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Saga

Fræðsla

Í tilefni af aldarafmæli skólahalds í Borgarnesi 
haustið 2008 og 50 ára afmælis skólahalds að 
Varmalandi 2005 verður gefin út saga barna- 
og unglingafræðslu í Mýrasýslu, 1880-2007. 
Bókin er í stóru broti, 304 síður að lengd 
og ríkulega myndskreytt. Flestar myndirnar 
hafa ekki birst á prenti áður. Boðið er upp á 
forsölu á bókinni og fá áskrifendur nafn sitt 
birt á heiðurslista í bókinni. Uppheimar gefa 
bókina út.

Fróðleg saga
Upphaf þess tímabils sem fjallað er um í bókinni miðast 
í aðalatriðum við setningu laga um uppfræðslu barna 
í skrift og reikningi árið 1880, sem leiddi til ráðninga 
heimiliskennara og stofnunar skóla. Þáttaskil urðu þó er 
lög um fræðslu barna voru sett 1907, en í framhaldi af 
því komu til farskólar í einstökum hreppum og stofnun 
fastra skóla í kauptúnum m. a. í Borgarnesi. Í bókinni 
er fjallað ítarlega um farskóla í sjö hreppum sýslunnar 
á árunum 1907 til 1954, barna- og unglingaskólann 
í Borgarnesi 1908 til 2007 og greint frá stofnun og 
starfi Varmalandsskóla frá 1954 til 2007. Þróunarsaga 
barnafræðslu í Mýrasýslu er einnig merkileg fyrir það að 
þar var settur á stofn fyrsti heimavistarskóli á landinu, 
sem hreppar í heilli sýslu stóðu sameiginlega að.

Fræðsla og mannlíf í myndum
Fjöldi mynda prýðir bókina og hefur víða verið leitað 
fanga til að gera þann þátt sem fjölbreyttastan. Bókin 
geymir myndir af hundruðum fyrrum nemenda skól-
anna, bekkjamyndir, útskriftarmyndir, myndir úr skóla-
ferðalögum, myndir frá árshátíðum, myndir úr félags-
lífi, myndir af kennurum og starfsfólki, nýjar myndir, 
gamlar myndir og allt þar á milli.
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Höfundur og ritnefnd
Snorri Þorsteinsson hefur unnið að ritun þessa verks 
frá árinu 2005. Stofnuð var ritnefnd í byrjun árs 2005, 
skipuð fulltrúum frá Grunnskólanum í Borgarnesi og 
Varmalandsskóla, sem hefur haft umsjón með verkinu 
og verið til ráðgjafar um ritun sögunnar. Í ritnefndinni 
sitja Flemming Jessen, Hilmar Már Arason, Ingibjörg 
Daníelsdóttir og Kristín Thorlacius. Sparisjóður Mýra-
sýslu er sérstakur bakhjarl við ritun sögunnar.

Snorri Þorsteinsson
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Ég óska hér með eftir því að fá ritið Barna- og unglingafræðsla í Mýrasýslu 1880-2007

á tilboðsverði, kr. 5.990,-  (fullt verð 6.990,-)

Nafn

Kennitala
Heimilisfang

Póstnúmer, staður

Ég óska einnig eftir að nafn mitt færist í heillaóskaskrá ritsins endurgjaldslaust.

Jafnframt óska ég eftir að nafn maka míns birtist í heillaóskaskránni.

Sendist til: Grunnskólinn í Borgarnesi, 310 Borgarnes. 

Nafn maka

Já Nei

Já Nei

Áskrifendur fá bókina á sérstöku tilboðsverði, 5.990- 
krónur, auk þess sem þeir fá nafn sitt skráð á heilla-
óskaskrá í bókinni.

Þeir sem hafa áhuga á að eignast þetta verk í forsölu geta 
fyllt út áskriftarbeiðnina hér að neðan og sent það sér 
að kostnaðarlausu til Grunnskólans í Borgarnesi, 310 
Borgarnes, eða farið á vef skólans, www.grunnborg.is, 
og fyllt út áskriftarbeiðnina þar.
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