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Austurbæjarskóli 

Iðunn Ólöf Berndsen 
Fyrir að vera afar áhugasöm og leggja sig fram um að sinna öllum þáttum íslenskunámsins af miklum dugnaði. 

Aðalbjörg Helga Einarsdóttir 
Fyrir að vera einstalega árvökul, skörp og iðjusöm og sýna mikla færni í öllum þáttum íslenskunnar. 

Ísold Ronja Davíðsdóttir Hjelm 
Fyrir að flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og búa yfir góðri leikni þegar kemur að notkun móðurmálsins. 

Árbæjarskóli  
Rakel Talía Sigfúsdóttir 
Fyrir dugnað, samviskusemi og skemmtilega sögugerð sem er til fyrirmyndar fyrir svo ungan nemanda.  

Eva Karen Davíðsdóttir 
Fyrir að sinna námi sínu af áhuga og mjög góða færni við notkun tungumálsins, jafnt í málfræði, ritun og tjáningu. 

Bryndís Ósk Hauksdóttir 
Fyrir að vera með góða tilfinningu fyrir íslensku máli og einkar góða framsögn sem nær vel til áheyrenda. 

Ártúnsskóli  
Hekla María Geirsdóttir 
Fyrir gott vald á íslensku, frumleika og sköpunargleði í ritun og lagni við að semja ljóð og sögur sem oft eru með góðan 
boðskap. 

Breiðagerðisskóli 
Guðrún Dís Jóhannsdóttir 
Fyrir að vera góð fyrirmynd með sterk tök á íslenskri tungu, góðan orðaforða og orðskilning. 

Breiðholtsskóli 
Karl Vincent Kristjánsson 
Fyrir að vera með góð tök á íslensku máli, bæði munnlega og skriflega og góðan orðaforða við skapandi skrif. 

Edda Lilja Viktorsdóttir 
Fyrir að vinna verkefni sín af alúð og virðingu og glæða þau lífi, lesa mikið og gott vald á íslenskri tungu.  

Ásthildur Rafnsdóttir 
Fyrir gott vald á málfræði og ritun, fallegt málfar og þroskaða tilfinningu fyrir íslenskri tungu. 

Dalskóli  
Andrea Ósk Halldórsdóttir 
Fyrir að skrifa góðar sögur sem einkennast af hugmyndaauðgi og skemmtilegum efnistökum og fyrir mikinn áhuga á lestri 
bóka. 

Fellaskóli  
Ella Rhayne Guevarra Tomarao 
Fyrir metnað, áhuga, samviskusemi og vandvirkni í allri vinnu tengdri íslensku og framfarir á hverju ári. 

Julia Newel 
Fyrir að taka stöðugum framförum og búa yfir ákveðinni færni í ræðu og riti sem skarar fram úr, ásamt því að túlka fyrir 
pólska samnemendur sína. 

Nataliya Shabatura 
Fyrir að vera framúrskarandi nemandi sem náð hefur afbragðstökum á íslensku. 

Foldaskóli  
Hinrik Pétur Jóhannsson 
Fyrir að hafa náð góðum árangri í íslensku og sýnt miklar framfarir frá ári til árs, sem endurspegla þrautseigju og eljusemi 
hans. 
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Fossvogsskóli  
Þóra Þórðardóttir 
Fyrir að sýna leikni í notkun á íslensku máli, gerð ljóða og sagna og góðan orðaforða. 

Hagaskóli  
Lhea Fernandez Trinidad 
Fyrir mikinn áhuga á að læra íslensku og stöðugar framfarir, metnað og samviskusemi í náminu. 

Hamraskóli 
Natalía Sif Stefánsdóttir 
Fyrir að sýna einstaka færni í rituðu máli sem einkennist af góðu flæði texta, persónusköpun, frjóu ímyndunarafli og skýrum 
boðskap. 

Háteigsskóli 
Snjólaug Vera Jóhannsdóttir 
Fyrir einstakt vald á íslensku  máli og ríkulegan orðaforð sem hún beitir lipurlega hvort sem er í ræðu eða riti. 

Hlíðaskóli  
Ólafur Steinar Ragnarsson  
Fyrir mjög góð tök á íslenskri tungu,  hugmyndaauðgi og skapandi notkun málsins við ritun sagna. 

Hólabrekkuskóli 
Daniela Jette Ástudóttir   
Fyrir mikinn vilja og þor til að læra tungumálið og undraverðan árangur í íslensku á aðeins einu ári. 

Yaliana Valeska Sanchezc   
Fyrir að vera einstaklega fróðleiksfús, samviskusöm og vinnusöm og hafa náð góðum tökum á íslenskri tungu. 

Máney Guðmundsdóttir   
Fyrir sérstaklega góð tök á íslenskunni, örugga tjáningu, gott málfar, áheyrilegan lestur og innihaldsríkan texta. 

Húsaskóli 
Arndís Davíðsdóttir 
Fyrir framúrskarandi námsárangur í íslensku, fjölbreyttan orðaforða, framfarir, lesfimi og metnað í túlkun texta. 

Ingunnarskóli 
Kristín Taiwo Reynisdóttir 
Fyrir að vera áhugasöm og leggja sig fram um að gera blæbrigðaríkan texta og sögur og semja falleg ljóð um mikilvæg 
málefni.  

Kelduskóli  
Halla Katrín W. Ólafsdóttir 
Fyrir framsækni og áræðni við söguskrif, ríkt hugmyndaflug og áhuga á bóklestri og ritun sagna. 

Katrín Anastasía Haraldsdóttir 
Fyrir góða færni í íslensku, frumleika og skapandi tjáningu í ræðu og riti og leikni í samræðulist. 

Klébergsskóli 
Sigrún Rúnarsdóttir 
Fyrir gott vald á íslensku máli, góðan lesskilning og fyrir að vera mjög fróðleiksfús og áhugasöm um íslenskunámið. 

Ema Stankute 
Fyrir einstakan dugnað og sköpunargleði við að tjá sig í ræðu og riti og framfarir á mörgum sviðum íslenskunnar. 

Petra María Ingvaldsdóttir 
Fyrir gott vald á íslenskri tungu, góða framsögn, mjög vandaðar ritgerðir og skapandi skrif sem grípa lesandann. 

Landakotsskóli 
Ófeigur Ovadia Simha Hlöðversson 
Fyrir að leggja sig ávallt fram og gera sitt besta, vinnusemi, lesa mikið og vera duglegur að skrifa sögur. 

Unnur Maren Þiðriksdóttir 
Fyrir að hafa gott auga fyrir íslenskri tungu og skrifa áhugaverða texta sem spennandi er að lesa. 

Íris Björk Ágústsdóttir 
Fyrir næman skilning á íslenskri tungu og bókmenntum og glöggt auga fyrir mismunandi orðmyndum og uppruna orða. 



3 
 

Laugalækjarskóli 
Sigríður Bára Min Karlsdóttir 
Fyrir gott vald á íslensku máli og góðan orðaforða í ræðu og riti. 

Bryndís Kristjánsdóttir 
Fyrir gott vald á íslensku, góðan málskilning og einstakt lag á að glæða hina ýmsu texta lífi með fjölbreyttum orðaforða. 

Laugarnesskóli  
Ísleifur Elí Vignisson 
Fyrir einstaklega gott vald á íslensku, jafnt í töluðu máli sem rituðu og fágaðan og fjölbreyttan orðaforða. 

Cristina Elena Furdui 
Fyrir að hafa náð ótrúlega góðum árangri í íslensku á stuttum tíma og leikni í að nota tungumálið sem samskiptatæki. 

Melaskóli  
Elisa Schau Quach Vi  
Fyrir einstakan áhuga á íslenskunáminu, vandvirkni, listfengi og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Norðlingaskóli 
Elvar Hrafn Valgeirsson 
Fyrir góðan skilning á íslenskri tungu, stöðugar framfarir, vinnusemi og mikinn áhuga á lestri og ritun. 

Lára Bryndís Sigurðardóttir 
Fyrir að setja sér háleit markmið í íslenskunáminu og sýna víðtækan skilning á viðfangsefnum.  

Tómas Helgi Harðarson 
Fyrir gott vald á tungumálinu og metnað og lagni við að semja ljóð og smásögur.  

Reykjavík International School 
Anna Zoé Thueringer 
Fyrir miklar framfarir í íslenskunni þrátt fyrir takmarkaðan tíma til íslenskunáms. 

Rimaskóli  
Kolbrún Arna Káradóttir 
Fyrir ríkt hugmyndaflug sem hún nýtir í allri ritun og þá ánægju sem hún hefur af vinnu með orð og orðabækur. 

Júlíus Mar Júlíusson 
Fyrir góð tök á íslensku, fallega rithönd og innihaldsríkar og vel fram settar fræðilegar kynningar. 

Selásskóli 
Dagný Lilja Baldvinsdóttir  
Fyrir afar sterka tilfinningu fyrir íslensku máli, færni í ritun og þekkingu á merkingu orða sem nýtist henni í ljóðagerð. 

Seljaskóli 
Hera Sjöfn Atladóttir 
Fyrir jákvæðni og vinnusemi og einstaka hæfni í íslensku, hvort sem er í ræðu eða riti. 

Saga Guðrún Ólafsdóttir 
Fyrir að vera afburðarnemandi í íslensku, hvort sem um er að ræða málfæði, ritun, stafsetningu eða lesskilning. 

Freyja Sóldís Guðlaugsdóttir 
Fyrir einstaklega gott vald á íslenskri tungu, mikinn orðaforða, góðan lesskilning og persónulegan ritstíl. 

Sæmundarskóli 
Gunnar Logi Guðmundsson 
Fyrir færni í íslensku, frábæra sköpunargleði í rituðu máli og afburðargóðan lesskilning. 

Herdís Pálsdóttir 
Fyrir mjög gott vald á íslenskri tungu, ríkan orðaforða, lipran ritstíl og áhuga á lestri fjölbreyttra bókmennta.  

Margrét Sól Sveinsdóttir 
Fyrir að vera góður penni, yfirveguð og vel ígrunduð skrif og færni í að vinna með sköpun í öllu skólastarfi.   

Tjarnarskóli  
Rebekka Berta Hanson 
Fyrir vandvirkni, kappsemi og áhuga á viðfangsefnum í íslensku og túlkun bókmenntatexta af innsæi. 

Vogaskóli  
Iðunn Gunnsteinsdóttir 
Fyrir að vera góð í að lesa fyrir aðra og segja frá og góða tilfinningu fyrir málinu jafnt í ræðu og riti.  
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Embla Nótt Pétursdóttir 
Fyrir að vera skapandi í skrifum, hugmyndarík og eiga auðvelt með að setja saman texta í bundu sem óbundnu máli. 

Vættaskóli 
Stefán Þór Sigurðsson 
Fyrir að sinna námi sínu framúrskarandi vel, hæfileika í ritun, góða málvitund og frjóa hugsun.  

Ölduselsskóli  
Hildur María Arnalds 
Fyrir mikinn áhuga á íslenskri tungu, næmni fyrir beitingu tungumálsins, merkingu orða og málfræði. 

 

 


