
Elskulegu foreldrar 
 
Nú líður senn að lokum þessa skólaárs en síðasti skóladagurinn er föstudaginn 12. júlí og við opnum aftur 
fimmtudaginn 15. ágúst kl. 10:00.  
Við þökkum innilega fyrir skólaárið sem nú er að líða en það er búið að vera fullt af skemmtilegum 
uppákomum og flottu starfi með frábærum börnum. Við þökkum nemendum sem eru að kveðja kærlega 
fyrir öll árin sem þau hafa átt hér og  bjóðum nýja nemendur hjartanlega velkomna. Í sumar hætta 29 
börn hjá okkur og hefja nám á Víkinni í ágúst. Á Sóla byrja 27 ný börn eftir sumarfrí, þau yngstu eru fædd 
í  ágúst 2018. 
Smávægilegar breytingar verða í húsi eins og alltaf á haustin, tilfæringar á starfsfólki, börnin á Hvíta 
kjarna fara á eldri kjarna og ný börn koma þar inn. Ekki hefur verið ráðið í allar skilastöður á Sóla en það 
verður gert í ágúst.  
 
Við minnum á að á heimasíðunni okkar soli.hjalli.is er hægt að skoða fréttir af daglegu starfi, matseðil 
vikunnar, kaupa skólaföt í vefverslun og einnig skrá sig inn á Karellen, sem veitir sömu upplýsingar og 
appið, nema myndirnar eru í betri gæðum og hægt að skoða allar myndir. Við hvetjum foreldra til þess 
að ná í appið til að fylgjast með. Þar má finna skráningu á ýmsum þáttum skólastarfsins, t.d. viðveru 
barna, svefntíma og matartíma auk mynda af starfinu og skilaboða til foreldra. Ef ykkur vantar aðstoð 
með Karellen ekki hika við að hafa sambandi við Hildi Dögg (hildurdjons@hjalli.is) eða Helgu Björk 
(helgabj@hjalli.is).  
 
Lykil dagsetningar á skólaárinu 2019-2020: 
Fyrsti skóladagur: 15. ágúst kl. 10:00. 
Starfsdagur:  2.september, 4. október, 27. des, 30.des og 2.jan  
Foreldraviðtöl: 3. nóvember og 28. Mars (ath! laugardagar) 
Nákvæmt skóladagatal er aðgengilegt á síðunni okkar. 
http://soli.hjalli.is/Skolastarfid/Skoladagatal 
 
Við hlökkum til næsta skólaárs með ykkur sem verður fullt af kærleika og kennslu og óskum ykkur 
gleðiríks sumarfrís.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starfsfólk Sóla 

     

Helga Björk skólastýra, Hildur Dögg meðstj. Elín Þóra matráður, Jóhanna Inga matráður og Elín Rós afleysingar 



Hópstjórar skólaárið 2019-2020 

              

Guli kjarni: Guðrún Helga, Thelma Ósk, Stefanía                                      

                    

Rauði kjarni: Árný, Kolbrún Stella, Elín Ósk og Guðrún Lilja                   

 
Græni kjarni: Margrét, Fanney og Ingibjörg  

 
Blái kjarni: Valgerður, Hugrún og Sigga  

  
Hvíti kjarni: Auður, Marta, Júlía og Sólrún 



 


