
 
 

Fréttabréf 1 
Skólaárið 2013 - 2014 

 

 

Ágætu foreldrar og forráðamenn 

nemenda í Grunnskólanum í Borgarnesi 

 

Þá er að hefjast nýtt skólaár og eruð þið boðin velkomin til samstarfs við skólann sem ég vona að 

verði mikið og farsælt. Í þessu fréttabréfi verður sagt frá ýmsu sem framundan er á komandi dögum 

og vikum.  

Eins og tilkynnt hefur verið þá varð að fresta skólasetningu um tvo daga vegna framkvæmda í 

skólanum, en þær reyndust umfangsmeiri en fyrir var séð þegar ráðist var í þær. Verið er að skipta 

um dúka í mörgum rýmum sem og skipta um glugga víða. Eins hefur húsnæði eldri deildar verið 

málað að miklu leyti. Er það von mín að húsnæðið verði til mikilla muna betra að afloknum þessum 

framkvæmdum sem verður á næstu dögum.  

Skólasetning: Skólinn verður settur mánudaginn 26. ágúst og fer að venju fram í 

Íþróttamiðstöðinni, hefst athöfnin kl. 13. Þangað eru allir velkomnir. Að setningunni aflokinni munu 

nemendur hitta umsjónarkennara sína stuttlega í skólanum þar sem þeim verða afhentar stundaskrá 

og annað sem skiptir máli við upphaf skólagöngunnar þetta skólaárið. Skólabíll mun fara úr skýlinu í 

Sandvík kl. 12:40 að Íþróttamiðstöð og þaðan aftur kl. 14:15. Eins munu skólabílar ganga úr dreifbýli.  

Umsjónarkennarar veturinn 2013 – 2014: Umsjónarkennarar verðandi skólaár verða sem 

hér segir. 

1. bekkur – Ingibjörg Grétarsdóttir og Sæbjörg Kristmannsdóttir 

2. bekkur – Arna Einarsdóttir og Guðrún Rebekka Kristjánsdóttir 

3. bekkur – Ragnhildur Kristín Einarsdóttir 

4. bekkur – Hólmfríður Ólafsdóttir og Helga Markúsdóttir 

5. bekkur – Katrín Aðalheiður Magnúsdóttir og Steinunn Bjarnadóttir 

6. bekkur – Margrét Skúladóttir 

7. bekkur – Kristín Frímannsdóttir og Páll Leó Jónsson 

8. bekkur – Inga Margrét Skúladóttir og Kristín María Valgarðsdóttir 

9. Eva Símonardóttir og Helga Stefanía Magnúsdóttir 

10. bekkur – Birna Hlín Guðjónsdóttir 



Tómstundaskóli: Tómstundaskóli tekur til starfa fimmtudaginn 22. ágúst og er þá opinn milli 8 

og 16:15 fram að þeim tíma sem skóli hefst skv. stundaskrá en þá opnar hann strax að honum 

loknum. Eyðublöð vegna hans verða í gögnum þeim sem nemendur 1. – 4. bekkjar fá í hendur við 

skólasetningu. Eins eru þau aðgengileg á heimasíðu skólans og er hægt að prenta þau út og skila 

útfylltum til skólaritara.  

Mötuneyti: Mötuneyti skólabarna verður rekið af Hótel Borgarnesi líkt og verið hefur s.l. 12. ár. 

Nemendur fá pöntunareyðublað við skólasetningu en eins er hægt að prenta það út af heimasíðunni 

og skila til skólaritara. Þar er einnig að finna reglur sem gilda um skráninguna.  

Skólaakstur: Skólaakstur verður með óbreyttu sniði í vetur og var síðasta skólaár. Tímatafla 

skólabíls innan bæjar er aðgengileg á heimasíðu og eins verður hún í gögnum sem nemendur fá í 

hendur við skólasetningu. Að morgni eru tvær ferðir – sú fyrri kl. 7:45 úr Sandvík og sú seinni kl. 8:02. 

Fyrri ferðin er ætluð þeim sem byrja í kennslu kl. 8:10 en hin þeim sem byrja kl. 8:20. Áríðandi er að 

nemendur taki réttan bíl að morgni svo ekki verði of margir í fyrri bílnum.  

Skóladagatal: Skóladagatal er að finna á heimasíðu, eins er hægt að fá það hjá skólaritara. 

Forráðamenn eru hvattir til að kynna sér það vel. Vakin er athygli á vetrarfríi við annaskil í nóvember.  

Valgreinar í 7. – 10. bekk: Í byrjun skólaárs koma nemendur í 7. – 10. bekk til með að velja sér 

greinar til að stundan í vali í vetur, eina grein fyrir hverja önn. Upplýsingabæklingur með 

námslýsingum verður sendur heim fljótlega og eru forráðamenn beðnir um að aðstoða börn sín við 

valið.  

Vinaliðar: Verkefnið „vinaliðar“ verður innleitt  í 4. – 6. bekk nú í september. Lítur þetta að því að 

skapa jákvæða og skemmtilega upplifun í útivist. Verkefnið hefur verið þróað á Sauðárkróki og reynst 

vel þar. Eru nokkrir skólar vinna að innleiðingu þess. Er það von okkar að þá dragi úr árekstrum og 

leiða hjá nemendum, einmitt í námshléum. Sent verður út kynningarefni þegar nær dregur.  

Áxaxtastund í 1. – 6. bekk: Undir lok síðasta skólaárs var það reynt í 1.- 3. bekk að nemendur 

komu með ávexti eða grænmeti með sér til að borða í nestistíma að morgni. Tókst þetta vel og var 

almenn ánægja með það. Nú er stefnt að því að gera þetta einnig í 4. – 6. bekk og vonandi bregðast 

nemendur og forráðamenn vel við þeirri nýbreytni. Áfram geta nemendur keypt mjólk í skólanum.  

 

En ekki fleira að sinni 

 

Bestu kveðjur með ósk um farsælt og gott samstarf 

___________________________________ 

Kristján Gíslason skólastjóri 

 

 


