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Vikufréttir  

     Vika 20  (11.05 – 15.05 2020) 

Mánudagur 

 Gæðakennslustund kl. 12:10 með Önnu Siggu, 9. og 10. bekk.  

Kristín og Júlía eru boðnar í heimsókn 

Þriðjudagur 

 Ingvar Sigurgeirsson kemur í kennslustund á unglingastig og ræðir við 

nemendur og starfsfólk. 

- Að lokinni kennslu mun hann hitta viðkomandi stig á fundi með 

stjórnendum kl. 14:30. 

 Skólapúls lagður fyrir í 9. bekk. Kl. 10:30 

 Skólapúls lagður fyrir í 10. bekk. Kl. 11:00 

Miðvikudagur 

 Ingvar Sigurgeirsson kemur í kennslustund á miðstig og ræðir við 

nemendur og starfsfólk. 

- Að lokinni kennslu mun hann hitta viðkomandi stig á fundi með 

stjórnendum kl. 14:30. 

 Hrafnhildur Tryggvadóttir umhverfisfulltrúi Borgarbyggðar kemur og 

kynnir fyrir okkur flokkunarreglur Borgarbyggðar. 

- 8:50 - miðstig 

- 10:10 - unglingastig 

- 10:40 – yngsta stig 

 Verkfærakista – námskeið fyrir kennara á yngstastigi og list- og verkgreina 

kennara kl. 14:30 á Hvanneyri 

 Skólapúls lagður fyrir í 8. bekk. Kl. 9:00 

 Skólapúls lagður fyrir í 7. bekk. Kl. 10:00 

Fimmtudagur  

 Skólapúls lagður fyrir í 6. bekk. Kl. 11:20 

 

Föstudagur 

 

Annað: 
 Í íþróttum þessa vikuna verður fótbolti og verður kennt úti. 

 

Spakmæli:  

 „Gælunafnið mitt er mamma en fullt nafn er Mamma, mamma, mamma, 

mamma, mamma, mamma, mamma, mamma.“  

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Tökum til hendinni – tiltektardagur grunnskólans 

  

Miðvikudaginn 6. maí sl. var árlegur tiltektardagur grunnskólans haldinn undir 

yfirskriftinni Tökum til hendinni. 

Nemendur og kennarar gengu um nágrenni skólans og tíndu rusl. 1. og 2. bekkur fór yfir 

Kveldúlfsvöll og Löggufjöruna; 3. og 4. bekkur tók Englendingavík, Vesturtanga og 

göngustíginn niður á fótboltavöll; 5. bekkur hreinsaði við íþróttahús, í Skallagrímsgarði 

og á skólalóð; 6. bekkur fór yfir Þorsteinsgötu og Kjartansgötu frá íþróttahúsi niður á 

Kjartansgötuvöll; 7. bekkur hreinsaði Borgarbraut og Brákarbraut frá brúnni út í 

Brákarey að leikskólanum Klettaborg; 8. bekkur hreinsaði göngustíg meðfram 

Kjartansgötu og Kveldúlfsgötu að Klettaborg og loks tók 9. og 10. bekkir til hendinni við 

íþróttavöll, í klettunum neðan skólans og á Bjössaróló. 

Tiltektardagur grunnskólans hefur verið haldinn um árabil og nýtur framtakið 

vitaskuld mikillar ánægju meðal bæjarbúa. 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.  

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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