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Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Nú er að koma að annaskiptum, haustönn nær lokið og miðönn að hefjast. Hér verður sagt 

frá ýmsu því sem við teljum að komi ykkur að gagni að fá fréttir af. Sumt hefur auðvitað 

komið fram áður á heimasíðu eða í rafpósti.  

 

1. Annaskil 

Mánudaginn 12. okt. munu starfsmenn undirbúa og ganga frá námsmati sem síðan 

verður kynnt og farið yfir í foreldarviðtölum þann 16. nóv. Þessa daga er þá engin 

önnur starfsemi í skólanum. Tómstundaskólinn er opinn þessa daga milli kl. 8 og 16.  

 

2. Starfsdagar og vetrarfrí 

Skólinn ásamt Tómstundaskóla verður lokaður 22. – 26. nóvember. Fimmtudag og 

föstudag nota starfsmenn til endurmenntunar en á mánudag er vetrarfrí. Stór hluti 

starfsmanna fer í námsferð til Akureyrar en nokkrir halda til Boston og sækja þar 

námskeið í „Uppeldi til ábyrgðar“.   

 

3. Vinavika 

Þessa vikuna hefur sjónum verið beint að fræðslu og umræðu um einelti. Sjá má 

fréttir og myndir á heimasíðu skólans frá viðburðum í vikunni. Við mælum reglulega 

ástand í eineltismálum í skólanum, bæði með eigin eineltis – og líðankönnun sem 

lögð verður fyrir í næstu viku hjá nemendum 4,. – 10. bekkja. Eins fara reglulega fram 

mælingar í gegn um Skólapúlsinn, en það er matskerfi sem mjög margir skólar nota. 

Þessar mælingar sýna okkur glöggt að við erum að ná árangri með vinnu okkar og að 

einelti mælist á hægu undanhaldi. En við megum aldrei sofna á verðinum. Myndin 

sem hér birtist, punktarit, sýnir stöðu skólans miðað við alla skóla sem taka þátt. 

Svarti punkturinn er Grunnskólinn í Borgarnesi og sést að einelti mælist nokkuð fyrir 

neðan meðaltal.  

 

 



 
 

4. Æskulýðsball 

Félagsmiðstöðin Óðal stendur fyrir árlegu æskulýðsballi næsta fimmtudag, 15. nóv. í 

Hjálmakletti. Þetta ball sækja unglingar víða að úr Norðvesturkjördæmi. 

 

5. Viðburðir framundan 

Nú styttist í jólin og jólafríið. Næsta þriðjudag mun Þorgrímur Þráinsson lesa upp úr 

nýrri bók sinni fyrir nemendur 4.- 6. bekkja á bókasafninu. Síðan tekur við 

undirbúningur fyrir jólaútvarpið en nú útvarpar það í 20. skiptið. Verður það því 

nokkuð veglegra en venjulega en það verður auglýst nánar síðar. Litlu jólin eru svo 

þann 20. desember en að þeim loknum hefst jólafrí. Kennsla hefst svo að nýju 

fimmtudaginn 3. janúar 2013.    

 

 

Ekki fleira að sinni 

 

Bestu kveðjur 
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