
Ágætu foreldrar og forráðamenn nemenda Þelamerkurskóla 

og Tónlistarskóla Eyjafjarðar, 

á þessu starfsári heldur Þelamerkurskóli upp á 50 ára 

starfsafmæli sitt. Af því tilefni verður haldin afmælishátíð 

með opnu húsi þann 20. nóvember n.k.  Á hátíðinni verður 

skólastarfið brotið upp svo hægt sé að sýna gestum og 

gangandi það helsta sem nemendur fást við frá degi til dags.  

Dagskrá opna hússins verður sem hér segir:  

Kl. 10:30-11:15 Hátíðarstund 

Skólakórinn syngur skólasönginn undir nýju lagi, tónlistaratriði frá Tónlistarskóla Eyjafjarðar 

og upplestur nemenda.  

Kl. 11:15-12:15 Smiðjur 

Nemendur vinna í listasmiðju, Ipadsmiðju, íþróttasmiðju og útismiðju. Gestir velkomnir í 
smiðjurnar.  
 
Kl. 12:15-12:45 Vinaliðarnir stjórna útileikjum.  

Allir velkomnir í leiki.  
 
Kl. 13:15-15:15 Smiðjur 

Nemendur vinna í listasmiðju, Ipadsmiðju, íþróttasmiðju og útismiðju. Gestir velkomnir í 
smiðjurnar.  
 
Kl. 15:15-18:00 Skólinn opinn og leiðsögn um skólann í umsjón nemenda. 
 
Café Þeló opið frá kl. 11:15 – 18:00. Kleinur, smákökur, kaffi og kex, tónlist, Kaffi quiz og 
spilakennsla í boði. Allt í umsjón elstu nemenda skólans.   
 
Nemendur bjóða leiðsögn um skólann kl. 11:15 og svo á heila tímanum frá kl. 13:00 til 17:00 
 
Allan daginn verða skólastofur opnar með kynningum og myndasýningum úr skólastarfinu.  

 

Þennan dag mæta allir nemendur í skólann kl. 10 og rútum seinkar sem því nemur. Muna að 

koma klædd eftir veðri, þá verður útiveran skemmtilegri. 

Nemendur 1.-6. bekkjar ljúka skóladeginum kl. 16. Skólaakstur.  

Nemendur 7.-10. bekkjar ljúka deginum kl. 18. Hjá þessum nemendum er foreldraakstur 

heim þennan dag.  

Nemendur fá hressingu á Café Þeló áður en þeir halda heim.  



Tónlistarskóli Eyjafjarðar heldur upp á 25 ára afmæli sitt um þessar mundir og verður hann líka 

áberandi á opna deginum þann 20. nóv. :  

 

Nemendurnir sem spila fyrir samnemendur sína í morgunmatnum verða:  

Karen, Alma, Hildur Helga og Elísabet.  

 

Nemendurnir sem spila á hátíðarstundinni eru:  

Forskólinn sem fær aðstoð frá elstu nemendur skólans. Þessir krakkar spila undir stjórn Maríu 

Gunnarsdóttur tónmenntakennara.  

Báðir kórar Þelamerkurskóla koma fram á hátíðarstundinni 

 

Nemendurnir sem spila á kaffihúsinu og víðar í skólnum – með fyrirvara um breytingar milli 

tímasetninga 

 

13:15-14:15 

Oddrún, Jón Ingi, Bensi og Beggi 

14:15-15:15 

Oddrún, Jón Ingi, Beggi og Þóra 

15:15-16:15 

Elvar, Óskar, Agnar, Helgi Pétur og Baldur, Oddrún og Freyja 

Jónsteinn, Jakobína, Bjarney, Álfhildur og Jósavin 

16:00-18:00 

Benedikt, Kara, Eyrún, Þorsteinn, Höskuldur, Ágúst, Anna Lind 

Elvar, Óskar, Agnar, Helgi Pétur og Baldur 

Þóra Björk, Elli, Gítarkvartett ÞMS og Málmblásarakvintett TE  

 

 Með bestu kveðjum og hlökkum til að hitta ykkur á afmælishátíðinni,  

Ingileif og Unnar 

 

Ps. Við hvetjum ykkur til að fylgjast með undirbúningi afmælishátíðarinnar á vefmiðlum skólans:  

http://thelamork.is 

https://www.facebook.com/telamork 

https://twitter.com/thelamork  

 

 

 

 


