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Vikufréttir  
     Vika 3  (15.1 – 19.01. 2018). 

 

 

Mánudagur 

 Þjóðfundur á unglingastigi (8.-10. bekk) í 1.tíma undir stjórn umsjónarkennara. 

Umfjöllunarefni: Hvað geta stjórnendur, nemendur og kennarar gert til að bæta 

skólastarfið? 

 Leikskólabörn af Uglukletti koma í heimsókn í skólann. Þau  sækja tíma með 

nemendum í 1. bekk, kynnast skólanum og starfinu þar.  Hér er um að ræða 

tilvonandi nemendur í 1. bekk skólaárið 2018 -2019. 

 

 

Þriðjudagur 

 Vinnufundur kennara um námsmat kl. 14:40 

 

 

Miðvikudagur 

 Þemadagur á unglingastigi (8.-10. bekk). Yfirskriftin að þessu sinni er "Saga 

daganna" og er áhersla lögð á upplýsingamennt, íslensku og sköpun. Engar 

íþróttir í dag hjá unglingastigi. 

 

 

Fimmtudagur 

 

 

Föstudagur 

 Bóndadagur. Tilvalið að sem flestir mæti í lopapeysum, þjóðbúningum og öðru 

þjóðlegu í tilefni dagsins. 

 40 – 50 stjórnendur skóla í Reykjanesbæ og Hafnarfirði heimsækja skólann 

okkar og kynna sér starfið. 

 

 

Annað: 

Mikið er um óskilamuni í skólanum og viljum við minna foreldra á að skoða reglulega 

hvort barn þeirra  eigi einhverja muni sem liggja hjá okkur.  Gott ráð er að merkja 

fatnað barnsins þar sem meiri líkur eru á að hann komist til skila ef svo er.  

 

 

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
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Nemendur í 8-10 bekk 

ATHUGIÐ! 

Söngvakeppni Óðals verður haldin 

þann 24.janúar, klukkan 19.00.  

Tvö fyrstu sætin keppa fyrir hönd Óðals á 

Samvest sem fer fram í Hjálmakletti 

7.febrúar.  

Skráning hjá starfsmönnum Óðals eða hjá 

tengiliðum á Kleppjárnsreykjum og 

Varmalandi.  

Við hvetjum ALLA til þess að taka þátt, 

þetta er svoooo gaman  
 

 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.Ábm.: 

Kristín M. Valgarðsdóttir 
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