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Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Þá er aðventan gengin í garð með öllum sínum töfrum, önnum og skemmtilegheitum. Íbúar 

keppast við að skreyta hús sín og lýsa þannig upp svartasta skammdegið. Jólafríið í skólanum 

skammt undan. Hér verður sagt frá því sem framundan er.  

 

1. Litlu jólin 

Að venju verður síðasti skóladagurinn helgaður jólahaldinu – stofujól í skólanum og síðan 

jólaskemmtun í íþróttamiðstöðinni. Dagskráin hefst í skólanum kl. 9 en þá mæta 

nemendur í stofur sínar og eiga stund með sínum kennurum. Síðan hefst jólaskemmtun í 

íþróttamiðstöðinni kl. 10:30 og er þar fyrst á dagskrá helgileikurinn sem fluttur er af 

nemendum 3. bekkja með aðstoð frá 4. bekk. Síðan verða atriði frá 6. og 10. bekk og 

lýkur skemmtuninni á því að gengið verður í kring um jólatré við undirleik. Skólabíll fer úr 

Sandvíkinni kl. 8:40 og til baka að aflokinni skemmtun. Eins mun akstur úr dreifbýli taka 

mið af tímasetningum. 

  

2. Tómstundaskóli 

Síðasti starfsdagur Tómstundaskólans fyrir jól er 19. desember. Hann opnar síðan aftur 

að afloknu jólafríi þann 3. janúar.   

 

3. Spurningakeppni grunnskólanna 

Lið frá skólanum tók þátt í undankeppni Spurningakeppni grunnskólanna. Var hún haldin 

hér í Óðali mánudaginn 3. des. Liðið er skipað þeim Hlöðveri Skúla Hákonarsyni, Sandra 

Shabanssyni og Ingu Dís Finnbjörnsdóttur. Fimm lið voru skráð til keppni og svo fór að 

liðið okkar sigraði. Halda þau þannig áfram keppni í 16 liða úrslitum og mæta liði frá 

Vallaskóla á Selfossi eftir áramót. Við óskum liðinu til hamingju með árangurinn.  

 

4. Mentor – sms 

Nú er kominn inn sá möguleiki í Mentor að skólinn getur sent hópskilaboð á nemendur 

og aðstandendur ef þurfa þykir. Við komum til með að nota þetta í þeim tilfellum sem 

kennsla fellur niður af einhverjum ástæðum sérstaklega í 9. og 10 . bekk, sparlega þó. Því 



er nauðsynlegt að símanúmer nemenda séu rétt inn í Mentor. Er því beint til ykkar að 

uppfæra upplýsingar um netföng og símanúmer verði á því einhverjar breytingar.  

 

5. Kennsla á nýju ári 

Kennsla hefst að afloknu jólaleyfi skv. stundaskrá fimmtudaginn 3. janúar.  

 

6. Eineltis – og líðankönnun 

Nú nýverið var eineltis – og líðankönnun skólans lögð fyrir nemendur 4. – 10. bekkja. 

Verið er að vinna úr niðurstöðum en meginniðurstaðan er sú að 93% nemenda segist líða 

vel í skólanum, 4% að þeim líði illa og 2% mjög illa (1% svarar ekki). 4% segjast að þeim 

líði illa eða mjög illa í sínum bekk. Þessar niðurstöður eru nokkuð vel í takt við það sem 

kom fram í mælingu Skólapúlsins í sept. og kynnt var í síðasta fréttabréfi. Markmiðið er 

auðvitað það að öllum líði vel í skólanum og nemendur upplifi sig örugga. Að því er sífellt 

verið að vinna og má þar aldrei sofna á verðinum. Áætlun skólans gegn einelti er að finna 

á heimasíðu hans og eru forráðamenn hvattir til að kynna sér hana. 

 

7. Jólaútvarpið FM 101,3 

Þessa vikuna verður jólaútvarp Óðals í loftinu á FM 101,3.Tuttugu ár eru síðan það hóf 

göngu sína og hefur rækilega fest sig í sessi á þessum árum og löngu orðinn fastur liður á 

dagskránni í aðdraganda jólanna.  Skólinn sendir Félagsmiðstöðinni Óðal hamingjuóskir í 

tilefni tímamótanna.  

Skólinn hvetur alla til að hafa stillt á FM 101,3 í vikunni og raunar lengur því útvarpað 

verður um næstu helgi líka, þá koma ýmsir eldri þáttagerðarmenn og láta ljós sitt skína.  

 

 

Starfsfólk skólans sendir nemendum, forráðamönnum 

og öðrum íbúum Borgarbyggðar hugheilar jóla – og 

nýárskveðjur með þökkum fyrir árið sem er að líða. 
 

 

Ekki fleira að sinni 

 

Bestu kveðjur 

 

__________________________ 

Kristján Gíslason skólastjóri 

 

 


