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Vikufréttir  

     Vika 21  (18.05 – 22.05 2020) 

Mánudagur 

 

Þriðjudagur 

 Vorskóli fyrir 1. bekkinga sem byrja í haust. 

 Fulltrúar skólans úr 7. bekk taka þátt í Lokahátíð Stóru 

upplestrarkeppninnar á Vesturlandi. Varmalandi  kl. 14:00  

 Aðalfundur foreldrafélags Grunnskólans í Borgarnesi í matsalnum kl. 19:30 

 Stigsfundur á yngsta stigi kl. 13:30 

 Stigsfundur á miðstigi kl. 14:30 

 Skólahjúkrunarfræðingur kemur í 9. bekk með kynfræðslu. 

Miðvikudagur 

 Vorskóli fyrir 1. bekkinga sem byrja í haust. 

 Umhverfisnefnd – fundur í sal kl. 8:50 

 Fiskidagurinn litli – Einar Árni Pálsson kemur og sýnir nemendum ýmsa 

furðufiska sem hann hefur veitt í gegnum tíðina. 

 Fulltrúar frá Stéttarfélagi Vesturlands koma í heimsókn í 10. Bekk. Kl. 

12:10   

 Skólahjúkrunarfræðingur kemur í 9. bekk með kynfræðslu. 

 

Fimmtudagur 

 Uppstigningardagur 

Föstudagur 

 Fundur í Umhverfisnefnd. Fulltrúi frá Landvernd kemur í heimsókn,  

Salnum kl. 10:00 

 Útivistardagur á unglingastigi(ef veður leyfir) 

Annað: 

 Í íþróttum þessa vikuna verður fótbolti og heldur kennsla áfram að fara fram úti. 

Í þessari viku hefst sundkennsla samkvæmt stundaskrá og fer kennslan fram í 

innilauginni því unnið er að framkvæmdum við útilaugina. 

 

Spakmæli:  

 “Hafirðu ekki oft fundið gleðina sem felst í að gera góðverk, hefurðu vanrækt 

mikið og mest þó sjálfan þig.” - A. Neilen 
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Umhverfisfulltrúi í heimsókn 

 

Hrafnhildur Tryggvadóttir, umhverfisfulltrúi Borgarbyggðar, kom í heimsókn í 

skólann 13. maí og spjallaði við nemendur um umhverfis- og sorphirðumál. Nemendur 

hlustuðu af athygli og ýmislegt vakti undrun þeirra eins og til dæmis að allt það sem fer 

í ruslið hjá okkur höfum við greitt fyrir með einhverjum hætti og að jafnvel gamlir 

götóttir sokkar eru endurnýttir séu þeir flokkaðir og þeim skilað á réttan stað. Merkilegt 

þótti hvílík ósköp af orku og góðmálmum þarf til að framleiða einn farsíma sem er svo 

kannski búið að henda eftir árs notkun. Yngstu nemendurnir virtust sammála um að 

skynsamlegra væri að gefa gamalt dót á Nytjamarkaðinn heldur en að setja það upp á 

háaloft þar sem það kæmi engum að notum. Hrafnhildur skýrði mismunandi hlutverk 

sorptunnanna þriggja sem eru á hverju heimili og sagði frá moltugerð en lífræni 

úrgangurinn sem fer í nýju, brúnu tunnuna er einmitt allur notaður í moltu sem svo 

nýtist sem áburður. Nemendur eru greinilega vel að sér um gildi þess um að huga vel að 

umhverfinu og spurðu margra áhugaverðra spurninga sem Hrafnhildur svaraði 

greiðlega. 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.  

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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