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Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Hér verður greint frá því sem framundan er á næstu dögum og vikum sem og annað sem talið er að 

skiptiu máli.  

1. Annaskil 

Annari önn lýkur núna í næstu viku með foreldraviðtölum. Nemendur eiga frí fimmtudaginn 24. 

janúar en þann dag nota kennarar til að leggja síðustu hönd á námsmat og undirbúa viðtöl sem 

boðað er til föstudaginn 25. febrúar. Fá nemendur sendar heim með sér upplýsingar um 

tímasetningar nú í þessari viku. Skólinn býður foreldrum og nemendum upp á kakó og vöfflur í 

tilefni dagsins og eru foreldrar hvattir til að þiggja það.  

Tómstundaskólinn er opinn frá kl. 8 – 16 þessa tvo daga fyrir þá nemendur í 1.- 4. bekk sem á 

þurfa að halda. Panta þarf fyrir þriðjudaginn 22. febrúar. Pantanir berist í Tómstundaskólann, s: 

437-2035 eða á netfangið joninahe@grunnborg.is .  

 

2. Foreldrakönnun 

Foreldrar nemenda í 4., 7. og 10. bekk verða beðnir um að taka þátt í foreldrakönnun og svara 

nokkrum spurningum í tölvustofu skólans að aflpknum viðtölum. Okkur er mikilvægt að góð 

þátttaka náist í könnuninni þannig að við beinum því til viðkomandi að gera ráð fyrir nokkrum 

aukatíma til þess. Að jafnaði á ekki að taka langan tíma að svara þessari könnun.  

 

3. Vetrarfrí 

Vetrarfrí er í skólanum mánudaginn 28. febrúar og er hann þá lokaður sem og 

Tómstundaskólinn.  

 

4. Óskilamunir 

Ávallt safnast eitthvað saman af óskilafatnaði ýmiskonar hjá gangavörðum og í íþróttahúsi. Er 

þessu haldið til haga eins og hægt er en forráðamenn eru hvattir til að merkja allan fatnað svo 

auðveldara sé að rekja hann til eigenda sinna. Er hér um fjölbreytta flóru fatnaðar að ræða, m.a. 

dýran íþróttafatnað og útiföt, auk húfa og vettlinga.  
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5. Skólabíll 

Stuðningsfulltrúi er nú í báðum morgunferðum skólabíls innanbæjar. Er því beint til 

forráðamanna að þeir beini nemendum í 4.-6. bekk inn á það að taka frekar seinni ferðina enda 

hefst kennsla hjá þeim kl. 8:20. 

 

6. Skólabúðir 

Nemendur 7. bekkjar dvöldu í skólabúðum á Reykjum vikuna 10. – 14. janúar við góðan 

viðurgjörning. Í næstu viku, 21.-25. febrúar fara nemendur 9. bekkja að Laugum og verða þar 

væntanlega í góðu yfirlæti líkt og ávallt áður. Skólabúðaferðir sem þessar eru nemendum 

yfirleitt ógleymanlegar og afar gagnlegar, bæði í náms – og félagslegu tilliti.  

 

7. Árshátíð 

Ákveðið hefur verið að halda árshátíð skólans föstudaginn 8. apríl n.k. Verður hún í Hjálmakletti 

og er stefnt á tvær sýningar líkt og gert hefur verið undanfarin tvo ár. Verður hún auglýst betur 

er nær dregur en merkið við á dagatalinu. 

 

8. Umferð á skólalóð 

Enn ber töluvert á því að verið sé að aka nemendum inn á skólalóð Gunnlaugsgötumegin, jafnvel 

upp að dyrum. Skapar þetta hættu fyrir þá sem fórgangandi eru, sérstaklega í myrkri og slæmu 

veðri eins og stundum er. Verið er að kanna hjá framkvæmdasviði Borgarbyggðar  hvernig hægt 

er að bregðast við með það fyrir augum að auka öryggið. Því er enn og adftur beint til 

forráðamanna að þeir setji nemendur út Helgugötumegin eða þá við stigann á Borgarbraut.  

 

Ekki fleira að sinni  

 

Bestu kveðjur 
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Kristján Gíslason skólastjóri 


