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Vikufréttir 
Vika 51 (17.12. – 21.12. 2018) 

 
 
Mánudagur: 

 Í dag kemur út ljóðabókin Árstíðirnar fjórar - vetur sumar vor og haust, eftir nemendur  
7. bekkjar.  Bókina unnu nemendur veturinn 2017-2018, þá í 6. bekk  með því að semja 
eitt ljóð um hverja árstíð. Bókin verður afhent og farið með eitt eintak á bókasafnið. 

 
Þriðjudagur: 

 Ævar Þór Benediktsson les úr bók sinni , ,,Þitt eigið tímaferðalag” sem er  fimmta bókina 
í ,,Þín eigin“-bókaröðinni,fyrir  7. og 8. bekk í 10. bekkjar stofunni kl.  10:00   
(10. bekkur fer í Samlag og æfir fyrir litlu jól á meðan)   
Ævar les síðan fyrir 4. - 6. bekk (5. bekkjar stofa) í beinu framhaldi. 

  Guðni Líndal Benediktsson les úr bók sinni ,,Stelpan sem týndi bróður sínum í ruslinu“ 
fyrir 1. - 3. bekk, kl. 10:00 í stofu 1. bekkjar. 

 Starfsmannafundur kl. 14:30  
 
Miðvikudagur: 

 
 

Fimmtudagur: 
 Jólagleði. Nemendur mæta í skólann kl. 9.00 og eiga stofujól með sínum 

umsjónarkennara, samnemendum og nánasta samstarfsfólki.  
 Jólaskemmtun í íþróttahúsinu hefst kl.10.30 og eru allir velkomnir að njóta með okkur. 
 Dagskrá  

o Helgileikur 3. bekkur og 4. bekkur í kór 
o Atriði 6. bekkjar 
o Atriði 10. bekkjar 
o Dansað í kringum jólatré 
o Heimferð um 11. 45  

 
Skólabílar fara kl. 11.50 frá íþróttahúsinu bæði í sveitirnar og um bæinn. Skólabíll að 

morgni innanbæjar verður í Sandvík um 8.45 og fer skólabílshringinn 
 

Föstudagur: 
 Jólafrí 

 

 

Annað:   
Kæru foreldrar og nemendur, við óskum ykkur gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.  
Skóli hefst aftur á nýju ári fimmtudaginn 3. janúar. 
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Að loknu jólaútvarpi  
 

Nú er útsendingum jólaútvarpsins lokið þetta árið og ekki hægt að segja annað en að vel hafi 

tekist til hjá krökkunum. Hitann og þungann af vinnu við undirbúning og útsendingar útvarpsins 

bar stjórn Nemendafélags grunnskólans í Borgarnesi ásamt tæknimönnum sem sáu um 

tæknimál, bæði við upptöku þátta yngri bekkja og í beinni útsendingu þátta eldri nemenda. Það 

er mikil vinna og lögðu krakkarnir nótt við dag til þess að láta allt ganga upp. Ekki er hægt að 

segja annað en að mikið og fjölbreytt nám hafi farið fram við vinnslu þessa verkefnis, nám fyrir 

tæknimenn, nám í íslensku, handritsgerð, framsögn og þjálfun í að koma fram. Auk þess sem 

hér er um mjög skemmtilegt verkefni að ræða sem setur sterkan svip á bæjarlífið og 

jólaundirbúninginn.  

 

Jólaútvarpinu lauk með hátíðarkvöldverði fyrir þá sem tóku þátt í starfi útvarpsins.  Jafnframt 
voru veitt verðlaun fyrir besta fréttamanninn, bestu auglýsinguna, besta þáttinn, besta 
handritið, besta úrvarpsmanninn og björtustu vonina sem tæknimaður.     
 
Stjórn nemendafélagsins sem og aðrir er að jólaútvarpinu stóðu, þakka öllum þeim sem komu 

að þessu verkefni fyrir þeirra þátt, nemendum sem voru með þætti, voru tæknimenn eða 

fréttamenn, Sissa fyrir aðstoð við upptökur, Gísla Einars fyrir aðstoð við Bæjarmálin í beinni og 

öllum þeim viðmælendum og gestum sem til krakkanna komu, öðru starfsfóli og styrktaraðilum. 

Án þeirra væri þetta ekki hægt.   

 

 

„Tillögur um jólagjafir: 

 

Handa óvini þínum - fyrirgefning. 

Handa andstæðingi - umburðarlyndi. 

Handa vini þínum - hjarta þitt. 

Handa skjólstæðingi - umhyggja. 

Handa öllum - góðgerðir. 

Handa sérhverju barni - góð fyrirmynd. 

Handa sjálfum þér - virðing.“ 

(Oren Arnold) 

   

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi. 

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 
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