
 Piparkökur 
3x2 
stöðvar 
 

Jólamyndir 
og klemmur 
3x1 stöð  

Jólasokkar 
Filthjörtu 
3x1 stöð 

Órói og 
Snjókorn 
2x1 stöð 

Diskamotta 
2x1 stöð 

Jólarós 
2x1 stöð 

Fjöldi nem. 
á stöð og 
föndur 

 
134 nem. 

 
43 
jólamynd 
25 klemmur 

 
48  jólasokk 
13  hjörtu 

 
12 órói 
17snjókorn 

 
27 nem. 

 
29 nem. 

 Eygló Rakel Rut Halla Jóna Valgerður Særún Daniella 

 Marc Kristín Diljá Dísa P. Helgi Hólm Anna Sólrún 

 Hilmar  Día    

 Anna 
Hlöðvers 

     

 Margrét      

       

       

       

 Kókoskúlur 
3x2 
stöðvar 
 

Saltkringlu- 
krans 
3x1 stöð 

Jólakorta- 
Gerð 
2x1 stöð 

   

Fjöldi nem. 
á stöð og 
föndur 

 
150 nem. 

 
66 nemendur 

 
44 nem. 

   

 Inga Sigrún Erna Margrét Guðbjörg    

 Hannes Íris  Þorvaldur    

 Helga Guðný Ella     

 Guðmundur      

 Ingibjörg      

       

       

       

 

Allar stöðvarnar eru keyrðar í 80 mínútur. Það er mikilvægt að  allir komi að undirbúningi stöðvanna á 

fimmtudaginn og að þið gerið ráð fyrir auka föndri, myndum til að lita eða spilum til að spila á ef ske 

kynni að nemendur eru fljótir með verkefni sín. 

 

Nemendur verða ekki sendir út í frímínútur – þeir nota tímann til að drekka nesti og færa sig á milli staða 

svo það er ekki lögð áhersla á að reka alla út.  

 

Verið er að vinna í að staðsetja nemendur á stöðvar og verður það búið í síðasta lagi á fimmtudaginn.  

Stöðvarnar:  Órói og Snjókorn, Diskamottur 

og Jólarós: eru keyrðar tvisvar sinnum. Þið 

sem sjáið um  þær eigið að flytja ykkur á 

aðrar stöðvar og aðstoða þar í einu hollinu.  

Nánari upplýsingar um á hvaða stöðvum 

koma síðar í vikunni þegar tímasetningar á 

stöðvunum eru ljósar. 

Jólakortagerðin er líka keyrð tvisvar og þá 

eiga þeir sem sjá um hana að flytja sig yfir á 

aðrar stöðvar og aðstoða þar. Nánari 

upplýsingar um hvaða stöðvar og 

tímasetningar koma síðar í vikunni. 

Vinsamlegast skilið inn til Jóns Inga eða 

Svövu lista yfir efni sem þarf að kaupa – best 

að ganga frá því eigi síðar en 9. desember. 

Búið er að reikna út efni í kókoskúlurnar. 


