Starfsáætlun Fellaskóla 2019 - 2020
Í eftirfarandi ljóðlínum Stephans G. Stephanssonar koma viðhorf hans til menntunar skýrt fram og
hefur Fellaskóli leitast við að gera þær að sínum.
Þitt er menntað afl og önd,
eigirðu fram að bjóða:
Hvassan skilning, haga hönd
hjartað sanna og góða.
Út frá marki manninn þann
ég menntaðastan dæmdi,
flest og best sem var og vann
það vönduðum manni sæmdi.
Menntun er að búa yfir hvössum skilningi (efla bókvit), að eiga haga hönd (efla verkvit) og síðast en
ekki síst að hafa gott hjartalag (efla siðvit). Á hverju ári hefur verið lögð áhersla á einn af þessum
þremur þáttum í skólastarfinu og sameiginleg verkefni nemenda verið sniðin að því. Í ár vinnum við
með verkvitið og til að efla það höfum við aukið list – og verkgreinar á miðstigi. Einnig hefur verið
aukið við list og verkgreinar á unglingastigi þar sem list og verkgreinar hafa verið festar í stundatöflu
allra nemenda á unglingastigi fyrir utan það geta þau valið verklegar greinar í valgreinum.

Hagnýtar upplýsingar
Fellaskóli er einn af þremur grunnskólum á Fljótsdalshéraði. Í skólanum eru 100 nemendur og 30
starfsmenn í misjöfnum starfshlutföllum. Tónlistarskóli er staðsettur inni í Fellaskóla og fyrri vikið
mjög náið samstarf á milli grunn- og tónlistarskóla.
Stór hluti Nemenda koma úr nærliggjandi sveitum, og koma með skólabíl. En þorri nemenda kemur
úr Fellabæ.
Nemendum gefst kostur á að vera í mötuneyti skólans sem er samrekið mötuneyti fyrir alla skóla
Fljótsdalshéraðs. Máltíðin kostar 161 kr. Nemendum gefst einnig kostur á að kaupa mjólk, 615 kr. á
mánuði og ávexti í hressingu sem kosta 1025 á mánuði.
Í skólanum er frístund og þar geta nemendur í 1. – 4. bekk dvalið frá kl. 8.00 – 9.00 á morgnanna og
14.00 – 16.00 eftir að skóla lýkur. Fyrstu 20 tímarnir í frístund kosta 258 kr. en eftir það fer
klukkustundagjaldið niður í 175 kr.
Skólinn opnar kl. 8.00 fyrir nemendur í frístund en 8.45 fyrir aðra nemendur. Fellaskóli er staðsettur
við Einhleyping 2 í Fellabæ. Síminn er 4700640 og heimasíðan https://www.fell.is/
Um skólaakstur sjá Hlynur Bragason, Sæti ehf. og Sigurbjörn Árnason.

Skóladagatal
Skóladagatal er að finna á heimasíðu skólans. Það sýnir þá daga sem nemendur eiga að vera í
skólanum, hvaða daga er vikið frá hefðbundnum skóladegi og hvaða daga nemendur eiga frí.
Skóladagar eru 180 og þar af er miðað við allt að 10 dögum með skertri/sveigjanlegri kennslu, það er
að segja nemendur eru ekki fullan skóladag í skólanum.
Skólabyrjun/skólalok
Skólaárið hefst á skólasetningardegi 22. ágúst 2019 og því lýkur á skólaslitadegi þann 29. maí 2020.
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Skóladagurinn
Skóli hefst kl. 9:00 og stendur til kl. 14:00 mánudaga og föstudaga en til 15:30 þriðjudaga,
miðvikudaga og 14.50 fimmtudaga. Frímínútur á yngsta stigi eru kl. 10.00 – 10.20, á mið og
unglingastig frá kl. 10.20 – 10.40 . Eftir hádegi eru frímínútur hjá yngstu nemendunum frá kl. 11.40 –
12.00, miðstigi 12.20 – 12.40 og unglingunum frá kl. 12.40 – 13.00. Hádegismatur er hjá yngra stigi er
kl. 11.20 – 11.40. miðstigi kl. 12.00 – 12.20 og unglingastigi 12.20 – 12.40.
Leyfisdagar
Jólaleyfi er frá og með 20. desember til og með 3. janúar. Kennsla hefst 6. Janúar á þrettándanum.
Páskaleyfi er frá og með 6. apríl til og með 13. apríl. Kennsla hefst 14. apríl. Haustfrí er 25. október og
vetrarfrí 27. og 28. Febrúar.
Starfsdagar kennara
Starfsdagar kennara við upphaf skólaárs eru 15.-21. ágúst og 29. 05 – 4.06 við lok skólaárs.
Starfsdagar kennara á skólaárinu eru 28. október, 3. janúar, 17. febrúar og 24. apríl.
Viðburðardagatal
23. – 27. 08 Útivistardagar
12.09 Sirkussýning í Íþróttahúsinu
23.09 Þjóðleikhúsið í Valaskjálf
19. – 20 09 Samræmd próf 7. bekk
26. – 27. 09 Samræmd próf 4. bekkur
17.10 Skáld í skólum – unglingastig
25.10 Haustfrí
12. – 14. 11 Þemadagar – veisla
30.11 Jólaföndurdagurinn
18.12 Jólaþemadagur
19.12 Litlu Jólin
18.02 Foreldraviðtöl
28.02 Öskudagur
27. – 28. 02 vetrarfrí
10. – 12. 03 Samræmd próf 9. bekkur
02.04 Árshátíð
03.04 Föstudagurinn stutti
23.04 Sumardagurinn fyrsti
21.05 Uppstigningardagur
22.05 Héraðsmót
29.05 Skólaslit
Samræmd próf
Menntamálaráðuneyti stendur fyrir samræmdu námsmati í grunnskólum, leggur grunnskólum til
samræmd könnunarpróf og annast framkvæmd samræmds námsmats. Samræmd könnunarpróf í
íslensku og stærðfræði eru lögð fyrir nemendur í 4. og 7. bekk. Samræmd próf eru einnig lögð fyrir 9.
bekk í íslensku, stærðfræði og ensku. Skólastjóra er heimilt, ef gildar ástæður mæla með því og
samþykki foreldra liggur fyrir, að veita nemendum undanþágu frá því að þreyta könnunarpróf í
einstökum prófgreinum. Námsmatsstofnun hefur umsjón með gerð og framkvæmd samræmds
námsmats og prófa. Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um fyrirkomulag og framkvæmd
samræmds námsmats, prófa og rannsókna í grunnskólum og undanþágur nemenda frá samræmdu
námsmati. Kennsla í öðrum árgöngum er með eðlilegum hætti þessa daga.
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Útivika
Fyrstu dagar hvers skólaárs eru helgaðir útivist. Þá daga eru nemendur með umsjónarkennara sínum
og e.t.v. fleiri bekkjum við leik og störf. Einn dag í útivikunni er farið í lengri gönguferð, en sá dagur er
svokallaður “1+1 dagur” á skóladagatali og er venjulegur skóladagur + skertur dagur. Þann dag eru
skólalok síðar en venjulega.
Öskudagur
Öskudagur er skertur skóladagur en þá er styttri viðvera en aðra daga. Nemendur mæta klæddir í
öskudagsbúninga og er haldið upp á daginn á sal skólans þar sem farið er í leiki, dansað og kötturinn
sleginn úr tunnunni.
Kynningarkvöld
Kynningarkvöld með foreldrum er í september. Á þessum kvöldi kynna kennarar fyrir foreldrum
starfsáætlun vetrarins, fyrirkomulag námsins, tengiforeldrar eru valdir og fleira tekið fyrir sem
mikilvægt er. Í ár kynnti félagsmálastjóri Júlía Sæmundsdóttir nýtt verklag félagsþjónustunnar sem
kallast ALL.
Foreldraviðtöl
Foreldradagur er í nóvember og í febrúar. Þá mæta nemendur til viðtals við umsjónarkennara sinn
ásamt foreldrum. Í upphafi skólaárs eru foreldrar nemenda í 1. bekk ásamt nemendum boðaðir á
fund með umsjónarkennara og skólastjóra.
Skertir dagar
Skertir dagar á skóladagatali eru tíu talsins. Fjóra daga er venjulegur skóladagur auk skerts dags, þeir
eru: göngudagur í útiviku, kynningarkvöld, þemadagur og árshátíð. Skertir dagar með styttri
viðveru eru einnig foreldradagur (x2), litlu jólin, öskudagur, föstudagurinn stutti og skólaslit.
Þemadagar
Þemadagar er þrír dagar ár hvert og enda á uppgjöri þar sem nemendur geta boðið sínum nánustu
að líta á afraksturinn. Á þessum dögum eru námsgreinar samþættar, skólastarfið brotið upp og unnið
eftir ákveðnu þema. Aðalviðfangsefni þemadaganna helgast af þemavinnu skólans það árið og
skiptist á þriggja ára fresti; Hvass skilningur eða bókvit, hög hönd eða verkvit og hjartað sanna og
góða eða siðvit. Viðfangsefni þemadaganna eru svo unnin út frá þema ársins. Að þessu sinni er
þemað í tengslum við norrænu bókmenntavikuna þar sem viðfangsefnið er veisla. Lesin verður Lína
Langsokkur heldur afmælisveislu og verkefni unnin út frá því. Þemavinnunni lýkur með sameiginlegri
veislu þar sem foreldrum er boðið að koma og líta á afrakstur veislunnar.
Jólaföndurdagur
Jólaföndurdagur er haldinn laugardaginn fyrir 1. í aðventu ár hvert. Nemendur og foreldrar þeirra
koma þá og eiga notalega stund í skólanum, fara á milli stöðva og föndra ýmislegt fínt fyrir jólin. Á
föndurdaginn bauð skólinn uppá kaffi, piparkökur og djús.
Jólaþemadagur
Á jólaþemadag er skólanum breytt í bíóhús og fá nemendur að velja á milli tveggja jólamynda til að
horfa á um morguninn. Að sjálfsögðu er boðið upp á popp - eins og almennilegum bíóhúsum sæmir.
Eftir hádegi er bekkurinn með umsjónarkennara sínum.
Þorrablót
Þorrablót Fellaskóla er haldið á Bóndadegi ár hvert. Þorrablótsskipulag er í höndum 8. bekkjar, en
allir bekkir fá tækifæri til að koma með skemmtiatriði. Þorrablótið fer fram í hádeginu og er þá etinn
þorramatur, sunginn fjöldasöngur og dansað.
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Skíðaferðalag
Reynt er að fara í skíðaferð einu sinni hvert skólaár. Þá fara allir nemendur skólans saman og verja
einum skóladegi í fjallinu. Lagt er af stað kl. 9:00 og koma yngri nemendur heim um kl 14:00 og eldri
nemendur um kl. 15. Skíðaferðin er farin á skíðasvæðið í Stafdal. Sá dagur er settur 03.03 í ár á
skóladagatalið, en endanleg dagsetning ræðst af veðri og snjóalögum
Árshátíð
Sameiginleg árshátíð allra nemenda er haldin 02.04 í ár. Þann dag mæta nemendur í skólann og taka
auk þess þátt í sýningu að kvöldi.
Föstudagurinn stutti
Daginn eftir árshátíð er föstudagurinn stutti haldinn hátíðlegur. Þann dag snýst skólastarfið að mestu
um páskaföndur, en nemendur og geta valið sig á stöðvar eftir áhugasviði. Í hádeginu borða allir
saman áður en haldið er í páskafrí.
Mývatnsferð
Árlega er farið með 7. bekk í námsferð að Mývatni. Sú ferð er farin í samstarfi við aðra skóla á
Fljótsdalshéraði og í samvinnu við Umhverfisstofnun. Gist er í 2 nætur og unnin verkefni í tengslum
við jarðfræði og náttúrufræði á svæðinu.

Starfsfólk
Anna Birna Einarsdóttir Skólastjóri
Hjördís Marta Óskarsdóttir Aðstoðarskólastjóri ( Í leyfi skólaárið 2019 – 2020)
Margrét Björk Björgvinsdóttir Deildarstjóri sérkennslu og staðgengill skólastjóra
Kristjana Ditta Sigurðardóttir Skólaritari
Yngsta stig:
Fanney Ósk Ríkharðsdóttir
Harpa Rós Björgvinsdóttir
Michelle Lynn Mielnik
Miðstig:
Áslaug Sigurgestsdóttir
Halla Helgadóttir
Unglingastig
Rannveig Hrönn Friðriksdóttir
Sólrún Víkingsdóttir
Sverrir Gestsson/ Saga Jóhannsdóttir
Baldur Gunnarsson
Þórður Mar Þorsteinsson
List – og verkgreinar
Ásgrímur Ingi Arngrímsson Íþróttir
Ingiborg Jóhanna Kjerulf Heimilisfræði ( Í leyfi 2020)
Þorvaldur S. Benediktsson Smíði
Þórey Birna Jónsdóttir Textílmennt
Drífa Sigurðardóttir Tónmennt
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Ingibjörg Ásta Ingvarsdóttir Dans
Guðný Drífa Snæland Valgreinar og heimilisfræði 2020.
Sérkennarar og þroskaþjálfi
Helena Rós Einarsdóttir
Elke Angelika Schnabel
Elísabet Ósk Sigurðardóttir
Stuðningsfulltrúar og skólaliðar
Anna Kjerulf
Ástríður Vala Gunnarsdóttir
Einar Bjarni Helgason
Harpa Hlín Jónasdóttir
Ingibjörg Ásta Ingvarsdóttir
Kristín Hrönn Sævarsdóttir
Kristín Þorvaldsdóttir
Sigurrós Sigurðardóttir
Skólahjúkrun
Eru í skólanum á miðvikudagsmorgnum.
Ragnheiður Jara Rúnarsdóttir
Björg Eyþórsdóttir
Val á unglingastigi – Miðönn
Á haustönn var í boði að velja Heimilisfræði, Flutt að heiman og Hönnun og endurnýtingu.
Á miðönn geta unglingar valið um eftirfarandi greinar:
Á þriðjudögum: Útival, Smíðar, Föndur.
Á miðvikudögum: Bílinn og umferðin, Heimilisfræði, Söguval – Heimstyrjaldirnar.
Á vorönn verður árshátíðarval og Skólahreysti þar fyrir utan.
Skólaráð
Í skólaráði eru:
Nemendur: Rebecca Lísbet Sharam ( 10.b), Lisbet Ása Björnsdóttir ( 9. b)
Foreldrar: Guðrún Lilja Magnúsdóttir og Garðar Valur Hallfreðsson.
Kennarar: Þórey Birna Jónsdóttir og Michelle Lynn Mielnik
Almennt starfsfólk: Ingibjörg Ásta Ingvarsdóttir
Skólastjóri: Anna Birna Einarsdóttir
Nemendaráð
Í nemendaráði eru:
Rebecca Lísbet Sharam 10. bekk
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Rakel Mist Viðarsdóttir 9. bekk
Egill Hrafn Garðarsson 8. bekk
Ragnar Sölvi Einarsson 7. bekk
Sóley Dagbjartsdóttir 6. bekk
Anna Birna Einarsdóttir Skólastjóri
Foreldrafélag

Stjórn Foreldrafélags Fellaskóla 2018-2019
Þórey Birna Jónsdóttir, formaður (thoreybirna@fell.is)
Margrét Dögg Guðgeirsdóttir Hjarðar, gjaldkeri (margretdogg1@gmail.com)
Hrafnhildur Unnur Einarsdóttir, ritari (habba24@gmail.com)
Meðstjórnendur: Freyr Ævarsson (freyraev@gmail.com) og Tinna Sharam (tinnasharam@simnet.is
Skólareglur – voru endurskoðaðar og bættar í janúar 2020 en á eftir að bera endanlega undir
skólaráð. Settar hérna inn með fyrirvara.

Skólareglur
Tillögur að nýjum skólareglum Fellaskóla janúar 2020
Gildi Fellaskóla eru ,,mennt er máttur ef þú ert sáttur“ og miða skólareglur skólans að því að styðja
við jákvæðan skólabrag og vellíðan nemanda.
Í reglugerð um skólareglur í grunnskólum segir m.a. að hver grunnskóli skuli setja sér skólareglur sem
skylt er að fara eftir. Eiga reglurnar að stuðla að því að skólabragur og starfsandi í skólanum sé sem
bestur. Forsendur góðs starfsanda eru vellíðan, gagnkvæmt traust, virðing og samábyrgð allra í
skólasamfélaginu.
Allar skólareglur Fellaskóla gilda á skólatíma nemenda sem og í öllum ferðum á vegum skólans.
Almennar reglur
-

Við sýnum tillitssemi og fylgjum almennum umgengnisreglum
Við förum eftir fyrirmælum starfsfólks
Við leggjum okkur fram við að vera góðar fyrirmyndir og sýnum hvert öðru virðingu og
tillitsemi
Við beitum hvorki andlegu né líkamlegu ofbeldi
Við hjálpumst að við að halda og virða vinnufrið
Við komum ekki með orkudrykki, gosdrykki, snakk eða sælgæti í skólann
Öll notkun tóbaks, rafretta, áfengis og annarra vímuefna er óheimil í og við skólann

Umgengni
-

Við göngum vel um skólann og skólalóðina. Við förum vel með námsgögn, allan búnað
skólans og eigur annarra
Við göngum frá eftir okkur, hendum rusli í ruslafötur og hjálpumst að við að halda skólanum
snyrtilegum
Við leggjum okkur fram við að flokka rusl
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-

Við förum úr útiskóm í anddyri og röðum í skóhillur
Við forðumst óþarfa ráp og truflun á kennslutíma
Við höldum okkur innan skólalóðar á skólatíma nema um annað sé samið

Námsgögn
-

Við mætum með viðeigandi námsgögn í kennslustundir
Við mætum með sundföt og handklæði í sund
Við mætum með íþróttaföt og handklæði í íþróttir

Mætingar
-

Við komum á réttum tíma í allar kennslustundir og erum tilbúin að hefja störf þegar
kennslustund byrjar
Við komum vel úthvíld í skólann
Nemendum er ekki veitt leyfi úr kennslustundum nema að beiðni foreldra/ forráðamanna
Yfirgefi nemandi kennslustund án leyfis kennara getur hann átt von á því að fá skráða fjarvist

Snjalltækjanotkun
-

-

Við látum ekki snjalltæki trufla okkur í námi
Símanotkun er óheimil hjá 1. – 7. bekk, símar mega vera í skólatösku á hljóðlausri stillingu
Í 8. – 10. bekk eiga nemendur að geyma símana sína í tösku eða á kennaraborði á hljóðlausri
stillingu og nota þá aðeins með leyfi kennara.
Í 8. – 10. bekk mega nemendur nota símana sína í samræmi við viðurkenndar
samskiptareglur. Ekki ná taka myndir/myndbönd af nemendum og starfsfólki skólans nema
með leyfi þeirra
Nemendur í 8. – 10. bekk og forráðamenn þeirra skrifa undir símasamning í upphafi skólaárs
um reglur um snjalltækjanotkun og viðurlög við þeim
Parketsalur og svið eru símalaust svæði og þar af leiðandi matartími í hádegi

Tillögur að viðurlögum við brotum á skólareglum Fellaskóla
Við brot á skólareglum fara viðbrögð og viðurlög eftir eðli brots samkvæmt reglugerð nr. 1040/2011
á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Í dagsins önn er ekki óeðlilegt að nemendur
gleymi sér og þurfi leiðsögn um viðeigandi hegðun. Því eru flest mál leyst innan skólans í samvinnu
við nemandann og foreldra/forráðamenn. Sé óviðunandi hegðun viðvarandi er barn stutt til að bæta
hegðun sína með markvissum aðgerðum skóla, heimilis og utanaðkomandi aðila eftir því sem tilefni
er til.
Ef nemandi veldur verulegri truflun á kennslustund og lætur sér ekki segjast við áminningu kennara
er heimilt að vísa nemandanum úr tíma til skólastjórnenda sem ræða við nemandann um eðli
brotsins og afleiðingar. Einnig er umsjónarkennara gerð grein fyrir málinu og haft er
samdægurs/samstundis samband við foreldra/ forráðamenn nemandans.
Við ítrekuð brot ber umsjónarkennara að reyna að leita orsaka og ráða á því bót m.a. með
reglulegum viðtölum við nemandann og forráðamenn. Einnig er skólastjóra gert viðvart og leitað til
utanaðkomandi aðila s.s. sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins eftir því sem tilefni er til. Skólanum er
einnig heimilt að meina nemandanum tímabundið þátttöku í kennslustundum og fá honum önnur
viðfangsefni innan skólans í umsjá starfsmanns skólans.
Nemendur eru ábyrgir fyrir því tjóni sem þeir kunna að valda á eignum skólans, starfsfólks eða
skólafélaga sinna. Þeir skulu bæta tjón sem þeir valda og eru slík tilvik metin hverju sinni.
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Valdi notkun snjalltækja truflun í skólastarfinu er unnið samkvæmt samningi skólans um
snjalltækjanotkun.
Gerist nemandi sekur um alvarlegt brot á skólareglum eða lögum almennt hvar sem er í ferðum á
vegum skólans verður hann sendur heim á kostnað forráðamanna sinna.
Alla fjarveru nemenda frá skóla skal skrá inn í Námfús. Við slaka skólasókn er unnið eftir
verklagsreglum Austurlandslíkansins. Umsjónarkennarar fylgjast með skráningu varðandi nemendur
sína og skulu senda forráðamönnum ástundunarpósta a.m.k. mánaðarlega.
Hafi umsjónarkennari vísað málum nemanda til skólastjóra vegna brota á skólareglum eða slakrar
skólasóknar er það ákvörðun skólastjóra í samráði við umsjónarkennara og foreldra hvort vísa skuli
málefnum nemandans inn í Austurlandslíkanið.
Ef nemandi gerist sekur um alvarleg eða endurtekin brot á skólareglum er heimilt að vísa honum
tímabundið úr skóla meðan leitað er úrlausna á hans málum enda verði forráðamönnum og
fræðsluyfirvöldum tilkynnt tafarlaust um ákvörðun skólastjóra.

Nemendur
Val nemenda á unglingastigi
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna eiga nemendur á unglingastigi að hafa 870 mínútur á viku til
ráðstöfunar í val. Nemendur fá metna atvinnuþátttöku, íþróttaæfingar, þátttöku í Björgunrasveitinni
og tónlistarnám allt að 160 mínútur á viku.
Í skólanum eru valgreinar á þriðjudögum og miðvikudögum frá kl. 14.10 – 15.30.
Á haustönn gátu nemendur valið um Smíðar, Heimilisfræði, Textílmennt og Flutt að heiman. Á
miðönn var í boði að velja Heimilisfræði, Bíllinn og umferðin, Söguval – Heimstyrjaldirnar, Föndur og
Hreysti/ útival. Á vorönn fer allt val fram í undirbúning fyrir árhátíð þar sem hryggjarliðurinn í
árshátíðinni er stórt leikrit sem unglingastig velur eða semur, setur upp, æfir og leikur ásamt því að
sjá um búninga, svið, fylgihluti, förðun og allt sem snýr að uppsetningu á leikverki.
Kennsluáætlanir bekkja og námsgreina er að finna á heimasíðu skólans undir Námið:
bekkjanámskrár.

Áætlanir
Símenntunaráætlun, rýmingaráætlun og áætlanir við veikindafaraldri, óveðri, eldgosi, jarðkjálftum og
fl. Eru inni á heimasíðu skólans undir Hagnýtt.
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Innra mat
Viðfangsefni innra mats skólaárið 2019 – 2020 eru nám og námsárangur, líðan, þarfir, starfsandi og
samstarf nemenda, aðbúnaður í skólanum, umbótaáætlun og þróunarstarf og ráðstöfun auðlinda.

Hér að neðan má sjá þau viðfangsefni sem Fellaskóli hefur til viðmiðunar í innra mati
skólans.
Viðfangsefni sjálfsmats Fellaskóla

2015-

2016-

2017-

2018-

2019-

2020-

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Skólanámskrá, t.d. stefna, markmið, inntak

x

náms og námsmat

x

Starfsáætlun, t.d. skipulag, verkferlar og

x

stoðþjónusta
Nám og námsárangur

x
x

x

x

x

x

x

Nemendur t.d. líðan, þarfir, starfsandi og
samstarf

x

x

x

Kennsla - kennsluhættir, starfsþróun og
fagmennska

x

Starfsfólk t.d. líðan, starfsandi og samstarf

x

x

x

Stjórnun

x

x

x

Viðmót og menning skóla

x

Aðbúnaður
Ytri tengsla. Samstarf heimila og skóla

x
x

x

Ytri tengsl t.d. við önnur skólastig og
nærsamfélagið

x

Umbótaaðgerðir/þróunarstarf

x

Ráðstöfun auðlinda

x

Starfsáætlun Fellaskóla 2019 - 2020

