


VÐ ÖKM
TIL AÐ SJÁ ÞIG! 

FÓL er að byrja í 
grunnskóla, eins og þú! 
Í sögunni hér á eftir 
getur þú lesið um fyrsta 

daginn hennar!

Við höfum einnig safnað saman 
ýmsum gagnlegum upplýsingum 
fyrir fullorðna fólkið á síðunni 
www.reykjavik.is/grunnskolar, 
sem þið getið líka nálgast með því að 
skanna QR-kóðann aftan á bókinni!         



Þá leið þeim 
miklu betur

Þá gat ég farið með 
pabba og mömmu að skoða 
skólann og hitta Gunnlaug, 

kennarann minn

Sem betur fer 
vorum við búin að 
fara í heimsókn

Ha? Bíddu, ha?

Þau fengu 
póst frá borginni 
um að skrá mig

Pabbi og mamma 
eru búin að vera 
pííínu stressuð

Hæ! Eg heiti Fjóla 
og ég er að byrja í 
GRUNNSKÓLA! 



Það vissu það ekki allir!

Fullorðna fólkið átti líka að mæta og tala við kennarana

HUFF HUFF HUFF

Það var sérstakur dagur til 
að tala við kennarana

Bla bla...
teikna... bla bla
litir... blabla



Hæ, Fatima!
VA hvað 
taskan þín 
er stór!

Hann varð skrýtinn í framan þegar 
kennarinn sagði honum að skólinn 
útvegar allt sem við þurfum

O

HAHAHA!



Hmm...



Sum eru í mataráskrift hjá skólanum...

... sum taka með sér nesti 



Hæ, Sóley!
Af hverju ertu
í búning?

En okkur var 
tilkynnt um ofnæmið!
Það eru engar hnetur 

í matsalnum

O



7.

Eftir skólann fara Eygló og Jóhann 
heim með mömmum sínum

En allir hinir krakkarnir fara á...

Bæ!

Bæ bæ!

FÍSNHMIÐ!

A frístundaheimilinu var ýmislegt í boði 
en ég valdi að fara í listasmiðju



Þegar pabbi og mamma 
eru búin í vinnunni... ... koma þau hlaupandi 

að sækja mig!

Þau hafa verið að hugsa 
til mín í allan dag!

Haha!

Fullorðna fólkið getur haft 
svo miklar áhyggjur, en sem betur 
fer hefur það okkur krakkana til 

þess að hjálpa sér!



TBÚI ÐBÚI.

GRUNNSKÓLI! 
TBÚI ÐBÚI.

GRUNNSKÓLI! 

Til foreldra/ To parents/ Do rodiców

Your child is about to start primary school! We have collected vari-
ous useful information for you on the site
[www.reykjavik.is/xxxxx]

Twoje dziecko niedugo rozpocznie szko  podstawow! Zebralimy 
dla Ciebie różne przydatne informacje na stronie 
[www.reykjavik.is/xxxxx]

Ef þú hefur einhverjar spurningar bendum við þjónustuver 
Reykjavíkurborgar í síma 411-1111.

Nú stýttist í að barnið þitt byrji í grunnskóla! Við höfum safnað 
saman ýmsum gagnlegum upplýsingum fyrir þig á síðunni 
[www.reykjavik.is/xxxxx]

Ef þú átt snjallsíma getur þú líka 
opnað myndavélina í símanum 
þínum og smellt á QR kóðann og 
þá ferðu beint á síðuna.

If you have a smartphone, you If you have a smartphone, you 
can also open the camera in your 
phone and click on the QR code 
and then go directly to the site.

JeJeśli masz smartfona, możesz 
również otworzyć aparat w tele-
fonie i kliknąć kod QR, a następnie 
przejść bezpośrednio do serwisu.

að reima skóna mína

að klæða mig í útifötin 
án aðstoðar

að fara á klósettið án
aðstoðar

að læra leiðina frá húsinu 
mínu í skólann

að borða með hníf og
gaffli

Aður en ég byrja í
GRUNNSKÓLA
ætla ég að æfa mig í:



Höfundur: Sigmundur Breiðfjörð
Ábyrgð: Fagskrifstofa grunnskóla
Skóla- og frístundasvið 2022

Við höfum safnað saman ýmsum upplýsingum um 
grunnskólabyrjun á w.yaks/slyu

Ef þú átt snjallsíma getur þú líka opnað myndavélina í 
símanum þínum og smellt á QR-kóðann og þá ferðu beint 
á síðuna!

For various information about starting primary school go 
to www.reykjavik.is/grunnskolar or scan the QR-code!

Aby uzyskać różne informacje na temat rozpoczęcia 
szkoły podstawowej, wejdź na www.reykjavik.is/-
grunnskolar lub zeskanuj kod QR!
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