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Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Nú er orðið nokkuð langt síðan síðasta fréttabréf kom út og verður reynt að bæta úr því með þessu bréfi 

enda margt sem hefur á dagana drifið og eins töluvert framundan. Byrjað verður á því sem framundan 

er. 

1. Skipulagsdagur 

Nú á föstudaginn er skipulagsdagur í skólanum, sá fyrsti af fimm sem eru innan skólaársins. Því 

eiga nemendur frí þann dag. Tómstundaskólinn er opinn fyrir þá nemendur í 1.-4. bekk sem á því 

þurfa að halda. Panta þarf fyrir lok miðvikudags og er síminn hjá forstöðumanni 437-2035. 

 

2. Staða og þróun vímuefnaneyslu ungmenna 

Fyrirtækið Rannsóknir og Greining kynnir helstu niðurstöður rannsóknar á vímuefnaneyslu 

ungmenna í Borgarbyggð í Hjálmakletti miðvikudaginn 19. okt. og hefst kynningin kl. 17. Verður 

farið yfir helstu niðurstöður könnunar sem gerð er árlega í eldri bekkjum grunnskóla og í 

framhaldsskólum. Fyrir kynningunni standa MB og grunnskólarnir í Borgarbyggð.  

 

3. Æskulýðsballið 

Líkt og mörg undanfarin ár stendur Félagsmiðstöðin Óðal fyrir æskulýðs – og forvarnarballi í 

Hjálmakletti fimmtudagskvöldið 10. nóvember. Unglingar frá fjölmörgum félagsmiðstöðvum og 

skólum eru boðnir og hefur þessi dansleikur verið afar fjölmennur undanfarin ár, eins hefur hann 

farið afar vel fram enda hefur verið kappkostað að vanda allan undirbúning. Auglýsingar 

væntanlegar í skólana innan tíðar.  

 

4. Annaskil 

Mjög er nú liðið á þessa fyrstu önn skólaársins. Verða annaskilin um miðjan nóvember. 

Undirbúningur foreldraviðtala og frágangur námsmats fer fram mánudaginn  7. nóv. og er þá frí 

hjá nemendum. Foreldraviðtöl fara svo fram föstudaginn 11. nóv. Nokkrir dagar eru hafðir milli 

þessara daga þannig að foreldrar og nemendur eigi hægara um vik að kynna sér niðurstöður 

námsmatsins eins og það birtist í Mentor. Því eru einvörðungu þrír kennsludagar i þeirri viku. 

Tómstundaskólinn er opinn frá kl. 8 bæði mánudag og föstudag fyrir þá sem þurfa.  



 

5. Eineltiskönnun 

Stefnt er að því að gera eineltiskönnun í skólanum í vikunni 24. – 28.  okt. Er könnunin lögð fyrir 

nemendur í 4. – 10. bekk. Eineltisteymi skólans vinnur svo úr niðurstöðum og í kjölfarið er svo 

gerð aðgerðaráætlun sem hefur það að meginmarkmiði að útrýma einelti og auka lífsgæði 

nemenda.  

 

6. Skólabúðir 

Nemendur 9. bekkja eru þessa vikuna (17. – 21. okt.)  í skólabúðum á Laugum í Sælingsdal ásamt 

kennurum sínum. Er dvölin þarna nemendum afar gagnleg, bæði í náms – og félagslegu tilliti. 

Strax af lokinni skólabúðadvöl á Reykjum í 7. bekk eru nemendur farnir að hlakka til 

Laugadvalarinnar. Nemendur 7. bekkja fara að Reykjum um miðjan janúar líkt og undanfarin ár. 

 

7. Skólapúlsinn 

Skólinn tekur þátt í Skólapúlsinum sem er könnunarkerfi sem tekur púlsinn á skólastarfinu 

(virkni,  líðan og skólaandi)  þrisvar á ári. Fyrsta mæling fór fram í lok september. Niðurstöður 

eru bornar saman við niðurstöður síðustu mælingar og eins við aðra skóla sem taka þátt. Af 19 

þáttum sem mældir eru eru 15 að sýna jákvæðar breytingar, þ.e. frá því síðasta mæling var gerð 

í maí s.l. Munum við birta niðurstöður á heimasíðu mjög fljótlega. Allir kvarðar er meta líðan eru 

að koma prýðilega út fyrir okkar nemendur. Næsta mæling fer fram í janúar.  

 

8. Skólaráð 

Skólaráð er starfandi í skólanum lögum samkvæmt. Fundar það einu sinni í mánuði á starfstíma 

skólans, að jafnaði annan mánudag í mánuði kl. 16:30. Skólaráð er undir stjórn skólastjóra og er 

auk hans skipað þremur fulltrúum foreldra, þremur fulltrúum starfsmanna og tveimur fulltrúum 

nemenda. Meiri upplýsingar um ráðið, s.s. skipan þess, starfsáætlun og fundargerðir er að finna 

á heimasíðu skólans undir „upplýsingar – skólaráð“.  

 

9. Samræmd könnunarpróf 

Nemendur 4. , 7. og 10. bekkja tóku samræmd könnunarpróf upp úr miðjum september. Nú hafa 

nemendur 10. bekkja fengið niðurstöður sínar í hendur og er það mun fyrr en verið hefur 

undanfarin ár. Heildarniðurstöður um árangur skólans í þessum prófum á landsvísu  hafa ekki 

borist en eru í vinnslu hjá Námsmatsstofnun. Niðurstöður úr 4. og 7. bekk munu væntanlega 

berast innan ekki langs tíma.  

 

Ekki fleira að sinni 

 

Bestu kveðjur 
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Kristján Gíslason skólastjóri 


