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Síðar um morguninn var nemendum
boðið á skemmtun með hafnfirsku
bræðrunum Frikka Dór og Jóni Jóns.
Það er óhætt að segja að það var mikið
fjör og allir virtust skemmta sér
konunglega. Dagurinn endaði með
grilluðum pylsum og fóru nemendur
glaðir heim. Síðar um daginn var
kaffiboð fyrir starfsfólkið og komu
félagar frá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar
og léku fallega tónlist. Mig langar að
Mynd 1: Hrönn Bergþórsdóttir skólastjóri og Valgerður Júlíusdóttir
aðstoðarskólastjóri

Hátíðarpistill skólastjóra á 50 ára afmæli
Víðistaðaskóla í Víðóma
HRÖNN BERGÞÓRSDÓTTIR - SKÓLASTJÓRI

nota tækifærið til að þakka öllum sem
komu að þessari fallegu og
skemmtilegu afmælishátíð fyrir þeirra
framlag og þátttöku. Ég hlakka til að
taka þátt í skólastarfinu í Víðistaðaskóla

Árið 2020 er afmælisár Víðistaðaskóla

Þann 16. september fögnuðum við afmæli næstu árin og sjá starfið vaxa og dafna

þar sem það er hálf öld frá stofnun

skólans á afmælisdaginn með hátíð fyrir

á nýjum tímum í hringiðu þróunar og

skólans. Þann 16. september 1970 fyrir 50

nemendur og starfsfólk ásamt

framfara. Við í Víðistaðaskóla horfum

árum var Víðistaðaskóli settur í fyrsta

bæjarstjóra, formanni foreldrafélagsins

björtum augum til framtíðar og það eru

sinn. Á þessum degi hófst skólastarfið

og örfáum gestum. Afmælisdagurinn var

spennandi tímar framundan.

með formlegum hætti hjá 326

skemmtilegur en allir mættu í

nemendum skólans sem áttu eftir að

afmælisfötum, boðið var upp á

Með góðri kveðju Hrönn

verða 1232 tíu árum síðar og stærsti skóli

afmælistertu og skólinn var skreyttur hátt

Bergþórsdóttir, skólastjóri

landsins. Í tilefni að afmælinu stóð til að

og lágt. Verkefni nemenda voru til sýnis

hafa opið hús fyrir nemendur, foreldra,

ásamt myndum úr skólastarfinu og af

fyrrum starfsmenn og aðra gesti með

árgöngum á veggjum skólans.

sýningu á verkum nemenda og

Á bókasafni skólans var sýning á

myndum úr starfi skólans í gegnum

gömlum verkefnum nemenda í gegnum

tíðina. Einnig ætluðum við að setja upp

tíðina. Afmælisdagurinn byrjaði á

einn af gömlu söngleikjunum sem

sameiginlegri stund á sal skólans með

Hörður Zóphaníasson, fyrsti skólastjóri

hátíðarræðu skólastjóra þar sem farið var

skólans samdi og hefð var fyrir að setja

yfir brot úr sögu skólans. Rósa

upp árlega, má þar nefna Tannóperuna

Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri tók til máls og

eða Mannætuóperuna ógurlegu. Þaðan

rifjaði m.a. upp minningar frá skólagöngu í

er komin hefðin fyrir að setja árlega upp

Víðistaðaskóla. Formaður Foreldrafélags

söngleik í Víðistaðaskóla og hefur

Víðistaðaskóla, Kristjana Jónsdóttir, einnig

umfang sýningarinnar og vegferð aukist

fyrrum nemandi skólans tók einnig til

með árunum. Vegna sérstakra

máls. Skólanum voru færðar gjafir og að

aðstæðna í samfélaginu urðum við að

lokum var skólasöngur Víðistaðaskóla

breyta afmælishátíðinni og gátum ekki

sunginn og afmælissöngurinn.

haft opið hús vegna fjöldatakmarkana.
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Grænfánaverkefnið
Við í Víðistaðaskóla erum stolt af því að vera Grænfánaskóli.
En hvað þýðir eiginlega að vera Grænfánaskóli og hvað er þessi Grænfáni?
Skólar á grænni grein eða Grænfánaverkefnið (e. Eco – Schools) er alþjóðlegt
umhverfismenntaverkefni sem rekið er af Landvernd á Íslandi. Markmið
verkefnisins er að auka umhverfismennt, menntun til sjálfbærni og að styrkja
umhverfisstefnur skóla. Verkefnið er stærsta umhverfismenntaverkefni í heimi
og er haldið úti af samtökunum Foundation for Environmental Education. Á
tveggja ára tímabili þurfa skólar sem eru hluti af þessu verkefni að fara í
gegnum sjö skref til þess að uppfylla skilyrðin sem þarf til þess að fá nýjan fána
annað hvert ár og fá þannig að halda því að geta talist Grænfánaskóli.
1.

Skrefið er að vera með umhverfisnefnd, sem helst er kosin lýðræðislega úr

hópi áhugasamra nemenda, kennara og annars starfsfólks.
2.

Skrefið er meta í upphafi hvers tímabils stöðu mála.

3.

Skrefið er svo að setja markmið til næstu tveggja ára út frá stöðunni hverju

sinni og hvað það er sem umhverfisnefndin telur mikilvægast.
4.

Skrefið er eftirlit og endurmat. Stöðugt þarf að vera að fylgja eftir

markmiðunum og meta hvernig þau ganga.
5.

Skrefið er námsefnagerð og tenging við aðalnámskránna

.6.

Skrefið er að upplýsa og fá aðra með.

7.

Skrefið er umhverfissáttmáli.
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Við höfum fengið hrós fyrir vel unnin störf í Grænfánateyminu en á meðal verkefna var að velja slagorð fyrir skólann.
Tillögur voru fengnar frá nemendum og kosið um það. Fyrir valinu var slagorðið: „Grænn skóli betri framtíð“. Einnig settum
við á laggirnar nemendaþing um náttúruna. Það gekk nokkuð vel þrátt fyrir einhverja örðugleika en þetta var í fyrsta
skipti sem við unnum á þennan hátt. Þingið veitti okkur nýja innsýn og nýja reynslu sem gott verður að byggja á þetta
skólaárið. Í fyrra var það unnið í kringum Dag íslenskrar náttúru en vegna afmæli skólans þá hefur það ekki orðið að
veruleika ennþá en vonandi verður það aftur sett á laggirnar á næstu misserum.
Grænfánateymið hefur einnig fengið upplýsingavegg við skrifstofu skólans. Vegginn hannaði Bergrún Íris Sævarsdóttir
bæjarlistamaður Hafnarfjarðar eftir hugmyndum frá teyminu. Við hvetjum ykkur til þess að kíkja á vegginn, hann er
virkilega líflegur og fallegur. Þar koma jafnvel til með að hanga upplýsingar eða fróðleikur fyrir nemendur, starfsfólk og
foreldra.

Mynd 3: Upplýsingarveggur eftir bæjarlistarmanninn Bergrúnu Írisi Sævarsdótt

Nemendur úr Grænfánateyminu hafa einnig frætt hvert annað um málefni sem þau hafa haft áhuga á eins og með
fyrirlestra um náttúruvernd, plast og flokkun. Það eru margir nemendur sem eru algjörir snillingar og hafa mikið fram að
færa. Það er ekki alltaf langt að sækja þekkingu, hún finnst oft í jafningjahópnum.
Margir í skólanum okkar hafa verið að vinna skemmtileg verkefni í tengslum við náttúru, náttúruvernd og jafnvel tengt
saman listir og náttúru. Til gamans má segja frá því að Landvernd hefur sniðið þrjú verkefni að Degi íslenskrar náttúru, eitt
verkefni fyrir hvert stig.
Á yngsta stigi var þegar byrjað að vinna að verkefnum sem þessum en þá voru unnin listaverk úr efnivið sem nemendur
fundu í náttúrunni. Að skapandi vinnu lokinni héldu nemendur listasýningu þar sem þau lýstu sínu listaverki hvert fyrir öðru.
Fyrir hönd Grænfánateymis,
Hrefna Sif og Birna Dís
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Upcycle
Í haust stóð bauðst nemendum í níunda bekk að velja tvær
smiðjur í textíl. Önnur þeirra heitir Upcycle og henni stýrir
Kristín Garðarsdóttir, textílennari. Í smiðjunni eru nemendur
að læra um endurnýtingu og endurvinnslu. Kristín Garðars,
er búin að vera í góðu samstarfi við Rauða Krossinn þar
sem verslað er efni fyrir fagið. Ásamt því hafa nemendur
og starfsfólk einnig verið að koma með efni að heiman t.d.
föt sem hægt er að breyta eða bæta. Nemendur hafa því
komið með föt að heiman og fengið aðstöðu og leiðsögn til
að laga eða breyta þeim. Markmiðið er að gera verðlausan
hlut að verðmætum hlut til að sporna gegn fata- og
almennri umhverfissóun. Í faginu öðlast nemendur einnig

Myndir 5 og 6: Nemendur í 9. bekk að vinna verkefni

meiri þekkingu um fatnað; hversu mikið af flíkum þarf fólk í
rauninni að eiga og er ekki hægt að nýta fötin betur?

Alzheimersstykki
Seinni textílsmiðjan sem fór í gang heitir Alzheimersstykki.
Í smiðjunni búa nemendur til nokkurskonar fiktteppi fyrir
heimilisfólk á dvalarheimilum sem er með Alzheimers.
Stykkið hjálpar fólki með Alzheimers að róa hugann þar
sem á teppinu er að finna ýmislegt fiktdót og efni með
mjúka áferð. Nemendur í smiðjunni vinna í litlum hópum og
útbúa og hanna eins mörg stykki og þau geta.
Margrét Sesselja Magnúsdóttir hefur í gegnum árin staðið
fyrir því að koma slíkum Alzheimersstykkjum til fólks á
dvalarheimilum. Hún og Stefan Helgi Stefánsson,
tenórsöngvari, hafa farið á dvalarheimilin, veitt fólki

Mynd 7: Fiktteppi í vinnslu

skemmtun og afhent svona stykki. Þetta verkefni ber
nafnið Elligleði og frekari upplýsingar er að finna á
heimasíðu þeirra: http://elligledi.123.is/
Gott samstarf hefur myndast milli Víðistaðaskóla og
Elligleði. Alzheimersstykkin sem nemendur útbúa fara til
Sesselju og hún kemur þeim síðan í góðar hendur. Fólk
sem á efni með mjúka eða þægilega áferð, tölur, hnappa,
rennilása eða bönd eru hvött til þess að gefa skólanum
efnið og það berist til Kristínu Garðars, textílkennara.
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Eitt árið var félagsmiðstöðin með jafnréttisviku í samstarfi
við skólann þar sem þau fengu fyrirlesara í heimsókn í
skólann. Í vor var ráðið búið að plana að halda
jafnréttisdag og fá fyrirlesara til að ræða um
líkamsvirðingu en það féll niður vegna Covid. Þau ætla sér
að halda fræðsluna núna í vetur enda eru þau búin að
safna fyrir þessu alveg sjálf með því að halda köku- og
fatasölu.
Félagmiðstöðin gefur börnum og ungmennum tækifæri
till að framkvæma hugmyndirnar sínar og tryggja þannig

Saga Hraunsins

að styrkleikar og hæfileikar hvers og eins fái að njóta sín.

Félagsmiðstöðin sem unglingar í Víðastaðaskóla nýttu sér

Hraunið er opið alla mánudaga, miðvikudaga og

fyrstu árin var félagsmiðstöðinn Vitinn sem staðsettur var

föstudaga frá kl 17:00-22:00 og sinnir nemendum frá 5.-10.

á efstu hæðinni þar sem Bókasafn Hafnarfjarðar er í dag.

bekk.

Ekki er vitað nákvæmlega dagsetningu á hvenær
Hraunið var stofnað en það var rétt eftir áramót árið
2000. Hraunið er því 20 ára í ár.
Fyrst um sinn var lítið útibú úr Vitanum í matsal skólans,
Bólinu þar sem voru auglýstar opnanir nokkrum sinnum í
mánuði. Þegar skólinn var stækkaður var félagsmiðstöðin
fyrst um sinn í matsal skólans. Hraunið færðist síðan yfir á
neðri hæð íþróttahússins í kringum 2007.
Starfið byggir á hugmyndafræði unglingalýðræðis sem á
að tryggja áhrif þeirra á starfið. Markmið
félagsmiðstöðvarinnar er að ná til allra nemenda í miðog unglingadeildum skólanna og gefa þeim tækifæri á
stunda þroskandi og skapandi félagsstarf í heilbrigðu
umhverfi á jafnréttisgrundvelli. Hraunið hefur einnig öflugt

Mynd 7: Gott kvöld í Hrauninu

jafnréttisráð í unglingadeild og fundar með
starfsmönnum félagsmiðstöðvarinnar.

Mynd 8: Litið inn í Hraunið
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Viðtal við tvo reyndustu starfsmenn skólans
Margrét Sigurgeirsdóttir
grunnskólakennari

Hverjar eru eftirminnilegustu breytingar í skólastarfinu
sem þú hefur upplifað?
Ég hef upplifað mjög miklar breytingar á skólastarfinu og
þá sérstaklega við gerð kennslugagna. Þegar ég byrjaði

Hvenær byrjaðir þú að vinna hérna í Víðistaðaskóla?

voru ekki til tölvur og ég handskrifaði verkefnin mín á
sprittstensla sem ég síðan fjölritaði. Þegar ég sýndi

Ég byrjaði sem nýútskrifaður kennari haustið 1980 þá 23

kvikmyndir í kennslu þurfti ég að þræða 16 mm

ára gömul. Hef oft í gegnum árin íhugað að breyta til og

kvikmyndir í sýningarvél og þetta var allt afar frumstætt

kenna í öðrum skóla en aldrei látið verða að því vegna

miðað við tæknina í dag. Á skólaböllum þurfti ég að fara á

þess að mér líkar svo vel að vinna í Víðistaðaskóla.

klukkutíma fresti og fylgjast með nemendum sem fengu
að fara út til að reykja. Það fannst mér alltaf ömurlegt því

Hvaða starf heldur þú að þú hefðir tekið að þér ef þú

ég reykti ekki sjálf. Einnig voru skólaböllin til klukkan eitt og

hefðir ekki orðið kennari?

jólaböllin og árshátíðin til tvö. Þetta finnst mér hafa breyst
til mikilla bóta.

Ég var aðeins níu ára gömul þegar ég ákvað að verða
kennari og hugsaði aldrei út í að ég gæti unnið neitt

Þú kennir stærðfræði. Er eitthvað ákveðið við fagið

annað starf. Nú á seinni árum hef ég hugleitt hvað ég

sem heillar þig?

gæti hugsað mér að vinna við ef ég væri ekki kennari og
er það örugglega eitthvað verklegt grúsk. Jafnvel

Þegar ég byrjaði að kenna kenndi ég alltaf

rafeindavirki að gera við rafmagnstæki eða unnið á

bekkjarkennslu í 6. og 7. Bekk. Síðar fékk þáverandi

rannsóknarstofu við að skoða sýni. Einnig gæti ég hugsað

aðstoðarskólastjóri sem þá hét yfirkennari, Magnús Jón

mér að vinna við eitthvað handavinnutengt. Annars horfi

Árnason mig til að prófa að kenna í unglingadeild og þá

ég ekki til baka og sé ekkert eftir því að hafa valið mér

varð ekki aftur snúið. Ég kenndi í ansi mörg ár

kennslu sem ævistarf.

náttúrufræði og síðar stærðfræði og náttúrufræði. Síðustu
ár hef ég aðeins kennt stærðfræði því ég vildi einfalda líf

Hefur starfið kennt þér eitthvað? Hvað þá?

mitt og hef notið þess því ég er frekar mikil
reglumanneskja og á auðvelt með að fara eftir reglum.

Starfið hefur kennt mér mikla þolinmæði og
umburðarlyndi. Einnig finnst mér það að eiga sjálf
unglinga hafa kennt mér að allt þarf ekki að vera
fullkomið alltaf.
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Sigrún Reynisdóttir
grunnskólakennari

Hefur starfið kennt þér eitthvað? Hvað þá?
Svo margt, svo margt! Þolinmæði og umburðarlyndi fyrst
og fremst. Einnig hvað fagið mitt er mikilvægt, ekki síst nú
á tímum. Það hefur líka kennt mér hvað það er gaman að
vinna með unglingum og fá að taka þátt í lífi þeirra. Ég er

Hvenær byrjaðir þú að vinna hérna í Víðistaðaskóla?

svo þakklát fyrir að hafa kynnst og fengið að kenna
hundruðum yndislegra ungmenna hér í Víðistaðaskóla.

Haustið 1983

Ekkert er skemmtilegra en að hitta þau aftur og heyra
hvað þeim farnast flestum vel í lífinu.

Hvaða starf heldur þú að þú hefðir tekið að þér ef þú
hefðir ekki orðið kennari?
Ég get varla svarað því, hef eiginlega ekki hugmynd um
það. Hefði eflaust verið í einhverju íslenskugrúski.
Þú kennir Íslensku. Er eitthvað ákveðið við fagið sem
heillar þig?
Ég kenni íslensku og hef alltaf haft einlægan áhuga á
henni. Mér er annt um tungumálið okkar og afar stolt af
því. Það er íslenskan, sem gerir okkur að sérstakri þjóð.
Mynd 9: Margrét og Sigrún

Hverjar eru eftirminnilegustu breytingar í skólastarfinu
sem þú hefur upplifað?
Vá, þær eru sko margar. Tölvurnar eru þó mest
afgerandi. Áður handskrifuðum við verkefni og fjölrituðum
en vorum líka svo heppin að við gátum fengið
skólaritarana til að vélrita verkefni og próf fyrir okkur og
fjölrita. Stenslarnir og handsnúna fjölritunarvélin, sem við
notuðum eru eins og aftan úr fornöld miðað við það, sem
við höfum í dag. Mér er líka mjög minnisstætt að við
hleyptum nemendum út í reykingapásur á böllum. Hvað
var að okkur?
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Kveðja frá foreldrafélagi Víðistaðaskóla

Kæru starfsmenn, nemendur og foreldrar!

Skólinn okkar er fyrir marga griðastaður, öryggisventill
og annað heimili. Við trúum því að skólinn okkar sé að

Stjórn foreldrafélagsins óskar skólanum okkar allra

gera frábæra hluti með öllu því fjölbreytta starfi og

innilega til hamingju með 50 ára afmælið. Það eru ekki

fjölbreyttu kennsluaðferðum sem nýttar eru til þess að

allir skólar sem eru svo lánsamir að búa yfir

mæta sem flestum nemendum. Já við erum þakklát

jafnsterkum og góðum kjarna sem skólinn okkar

fyrir þetta, fyrir kennara, foreldra og nemendur sem

hefur. Það er óhætt að segja að það er eitthvað

vinna saman. Við erum stolt af því starfi sem fer fram í

sérstakt við skólann okkar.

skólanum okkar.

Það sem gerir skólann okkar svo sérstakan er

Kæri skóli með öllu og öllum sem honum tilheyra, til

auðvitað innviðið, það erum við öllum sem tengjumst

hamingju með áfangann og til hamingju með allt það

skólanum á einn eða annan hátt, það erum við sem

frábæra starf sem fram fer. Við hlökkum til að eiga

myndum saman þennan einstaka skólabrag.

áframhaldandi gott samstarf, okkur hlakkar til að
fylgjast með ykkur öllum blómstra hvort sem er í leik

Við í stjórn foreldrafélagsins erum einstaklega þakklát

eða starfi, hvort sem um ræðir starfsmann, foreldri

fyrir það góða samstarf sem við höfum átt við

eða nemendur. Þetta er afmælisstund okkar allra. Til

skólastjórnendur, starfsfólk bæði skóla,

hamingju með áfangann.

frístundaheimilis og félagsmiðstöðvar, nemendur og
aðra foreldra. Það er nefnilega þannig að það þarf

Kær kveðja,

heilt þorp til að ala upp þorp og við erum þorpið.

Fyrir hönd foreldrafélagsins

Skólinn okkar er þorpið okkar.

.Kristjana Ósk Jónsdóttir

Skólinn okkar er fyrir marga griðastaður,
öryggisventill og annað heimili. Við trúum því að
skólinn okkar sé að gera frábæra hluti með öllu því
fjölbreytta starfi og fjölbreyttu kennsluaðferðum sem
nýttar eru til þess að mæta sem flestum nemendum.
Já við erum þakklát fyrir þetta, fyrir kennara, foreldra
og nemendur sem vinna saman. Við erum stolt af því
starfi sem fer fram í skólanum okkar.
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Vináttuskóli

Víðistaðaskóli er vináttuskóli
Nú í upphafi skólaársins var innleitt í Víðistaðaskóla

Á spjöldunum eru myndir af nemendum í

nýtt verkefni sem kallast Vináttuverkefni Barnaheilla

mismunandi aðstæðum og aftan á spjöldunum

og telst því Víðistaðaskóli vera vináttuskóli. Það rímar

umræðupunktar. Í töskunni er einnig bangsi sem heitir

vel við gildin okkar sem eru: Ábyrgð, virðing og vinátta.

Blær og er aðalsöguhetja námsefnisins. Efnið er
danskt að uppruna og heitir á frummálinu Fri for

Í ágúst fóru kennarar á yngsta stigi á námskeið hjá

Mobberi. Það er þýtt, staðfært og gefið út í samstarfi

Barnaheill og lærðu að nota námsefnið og eru nú

við Red barnet – Save the Children og Mary Fondern í

farin að vinna eftir því. Markmið verkefnisins er að

Danmörku. Mikill áhugi og eftirspurn hefur verið á

nemendur sem vinna með efnið sýni meiri samhygð,

námsefninu víða um heim. Rannsóknir í Danmörku

umhyggju og hjálpsemi gagnvart hvert öðru.

hafa leitt í ljós mjög góðan árangur af notkun Vináttu

Námsefnið kemur í sérstakri tösku sem inniheldur stór

og þau börn sem eru í skólum þar sem unnið er með

umræðuspjöld.

efnið sýna meiri samhygð, umhyggju og hjálpsemi
gagnvart hvert öðru. Á Íslandi er Guðni TH.
Jóhannesson, forseti Íslands verndari Vináttu.
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1970-2020: Hver er þinn áratugur?
Víðistaðaskóli á stórafmæli í ár, en skólinn okkar hefur verið starfandi í heila fimm áratugi, frá 1970 til 2020. Á þessum
tíma hefur sannarlega margt breyst, tískubylgjur hafa komið og farið og hinir ýmsu stóratburðir gerst. En stóra
spurningin er, á hvaða áratugi í sögu skólans ættir þú best heima?

Veldu kvenfatnað:
1 stig: Þröngar, mittisháar og útvíðar buxur
2 stig: Krumpugalli í neonlitunum
3 stig: Klórþvegnar gallabuxur og magabolur
4 stig: Gallabuxur með lágu mitti og g-streng upp úr
5 stig: Kjóll og hvítir strigaskór

Veldu strákaband:
1 stig: Jackson 5
2 stig: New Kids on the Block
3 stig: Backstreet Boys
4 stig: Jonas Brothers

Veldu kvikmynd:

5 stig: One Direction

1 stig: The Godfather
2 stig: Back to The Future
3 stig: Shawshank Redemtion
4 stig: Lord of The Rings
5 stig: Avengers: Endgame

Veldu heimilismat:
1 stig: Kótelettur í raspi og brún sósa
2 stig: Majonesbrauðréttur
3 stig: Fiskur í orlydeigi og franskar
4 stig: Rjómapasta
5 stig: Mexikósk kjúklingasúpa

Veldu leikara:
1 stig: Clint Eastwood
2 stig: Tom Cruise
3 stig: Bruce Willis
4 stig: Will Smith
5 stig: Bradley Cooper
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Veldu poppstjörnu
1 stig: Aretha Franklin
2 stig: Madonna
3 stig: Mariah Carey
4 stig: Britney Spears
5 stig: Beyonce

Veldu tæki til að hlusta á tónlist:
1 stig: Plötuspilari
2 stig: Vasadiskó
3 stig: Ferðageislaspilari
4 stig: MP3-spilari eða iPod

Veldu dömuklippingu

5 stig: Sími

1 stig: Sítt náttúrulegt hár, skipt í miðju
2 stig: Blásið permanent
3 stig: Rachel-klippingin
4 stig: Aflitað hár með styttum
5 stig: Sítt hár, með lit í endunum

Veldu herraklippingu:
1 stig: Sítt hár
2 stig: Sítt að aftan
3 stig: Slétt stutt hár, skipt í miðju

Veldu rokkhljómsveit:

4 stig: Hjálmur, greiddur til hliðar (Bieber greiðslan)
5 stig: Stutt, rakað í hlíðunum

1 stig: Led Zeppelin
2 stig: Guns N' Roses
3 stig: Nirvana
4 stig: Foo Fighters
5 stig: Arctic Monkeys
Teldu saman stigin þín og deildu heildarfjöldanum með 10.
Námundaðu útkomuna að næstu heilu tölu og berðu saman við listann hér fyrir
neðan:
1 - 1970-1980
2 - 1980-1990
3 - 1990-2000
4 - 2000-2010
5 - 2010-2020
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Mynd 12:Nemendur mynda hring í kringum skólann Nóvember 2019
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nemendaljósmyndarar afmælisdagsins

Þorgbjörg Þorvaldsdóttir

Viktor Birgisson

An interview
with Jonathan
Hames, the
world's most
Sigrún Erna Geirsdóttir
innovative
person.

