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Vikufréttir  
     Vika 11  (12.03 – 16.03. 2018). 

 

 

Mánudagur 

 Stigsfundur á yngsta stigi kl. 14:15.   

 

Þriðjudagur 

 Nemendur í 2. bekk bjóða foreldrum á sýningu í bekkjarstofu kl. 8:15.  

 Bekkjarkvöld í 3. bekk. Nemendur halda kynningu fyrir foreldra. Þau hafa 

verið að fræðast um og vinna með helstu trúarbrögð heims.   

Í  bekkjarstofu kl. 18:00. 
 

Miðvikudagur 

 10. bekkur  í Pisa-könnun. Kl. 8:30 í tölvustofu skólans. 

 Upplestrarkeppni í 7. bekk kl. 17:30 

 Nokkrir starfsmenn skólans fara í námsferð til Birmingham á sýninguna  

The Education Show. 

 

Fimmtudagur 

 Miðstigsval, lota 4 byrjar í dag. 

 Stigsfundur á elsta stigi kl. 14:30 

 

Föstudagur 

 Þemadagur á unglingastigi. Þemað að þessu sinni er hreyfing og tungumál. 

 Stigsfundur á miðstigi kl. 10:00 

 Miljarður rís, kl. 12 – 13. 

Dansbylting ársins sem haldin verður í sjötta sinn. Í ár er  viðburðurinn 

Milljarður rís tileinkaður konum af erlendum uppruna sem þurft hafa að 

þola margþætta mismunun og ofbeldi. Ofbeldi gegn konum er vandamál um 

allan heim – tökum afstöðu gegn ofbeldinu, mætum og dönsum! 

 

 

Annað:  
Skóladagatal 2018-2019 er komið á heimasíðu skólans og má sjá á vefslóðinni.  

http://grunnborg.is/skoladagatal/   

 

 

Spakmæli 

,, Nú er gagnslaust að velta vöngum yfir því sem þú ekki hefur, hugsaðu heldur um  
hvað gera má úr því sem fyrir hendi er.  Ernist Hemingway “    

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

Samræmd próf i 9. bekk voru fyrirhuguð í s.l viku. Skemmst er frá að segja að ýmsir 

hnökrar komu fram við fyrirlögn prófanna eins og fram hefur komið í fjölmiðlum.  

Nemendur okkar mættu í prófin og reyndu hvað þau gátu að taka prófin en lentu í 

ýmsum erfiðleikum eins og aðrir 9.bekkingar á landinu.  En þeir eiga hrós skilið fyrir 

þolinmæði og þrautseigju og tóku þessum erfiðleikum með ró.  Vel gert krakkar.  

Hvert framhaldið verður kemur síðan í ljós á næstu dögum.   

 

Skólabókasafn 

Skólasafnið er upplýsingamiðstöð fyrir nemendur, kennara og starfsfólk skólans. Þar 

er fjölbreytt safn gagna sem telur rúm níu þúsund eintök af ýmsu tagi; kennslubækur, 

fræðibækur og skáldsögur, einkum þó barna -og unglingabækur, tímarit, veggspjöld, 

tón -og mynddiska. Allur safnkostur skólasafnsins er skráður í Gegni og því er hægt 

að skoða hann á netinu. Hver nemandi má hafa að láni tvær bækur í einu á 

bókasafninu fyrir utan náms - og hljóðbækur. Útlánstími er yfirleitt þrjár vikur nema 

annað sé tekið fram. Þegar búið er að lána bækurnar út af safninu bera nemendur 

ábyrgð á þeim. 

Tvisvar á ári fá þau börn sem eru með bók/bækur í vanskilum lista með sér heim yfir 

þær bækur sem þau eiga efir að skila og er ætlast til að þau sýni hann heima. Það eru 

vinsamleg tilmæli að brugðist sé skjótt við og bókum skilað. Vanskilalistar eru sendir 

heim rétt fyrir eða eftir jól og u.þ.b.10 dögum fyrir skólalok. 

Umsjón með bókasafni hefur Anna Guðmundsdóttir bókasafns -og 

upplýsingafræðingur.   

http://grunnborg.is/wp-content/uploads/2017/10/Starfs%C3%A1%C3%A6tlun-2017-2018.pdf 

Skólabókasafnið er með sér ,,facebook“ síðu Skólasafn Grunnskólans í Borgarnesi sem 

vert er að skoða. Þar má finna ýmsar skemmtilegar fréttir af  duglegum lestrarhestum  

í Grunnskólanum í Borgarnesi.   https://www.facebook.com/skolasafngb/ 

 

 

tgefandi: Grunnskólinn í 
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