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Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Nú nálgast páskafríið og verður hér fjallað um starfið í skólanum fram að því sem og næstu 

daga eftir lok þess.  

1. Árshátíð 

Árshátíð skólans verður haldin í Hjálmakletti fimmtudaginn 21. mars n.k. eða í næstu 

viku. Allir árgangar skólans koma þar fram með sitt atriði og haldnar verða tvær sýningar, 

sú fyrri kl. 16:30 og síðan kl. 18:30. Búið er að senda sérstakar upplýsingar um 

fyrirkomulagið og önnur skipulagsatriði sem helst skipta máli þennan dag. Eru 

forráðamenn sem og aðrir gestir hvattir til að koma á sýninguna.  

 

2. „Það þarf heilt þorp.. „ 

Vakin er athygli á ráðstefnu um einelti og líðan barna sem haldin verður í Hjálmakletti 

þriðjudaginn 19. mars n.k. að undirlagi tveggja mæðra hér í Borgarnesi. Byrjar hún kl. 18 

og er auglýsing um hana á heimasíðu skólans. Forráðamenn og nemendur eru hvattir til 

að mæta.  

 

3. Páskafrí 

Síðasti kennsludagur fyrir páska er föstudagurinn 22. mars. Kennsla hefst aftur skv. 

stundaskrá miðvikudaginn 3. apríl.  

 

4. Skólapúlsinn 

Nú er lokið foreldrakönnun Skólapúlsins og náðist tilskilin þátttaka þeirra sem lentu í 

úrtakinu. Eru forráðamönnum færðar þakkir fyrir þátttökuna. Niðurstöður hafa ekki 

borist skólanum en helstu niðurstöður verða birtar að lokinni úrvinnslu.  

Í síðustu mælingu Skólapúlsins hjá nemendum kom fram að einelti mælist hærra en í 

síðustu mælingu og ennfremur mælist meiri kvíði og vanlíðan. Við skoðun gagnanna þá 

kemur fram að þessir þættir mælast sterkar hjá stúlkum en drengjum. Þetta er 

áhyggjuefni og hafa starfsmenn skólans brugðist markvisst við þessu með ýmsum hætti 

s.s. tengslakönnunum og vinnu út frá niðurstöðum þeirra, samstarfi við foreldra, 

viðtölum við nemendur og bekkjarfundum með áherslu á samskipti.   



Í Fréttabréfi 2 birtist punktarit sem sýndi mælingu eineltis hjá okkur m.v. aðra skóla í 

haust og vorum við þá fyrir neðan meðaltalslínuna. Nú mælumst við fyrir ofan hana en 

þar viljum við ekki vera en myndin birtist hér. Punktaritið í miðjunni er fyrir skóla af 

sambærilegri stærð og okkar og er svarti punkturinn skólinn okkar. Við komum til með að 

setja helstu niðurstöður þessara mælinga á heimasíðuna innan tíðar.  

 

 
 

 

Starfsfólk skólans óskar fermingarbörnum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju í 

tilefni fermingar og sendir þeim árnaðaróskir á þessum tímamótum.  

 

 

Ekki fleira að sinni 

 

Bestu kveðjur 

 

__________________________ 

Kristján Gíslason skólastjóri 

 

 


