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Þemadagar! 

yfirnáttúrulegar verur, 6. og 

7. bekkur vann með 

heimsálfurnar, 5.bekkur 

vann með náttúrufræði, 4. 

bekkur vann með sögur eftir 

Astrid Lindgren, 3. bekkur 

vann með drauga og 

Höfðaberg vann með fugla. 

Það var mikið fjör og 

ýmiskonar skemmtanir m.a. 

Það var mikið fjör í skólanum 

dagana 14.-16. október 

síðastliðinn þegar árlegir 

þemadagar Lágafellsskóla 

voru haldnir.  Unnið var með 

ýmislegt mismunandi efni 

þar sem nemendur kepptust 

við að skreyta skólann og 

hafa gaman. Hjá 

unglingadeildinni var þemað 

var farið í sund, bakað og 

farið í allsskonar leiki. Á 

föstudaginn var síðan haldin 

uppskeruhátið þar sem 

foreldrum og 

samnemendum var boðið að 

sjá það sem krakkarnir höfðu 

verið að bralla út vikuna.  

1 tölublað 



Við hittum Ýr á 

dögunum og spurðum 

h a n a  n o k k u r r a 

spurninga, en eins og 

flestir vita er Ýr 

íslensku kennari hér í  

Lágafellsskóla, en hún 

tók sér námsleyfi nú á 

dögunum og því 

fróðlegt að vita hvað 

hún er að bralla. 

Hvað ertu búin að 

kenna lengi við 

Lágafellsskóla? 

Ég er búin að kenna í 

átta ár við skólann, 

síðan það herrans ár 

2007 

Hvað ertu að gera 

núna? 

Nú er ég í 

meistaranámi við 

Háskóla Íslands, í 

náms- og 

kennslufræði, er að 

reyna að vita meira 

í dag en í gær. 

Hvað þýðir að 

vera í námsleyfi? 

Það þýðir að ég 

fékk leyfi frá 

kennslu til að bæta 

við þekkingu mína. 

Mottóið mitt er: „Svo lærir lengi 

sem lifir“ hvort sem það er í 

skóla, af reynslunni eða af 

öðrum. Nú fannst mér kominn 

tími til að bæta við mig í skóla. 

Saknarðu þess að kenna? Ef 

eitthvað, hvers saknarðu við 

að kenna? 

Já, ég sakna ykkar 

nemendanna, þið eruð svo 

skemmtileg og lifandi og það 

er skrýtið að hitta ykkur ekki 

nánast á hverjum degi. Þið 

hafið kennt mér svo mikið t.d. 

hvað skiptir máli að hafa 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

hægt er að nálgast námsefnið 

á mismunandi hátt. Mér finnst 

líka svo gaman að kenna 

íslensku, hún er fjölbreytt og 

yfirleitt er hægt að finna 

eitthvað í námsefninu sem 

höfðar til nemenda. Það er líka 

svo ánægjulegt að fylgjast 

með því þegar nemendur 

uppgötva sjálfir hvað 

íslenskan skiptir miklu máli 

og er mikilvæg fyrir okkur 

sem samfélag. Og auðvitað 

sakna ég þess að hitta ekki 

samstarfsfólkið mitt 

reglulega.  

Hvernig er að vera sjálf 

komin á skólabekk aftur? 

Úff, það er svolítið skrýtið og 

erfitt, en um leið mjög 

skemmtilegt og gefandi. 

Ætlarðu að koma aftur í 

Lágafellskóla eftir leyfið? 

Já, ég stefni á það. 

Hvað fannst þér um 

þemadagana? 

Mér fannst þeir mjög flottir, 

það fyllti mig stolti að sjá 

hvernig þið unnuð úr 

fjölbreyttum verkefnum og 

nýttuð ykkur reynslu ykkar 

og þekkingu. Nemendur eru 

svo hæfileikaríkir!  

Muntu koma að 

heimsækja okkur 

bráðum? 

Alveg örugglega, verð að 

sjá ykkur reglulega 

 

Uppskrift: 

350g púðursykur 

4 egg 

150g smjör 

1tsk vanilludropar 

150g hveiti 

70g kakó 

Þessi uppskrift er tilvalinn fyrir sunnudagskaffi með fjölskyldunni enda fljótleg og einföld. Það tekur c.a. 35 mín að gera 
þessa köku og er alveg þess virði. Þessi himnasending er algjört æði! 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn í 180°C. 
2. Bræðið smjörið í skaftpotti. 
3. Hrærið eggi, púðursykri og dropum saman í 

skál með trésleif eða hrærivél. 
4. Hellið smjörinu útí skálina. 
5. Blandið hveiti og kakó saman. 
6. Hellið deiginu í smurt kökuform. 
7. Bakið í c.a. 25 við 180°C. 
8. Berið kökuna fram volga með t.d. vanilluís. 

Uppskrift vikunnar: Himneskar brownies! 

Viðtal við Ýr 

Bls 2 Mófó Tímarit 

Mottóið mitt er: 

„Svo lærir lengi 

sem lifir“ hvort 

sem það er í 

skóla, af 

reynslunni eða 

af öðrum.  



krökkunum og klára 
uppsetninguna alveg. 

Hvernig er hún öðruvísi er 
aðrar árbækur? 

Hún er miklu frumlegri en 99‘  
árbókin enda erum við með 
glæsilegt þema, sem er leyndó. 

Hver hannar forsíðuna á 
bókinni? 

Það gera krakkarnir í 

peysunefndinni. 

Hvað heitið þið? 

Dagrún, Móa, Steinunn og Þórey. 

Í hvaða bekk eru þið? 

10.HP og 10.ÓKJ 

Hvernig gengur að hanna árbókina? 

Okkur gengur bara rosa vel, við erum 
að vinna í uppsetningu bókarinnar og 
erum búnar með spurningarnar. 

Hvað eigið þið eftir? 

Við eigum eftir að taka myndir af 

Hver er uppáhaldsspurningin ykkar í 
bókinni? 

,,Vandræðalegasta skólaminningin?´´ 

Verða myndir af krökkunum? 

Já, duh. 

Hvenær stefniði á að klára bókina? 

Fyrir útskriftarferðina hjá 10. bekk sem er 
í lok maí/byrjun júní. 

Takk fyrir viðtalið og gangi ykkur vel! 

Takk beibslur. 

Árbókarvalið! 

Þrír íþróttagaurar spurðir spjörunum úr! 

Bls 3 Mófó Tímarit 

Valur 9.GG 

Íþrótt: Golf 

Hvað ertu búin að æfa lengi? 

Byrjaði 3 ára að leika mér, en 
byrjaði 11 ára fyrir alvöru 

Hvað fékk þig til að byrja? 

Pabbi minn var alltaf í golfi og 
byrjaði að kenna mér 

Sérðu þig í þessu í framtíðinni? 

Já algjörlega! 

Áttu þér eitthvað idol? 

Já, pabbi og Jordan Spieth 

Hvað æfiru oft í viku? 

Yfir sumarið alla daga, en á 
veturna 1-2 í viku 

Hefuru/ertu að æfa aðrar 
íþróttir? 

Hef æft fótbolta, frjálsar og 
fimleika en er að æfa núna 
handbolta með golfinu 

Ísak Snær 9.GG 

Íþrótt: Fótbolti 

Hvað ertu búin að æfa lengi? 

Frá því að hann var 8 ára, 6 ár 

Hvað fékk þig til að byrja? 

Afi minn var landsliðsþjálfari og það 
fékk mig til þess að byrja 

Sérðu þig í þessu í framtíðinni? 

Já áuðvitað! 

Áttu þér eitthvað idol? 

Já. Ronaldinho 

Hvað æfiru oft í viku? 

6 daga á viku 

Hefuru/ertu að æfa aðrar íþróttir? 

Já ég æfði handbolta 

Kristján 9.EJ 

Íþrótt: BMX 

Hvað ertu búin að æfa lengi? 

7 vikur með þjálfara, annars 1 ár 

Sérðu þig í þessu í framtíðinni? 

Já, markmiðið mitt er að verða 
atvinnumaður 

Áttu þér eitthvað idol? 

Stevie Churchhill og Bruno 
Hoffman 

Hvað æfiru oft í viku? 

Ég æfi  1x í viku 

Hefuru/ertu að æfa aðrar 
íþróttir? 

Ég æfi líka handbolta 



Í hverju fellst starfið þitt?  

Gera fólk glatt 

Er erfitt að vinna á meðan 

þú ert í grunnskóla 

Stundum 

Hvað gerirðu við launin 

þín? 

 Ég kaupi mér föt 

 Hvernig kom það til að 

þú fékkst vinnu á 

dominos?  

Kærastinn minn vinnur 

þar 

Ertu að vinna með 

jafnöldrum þínum á 

dominos? 

Já stundum 

Samvera - Samvinna - Samkenndin 

Dominos lífið—Viðtal við Elvu 

Mófó tímarit er glænýtt skólablað sem mun koma út á 2 vikna fresti fram að 

jólum. Blaðið er unnið af nemendum í fjölmiðlafræðivali og er ætlað öllum 

árgöngum skólans jafnt og kennurum og öðru starfsfólki. Í blaðinu eru allskyns 

viðtöl, fréttir og fróðleikur sem tekið er úr skólanum.   

Hefur þú frá einhverju 
áhugaverðu að segja? 

Villtu koma einhverjum 
sögum, fréttum eða 

viðburði frá skólanum á 
framfæri?  Komdu þá 

og kíktu á okkur í stofu 
201 á þriðjudögum frá 
14:50—16:10 og leyfðu 

okkur að heyra! 

Sturlaðar staðreyndir! 

Að meðaltali kafna 100 manns á kúlupennum árlega. 

Konur blikka augunum næstum tvöfalt oftar en karlar. 

Snigill getur sofið í 3 ár. 

Ameríkanar borða að meðaltali 18 ekrur af pizzu hvern einasta dag. 

Það er líkamlega ómögulegt að sleikja olnbogan á sjálfum sér. 


