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Vikufréttir  
     Vika 46  (11.11 – 15.11.  2019) 

 

 

Mánudagur 

 

 

Þriðjudagur 

 10. bekkur í ferð til Reykjavíkur. Lagt af stað kl. 10:00 

 Starfsmannafundur kl. 14:30 

 

Miðvikudagur 

 

 

Fimmtudagur 

 

 

Föstudagur 

 4. bekkur heimsækir leikskólana.  Þar lesa nemendur fyrir börnin  í tilefni af 

Degi íslenskrar tungu sem er laugardaginn 16. nóvember.  

 

 

 

Annað:  

Góð samskipti heimilis og skóla eru mikilvæg og er umsjónarkennari einn helsti 

tengiliður foreldra/forráðamanna við skólann.    

 

Umsjónarkennarar hafa veigamiklu hlutverki að gegna sk. 2. mgr. 13. gr laga um 

grunnskóla nr. 91/2008, sem fjallar um rétt nemenda.  ,,Hver nemandi skal hafa 

umsjónarkennara. Umsjónarkennari fylgist náið með námi nemenda sinna og þroska, 

líðan  og almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi ... og stuðlar að því að efla 

samstarf skóla og heimila“.  

 

Hlutur umsjónarkennara skiptir því miklu máli  í öllu skólastarfi.  Foreldrum 

/forráðmönnun nemenda er alltaf heimilt að hafa samband við skólann ef eitthvað er 

og hvetjum við þá til að halda uppi góðum samskiptum, því það er líklegast til að 

leggja traustan grunn að skólagöngu barnsins.  

 

Spakmæli:  

,,Nýttu sem best það sem er á þínu valdi taktu öðru bara eins og það  
kemur fyrir.”  

http://www.eco-schools.org/index.htm
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Námsráðgjafi 

Náms- og starfsráðgjafi er málsvari nemenda og trúnaðarmaður. Hann leitast við að 

aðstoða þá við lausn ýmissa mála sem upp koma. Hann stendur vörð um velferð 

nemenda á breiðum vettvangi og veitir þeim ráðgjöf. Hann vinnur í nánu samstarfi við 

foreldra eftir því sem við á og aðra sérfræðinga innan og utan skólans. Námsráðgjafi er 

ekki meðferðaraðili en aðstoðar við lausn á vandamálum og  vísar málum einstaklinga 

til viðeigandi sérfræðings s.s. sálfræðings, hjúkrunarfræðings og sérkennara, eftir því 

sem við á. Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru: 

 Nám, námstækni og prófkvíði 

 Framhaldsnám og starfsval 

 Aðstoð við raunhæfar áætlanir m.t.t. áhugasviðs 

 Persónuleg mál 

Aðstoð námsráðgjafa beinist að því að auka þekkingu nemenda á sjálfum sér, viðhorfum 

sínum, áhuga og hæfileikum þannig að þeir fái betur notið sín í námi og starfi. Dæmi um 

erindi nemenda til náms- og starfsráðgjafa er tengjast náminu: 

 Skipulag heimanáms 

 Einbeitingarskortur í náminu 

 Skipulagsleysi 

 Kvíði tengdur skólagöngu og prófum 

 Mætingar 

 Námsleiðir 

 Starfsval 

Dæmi um erindi nemenda til náms- og starfsráðgjafa er tengjast persónulegum málum: 

 Samskipti við aðra, s.s. hitt kynið, kennara, bekkjarfélagana 

 Hvernig nýta má hæfileika nemenda 

 Feimni 

 Einmannaleiki 

 Stríðni 

 Einelti 

 Kvíði og þunglyndi 

 Ýmislegt sem nemendum liggur á hjarta 

Nemendur geta leitað beint til námsráðgjafa með þau mál sem þeim liggja á hjarta. 

Jafnframt geta foreldrar, kennarar og stjórnendur skólans vísað málum til 

námsráðgjafa. Námsráðgjafi skólans er Elín Kristjánsdóttir – elin@menntaborg.is 

 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 
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