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Vikufréttir 

Vika 41 (05.10 – 09.10. 2020) 

Mánudagur 

 List- og verkgreinakennarar funda með deildarstjóra kl. 14:30 

Þriðjudagur 

 Foreldraviðtöl 

 Starfsmenn Grunnskólans í Borgarnesi sem eru í stéttafélaginu Kili kjósa sér trúnaðarmann 

Miðvikudagur 

 Forvarnardagurinn 

 Teymin taka til starfa 

Fimmtudagur 

  

Föstudagur 

 Ingvar Sigurgeirsson kemur í heimsókn og tekur út skólastarfið. 

 

Annað: 

Við viljum minna alla á foreldraviðtölin sem eru hjá okkur þriðjudaginn 6.okt. Þær breytingar verða 

að viðtölin fara að mestu fram í gegnum fjarfundabúnað eða síma þetta árið. Engin hefðbundin 

kennsla er þennan dag. 

 

Spakmæli:  

“Gerðu daginn í dag frábæran þannig að gærdagurinn verður afbrýðissamur ”  
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Lestur   

Október er lestrarmánuður í Grunnskólanum í Borgarnesi og við förum saman í lestrarátak.  Við 

leggjum alltaf áherslu á lestur í skólanum hjá okkur en nú ætlum við að  bæta í og hefja lestrarátak á 

yngsta og miðstigi skólans. Október er því tileinkaður lestri hjá okkur   

Við viljum endilega fá ykkur foreldra/forráðamenn með í átakið og biðjum ykkur því að taka þátt í 

þessu með okkur.  Ætlunin er að fara af stað með hraðlestrarnámskeið og á næstu dögum koma 

nemendur heim með hraðlestrarhefti sem lesa á í heima. 

Hraðlestrarnámskeiðið byggir á því að nemendur lesa heima í viðbót við sinn venjulega heimalestur.  

Þetta er ekki mikil viðbót þar sem einungis er lesið í  3x1 mínútu á dag í heftinu, tekinn tími og talin 

lesin orð.  Krakkarnir eru í raun að keppa við sig sjálf og hægt er að gera þetta að skemmtilegum leik.  

Einnig er hægt að gera samning við þau og þegar nemandi hefur lokið lestri allra texta þá gera 

foreldrar og nemandi eitthvað saman.  Það er í sjálfu sér ákvörðun hverrar fjölskyldu fyrir sig.  Munið 

bara að stilla verðlaunum í hóf og við mælum frekar með samverustund en hlutum.   

Leiðbeiningar varðandi framkvæmd námskeiðsins er að finna á forsíðu heftisins.  Einnig getið þið haft 

samband við kennara ef eitthvað er óljóst.  Vonum að þið takið vel í að vinna að þessu átaki með 

okkur og munið að æfingin skapar meistarann jafnt í lestri sem öðru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.  

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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