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Vikufréttir  
     Vika  18 (01.05. – 05.05. 2017.) 

 

 
Mánudagur 

 1. maí –alþjóðlegur baráttudagur verkamanna, frí í skólum 

 

Þriðjudagur 

 Fjármálafræðsla Jóns Jónssonar fyrir 7. – 10. bekk Hjálmakletti kl. 13:00 

 Stigsfundur, yngsta stig kl. 13:40  

 Stigsfundur mið stig kl. 14:40 

 Fundur kennara í unglingadeild grunnskóla og menntaskólakennara varðandi 

námsmat. Hjálmakletti kl. 15:00 

 Menntabúðir í Grunnskólanum í Borgarnesi kl. 16-18.  Þar kynna kennarar ýmsar 

áhugaverðar nýjungar í skólastarfi.   

  

Miðvikudagur 

 Stigsfundur elsta stig kl. 14:20 

 Skólaskákmót Vesturlands í Grunnskólanum í Borgarnesi, kl. 14:00 (keppendur 

mæta 13:45). Keppt verður í yngri flokki ( 1.- 7. bekkur ) og eldri flokki ( 8.- 10 

bekkur).  Sjá nánar hér neðar: 

 

Fimmtudagur 

 Starfsmannafundur kl. 14:40 

 Skólastjórnendur á þingi Skólastjórafélags Vesturlands á Ísafirði 

 

Föstudagur 

 Skólastjórnendur á þingi Skólastjórafélags Vesturlands á Ísafirði 

 

Annað 

Skólaskákmót Vesturlands fer fram miðvikudaginn 3. maí í Grunnskólanum í Borgarnesi.  

Mótið hefst klukkan 14:00 og skulu keppendur mæta 13:45.  

Keppt verður í yngri flokki ( 1.- 7. bekkur ) og eldri flokki ( 8.- 10 bekkur).  

Umhugsunartími verður 10 mínútur á mann og fer umferðarfjöldi eftir fjölda þátttakenda.  

Sigurvegari hvors flokks vinnur sér inn þátttökurétt á Landsmótið í skólaskák sem fer 

fram helgina 5. – 7. maí á Akureyri.   Skráning gunnar@skaksamband.is  

 

Spakmæli 

,,Börn þarfnast frekar fyrirmynda en gagnrýnenda.“ Joubert       



 
Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 

 
 

Grunnskólinn í Borgarnesi - 310 Borgarnes - www.grunnborg.is -  Sími: 437 7400 -   

 

Umhverfisstefna Grunnskólans í Borgarnesi 
 
Umhverfismál eru öllum mikilvæg.  

 

Umhverfisstefnan byggir á Aðalnámsskrá Grunnskóla 2013 og Skólastefnu Borgarbyggðar 2016 – 2017. Hún 

tekur til allrar starfsemi skólans og er ætluð til hvatningar fyrir starfsmenn og nemendur grunnskólans í öllu því 

sem snýr að umhverfismálum.  

Umhverfissáttmáli skólans er einnig hluti af  umhverfisstefnu skólans. 

 

Stefnt er að því að fræðsla um umhverfismál bæði í nærumhverfi og hnattrænt verði fléttuð inn í námsefni 

almennt.  

Sjálfbærni, einum af grunnþáttum menntunar verði gerð góð skil tengt almennu námsefni og þar með lögð áhersla 

á framtíðarsýn og rétt komandi kynslóða til lífs og heilbrigðis. 

 

Einnig er stefnt að því að efla útinám og útikennslu meðal annars með því að setja útikennslu inn á skipulag 

árganga og stefnt er að því að koma upp útikennslustofu í næsta nágrenni skólans. 

 

Grunnskólinn í Borgarnesi hefur tekið þátt í Grænfánaverkefninu frá upphafi þess og stefnir á það áfram. 

Grænfánaverkefnið stuðlar að aukinni umhverfisvitund, jákvæðum áhrifum í umhverfismálum á nærsamfélagið, 

lífsvenjum í anda sjálfbærni, lýðræðislegum vinnubrögðum og styrkir umhverfisstefnu skólans.  

 

Umhverfissáttmáli 
 
Meginmarkmið 

Að ganga vel um umhverfi okkar, jafnt náttúru sem manngert umhverfi og nýta vel þær auðlindir sem okkur er 

treyst fyrir. 

Leiðir 

Þetta ætlum við að gera með því að ganga vel um náttúruna, kynnast vel okkar nánasta umhverfi, hlúa að því og 

rækta. Fara vel með þá orku sem við höfum til umráða og þau auðæfi sem okkur er treyst fyrir. Endurnýta og 

endurvinna það sem hægt er. 

Helstu áherslur 

Fræðsla 

Auka umhverfisvitund nemenda með menntun, góðu fordæmi og verkefnum jafnt innan kennslustofu sem utan. 

Nemendur skólans hafa aðgang að útvistarsvæðum til fræðslu og ræktunar, s.s. Einkunnir og nánasta umhverfi 

skólans t.d. fjöruna. 

Orka 

Fylgjast markvisst með orkunotkun í skólanum. Ganga sparlega um þá orku sem við höfum til umráða, m.a. með 

því að minna nemendur og starfsfólk á að slökkva ljós og á rafmagnstækjum þegar búið er að nota þau. 

Pappír 

Við þurfum að ganga vel um þann pappír sem okkur er treyst fyrir og nýta af skynsemi. 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.Ábm.: 

Kristín M. Valgarðsdóttir 


