nemendur sem ekki ná til-

skildum lámarks eininga-

fjölda til þess að útskrifast. 

Næstu daga eru því engar 

fréttir góðar fréttir. 
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Afhending einkunna og brautskráning 

Skóladagatalið mun fljótlega fara á 

heimasíðu skólans en fyrir þá sem 

eru skipuleggja samverustundir fjöl-

skyldunnar fyrir næsta ár er hægt að 

sjá nálgast dagatalið hér. Helstu dag-

setningar haustannar eru þær að 

skólinn verður settur 21. ágúst og 

haustfíið verður frá 18. – 21. októ-

ber.   

Próf hefjast 29. nóvember og gera 

má ráð fyrir að þeim ljúki með 

sjúkraprófi 16. desember.  

Einkunnir verða afhentar 20. desem-

ber. 

Skóladagatal 

Fimmtudaginn 24. apríl klæddu 4. bekk-

ingar sig upp að gefnu tilefni og héldu ár-

legan peysufatadag hátíðlegan. Nemendur 

skemmtu sér vel og fengu afar jákvæða 

athygli og umfjöllun í fjölmiðlum. Um 

kvöldið var haldið ball sem heppnaðist afar 

vel og er óhætt að segja að þau hafi verið 

sjálfum sér og skólanum til mikils sóma. 

Dimissio stúdentsefna fór fram í Blá sal 

þar sem fulltrúar bekkja fluttu stutt ávörp 

þar sem þeir þökkuðu kennurum og öðru 

starfsfólki fyrir þeirra störf og samfylgdina 

þau fjögur ár sem liðin eru. Af 

þakkarávörpunum að dæma hafa árin í 

Verzló verið nemendum góð og 

kennararnir eftirminnilegir, og ekki endi-

lega alltaf vegna þess námsefnis sem þeir 

kenndu. Dimissio lauk síðan með sam-

eiginlegum kvöldverði stúdentsefna og 

starfsmanna í Turninum þar sem nemendur 

sáu um öll skemmtiatriði við góðar undir-

tektir.  

Peysufatadagur og dimissio 

21. maí – 3. júní er hægt að skrá sig í 

fjarnám við VÍ. Námið er öllum opið 

og tilvalin leið til þess að bæta við 

sig námi. 

Athugið að 3.-5. júní verða endur-

tektarpróf í dagskólanum - 

Nemendur sem ekki ná endurtektar-

prófi þurfa að endurtaka áfangann í 

fjarnámi. Mikilvægt er að þeir 

nemendur, sem ekki ná endurtektar-

prófi, skrái sig sjálfir í fjarnámið á 

heimasíðu skólans um leið og niður-

stöður liggja fyrir. Nemendur VÍ 

geta skráð sig til 11. júní. 

-18. júní: Próftaflan kemur á netið. 

-7. - 14. ágúst: Sumarannarpróf. 

-19. ágúst: Einkunnir sendar heim til 

nemenda í pósti. 

Endurtekt og 
sumarönn í fjarnámi  

Lokaballið verður haldið á Gull-

hömrum miðvikudaginn 15. maí. 

Húsið opnar klukkan 22:00 og því 

verður lokað stundvíslega klukkan 

24:00. Vinsamlegast virðið tíma-

setningar: 

3. bekkur mætir kl. 22:00-22:30 

4. bekkur mætir kl. 22:30-23:00 

5. bekkur mætir kl. 23:00-23:30 

6. bekkur mætir kl. 23:30-24:00 

Ballinu lýkur klukkan 01:00.  

Edrúpotturinn verður á sínum stað 

með veglegum vinningum. 

Lokaball 

http://www.verslo.is/media/dagatal/dagatal_2013-2014_netid.pdf

