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Vikufréttir  
     Vika 45  (04.11. – 08.11. 2019) 

 

 

Mánudagur 

 Stigsfundur á yngsta stigi kl. 14:30 

 

 

Þriðjudagur 

 Skólamyndataka í 1., 4., 7. og 10. bekk 

o 10. bekkur kl. 8:30 -9:30  

o 1. bekkur kl. 10:00 - 11:00  

o 4. bekkur  kl.  11:50 - 12:50 

o 7. bekkur kl. 13:00 - 14:00 

 Verkfærakistan námskeið fyrir skráða kennara. Varmalandi kl. 14.00 – 16:30. 

 

 

Miðvikudagur  

 Stigsfundur á elsta stigi kl. 14:30 

 

 

Fimmtudagur 

 Hjalti Halldórsson les fyrir nemendur á miðstigi upp úr bók sinni  

Ys og þys út af öllu.  Á sal kl. 8:20.  

 Stigsfundur á miðstigi kl. 14:30 

 

 

Föstudagur 

 Baráttudagur gegn einelti – grænn dagur 

o Grænn er litur dagsins. Sýnum samstöðu og klæðumst grænu í  

tilefni dagsins.    

  

 

Annað:  

Í vikunni verður hjá okkur kennaranemi, Linda Björk Ólafsdóttir, sem kemur inn  

í 3. bekk og starfar þar með umsjónarkennurunum.  

 

Spakmæli:  

,, Sá sem gleymir hefur fyrirgefið og sá sem vill fyrirgefa verður að gleyma.“ 
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Baráttudagur gegn einelti 

Föstudagurinn 8. nóvember er baráttudagur gegn einelti.  Dagurinn er til þess að minna 

okkur á að mikilvægt er að uppræta einelti, ekki aðeins úr lífi barna heldur okkar allra, 

á öllum æviskeiðum.  

Landsmenn eru hvattir til að standa saman gegn einelti í samfélaginu og þá ekki síst í 

skólum og á vinnustöðum.  Hvetjum alla til að leggja sitt að mörkum til að einelti fái 

ekki þrifist í samfélaginu og beinum frekar sjónum að jákvæðum samskiptum og 

starfsanda.  Sýnum hvort öðru gagnkvæma virðingu, verum góð fyrirmynd og eyðum 

einelti.  

 

Grænn er litur dagsins. Sýnum samstöðu og klæðumst grænu í tilefni dagsins.    

 

 

 

Nemendafélagið - skólapeysur 

Nemendafélag Grunnskólans er að selja skólapeysur til nemenda í 8. – 10. bekk.  

Dökkbláar hettupeysur sem merktar eru skólanum á baki og nafni viðkomandi  

nemanda að framan.   

Peysurnar eru niðurgreiddar af nemendafélaginu en kostnaður nemenda er 3.200kr.  

Greiða þarf fyrir peysurnar um leið og pantað er. 

Þeir sem eiga eftir að panta geta mátað og gengið frá greiðslu  á mánudaginn á miðrými 

unglingadeildar.   

 

Stjórn NFGB 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 
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