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Vikufréttir  
     Vika 39  (24.09 – 28.09. 2018) 

 

Mánudagur 
 

 

Þriðjudagur 

 

 

Miðvikudagur 

 8. bekkur í haustferð í Skorradal  

 Hollenskir kennarar koma í heimsókn í skólann 

 Alþjóðlegi skólamjólkurdagurinn er í dag og allir nemendur fá fría mjólk  

 

 

Fimmtudagur 

 Samræmd próf í íslensku í 4. bekk 

 6. bekkur fær kynningu á skólapúlsinum kl. 10:00 

 8. bekkur í haustferð í Skorradal  

 Starfsmannafundur kl. 14:30.   

o Kynning á nýjum persónuverndarlögum o.fl. 

 Haustfundur fyrir foreldra barna í 1. bekk, kl. 17:00 

 

 

Föstudagur 

 Samræmd próf í stærðfræði í 4. bekk 

 

 

Annað:  

Alþjóðlegi skólamjólkurdagurinn 26. september. Alþjóðlegi skólamjólkurdagurinn er 

haldinn hátíðlegur síðasta miðvikudag í september ár hvert að undirlagi 

Matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna, FAO. Haldið er upp á daginn í tæplega 30 

löndum víða um heim til að fagna þeim heilsufarslegu ávinningum sem 

mjólkurneysla í skólum hefur í för með sér. Mjólkursamsalan hefur tekið þátt í 

deginum frá byrjun og býður öllum leik- og grunnskólanemum upp á mjólk í 

skólunum og má reikna með að þar verði drukknir 16.000 lítrar af mjólk. 

https://www.ms.is/frettir/16-althjodlegi-skolamjolkurdagurinn-er-i-dag/340 

 

 

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. 
  

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
https://www.ms.is/frettir/16-althjodlegi-skolamjolkurdagurinn-er-i-dag/340
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Skólanesti 
 

Við gerð nestis er að mörgu að huga og má þar nefna: 

 Hollusta/næringargildi nestisins  

 Rétt meðhöndlum á matnum  

 Val á umbúðum  
 

Hollt og gott mataræði skiptir miklu máli  

Börn þurfa hollan og fjölbreyttan mat til að fá orku, vítamín og steinefni sem líkaminn þarfnast fyrir 

vöxt og góða heilsu. Með fjölbreyttu mataræði er átt við að æskilegt sé að borða eða drekka daglega: 
 

 Trefjaríkar kornvörur, svo sem gróft brauð, haframjöl/hafrahringir, kartöflur, pasta eða 

hrísgrjón  

 Ávexti og grænmeti, bæði með máltíðum og á milli þeirra.  

 Kjöt, fisk, egg eða baunir/linsur  

 Mjólkurvörur, veljið frekar fitulitlar vörur  

 Vatn við þorsta  

 Lýsi  
 

Börn þurfa að borða mjög reglulega yfir daginn og ætti ekki að líða meira en 3 - 3 1/2 tími milli 

máltíða. Mælt er með þremur aðalmáltíðum og 2-3 millibitum. 
 

Einnig er mjög mikilvægt að börn fái reglulega vatn að drekka yfir daginn og hafi vatnsbrúsa með sér í 

skólann. Sykraða drykki ætti ekki að nota nema örsjaldan og þá við sérstök tilefni. 
 

Góður nestispakki fyrir skólann ætti að innihalda gróft brauð, kjöt-, ost- eða fiskálegg ásamt 

grænmeti og ávöxtum. Eins er gott að brjóta þetta upp af og til að setja í staðinn heimagerðar 

pizzusneiðar eða pasta t.d með litlum kjötbollum eða eggjahræru. Eins væri hægt að taka harðfisk 

með í nestispakkann til að auka fjölbreytni. Grjónagrautur með rúsínum gæti líka verið góð 

tilbreyting. Hægt er að búa til ýmis salöt með sýrðum rjóma eins og túnfisksalat til að nota sem álegg 

á brauð og svo væri hægt að sleppa brauðinu af og til og nota í staðin mjúkar tortillur, pítubrauð, 

kartöflubrauð eða flatbrauð. Gott er samt að hafa ávallt ýmsar gerðir af brauði í frystinum svo barnið 

fái brauðið sem nýjast (hægt að taka frosnar brauðsneiðar út á morgnanna við gerð nestis) og eykur 

það líka á möguleikum til fjölbreytni. 
 

Á milli máltíða eru ávextir, grænmeti (t.d gulrætur, paprikusneiðar og kokteiltómatar) og ber (t.d. 

jarðaber, bláber, vínber) besti kosturinn en einnig væri hægt að hafa þurrkaða ávexti s.s. rúsínur og 

döðlur með. 
 

Fleiri upplýsingar um nesti er að finna á heimasíðu bresku matvælastofnunarinnar. 

http://www.mast.is/matvaeli/medhondlun-hreinlaeti/skolanesti/  
 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2004/sep/toplunchboxtips
http://www.mast.is/matvaeli/medhondlun-hreinlaeti/skolanesti/

