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Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Við útgáfu þessa fréttabréfs eru enn eftir þrjár vikur af þessari önn. Hér verður farið yfir 

nokkur atriði sem við teljum máli skipta og rétt að vekja athygli á.  

 

1. Lífshlaupið 

þann 6. febrúar hefst lífshlaupið en það er átak sem blásið er til á landsvísu af 

Íþróttasambandi Íslands í samvinnu við marga aðila sem láta íþróttir og hreyfingu sig máli 

skipta. Skólinn er að feta sig fyrstu skrefin í „Heilsueflandi grunnskóli“ og tekur því þátt í 

lífshlaupinu. Allir bekkir eru skráðir til leiks og verða allir hvattir til þess að skrá niður 

hreyfingu sína þennan tíma sem átakið stendur yfir en það er frá 6. febrúar til 19. 

febrúar. Heimasíða lífshlaupsins er www.lifshlaupid.is . Starfsmenn skólans taka líka þátt í 

vinnustaðakeppni lífshlaupsins en sú keppni stendur til 26. febrúar. 

 

2. Lestrarátak 

Undanfarnar tvær vikur hefur sérstakt lestrarátak staðið yfir í skólanum. Hver dagur 

hefur byrjað á því að nemendur lesa í 20 mín. og síðan hefur eitt og annað verið gert til 

þess að vekja athygli á lestri og mikilvægi hans. Skáld hafa komið í heimsókn og lesið upp 

úr verkum sínum og sagt frá starfinu. Kristín Thorlacíus las fyrir nemendur í 4. – 6. bekk, 

Þorgrímur Þráinsson fyrir nemendur í 7. og 8. bekk og Einar Kárason fyrir nemendur 9. og 

10. bekkja. Mæltist þetta afar vel fyrir. En þótt formlegu átaki ljúki nú í lok þessarar viku 

er aldrei of oft minnt á mikilvægi þess að lesa á hverjum degi.  

 

3. Annaskil 

Miðönn fer senn að ljúka og vorönn tekur við. Að venju er frí hjá nemendum á öskudag, 

13. febrúar. Þá undirbúa kennarar námsmat og foreldraviðtölin en þau fara fram 

föstudaginn 22. febrúar. Nánari útlistun á leiðsagnarmatinu hefur verið send í tölvupósti 

og er einnig aðgengileg á heimasíðu.  

 

 

 

http://www.lifshlaupid.is/


4. Söngvakeppni félagsmiðstöðva 

Næsta fimmtudag, 7. febrúar, fer fram söngvakeppni félagsmiðstöðva í Snæfellsbæ. 

Þangað fara fyrir hönd Óðals, þau Unnur Helga Vífilsdóttir og Kristín Birta Ólafsdóttir en 

þær voru í 1. og 2. sæti í söngvakeppni Óðals sem fór fram í síðustu viku. Í söngvakeppni 

4.-7. bekkja sigraði Bára Sara Guðfinnsdóttir og Gunnar Örn Ómarsson varð í 2. sæti.  

 

5. Skólapúlsinn 

Nú hafa allmargir forráðamenn fengið sendar (eða fá sendar í vikunni) upplýsingar um 

það hvernig taka skal þátt í foreldrakönnun sem framkvæmd er af Skólapúlsinum. Eru 

allir þeir sem lenda í úrtaki hvattir til að svara sem allra fyrst en hafa samband við 

skólastjóra ef eitthvað er óljóst eða einhverrar aðstoðar er þörf.  

 

6. Myndataka 

Í síðustu viku tók Bjarni Jónsson ljósmyndari bekkjar – og einstaklingsmyndir af 

nemendum 1., 4., 7. og 10. bekkja. Frestur til að skila inn pöntunum rennur út 10. febrúar 

en upplýsingar um hvernig staðið er að pöntunum hafa verið sendar á forráðamenn.  

 

7. Einelti 

Nú hefur verið útbúið eyðublað til að nota við tilkynningar um einelti eða grun um einelti. 

Er það að finna undir „Upplýsingar, einelti/upplýsingar“. Ef forráðamenn hafa ástæðu til 

að ætla eða hafa grun um að barn þeirra sé lagt í einelti þá þurfa þær upplýsingar að 

berast skólanum og er þá gott að nota þetta eyðublað.  

 

Ekki fleira að sinni 

 

Bestu kveðjur 

 

__________________________ 

Kristján Gíslason skólastjóri 

 

 


