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Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Nú styttist óðum í það að skólinn hefji starfsemi sína á ný að afloknu sumarleyfi. Í þessu bréfi 

verður farið yfir eitt og annað er varðar upphaf skólaársins og fyrstu skrefin á nýju skólaári. Líkt 

og undanfarin ár verður við það miðað að fréttabréf komi út einu sinni í mánuði eða þar um bil. 

Ennfremur verður upplýsingum komið á framfæri á heimasíðu skólans og með tölvupósti.  

 

1. Starfsmannahald 

Töluverðar breytingar verða í starfsmannahópnum nú í haust en nokkuð hefur fækkað í 

honum. Lagðar hafa verið niður tvær stöður deildarstjóra, önnur við skólann en hin við 

Tómstundaskólann. Eins hefur kennurum fækkað þar sem kennarar hafa hætt störfum, 

farið í barneignarfrí eða námsleyfi. Einn nýr kennari hefur störf við skólann, Hólmfríður 

Sigrún Gylfadóttir sem kennir í yngri deild og einn stuðningsfulltrúi, Sigríður Ólöf 

Hafsteinsdóttir. Í vetur verður stjórnun þannig háttað að Sóley Sigurþórsdóttir er 

deildarstjóri eldri deildar og Hilmar Már Arason aðstoðarskólastjóri annast deildarstjórn 

yngri deildar. 

2. Skólasetning og upphaf kennslu 

Skólinn verður settur mánudaginn 23. ágúst n.k. í íþróttamiðstöðinni. Hefst athöfnin kl. 

13. Að henni lokinni hitta nemendur kennara sína stutta stund í skólanum og fá þá 

afhent ýmis gögn. Skóladagatal er að finna á heimasíðu skólans undir „upplýsingar“.  

3. Breyttir tímar 

Nú í upphafi skólaárs verða gerðar nokkrar breytingar á tímatöflum í yngri deild  frá því 

sem verið hefur. Kennsla hefst að morgni kl. 8:10 hjá 1.-3ja. bekk (líkt og verið hefur) en 

kennsla hjá 4.-6. bekk hefst kl. 8:20. Hádegishlé hjá 1.-3. bekk er kl. 11:10 – 11:50, hjá 4.-

6. bekk kl. 12:15 – 12:50 og hjá 7.-10. bekk 11:40 – 12:10. Er það von okkar að þessar 

breytingar verði til bóta fyrir alla.  

4. Skólaakstur 

Í kjölfar útboðs hefur verið samið við Sæmund Sigmundsson um skólaakstur hérna 

innanbæjar næstu árin. Tímatafla skólabíls verður birt á heimasíðu skólans en 



morgunferðirnar verða tvær líkt og verið hefur, kl. 7:45 og 8:00. Heimferðir verða kl. 

13:35 og 14:30, einnig á miðvikudögum kl. 15:30. Um leið og Sæmundur  er boðinn 

velkominn til starfa þá er Sigurði Þorsteinssyni þökkuð góð þjónusta undanfarin ár. Um 

skólaakstur af Mýrum sjá þeir sem honum hafa sinnt undanfarin ár. 

 

5. Tómstundaskóli 

Í vetur verður Tómstundaskólinn rekinn með nokkru öðru sniði en undanfarin þrjú ár. 

Opnunartími hans fylgir skóladagatali og hefur hann starfsemi sína 23. ágúst eða um leið 

og skóli er settur og mun Jónína Heiðarsdóttir veita honum forstöðu. 

Umsóknareyðublað og aðrar upplýsingar er að finna á heimasíðu skólans undir 

„Tómstundaskóli“. Umsóknir um dvöl í Tómstundaskóla berist til skólaritara helst ekki 

síðar en föstudaginn 20. ágúst. Tekið verður við umsóknum þótt þær berist síðar. 

 

6. Innkaupalistar 

Innkaupalistar sem hafa má til hliðsjónar við innkaup í upphafi skólaárs eru aðgengilegir 

á heimasíðu skólans.  

 

7. Mötuneyti 

Líkt og mörg undanfarin ár mun Hótel Borgarnes reka mötuneyti fyrir skólann í húsnæði 

sínu. Pöntunareyðublöðum verður dreift til nemenda fyrsta skóladaginn en mötuneytið 

byrjar starfsemi 24. ágúst. Forráðamenn hafa því þá vikuna til að skila inn pöntunum. 

Líkt og verið hefur er boðið upp á tvenns konar skráningu, annars vegar fimm sinnum í 

viku og hins vegar tvisvar í viku, á þriðjudögum og miðvikudögum.  

 

Þetta verður ekki lengra í þetta skiptið en ætlunin er að birta reglulega upplýsingar sem við 

teljum máli skipta á heimasíðu eða þá með tölvupósti. Því er skólanum nauðsyn að hafa ávallt á 

skrá þau netföng sem eru í notkun og eru forráðamenn beðnir um að láta skólaritara vita ef 

breytingar verða á.  

 

Starfsfólk skólans væntir þess að eiga gott og gefandi samstarf við nemendur og forráðamenn á 

því skólaári sem í hönd fer. Þannig stuðlum við að farsælu skólastarfi. 

 

Með bestu kveðjum 

 

__________________________________ 

Kristján Gíslason skólastjóri 

 


