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Vikufréttir  
     Vika 22  (28.05 – 01.06. 2018) 

 

 

 

Mánudagur 

 6. bekkur fer í heimsókn í Safnahúsið og skoðar þar sýningarnar Börn í hundrað 

ár og ljósmyndasýningu Áslaugar. Kl. 8:20 

 

 

Þriðjudagur 

 Fundur í  umhverfisnefnd kl. 8:30 

 1. bekkur fer í heimsókn að Hundastapa og skoðar þar húsdýrin  

 3. bekkur fer Akrafjöru 

 10. bekkur fer í skólaferðalag í Skagafjörðinn 

 

 

Miðvikudagur 

 10. bekkur í skólaferðalagi 

 

 

Fimmtudagur  

 2. bekkur í Hafnarskógi 

 10. bekkur kemur heim úr skólaferðalagi  

 

 

Föstudagur 

  

 

 

 

Annað 

Seinasti kennsludagur í skólanum er föstudaginn 1. júní.  Skólaslit verða síðan 

þriðjudaginn 5. júní. 

 

 

Spakmæli 
,,Maðurinn er ekki stærri en draumar hans, hugsjónir, vonir og áform. Manninn dreymir og með því 

að láta drauminn rætast er það draumurinn sem skapar manninn.“   

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 

.  
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Borgarnes, 22. maí 2018  

 

 

Aðalfundur Foreldrafélags Grunnskólans 

í Borgarnesi 
verður haldinn 29.maí 2018 kl. 20:15 í Grunnskólanum í Borgarnesi 
 

Við hvetjum foreldra til að mæta og hafa skoðun á málefnum er varða félagið. Foreldrafélagið er 

vettvangur foreldra til að ræða málefni skólans og barna sinna og til að vinna að ýmsum hagsmunamálum 

skólans.  

Borin hefur verið upp sú tillaga að breyta orðalagi í lögum félagsins, í stað forráðamanna komi 

forsjáraðilar. Mörg ár eru síðan tekið var úr lögum að foreldrar hefðu forræði yfir börnum sínum. Með 

orðinu forsjá er lögð áhersla á umönnunar- og verndarþátt foreldraskyldna. 

 

Þá hefur reynslan verið sú, því miður, að Gleðileikar hafa fallið niður tvívegis. Hefur sú tillaga verið borin 

upp að breyta 8. gr. laga foreldrafélagsins og hún yrði svohljóðandi: „Gleðileikarnir eru haldnir á vegum 

foreldrafélagsins en hefur heimild til að veita öðrum aðila umboð til að annast framkvæmd og utanumhald 

gleðileikanna. Skal umboð vera veitt í fjögur ár í senn. Framkvæmdaraðila er heimilt að fjármagna 

viðburðinn t.d. með styrkumsóknunum og þiggja laun fyrir sína vinu. Framkvæmd Gleðileikanna skal ávalt 

vera í samstarfi við foreldrafélagið.“ Með þeirri lagabreytingu er það von stjórnar foreldrafélagsins að 

Gleðileikar munu vera haldnir annað hvert ár án vandkvæða. 

 

Dagskrá fundar er eftirfarandi: 
1. Kosning fundarstjóra og ritara 

2. Skýrsla stjórnar kynnt 

3. Skýrsla jólaföndursnefndar kynnt 

4. Lagabreytingar  

5. Reikningar lagðir fram til samþykktar 

6. Kosning formanns og annarra stjórnarmanna 

7. Önnur mál  
 

 

 

 

Hlökkum til að sjá ykkur  

Stjórn foreldrafélags Grunnskólans í Borgarnesi  
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Skuggakosningar NFGB 2018 

 
Nemendafélag grunnskólans í Borgarnesi stóð fyrir svokölluðum skuggakosningum í 

aðdraganda sveitarstjórnarkosninga í sem fram fara 26. maí n.k.  

Skuggakosningar eru kosningar þar sem nemendur í 8. til 10. bekk skólans kusu sér 

fulltrúa í sveitarstjórn Borgarbyggðar og endurspegla niðurstöður kosninganna vilja 

nemenda.  

Allt er þetta til gamans gert og til að efla samfélagsvitund nemenda.   

Niðurstöður kosninganna má sjá á eftirfarandi kökuriti. 
 

 
 

      

Hér má sjá samanburð á niðurstöðum skuggakosninganna í GB og úrslitum 

sveitarstjórnarkosninganna í Borgarbyggð 2014. 
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