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Vikufréttir  
     Vika 47 (19.11. – 23.11. 2018) 

 

Mánudagur 

 Þemadagar í unglingadeild – jólaútvarp 

 Kynning á skólapúlsinum í 6. bekk kl. 12:40 

 

 

Þriðjudagur 

 Þemadagar í unglingadeild - jólaútvarp 

 Hjálmur Dór heldur námskeið fyrir starfsfólk kl. 14:30 

 

 

Miðvikudagur 

 Þemadagar í unglingadeild – jólaútvarp 

 

 

Fimmtudagur 

 Kynning á skólapúlsinum í 8. bekk kl. 8:30 

 Kynning á skólapúlsinum í 7. bekk kl. 10:00 

 Fyrirlestur fyrir starfsfólk GB og GBF um sjálfsskaða.   

Hjálmakletti kl. 15:00 

 Fundur stjórnenda um sameiginlegan skóladag í Borgarbyggð 

 

 

Föstudagur 

 Kynning á skólapúlsinum í 9. bekk kl. 8:30 

 Kynning á skólapúlsinum í 10. bekk kl. 10:40 

 

 

Annað:  Í næstu viku þ.e 26. til 30. nóvember fara fram upptökur á yngsta og  

miðstigi fyrir jólaútvarpið.   Upptökur fara fram í Óðali og sjá kennarar um að 

undirbúa nemendur.    

 

 

Spakmæli: ,,Dagurinn í gær er liðinn. Morgundagurinn er óvænt ánægja. 

Dagurinn í dag er gjöf.“   

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

Nú er að hefjast undirbúningur í skólanum að þáttagerð fyrir  jólaútvarp Nemendafélags 

Grunnskólans í Borgarnesi, Útvarp Óðal 101,3.  Hér er um árvissan viðburður að ræða sem er orðinn 

ómissandi liður í jólaundirbúningi í Borgarbyggð. Jólaútvarpið hefur verið starfrækt frá árinu 1992.  

Allir nemendur skólans taka þátt í útvarpinu á einn eða annan hátt.  Nemendur yngri bekkja gera 

sameiginlegan bekkjarþátt og fær hver bekkur úthlutað einum klukkutíma til útsendingar. Þátturinn 

er hljóðritaður fyrirfram og vinna nemendur undir styrkri leiðsögn kennara sinna og fara æfingar 

fram bæði heima og í skólanum.  Upptökur fara fram seinustu vikuna í nóvember. 

Nemendum í 8.‒10. bekk gefst kostur á að vera með þátt í beinni útsendingu. Enginn fær þó að fara 

óundirbúinn í beina útsendingu, allir verða að skila inn handriti til kennara. Undirbúningur þáttanna 

fer allur fram í skólanum, íslenskukennarar bekkjanna stýra þeirri vinnu og er jólaútvarpið sérstakur 

liður í íslenskunáminu ásamt upplýsingatæknimennt. Allir gera handrit hvort sem þeir fara í útvarp 

eða ekki og er lögð mikil vinna í upplýsingaöflun og gerð handritanna.  

Áhersla er lögð á gott og vandað málfar og kennarar lesa handritin yfir áður en farið er í útsendingu 

og fara þá fram á lagfæringar ef þörf er á. Handritin eru síðan metin til einkunna í íslensku og 

upplýsingatækni ásamt flutningi nemenda á efni þáttarins. 

Fastur liður í jólaútvarpinu eru auglýsingar en mörg fyrirtæki í sveitarfélaginu styrkja útsendingu 

útvarpsins með því að kaupa auglýsingar sem fluttar eru á milli þátta. Kunnum við fyrirtækjum í 

héraði bestur þakkir fyrir góðar viðtökur.  Nemendur sjá um að semja auglýsingarnar og flytja þær á 

fjölbreyttan hátt með lestri, leik og söng.   

Hitann og þungann af vinnu við undirbúning og útsendingar útvarpsins ber stjórn Nemendafélags 

Grunnskólans í Borgarnesi ásamt tæknimönnum sem sjá um tæknimál, bæði við upptöku þátta yngri 

bekkja og í beinni útsendingu þátta eldri nemenda. 

Útvarp Óðal 101,3 verður sent út  dagana 10. -14. desember og verður dagskráin auglýst þegar nær 

dregur.   

 

Útvarp Óðal 101,3  
 

upplýsingar - gaman - gleði – alvara ! 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 

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

