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Vikufréttir  
     Vika 48  (26.11. – 30.11. 2018)   

 

 

Mánudagur 

 Upptökur fyrir jólaútvarp 6. bekkur kl. 10:00 – 11:30 

 Pals námskeið fyrir kennara.  Kleppjárnsreykjum  kl. 14:00 – 17:30  

 

 

Þriðjudagur 

 Upptökur fyrir jólaútvarp 4. bekkur kl. 8:10 – 9:30 

 Upptökur fyrir jólaútvarp 1. bekkur kl. 9:50 – 11:10 

 Fullveldi til fullveldis – Jónína Erna Arnardóttir og Bergþór Pálsson bjóða 

nemendum á tónleika í Borgarneskirkju í tilefni fullveldisafmælisins.   

o Yngsta stig kl. 11:50 - 12:30 

o Miðstig   kl. 12:40 - 13:20 

o Elsta stig kl. 13:30 - 14:10 

 

 

Miðvikudagur 

 Upptökur fyrir jólaútvarp 5. bekkur kl. 8:20 – 9:40 

 Upptökur fyrir jólaútvarp 2. bekkur kl. 9:50 – 10:50 

 Stigsfundur á yngsta stigi kl. 13:30  

 Stigsfundur á elsta stigi – námsmat kl. 14:30  

 

 

Fimmtudagur 

 Upptökur fyrir jólaútvarp 3. bekkur kl. 8:10 – 9:10 

 Upptökur fyrir jólaútvarp 7. bekkur kl. 10:00 – 11:30 

 Stigsfundur á miðstigi, kl. 14:30 

 

 

Föstudagur 

 Minnumst þess að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki með gildistöku 

sambandslaganna 1. desember 1918.  

 

 

Spakmæli:  ,, Flest fólk er eins hamingjusamt og það ákveður sjálft að vera.“ 
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Skólapúls 

Til að halda uppi öflugu skólastarfi eru margir þættir sem þarf að hafa í huga. Til þess 

að við getum fylgst með og verið ávallt á tánum gagnvart skólastarfinu er gott að nota 

ákveðið mælitæki. Við notum Skólapúlsinn. Nemendur í 6. -10. bekk taka hann þrisvar 

yfir veturinn og er slembiúrtak notað. Foreldrakönnun og starfsmannakönnun er svo 

annað hvert ár.   

Þeir þættir sem skoðaðir eru í nemendakönnun Skólapúlsins eru;  Virkni nemenda í 

skólanum, líðan og heilsa og skóla-og bekkjarandi. Þetta er í fyrsta sinn í nokkur ár þar 

sem við erum innan eðlilegra vikmarka á öllum þáttum, sem dæmi um miklar 

breytingar má nefna þrautseigju í námi en þar erum við núna yfir landsmeðaltali. 

Haustið 2017 vorum við með 3,8 stig þegar landið var með 5. Nú í haust erum við með 

5,1 stig, sem er afar gleðilegt. Unnið var með þennan þátt sérstaklega síðast liðinn vetur 

og hefur það skilað árangri.  

 

Aðrir þættir sem við komum vel út í eru áhugi á stærðfræði, ánægja með kennara og 

starfsfólk, agi í tímum og samskipti nemenda og kennara. Nemendum líður almennt vel 

í skólanum og einelti mælist í landsmeðaltali sem er eitthvað sem við viljum helst hafa á 

núlli. Í fyrra mældist einelti undir landsmeðaltali.  

Trú á eigin vinnubrögð í námi og trú á eigin námsgetu eru þættir sem við þurfum að 

vinna betur með en þar mælumst við undir landsmeðaltali. Engu að síður höfum við 

bætt okkur þó nokkuð frá því síðast liðið haust. Við þurfum einnig að vinna betur með 

sjálfsálit nemendanna. Þarna þurfum við heimili og skóli að taka höndum saman.  

Heilt yfir í þessari septemberkönnun komum við mjög vel út og er það gleðiefni.   

Einnig er ánægjulegt að segja frá því að Samræmdu könnunarprófin í 4. og 7. bekk 

komu mjög vel út hjá okkar nemendum.  

Áfram við! 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 
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