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Vikufréttir  
     Vika 47  (18.11 - 22.11.  2019) 

 

Mánudagur 

 Þemavinna á unglingastigi fram að hádegi. Undirbúningur jólaútvarps  

 Ath. bandý í leikfimi alla vikuna og því er gott að koma í skóm. 

 Stigsfundur á yngsta stigi kl. 14.30 

 

Þriðjudagur 

 Þemavinna á unglingastigi fram að hádegi. Undirbúningur jólaútvarps  

 Kynning á Skólapúlsinum fyrir nemendur í  

o 6. bekk kl. 10:00 

o 7. bekk kl. 12:50 

 Verkfærakistan námskeið fyrir skráða kennara, kl. 14:30. 

 

Miðvikudagur 

 Þemavinna á unglingastigi fram að hádegi. Undirbúningur jólaútvarps  

 Stigsfundur á unglingastigi kl. 14:30 

 Æskulýðsball 

 Dagur mannréttinda barna 

 

Fimmtudagur 

 Kynning á Skólapúlsinum fyrir nemendur í  

o 10. bekk kl. 9:30 

o 8. bekk kl. 10:40 

o 9. bekk kl. 13:20 

 Stigsfundur á miðstigi kl. 14:30 

 

Föstudagur 

 

 

Annað:  

Gott að koma í skóm í leikfimi þessa vikuna þar sem það er bandý  í leikfimi alla 

vikuna hjá öllum árgöngum  

 

Nú ættu allir foreldrar/forráðamenn nemenda í 1., 4., 7. og 10. bekk að hafa fengið 

send heim lykilorð frá Skólamyndum.  Hvetjum við þá aðila sem ætla að panta 

myndir hjá þeim til að gera það sem fyrst.   

  

Spakmæli:  

,,Eitt af því sjaldgæfasta sem maðurinn gerir er að gera sitt besta.“ 
  

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

Stjórn Nemendafélags Grunnskólans í Borgarnesi (NFGB) er skipuð nemendum úr  

8. – 10.bekk og skal vera ráðgjafi skólastjórnenda um ýmis málefni nemenda, t.d. 

félagsmál, tómstundir og starfsaðstöðu. Stjórnin fundar með deildarstjóra eins oft og 

þurfa þykir en fastur fundartími er einu sinni í viku.  

 

NFGB sér um að skipuleggja það starf sem fellur beint undir skólann. Fyrst og fremst 

eru þetta viðburðir fyrir elsta stig en einnig stendur félagið t.d. að hrekkjavökuballi fyrir 

yngsta- og miðstig skólans.   

 

Eitt stærsta verkefni NFGB er undirbúningur, utanumhald og útsendingar 

jólaútvarpsins sem sendir út í eina viku í byrjun desember. Nemendur og bekkir semja 

og undirbúa útvarpsþætti að hluta til á skólatíma undir stjórn kennara. Allt 

utanumhald tæknimála, söfnun auglýsinga og fleira er í höndum stjórnar NFGB. 

Fjármunir sem safnast vegna auglýsinga fara í sjóð nemenda sem m.a. annars er nýttur 

til að styrkja þær ferðir sem farið er í á skólaárinu.  

 

Nú eru nemendur byrjaðir að undirbúa jólaútvarpið með ýmsum hætti.  Bæði er hafin 

vinna við að safna auglýsingum í útvarpið og eins hefst þemavinna á unglingastigi á 

mánudaginn þar sem nemendur skrifa handrit sín að útvarpsþáttum sem verða sendir 

út í útsendingarvikunni.  

 

Stjórn Nemendafélagsins skólaárið 2019 - 2020 skipa: Elinóra Ýr Kristjánsdóttir 

formaður, Elfa Dögg Magnúsdóttir varaformaður, Elín Björk Sigurþórsdóttir gjaldkeri, 

Edda María Jónsdóttir  ritari, Valborg Elva Bragadóttir  meðstjórnandi Tæknistjórar 

eru Jónas Bjarki Reynisson og Örn Einarsson  

 

Starfsreglur Nemendafélagsins eru birtar á heimasíðu skólans, á slóðinni: 

http://grunnborg.is/nemendur/starfsreglur-nemendafelagsins/ 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 

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

