
 

Fréttabréf 4 
10. desember 2009 

4. tbl.  skólaárið 2009—2010 

 

Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Þá er síðasta fréttabréfið fyrir áramót komið út. Hér verður að venju komið inn á það sem framundan 

er á næstu dögum og vikum og eins litið aðeins til baka. Desember er frábrugðinn öðrum mánuðum 

að því leiti til að þá er meira um uppbrot í kennslunni og kennslan því ekki alltaf eftir stundaskrá.  

1. Samræmd próf 

Niðurstöður úr samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk eru komnar í hús og hafa einkunnir 

þegar skilað sér til nemenda. Fyrir jól verða svo úrlausnirnar sjálfar sendar heim með 

nemendum svo þeir geti, ásamt forráðamönnum sínum skoðað þær. Ef miðað er við 

landameðaltal þá er árangur 7. bekkjar í báðum greinum (íslensku og stærðfræði) vel yfir 

landsmeðaltali, í 4 bekk erum við undir í báðum greinum og í 10. bekk er árangur undir 

landsmeðaltali í öllum greinum en þær eru kannski síst samanburðarhæfar m.a. vegna þess 

að prófin voru valkvæð fyrir þá sem höfðu þegar lokið þeim í 9. bekk. 

 

2. 18. desember 

Þann 18. desember verða „litlu jólin“ haldin hátíðleg hér í skólanum. Byrjar dagskráin kl. 9 

með stofujólum þar sem nemendur koma saman ásamt kennurum sínum og eiga saman 

notalega stund í stofunni sinni. Síðan hefst dagskrá kl. 10:30 í íþróttamiðstöðinni þar sem 

ýmis atriði verða á dagskrá m.a. helgileikurinn ómissandi. Að atriðum loknum verður síðan 

dansað stutta stund í kring um jólatré en dagskráinni lýkur rétt fyrir kl. 12. Allir eru 

velkomnir. Skólabíll fer úr Bjargslandi kl. 8:40 og til baka kl. 12 frá íþróttamiðstöð. 

Skólaakstur úr dreifbýli miðast við einnig við þessar tímasetningar.  

 

3. Aðventan í eldri deild 

Jólaundirbúningur í deildinni hefst raunverulega á gerð þátta í Jólaútvarpið. Þessir þættir eru 

gerðir að mestu leyti í íslenskutímum og eru frábær verkefni, þar sem reynir á flesta þætti 

íslenskunnar, ritun, talað mál og framsögn.  

Í byrjun aðventu skreyta nemendur bekkjarstofurnar af mikilli natni og metnaði. Sumar 

þeirra skreytinga sem settar eru upp hafa fylgt bekkjum frá því nemendur voru litlir en á 

hverju ári hefur bætst í sarpinn og svo var einnig nú – nýjar skreytingar gerðar og settar upp. 

Í  seinni tíð er algengara en áður að bekkir eigi jólaseríur til að láta í glugga eða í kringum 

töfluna.  

Í vikunni tóku nemendur tvo tíma í að útbúa krot til bekkjarfélagana og í næstu viku eru 

,,Jólasmiðjur“ á dagskrá deildarinnar.  Nemendur velja sér smiðju og eru í henni tvær 



klukkustundir. Í boði eru 12 mismunandi verkefni, t.d. kransagerð, spil, gönguferð um 

Einkunnir þar sem m.a. verður hitað kakó undir berum himni og bakstur en afrakstur þeirrar 

smiðju kemur öllum til góða því boðið verður upp á smákökur og kakó að verki loknu. 

Hefðbundin bekkjarverkefni í jólamánuðinum eru svo flokkun pósts og dreifing í 7. bekk og 

atriði á litlu jól hjá 10. bekk. Þeir sjá einnig um að fá jólasveina til að mæta á litlu jólin. 

 

4.  Tómstundaskólinn 

Opið hús verður í Tómstundaskólanum miðvikudaginn 16. desember milli kl. 14.00 og 16.00.  

Boðið verður upp á kakó og piparkökur sem börnin hafa málað og skreytt.  Til sýnis verða 

þau verkefni sem við höfum unnið að  í vetur og munu börnin taka verk sín með sér heim að 

degi loknum. 

Varðandi opnunartíma í jólafríinu  þá lýkur skóla um hádegi föstudaginn 18. desember og 

væri gott að vita hvaða börn kæmu til okkar þegar jólaskemmtun lýkur.  Opið  er dagana 21., 

22., 23., 28., 29., 30. desember og 4. janúar (undirbúningsdagur starfsfólks)  frá kl. 08.00 – 

16.00. 

Vinsamlegast látið vita um vistunardaga og tíma  fyrir föstudaginn 11. desember með 

tölvupósti (gunny@grunnborg.is) eða skráið ykkur á miða sem hangir í Tómstundaskólanum. 

 

5. Skóli eftir áramót 

Kennsla hefst að nýju skv. stundaskrá þriðjudaginn 5, janúar að afloknu jólaleyfi. 

 

Starfsfólk skólans óskar öllum nemendum sínum og forráðamönnum þeirra 

gleðilegra jóla og farsæls komandi árs og þökkum samstarfið á árinu.  

 

Ekki fleira að sinni – bestu kveðjur 

 

Kristján Gíslason skólastjóri 
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