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Vikufréttir  
     Vika 49  (02.12. – 06.12. 2019) 

 

Mánudagur 

 Nemendur á miðstigi hittast í salnum og syngja saman jólalög kl. 8:20 

 Höfundarnir Sigrún Elíasdóttir frá Ferjubakka með bókina Ferðin á heimsenda og 

Leitin að vorinu og Arndís Þórarinsdóttir með Nærbuxnanjósnarana koma í heimsókn 

og lesa upp úr bókum sínum fyrir miðstigið í salnum kl. 13:00 

 Stigsfundur á yngsta stigi kl. 14:30 

 Nemendaverndarráðsfundur kl. 14:40. 

 Fundur fyrir foreldra barna í 3. bekk  í Óðali  kl. 17:15  

 

Þriðjudagur 

 Verkfærakistan námskeið fyrir skráða kennara.  

Kleppjárnsreykjum  kl. 14.00 – 16:30. 

 

Miðvikudagur 

 Ný lota byrjar í vali á unglingastigi 

 Stigsfundur á elsta stigi kl. 14:30 

 Jólaföndur foreldrafélags grunnskólans frá kl. 17:00 – 18:30 í grunnskólanum. Sjá 

nánar á bakhlið Vikufrétta. 

 

Fimmtudagur 

 Árni Árnason les úr bók sinni Friðbergur forseti fyrir 3. og 4. bekk  

í salnum kl. 10:00 

  Stigsfundur á miðstigi kl. 14:30 

 Foreldrafélag Grunnskólans í Borganesi og Blár Apríl bjóða uppá fyrirlestur um heim 

einhverfunnar  Matsal grunnskólans kl.19:00-21:00 

 

Föstudagur 

 Opið hús.  Skólinn býður íbúum að koma og skoða nýju viðbygginguna og þær 

breytingar sem orðið hafa á húsnæðinu.  Kl. 14:30-16:00 

 

 

Annað:  

Umsjónarkennarar á miðstigi ætla að lesa upphátt á sal, 1 – 2 sinnum í viku fram að jólum. 

Lesið er úr barna- og unglingabókum til að kynna nýjar og gamlar bækur fyrir nemendum. 

 

Opið hús – allri velkomnir 

Opið hús verður í Grunnskólanum í Borgarnesi föstudaginn 6. desember kl. 14:30 – 16:00.   

Í fyrri áfanga sem búið er að afhenda er viðbygging sem inniheldur sal skólans og eldhús 

ásamt björtu kennslurými fyrir yngsta stig skólans á annarri hæð ásamt því að  list- og 

verkgreinastofur skólans voru endurgerðar á fyrstu hæð.  

 

Efnt hefur verið til nafnasamkeppni á sal skólans meðal nemenda og kennara og mun 

vinningstillagan verða tilkynnt á opnu húsi. Verið velkomin.   

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