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Vikufréttir  
     Vika  20 (15.05. – 19.05. 2017.) 

 

 
Mánudagur 

  Stigsfundur, elsta stig kl. 14:10 

 

 

Þriðjudagur 

 Engar íþróttir í dag.  Íþróttahúsið lokað í dag vegna námskeiðs og sundprófs hjá 

starfsmönnum.   

 Stigsfundur, yngsta stig kl. 13:40  

 Kennarafundur kl. 14:40 

 

 

Miðvikudagur 

  

 

Fimmtudagur 

 Vinnuhópar funda kl. 14:40 

 

 

Föstudagur 

 

 

Annað 

Miðvikudaginn 24. maí verður vorsýning/opið hús hér í skólanum.  Þar sýna nemendur 

ýmis verk sem þeir hafa verið að vinna að í vetur.  Nemendur í 9. bekk verða með kaffihús 

og selja þar kaffi og kökur.  Allir velkomnir. 

 

Föstudaginn 26. maí verður síðan útivistardagur í unglingadeild og verður þá boðið uppá 

útivistaferðir í næsta nágrenni bæjarins.  

 

Spakmæli 

“Öruggasta leiðin til að fá að lifa lífinu eins og við kjósum er að við viðurkennum rétt annarra til þess 

sama.” - Aksel Sandemose 
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Nemendafélag Grunnskólans í Borgarnesi (NFGB) 

Í hverjum skóla skal starfa nemendafélag og er tilgangur þess að efla félagslegan áhuga nemenda, 

stuðla að félagsstarfi í skólanum og standa vörð um hagsmuni og velferð allra nemenda skólans.  

Nú í vetur hefur starfað öflug stjórn nemendafélags Grunnskólans í Borgarnesi og hafa krakkarnir 

haldið vel utan um það starf sem unnið er í skólanum.  Stjórn félagsins, sem í eru nemendur úr 8.- 

10. bekk skipuleggur, í samstarfi við skólastjórnendur, félagsstörf nemenda og sér um framkvæmd 

þeirra. 

Stjórnina skipa   

Íris Líf Stefánsdóttir, formaður 

Svava Björk Pétursdóttir, varaformaður 

Bjartur Daði Einarsson, meðstjórnandi 

Sigurður Aron Þorsteinsson, gjaldkeri 

Berghildur Björk Reynisdóttir, ritari 

 

Birta Sif Gunnlaugsdóttir og Marinó Þór Pálmason, sjoppustjórar 

Axel Bergsson og Sigfús Páll Guðmundsson, tæknistjórar 

Aðalstjórn NFGB fundar að jafnaði einu sinni í viku með deildarstjóra og sér um að skipuleggja það 

starf sem fellur beint undir skólann. Helstu verkefni er stjórnin stóð að í vetur voru t.d. rekstur á 

sjoppu í skólanum, undirbúningur fyrir Lyngbrekkuball, ferð á skólahreysti, hrekkjavökuball fyrir 

yngstu nemendur skólans og ekki má gleyma jólaútvarpinu sem er stór liður starfsemi félagsins.   

Einnig stóð stjórnin fyrir því að keyptar voru merktar peysur fyrir nemendur í unglingadeild.  

Hlutverk  tæknimanna er nokkuð stórt þar sem þeir koma að tæknimálum við ýmsar uppákomur 

sem haldnar eru í skólanum t.d. árshátíð, skólaslit, fyrirlestra og aðra þá viðburði sem eru haldnir 

auk þess sem aðrir stjórnarmenn aðstoða þá við undirbúning og frágang.   

Á næstunni verður kosin ný stjórn fyrir komandi skólaár og vil ég hvetja nemendur úr 7. til 9. bekk 

til að bjóða sig fram í þetta lærdómsríka og skemmtilega starf.  Framboðsfrestur rennur út  22. maí 

og kosningar fara fram 23. maí. 

Deildarstjóri hefur unnið með stjórninni í vetur og ekki er hægt að segja annað en að það samstarf 

hafi verið skemmtilegt og gefandi.  Stjórnarmenn og aðrir þeir nemendur sem hafa komið að 

starfseminni hafa staðið sig með prýði og verið okkur og skólanum til sóma.   

Takk kærlega fyrir samstarfið krakkar 

 

Kristín M. Valgarðsdóttir 

 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.Ábm.: 

Kristín M. Valgarðsdóttir 

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

