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Nafn á foreldri
Nafn á barni
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Bréf til þín sem ert að hefja nám í grunnskóla í Hafnarfirði í ágúst 2020
Kæra grunnskólabarn

Nú eru spennandi tímar framundan hjá þér. Í haust 
byrjar þú í grunnskóla þar sem þú átt eftir að læra 
margt nýtt og kynnast nýjum vinum og kennurum.
 
Í grunnskólanum tekur við nýr skemmtilegur tími þar 
sem þú heldur áfram að læra margt áhugavert. Þú 
lærir að lesa, skrifa, baka og smíða og skapa eitthvað 
nýtt. Þar ferð þú líka í íþróttatíma, út í frímínútur og 
kynnist fleiri börnum sem eiga eftir að verða vinir 
þínir og margt fleira áhugavert.
 
Eftir skólann fara margir á frístundaheimili og þar er 
margt við að vera. Við hlökkum til að sjá þig í ágúst.
 
Starfsfólk grunnskóla

If you need information about this message please 
contact Hafnarfjörður Information Center, Strandgata 
6, open at 8-16 oʻclock every work day or by email, 
hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

Kæra foreldri 

Innritun fyrir börn í Hafnarfirði sem eru að fara í 1. bekk grunnskóla 
haustið 2020 er hafin og stendur til 1. febrúar. Innritunin fer fram 
rafrænt í gegnum Mínar síður á hafnarfjordur.is undir: Umsóknir – 
Grunnskólar. Átta grunnskólar sveitarfélagsins eru öllum börnum 
opnir og eru foreldrar hvattir til að kynna sér starfsemi skólanna, og 
annarra grunnskóla.

Hafnarfjörður er eitt skólaumdæmi skipt upp í skólahverfi. Lögheimili 
nemenda ræður því í hvaða hverfisskóla þeir eiga vísa skólavist. Engu 
að síður eiga allir foreldrar kost á að sækja um skóla fyrir börn sín í 
öðrum hverfum.

Þegar nær dregur vori mun sá skóli þar sem barnið fékk skólavist 
senda ykkur allar nauðsynlegar upplýsingar um skólastarfið 
framundan, t.d. um skráningar í frístundaheimili og mataráskrift, 
leikjanámskeið 6 ára í ágúst áður en grunnskólinn hefst og annað 
sem þið þurfið að vita.
 
Skrifstofa mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar
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