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Vikufréttir  
     Vika 19  (06.05. – 10.05. 2019) 

 

Mánudagur 

 Fundur í umhverfisnefnd kl. 12:10 

 

Þriðjudagur 

 Skipulagsdagur – frí hjá nemendum 

 Starfsmannafundur kl. 9:30 

 Ásta Björk Björnsdóttir heldur námskeið um ADHD.  Farið  verður yfir falin 

einkenni athyglisbrests og  stuttlega að rifjaðar upp leiðir sem hentað geta í 

kennslu þessara barna.  kl. 11:00 

 

Miðvikudagur 

 Umhverfisdagar í skólanum  

 Óskilamunadagur – óskilamunir frá starfsárinu verða til sýnis þennan dag og 

eru nemendur og foreldrar beðnir um að fara yfir þá og athuga hvort þar sé 

eitthvað sem tilheyrir þeim. 

 5. og 6. bekkur tekur þátt í Barnamenningarhátiði Snorra í Reykholti.   

 

Fimmtudagur 

 Umhverfisdagar í skólanum 

 

Föstudagur 

 Umhverfisdagar í skólanum 

 Starfsfólk frá Landvernd heldur fyrirlestrar um úrgang 

 11:40 - 12:10   1. og 2. bekkur  

 12:10 - 12:40  3. og 4. bekkur  

 12:40 - 13:10  Unglingadeild  

 13:10 - 13:40  Miðstig.  

 Tökum til hendinni – nánasta umhverfi skólans hreinsað  

 1. & 2. bekkur   Kveldúlfsvöllur og Löggufjaran.   

 3. & 4. bekkur   Englendingavík og Vesturtangi.   

 5. bekkur            Við Íþróttahús, Skallagrímsgarður og skólalóð.   

 6. bekkur            Þorsteinsgata frá Íþróttahúsi - niður á Kjartansgötuvöll.   

 7. bekkur            Borgarbraut/Brákarbraut: Samlag - Klettaborg.   

 8. bekkur            Göngustígur meðfram Kjartansgötu og Kveldúlfsgötu að 

          Klettaborg 

 9. -10.bekkur     Við íþróttavöll, klettarnir og Bjössaróló.   

 

 

Spakmæli:  ,,Við höfum ekki erft heiminn frá forfeðrum okkar - við höfum fengið 

hann að láni frá börnum okkar.”   

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Umhverfisdagar 8. – 10. maí 

Grunnskólinn í Borgarnesi stendur fyrir umhverfisdögum 8. – 10. maí n.k.  Ætlunin er 

að við gefum umhverfinu nánari gaum þessa daga. Nemendur vinna ýmis verkefni er 

tengjast umhverfinu og eru viðfangsefnin m.a. útivist/útikennsla, fræðsla og ekki síst er 

tengist við Grænfánaverkefninu okkar sem snýr að úrgangi í þetta sinn.  Mikilvægt er 

að allir nemendur vinni verkefni sem tengjast með einhverjum hætti þeim markmiðum 

og þemum sem unnið er með og koma kennarar því til með að útfæra verkefni sem 

tengist okkar þema.  Einnig fáum við fyrirlestur frá Landvernd um úrgang 

Verkefnið  Tökum til hendinni felst í því að nemendur og starfsfólk taka til hendinni og 

fegra umhverfið þeir fara út, hreinsa kringum skólann og sitt nánasta umhverfi.  Hver 

árgangur fær úthlutað sínu svæði til að hreinsa.  

Umhverfisnefnd sem í eru nemendur úr hverjum bekk,  fulltrúar frá starfsmönnum 

skóla og foreldrum starfar innan skólans.  Nefndin vinnur að ýmsum málum er snerta 

umhverfið og er m.a. eitt af markmiðum hennar er að fækka  óskilamunum.  Farið var í 

hugmyndavinnu varðandi það hvernig hægt er að bregðast við þessum vanda. Einn liður 

var að halda óskilamunadag og verður hann miðvikudaginn 8. maí.  Þá verða 

óskilamunir frá starfsárinu til sýnis og eru nemendur og foreldrar hvattir til að  fara yfir 

þá og athuga hvort þar sé eitthvað sem tilheyrir þeim. 

 

Stærðfræðikeppni grunnskólanna á Vesturlandi 

 

Nemendur Grunnskólans í Borgarnesi tóku þátt í Stærðfræðikeppni grunnskólanna á 

Vesturlandi sem fram fór í liðnum mánuði í Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi. 

Það er FVA sem skipuleggur og stendur fyrir keppninni líkt og fjölmörg undanfarin ár. 

Keppnin er fyrir þrjá elstu bekki grunnskóla og öllum boðið að taka þátt sem vilja.   

Nemendur okkar stóðu  sig með prýði og  varð Þórunn Sara Arnarsdóttir í 10. bekk í 

efsta sæti í sínum árgangi og þau Díana Dóra Bergmann Baldursdóttir og Alexander Jón 

Finnsson í 9. bekk voru efst og jöfn í sínum aldursflokki. Þá voru Dagbjört Lilja 

Helgadóttir og Elinóra Ýr Kristjánsdóttir í 9. bekk í hópi 10 efstu í sínum árgangi. 

Óskum við þeim til hamingju með árangurinn. 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 

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

