
 

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 

Grunnskólinn í Borgarnesi - 310 Borgarnes - www.grunnborg.is -  Sími: 433 7400 -   

 

Vikufréttir  
     Vika 12  (18.03. – 22.03. 2019) 

 

Mánudagur 

 Skólaráðsfundur kl. 830 

 Nemendaverndarráðsfundur á mánudag kl. 14:00 

 

Þriðjudagur 

 Háskólanemar kynna sér starfsemi Búbblunnar í tengslum við verkefni 

varðandi hvernig efla megi þrautseigu og áhrif hennar áhættuhegðun 

unglinga.  

 Ég á bara eitt líf.  Forvarnarfyrirlestur fyrir starfsfólk og foreldra á vegum 

Minningarsjóðs Einars Darra. Í Grunnskólanum, 10 bekkjarstofu,  kl 20:00 

 

Miðvikudagur 

 Ég á bara eitt líf.  Forvarnarfyrirlestur á vegum Minningarsjóðs Einars Darra. 

o 9.-10. bekkur kl 8:30 – 9:30 í 10. bekkjarstofu  

o 7.-8. bekkur kl 9:30 -10:30 í Mjólkursamlaginu 

 Menntabúðir Vesturlands Grunnskóla Snæfellsbæjar kl:16-18 

 Alþjóðlegi gleðidagurinn 

 

Fimmtudagur 

 Lið skólans keppir í Skólahreysti,  Ásvöllum Hafnarfirði kl.13:00.  

o Nemendur úr 7. – 10. bekk fara sem stuðningsmenn og fer rúta af stað 

frá skólanum kl. 10:30.  Heimkoma áætluð kl. 16:30, þá er pizzuveisla í 

mjólkursamlaginu fyrir stuðningsmenn.   

 

 

Föstudagur 

 Skipulagsdagur – frí hjá nemendum 

 

 

Annað:  

Grunnskólinn í Borgarnesi tók þátt í Lífshlaupinu sem fram fór á dögunum. Skólinn 

lenti í 3. sæti á landsvísu í sínum stærðarflokki. Innan skólans hreyfði 5. bekkur sig 

mest,  samtals 41.292 mínútur.  

 

 

Spakmæli:  ,, Hamingjan er ekki fólgin í því að gera það sem þú hefur ánægju af  

heldur að hafa ánægju af því sem þú gerir“ 

  

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

Undankeppni í Skólahreysti verður haldin fimmtudaginn 21. mars á Ásvöllum 

Hafnarfirði. Þar etja kappi lið frá Vesturlandi og Vestfjörðum. Keppnin hefst kl. 13:00 og 

lýkur um kl.15:00. 

Grunnskólinn í Borgarnesi sendir lið í keppnina eins og undanfari ár. Skipulögð hefur 

verið ferð stuðningsmanna á staðinn. Nemendur í 7. – 10. bekk skipa stuðningsliðið og 

fara þeir með rútum frá skólanum kl. 10:30. Litur okkar þetta árið er grænn og hefur 

nemendafélag skólans fest kaup á grænum bolum með áletrun á sem stuðningsmenn 

geta fengið að láni. Einnig fá nemendur tíma í skólanum þennan morgun til að leggja 

lokahönd á skreytingar/mála sig og þ.h. 

Komið verður aftur í Borgarnes kl. 16:30. Þá verður farið í Mjólkursamlagið þar sem 

boðið verður uppá pizzur. Það verður ekki akstur úr samlaginu og foreldrar því beðnir að 

sækja börn sín þangað. Nemendum er að sjálfsögðu líka heimilt að fara gangandi heim.  

Ferðin kostar 1500 kr. pr. nemanda og þurfa þeir að skila inn leyfisbréfi frá foreldrum til 

þess að fá að fara með.   

 

Stóra upplestrarkeppnin 

Undankeppni Stóru upplestrarkeppninnar var haldin innan skólans í liðinni viku.  Þar 

lásu nemendur 7. bekkjar úr bókinni Leyndardómur ljónsins eftir Brynhildi 

Þórarinsdóttur og fluttu ljóð eftir Örn Arnarson.   

Þau Valborg Elva Bragadóttir, Hinrik Úlfarsson og Jóhannes Þór Hjörleifsson voru valin 

til að vera fulltrúar skólans á lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar á Vesturlandi og 

Haukur Mikael Arinbjarnarson sem varamaður.  Vesturlandskeppnin verður síðan 

haldin í Búðardal þann 28. mars næstkomandi.   

 

 
 

 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 
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