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Vikufréttir  
     Vika 7 (13.02 - 18.02.) 

 

 
Mánudagur 

 Skólaráðsfundar kl. 9:00 

  Menntamálastofnun stendur fyrir kynningarfundum um samræmd könnunarpróf á 

rafrænu formi í 9. og 10. bekk vorið 2017. Fundirnir eru ætlaðir fræðslustjórum, 

skólastjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki skóla sem kemur að framkvæmd 

prófanna. Kl. 15:00 í Hjálmakletti. 

 Skipulagsnefnd Gleðileikanna blæs til kynningarfundar í Hjálmakletti  kl. 20:15.  

 

Þriðjudagur 

 Foreldraviðtöl- endurgjöf og markmið 

 Íþrótta- og tómstundaskólinn verður opinn í dag.  Í boði er að vera frá 08-12, 12-16 

eða allan daginn frá 08-16, klukkutíminn kostar 256 krónur. Börnin þurfa að koma 

með nesti sem dugar þeim yfir vistunartímann.  

Ef þið viljið skrá ykkar barn þá sendið þið tölvupóst á siggadora@umsb.is með 

upplýsingum um vistunartíma og nafn barns. Skráning þarf að berast fyrir 

mánudaginn 13 febrúar. 

 

Miðvikudagur 

 

 

Fimmtudagur 

 Vinnuhópar funda kl. 14:40 

 

Föstudagur 

 Skilafundur með leikskólunum til að undirbúa næsta vetur kl. 13:30. 

 Seinasti dagur skráningar í Stærðfræðikeppni grunnskólanna 

 

 

Annað 

Lífshlaupið stendur yfir til  23. febrúar.   Lífshlaupið er heilsu- og hvatningarverkefni 

Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands sem höfðar til allra aldurshópa.  Að sjálfsögu taka 

nemendur og starfsfólk grunnskólans þátt.   

 

 

Spakmæli vikunnar  “Frammi fyrir guði og strætóbílstjóra eru allir jafnir.” 
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Gleðileikarnir  
 

Gleðileikarnir eru samfélagsverkefni sem byggir á hópefli og þrautaleik og stendur 

foreldrafélag grunnskólans fyrir verkefninu, í samvinnu við Grunnskólann í Borgarnesi og 

samfélagið allt. Vorið 2015 fékk verkefnið foreldraverðlaun Heimilis og skóla.  Hugmyndin 

er að unglingarnir takist á við krefjandi verkefni sem er ekki hluti af þeirra daglega 

skólalífi.  Gleðileikarnir í ár fara fram þriðjudaginn 28. mars og þriðjudaginn 29. mars og 

byrja um kl. 12:00.  

Gleðileikarnir eru þrautaleikur þar sem nemendum á elsta stigi Grunnskóla Borgarness er 

skipt niður í hópa sem þurfa að leysa krefjandi verkefni sem ekki eru hluti af þeirra 

daglega skólalífi. Sjálfstæði og samvinna eru einkunnarorð leikanna og miðast að því að 

efla samheldni og samstöðu í samfélaginu sem og að gefa þátttakendum tækifæri til þess 

að spreyta sig á skemmtilegum þrautum. Allir þátttakendur fara heim af leikunum með 

jákvæð og falleg skilaboð í farteskinu og nýja sýn á eigin styrk og getu. Gleðileikarnir sem 

nú eru haldnir  í fjórða sinn hafa heppnast vel undanfarin ár og vakið athygli í 

samfélaginu. Verkefnið  eflir samstarf heimilis og skóla og virkjar foreldra í starfi með 

nemendum og fær þá til þess að kynnast innbyrðis og öðrum nemendum skólans. 

Skipulagsnefnd Gleðileikanna óskar eftir aðstoð nærsamfélagsins og fyrirtækja og blæs til 

kynningarfundar í Hjálmakletti 13. febrúar kl 20:15.  Fyrirkomulag leikanna verður kynnt 

auk þess sem gefinn er kostur skráningu sem sjálfboðaliði  í ár. 

  

 Útgefandi  Grunnskólinn í Borgarnesi Á bm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 
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