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Vikufréttir  
     Vika 21  (20.05. – 24.05. 2019) 

 

Mánudagur 

 10. bekkur á skyndihjálparnámskeiði á vegum Rauðakrossins, hópur 1. Kl. 

8:10 –11:40   

  Fundur foreldra nemenda í 10. bekk, kl 17:30  

 

 

Þriðjudagur 

 9. bekkur heimsækir Hernámsetrið í Hvalfirði.  Lagt verður af stað kl. 9:15 og  

komið heim eftir hádegi. 

 1. bekkur í sveitaferð lagt af stað kl. 8:30 

 

 

Miðvikudagur 

 10. bekkur á skyndihjálparnámskeiði á vegum Rauðakrossins, hópur 2.  

Kl. 8:10 –11:40   

 Rótarýfundur með 10. bekk. Nemendur kynna starfskynningarverkefni sín.  

 Kosningar í stjórn Nemendafélags Grunnskólans í Borgarnesi fyrir  skólaárið 

2019-2020 

 

 

Fimmtudagur 

 5. bekkur fer til Reykjavíkur í heimsókn á Þjóðminjasafnið.  

Lagt af stað kl. 9:30 

 10. bekkur heimsækir héraðsdóm 

 

 

Föstudagur 

 

 

Annað:  

Nú þegar styttist í skólalok viljum við biðja foreldra og nemendur um að svipast um 

heima og athuga hvort þar liggi bækur af skólasafninu.  Gott að koma þeim til skila 

sem fyrst.  

 

 

Spakmæli:  

,,Rétta hugarfarið:  Horfðu eingöngu á það jákvæða og verður lífið þá margfalt 
skemmtilegra“.  Trasinger Warter 
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Nemendafélag Grunnskólans í Borgarnesi (NFGB)  

Í hverjum skóla skal starfa nemendafélag og er tilgangur þess að efla félagslegan áhuga 

nemenda, stuðla að félagsstarfi í skólanum og standa vörð um hagsmuni og velferð allra 

nemenda skólans.   

Nú í vetur hefur starfað öflug stjórn nemendafélags Grunnskólans í Borgarnesi og hafa 

krakkarnir haldið vel utan um það starf sem unnið er í skólanum.  Stjórn félagsins, sem 

í eru nemendur úr 8.- 10. bekk skipuleggur, í samstarfi við skólastjórnendur, félagsstörf 

nemenda og sér um framkvæmd þeirra.  

Stjórnina skipa   Emma Sól Andersdóttir formaður, Elinóra Ýr Kristjánsdóttir varaformaður, 

Þórunn Sara Arnarsdóttir gjaldkeri, Elín Björk Sigurþórsdóttir ritari, Edda María Jónsdóttir, 

meðstjórnandi.   

Tæknistjórar eru Axel Stefánsson, Jóhann Breiðfjörð Erlendsson og Jónas Bjarki Reynisson.  

Sjoppustjórar eru Vilhjálmur Ingi Ríkharðsson og Elfa Dögg Magnúsdóttir 

Aðalstjórn NFGB fundar að jafnaði einu sinni í viku með deildarstjóra og sér um að 

skipuleggja það starf sem fellur beint undir skólann. Helstu verkefni er stjórnin stóð að í 

vetur voru t.d. rekstur á sjoppu í skólanum, ferð á Lyngbrekkuball, ferð á skólahreysti, 

hrekkjavökuball fyrir yngstu nemendur skólans og ekki má gleyma jólaútvarpinu sem er 

stór liður starfsemi félagsins. Hlutverk tæknimanna er nokkuð stórt þar sem þeir koma 

að tæknimálum við ýmsar uppákomur sem haldnar eru í skólanum t.d. árshátíð, 

skólaslit, fyrirlestra og aðra þá viðburði sem eru haldnir eru auk þess sem aðrir 

stjórnarmenn aðstoða einnig við undirbúning og frágang.    

Á næstunni verður kosin ný stjórn fyrir komandi skólaár og vil ég hvetja nemendur úr 7. 

til 9. bekk til að bjóða sig fram í þetta lærdómsríka og skemmtilega starf.  

Framboðsfrestur rennur út  21. maí og kosningar fara fram 22. maí.  

Undirrituð hefur unnið með stjórninni í vetur og hefur það samstarf bæði verið 

skemmtilegt og gefandi.  Stjórnarmenn og aðrir þeir nemendur sem hafa komið að 

starfseminni hafa staðið sig með prýði og verið okkur og skólanum til sóma.    

Um leið og ég hvet nemendur til að bjóða sig fram til stjórnarstarfa næsta vetur vil ég 

þakka fráfarandi stjórn fyrir  gott og farsælt samstarf í vetur.     

 

Kristín M. Valgarðsdóttir 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 
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