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Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Þá er að hefjast nýtt skólaár sem vonandi verður okkur öllum ánægjulegt.  Í þessu fyrsta bréfi verður 
getið um ýmislegt það er gott er að vita svona í upphafi skólaárs.  Stefnan er að gefa út fréttabréf að 
jafnaði einu sinni í mánuði en enn fremur verður fréttum og tilkynningum komið á framfæri á 
heimasíðu skólans. Er því upplagt að vera skráður áskrifandi að heimasíðunni, þ.e. fá tilkynningu 
þegar ný frétt kemur þar fram. 
 
1. Upphaf skólastarfs 
Skólinn verður settur í Íþróttamiðstöðinni mánudaginn 24. ágúst og hefst athöfnin kl. 13.  Að lokinni 
setningu hitta nemendur kennara sína í skólanum.  Kennsla hefst svo daginn eftir, þriðjudaginn 25. 
skv. stundaskrá. Skólabíll verður úr Bjargslandi kl. 12:45 og síðan til baka að skólasetningu lokinni.  
 
2. Starfið framundan 
Skólahald verður með nokkuð svipuðum hætti og verið hefur undanfarin ár. Skólanum er skipt í tvær 
deildir og er Ragnhildur Kristín Einarsdóttir deildarstjóri eldri deildar en í námsleyfi Sóleyjar 
Sigurþórsd. sinnir Hilmar Már Arason aðstoðarskólastjóri deildarstjórn í yngri deild. Nokkrar 
breytingar eru á kennaraliði skólans, koma þrír nýir kennara til starfa. Eru það Helga Jensína 
Svavarsdóttir sem verður umsjónarkennari í 6. bekk, Eva Símonardóttir, umsjón í 7. bekk og Anna 
María Lind Geirsdóttir sem kennir textílmennt. Í vetur verður það fyrirkomulag tekið upp að stofum 
verður læst í frímínútum. Hefur aðstaða nemenda í eldri deild verðið bætt eins og kostur er til að 
koma til móts við þetta. Fjölgað hefur verið stólum og borðum  á göngum og opnum rýmum til að 
svo megi verða. Tilgangur er margþættur, minnka hættu á einelti, bæta umgengni í stofum og þar 
með minnka þörf á viðhaldi húsgagna. Enn fremur að einfalda útivistargæslu. Allir nemendur í yngri 
deild fara út í hléum milli kennslustunda og verða því að vera klædd eftir veðri hverju sinni.  
 
3. Skólaakstur 
Skólaakstur verður með óbreyttu sniði og verða skólabílstjórar þeir sömu og verið hefur síðustu ár. 
Skólabílstafla vegna innanbæjaraksturs verður gefin út fyrstu daga skólaársins þegar séð verður 
hverjar þarfirnar eru.  Lögð verður áhersla á það að nemendur verði ekki teknir upp í skólabílinn eða 
hleypt út úr honum nema á tilgreindum stöðum (biðskýlum).  
 
4. Mötuneyti 
Engar breytingar verða  á fyrirkomulagi eða tímasetningu matartíma að svo stöddu.  Skráning í 
mötuneyti fer fram fyrstu dagana í skólanum en skráningareyðublöð verða afhent við skólasetningu.  
Eins og fyrr er hægt að panta hádegisverð þriðjudaga og miðvikudaga eða  alla daga vikunnar. 
Mötuneytið opnar þriðjudaginn 25. ágúst.  
 
 
 



 
5. Forfallatilkynningar 
Skrifstofa skólans opnar kl. 7:30 þá daga sem skólinn starfar. Er þá hægt að tilkynna veikindi eða 
önnur forföll nemenda. Nemandi er skráður fjarverandi í mætingarkerfi skólans þar til annað er 
tilkynnt.  
 
6. Skóladagatal 
Skóladagatal er að finna á heimasíðu skólans,  www.grunnborg.is. Rétt er að kynna sér það vel og 
merkja frídaga nemenda inn á dagatal heimilisins. 
 
7. Breytingar 
Því er beint til forráðamanna að þeir tilkynni um breytingar á heimilisfangi, netfangi og símum ef þörf 
er á.  Skólinn leggur sífellt meira uppúr rafrænum samskiptum og því er nauðsynlegt að netföng á 
skrá séu þau sem eru virk hverju sinni.  
 
8. Óskilamunir 
Töluvert er um óskilamuni í skólanum frá síðasta skólaári, er hér aðallega um fatnað og íþróttaföt 
(íþróttapoka) að ræða. Þeir sem sakna slíks frá því í vor ættu því að gera sér erindi í skólann og 
skoða. Oft er um vandaðan og dýran fatnað að ræða sem útilokað er að enginn sakni.  
 

9. Tómstundaskóli 

Fram að skólabyrjum er opið frá kl. 08.00 - 16.00.  Mánudaginn 24. ágúst, er opið fyrir og eftir 
skólasetningu. Þeir sem eiga eftir að ganga frá vistunartímum í vetur eru beðnir um að gera það eins 
fljótt og unnt er. 
 
10. Aðhald í rekstri 
Skólinn þarf að gæta ítrasta aðhalds í rekstri sínum líkt og aðrar stofnanir sveitarfélagsins. Því er ljóst 
að eitt og annað verður undan að láta, þegar hefur verið fækkað störfum í skólanum en áhersla er 
lögð á það að tryggja grunnþjónustu við nemendur. Kennsla verður mjög takmörkuð í forföllum en 
þó reynt að tryggja það að ekki bitni á yngstu nemendum. Enn fremur verður dregið mjög úr 
aðkeyptum akstri (vettvangsferðir o. fl). Innkaupum verður mjög í hóf stillt og endurnýjun húsgagna 
og tækja bíður betri tíma.  
 

Skólastjóri og annað starfsfólk skólans væntir þess að eiga gott og ánægjulegt samstarf við ykkur 

forráðamenn góðir á komandi vetri.  Verum minnug þess að gott samstarf heimilis og skóla er ávísun 

á góðan árangur og góða líðan nemenda í skólanum.  

 

 

Ekki fleira að sinni 

 

Bestu kveðjur 

 

Kristján Gíslason skólastjóri 
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