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Vikufréttir  
     Vika  9 (27.02 – 31.03. 2017.) 

 

 
Mánudagur 

 Stigsfundur elsta stig kl. 14:10 

 Kennarafundur 14:40.  Hjálmur Dór ræðir skipulag og framkvæmd verkefna  

er við koma upplýsingatækni. 

 

 

Þriðjudagur 

  Námskeið fyrir foreldra barna í 3. bekk um hvernig bregðast má við þegar 

nemendur eru lengi að ná tökum á lestri.  Foreldrar eru hvattir til að mæta. 

o Kl 16:30-17:30. í bekkjarstofu 3. AE  

o Leiðbeinandi er Ásta Björk Björnsdóttir frá Sérfræðiþjónustu skólanna.  

 

Miðvikudagur 

 Öskudagur.  Allir að koma í grímubúningum 

 Öskudagsball í Óðali 

o 1.-3. bekkur frá 14:00-15:00  

o 4.-6. bekkur frá 15:30-17:00 

o 7.-10. bekkur frá 19:00-22:00 

 Skíðaferð  hjá 8. bekk (ef veður og færð leyfa.)  Komið heim á fimmtudeginum. 

 

Fimmtudagur 

 Vinnuhópar funda kl. 14:40 

 

Föstudagur 

 Vetrarfrí 

 

 

Annað – skilaboð frá félagsmiðstöðinni 

Vinaball sem átti að vera í Óðali í kvöld, föstudaginn 24. febrúar, hefur verið aflýst vegna 

veðurs. Í staðin verður ball í Óðali fyrir 7.-10. bekk. Ballið hefst kl. 20:00 og er búið 23:30. 

Ef einhverjir vinir unglinganna eru komnir í Borgarnes þá er þeim meira en velkomið að 

koma með í kvöld.  Ráðleggjum foreldrum að koma að sækja unglingana að balli loknu. 

 

 

Næsta vika 

Samræmd könnunarpróf í íslensku, stærðfræði og ensku fyrir 9. og 10. bekk verða í næstu 

viku, frá þriðjudegi til föstudags.   

  

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Mikilvæg ráð fyrir skólaforeldra 

 Kenndu barninu þínu að takast á við áskoranir 

 Kenndu barninu þínu að líta á mistök sem tækifæri til að læra af 

 Kynntu þér námsmarkmið barnsins þíns 

 Hafðu réttmætar væntingar til barnsins þíns um námsárangur og samskipti 

 Hlustaðu á barnið þitt 

 Talaðu af virðingu um skólafélaga barns þíns og foreldra þeirra 

 Hjálpaðu barninu þínu til að leysa þau vandamál sem eru á færi þess að leysa 

 Leitaðu skýringa í skólanum ef efasemdir vakna um nám og/eða velferð barns þíns 

 Líttu á skólann sem mikilvægan samstarfsaðila og leggðu þitt af mörkum í 

samstarfinu 

 Leggðu þig fram um að efla jákvæðan skólabrag í samstarfi við aðra skólaforeldra 

 Sýndu námi barns þíns áhuga og veittu því stuðning 

 Talaðu jákvætt um menntun og skóla barnsins 

 Hafðu réttmætar væntingar til skólans 

 Hjálpaðu barninu þínu að forgangsraða og skipuleggja tíma sinn 

 Vertu góð fyrirmynd 

„Enginn einn einstakur þáttur hefur eins mikil áhrif á námsárangur barna og líðan þeirra 

í skólanum eins og viðhorf og stuðningur foreldra“   

(Desforges) 

https://kritin.is/2015/09/09/rad-annars-vegar-til-foreldra-skolabarna-og-hins-vegar-kennara/ 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.Ábm.: 

Kristín M. Valgarðsdóttir 
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