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Vikufréttir  
     Vika 6 (06.02 - 11.02.) 

 
Mánudagur 

 Nemendaverndarráðsfundur kl. 8:30 

 Stigsfundur elsta stig kl. 14:10 

 

Þriðjudagur 

 Stigsfundur, yngsta stig kl. 13:40 

 Stigsfundur, miðstig kl. 14:20 

 Könnun meðal nemenda í 5. – 10. bekk á vegum fyrirtækisins Rannsóknir og 

greining 

 Kynning fyrir foreldra nemenda í 10. bekk á framhaldsskólakerfinu,  

kl. 17:15 í Grunnskólanum í Borgarnes 

 

Miðvikudagur 

 Opnað fyrir skráningu í foreldraviðtöl 

 

Fimmtudagur 

 5. bekkur fer til Reykjavíkur, heimsækir Þjóðminjasafnið og skoðar 

Landnámssýninguna. 

 Vinnuhópar funda kl. 14:40 

 6. bekkur með innslag í Krakkafréttum á Rúv 

 

Föstudagur 

 

Annað 
Þriðjudaginn, 7. febrúar,  kl. 17:15 í Grunnskólanum í Borgarnesi verður kynning fyrir foreldra 

nemenda í 10. bekk. á framhaldsskólakerfinu. Þar mun náms- og starfsráðgjafi skólans, Elín 

Kristjánsdóttir, fara yfir þætti eins og innritun, inntökuskilyrði, breytingar á einingakerfi og fleira.  

Kristín M. Valgarðsdóttir mun fara yfir hvernig námsmati er háttað í Grunnskólanum í 

Borgarnesi. Gert er ráð fyrir að kynningin muni taka um eina klukkustund. 

 

Sjálfstyrkingarnámskeið á vegum Foreldrarhús/Vímulaus Æska verður haldið í Borgarnesi fyrir 

stúlkur í 7. og 8. bekk. Námskeiðið verður klukkan 15:00 og byrjar mánudaginn 13. febrúar og 

endar mánudaginn 10. apríl. Þetta eru 10 skipti, 1 og 1/2 tími í senn. Til að ná 10 skiptum verður 

tími fimmtudaginn 6. apríl. 

 

Námskeiðið kostar 37.000 á nemenda, hægt er að nota frístundastyrk til að greiða það niður. 

Mánudaginn 6. mars er foreldrum boðið á fræðslukvöld um námskeiðið og stendur það yfir í 1 og 

1/2 tíma.  Foreldrum er líka boðið að hafa samband á meðan námskeiðið stendur yfir til 

ráðleggingar og upplýsinga ef þörf þykir. 

Umsjón með námskeiðinu og leiðbeinandii er Harpa Þórðardóttir 
Skráning á námskeiðið fer fram hjá skólastjóra julia@grunnborg.is 

 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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