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Vikufréttir  

     Vika 11  (09.03 – 13.03 2020) 

 

Mánudagur 

 EF til verkfalls kemur, mánudaginn 9. mars, er nánari upplýsingar að finna í 

tölvupósti foreldra og forráðamanna sem var sendur út föstudaginn 6. Mars 

 Ef til verkfalls kemur þá verður ekki sundkennsla, né íþróttakennsla niðrí 

íþróttahúsi. Allir fara í íþróttir og staðsetning auglýst síðar. 

 Fundur vegna vinnustundar starfsfólki á yngstastigi kl. 13:15 – haldin í 2. 

bekkjarstofunni 

 Fundur vegna vinnustundar ætlaður starfsfólki á miðstigi kl. 14:45 – haldin í 

7. bekkjarstofunni 

Þriðjudagur 

 EF til verkfalls kemur, þriðjudaginn 10. mars, er nánari upplýsingar að finna í 

tölvupósti sem kom til foreldra og forráðamanna föstudaginn 6. mars. 

 Ef til verkfalls kemur þá verður ekki sundkennsla, né íþróttakennsla niðrí 

íþróttahúsi. Allir fara í íþróttir og staðsetning auglýst síðar. 

 Ferð 10. bekkjar í Fjölbrautarskóla Vesturland á Akranesi. Lagt af stað 

kl.09:15 

 Samrænd próf í 9. bekk kl. 09 – íslenska 

 Fundur vegna vinnustundar ætlaður starfsfólki á unglingastigi kl. 14:30 – 

haldin í 9. bekkjarstofunni. 

Miðvikudagur 

 Ingvar Sigurgeirsson heimsækir miðstigið 

- Fundur klukkan 14:30 með kennurum á miðstigi og skólastjórnendum 

 Samrænd próf í 9. bekk kl. 09 - Stærðfræði 

Fimmtudagur 

 Samrænd próf í 9. bekk kl. 09 – Enska 

 Forval, í 7. bekk, fyrir Upplestrarkeppnina. Hefst kl. 17:00 í   

8. bekkjarstofunni. 

Föstudagur 

 Fræðslusýningin „Krakkarnir í hverfinu“  verður sýnd fyrir nemendur í 2. 

bekk kl. 10  
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Annað:   

 Við viljum þakka foreldrum og forráðamönnum fyrir að sýna ástandinu hér í 

grunnskólanum á fimmtudag og föstudag skilning.   

 

Spakmæli:  

 „Það sagði enginn að þetta væri auðvelt“ 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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