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Vikufréttir  
     Vika  12 (20.03 – 24.03. 2017.) 

 

 
Mánudagur 

 Stigsfundur elsta stig kl. 14:10 

 Gestir frá Þýskalandi, Spáni, Portugal, Lettlandi og Finnlandi koma í heimsókn og 

dvelja með nemendum og kennurum alla vikuna. 

 

 

Þriðjudagur 

 Stigsfundur, yngsta stig kl. 13:40 

 Kennarafundur kl. 14:40 

 

 

Miðvikudagur 

 Nemendur við Grunnskólann í Borgarnesi taka skóflustungu að viðbyggingu við 

skólann, kl. 15:30 

 

 

Fimmtudagur 

 Stóra upplestrarkeppnin fyrir 7. bekk. Skólar á Mið-Vesturlandi taka þátt.  

Hjálmakletti kl.  kl. 16:00 

 

 

Föstudagur 

 Stærðfræðikeppni grunnskólanna fyrir 8. 9. og 10. bekk haldin á Akranesi kl. 13:00 

 

 

Annað  

4. bekkur sér um hreinsun á skólalóðinni þennan mánuð. Hreinsuð er skólalóðin öll, leiðin 

á hótelið og leiðin í íþróttahús og skólabíl. Einnig farið með báðum stigunum niðureftir. 

Æskilegt er að flokka ruslið úti við ruslagámana á bak við skólann og fleygja á rétta staði. 

 

 

Spakmæli  

“Helsta ástæðan fyrir því að fólk nær ekki markmiðum sínum er sú að það hefur engin 

markmið.” 

  

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Water around us – Þriggja ára verkefni að ljúka        

Dagana 20. – 24. mars næstkomandi munu kennarar frá 6 skólum í 5 Evrópulöndum 

heimsækja Borgarnes. Hópurinn telur 35 manns; 19 nemendur og 17 kennara frá 

Þýskalandi, Spáni, Portugal, Lettlandi og Finnlandi. Nemendurnir munu gista á heimilum 

10. bekkinga grunnskólans en kennararnir gista á Hótel Borgarnesi. Eitt og annað sem 

tengist vatni og vatnsorku verður skoðað. Hópurinn fer inn í Langjökul, skoðar 

Deildartunguhver og Hraunfossa, Þingvelli, Gullfoss og Geysi, Ljósafossstöðina og 

Friðheima svo eitthvað sé nefnt. Einnig verður farið á landnáms- og Egilssýningar í 

Landnámssetri. Miðvikudagurinn 22. mars er tileinkaður vatni (international water day) 

og munu hóparnir vinna ýmis verkefni um vatn í skólanum þann dag. Á föstudaginn 

verður haldið til Reykjavíkur og í Bláa lónið. Gestirnir halda síðan til síns heima á 

laugardag. 

Verkefnið hefur staðið yfir síðan haustið 2014 og því lýkur í maí í vor. Á þessum þremur 

árum hafa verið nemendafundir í öllum þátttökulöndum þar sem nemendur úr 

Grunnskólanum í Borgarnesi hafa kynnst og unnið með jafnöldrum sínum frá þessum 

löndum. Þátttaka í verkefni af þessu tagi er bæði skemmtileg og lærdómsrík; hún gefur 

ýmis tækifæri, eykur víðsýni og dregur úr fordómum. 

 

Vilt þú bæta og breyta þinni heilsuhegðun 

Grunnskólinn í Borgarnesi er heilsueflandi grunnskóli en í því felst m.a. að skapa 

skólaumhverfi sem stuðlar að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu og vellíðan 

nemenda og starfsfólks í samvinnu við heimili og nærsamfélag.  Öll getum við bætt 

heilsuhegðun okkar og  m.a getum við nýtt okkur síðuna  Heilsuhegdun.is 

http://www.heilsuhegdun.is   þar gefst öllum tækifæri til að bæta heilsuhegðun sína án 

nokkurs tilkostnaðar.  

Á síðunni er að finna mjög gagnlegar og aðgengilegar upplýsingar um t.a.m tóbak, áfengi, 

hreyfingu, næringu, líðan og tannheilsu. Einni er hægt að taka sjálfspróf þar sem 

niðurstöður koma með ábendingum um hvernig bæta megi viðkomandi þátt. Einnig getur 

þú skráð þig inn á Mínar síður og fengið aðgang að dagbókum og spjallborði.  

Heilsuhópur Grunnskólans í Borgarnesi 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.Ábm.: 

Kristín M. Valgarðsdóttir 
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