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Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Þá er komið að lokum þessa skólaárs og einvörðungu eftir að ganga frá og slíta skóla. Vordagarnir eru 

alltaf líflegir hér hjá okkur, nemendur á ferð og flugi við hin aðskiljanlegustu verkefni. Flestum 

þessara viðburða er svo getið á heimasíðu þannig að það verður ekki rifjað upp núna. Hér verður 

fjallað um skólaslitin og atriði tengd skólalokum, eins getið um upphaf næsta skólaárs.  

1. Skólaslit 2. – 9. bekkja.  

Nemendur mæti við skólann kl. 10 fimmtudaginn 6. júní. Þaðan verður gengið í fylkingu niður 

í Skallagrímsgarð þar sem nemendur skiptast í hópa eftir fyrirfram gerðu skipulagi. Síðan 

tekur við ratleikur um næsta nágrenni sem íþróttakennarar hafa skipulagt. Að honum loknum 

fer fram fótboltaleikur milli starfsfólks og nemenda á íþróttasvæðinu. Að endingu safnast svo 

allir saman við sviðið í Skallagrímsgarði og þar fá nemendur afhentan vitnisburð sinn. 

Skólabíll innanbæjar fer úr Sandvík kl. 9:40 og svo til baka um kl. 12. Eins verður skólaakstur 

úr dreifbýli þannig að passi við tímasetningar.  

 

2. Tómstundaskóli 

Tómstundaskóli starfar til 5. júní en þá lýkur starfsemi hans þetta árið. Hann tekur svo til 

starfa aftur þegar skóli hefst í ágúst.  

 

3. Bækur úr bókasafni 

Skila þarf bókum sem nemendur hafa fengið að láni í skólann sem fyrst. Nemendur hafa 

fengið yfirlit yfir bækur sem þeir eru með að láni. Eins þarf að skila margnota kennslubókum í 

eigu skólans sem nemendur hafa verið með í vetur og leynast kannski heima í herbergi.   

 

4. Óskilamunir 

Alltaf safnast saman töluvert magn af óskilamunum, helst fatnaði hverskonar, íþróttafötum, 

handklæðum, vettlingum og húfum svo eitthvað sé nefnt. Endilega koma við og skoða hvort 

ekki finnst eitthvað sem glatast hefur.  

 

 



5. Sumarlestur 

Vakin er athygli á verkefni á vegum Safnahúss Borgarfjarðar, Sumarlestur. Þar er boðið upp á 

það að börn taki þátt í lestrarátaki með skipulögðum hætti. er hér um bæði skemmtilegt og 

ekki síður þarft verkefni að ræða sem þið eruð hvött til að skoða vel og svo taka þátt í ef 

aðstæður leyfa.  

 

6. Starfsmannabreytingar 

Nokkrir starfsmenn hætta störfum hér í vor og hefja störf á nýjum starfsvettvangi. Eru þeim 

þökkuð vel unnin störf í þágu skólans og óskað velfarnaðar í framtíðinni. Eins eru nýir 

starfsmenn boðnir velkomnir til starfa en verið er að vinna í ráðningarmálum þessa dagana. 

Verður farið nánar út í breytingarnar síðar.  

 

7. Upphaf næsta skólaárs 

Skólinn verður settur í íþróttamiðstöðinni 22. ágúst n.k. kl. 13. Kennsla hefst svo daginn eftir 

skv. stundaskrá.  

 

Starfsfólk skólans þakkar nemendum og forráðamönnum fyrir samvinnuna og samstarfið á því 

skólaári sem nú er að ljúka. Þetta hefur verið starfssamt ár og óskum við  öllum gleðilegs sumars.  

 

Ekki fleira að sinni, næsta bréf kemur út eftir verslunarmannahelgi.  

 

______________________________ 

Kristján Gíslason skólastjóri 


