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Vikufréttir 

Vika 48 (23.11 – 27.11. 2020) 

Mánudagur 

 Upptökur hefjast fyrir jólaútvarpið og munu standa yfir alla vikuna. 

 Skólasund hefst aftur hjá 1.- 4.bekk og 10.bekk 

 Ný lota að hefjast í list- og verk. en miðstig, 8.bekkur og 9.bekkur verður þó með óhefðbundnu 

sniði út af takmörkunum. 

Þriðjudagur 

 Grænfána teymisfundur kl. 11:00 

Miðvikudagur 

  

Fimmtudagur 

 Þakkargjörðarhátíðin 

Föstudagur 

 Náttfata og kósýgalladagur á unglingastigi. 

 Unglingadeildin skreytir stofurnar sínar.  

 Alþjóðlegur baráttudagur gegn kynbundnu ofbeldi 

Annað: 

Mílan - styrktarverkefni nemenda og kennara á unglingastigi, sem kláraðist á þriðjudaginn s.l., gekk 

vonum framar og voru gengnar 699 mílur.  

Þeir sem hafa áhuga á að styrkja þetta flotta verkefni eru vinsamlegast beðnir um að leggja inn á reikn: 

0326-26-002238 kt. 6710885819. 

Fólki er frjálst að ákveða upphæðina en algengast er að áheitin séu 2 kr. á mílu sem gera um 1.400 kr. 

í framlag. Áheitin renna til Vinasetursins sem er stuðningsúrræði fyrir nemendur sem hafa átt undir 

högg að sækja. 

Spakmæli:  

“Að hrasa er slys. En að liggja áfram er ákvörðun”   

 

 

 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.  

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Jólaútvarpsfólk fær góðan gest 

Undirbúningur fyrir hið árlega jólaútvarp grunnskólans er nú að hefjast. Kristín Sif Björgvinsdóttir, 

útvarpskona á K100 mætti í íslenskutíma í 10. bekk með hjálp Teams fjarfundabúnaðarins. Kristín, 

sem er innfæddur Borgnesingur og fyrrum nemandi í GB, ræddi við nemendur um starfið í útvarpinu 

og hvernig þátttaka í jólaútvarpinu forðum hefur nýst henni í starfi. Þá svaraði Kristín spurningum 

nemenda og bauð þeim að hafa samband við sig ef áhugi væri fyrir hendi á að kynnast útvarpsstörfum 

nánar. 

Íslenskukennarar 10. bekkjar þær Bjarney Bjarnadóttir og Sóley Sigurgeirsdóttir segja heimsóknina 

hafa verið afar ánægjulega og lærdómsríka og eru þakklátar Kristínu Sif fyrir að hafa gefið sér tíma til 

að spjalla við nemendur sem á næstu vikum munu fást við dagskrárgerð af kappi. 
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