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Vikufréttir 

Vika 46 (09.11 – 13.11. 2020) 

Mánudagur 

 Deildarstjóri fundar með list- & verkgreinakennurum kl. 14:30 

 Dagur gegn einelti. Í tilefni dagsins munu nemendur og kennarar standa fyrir 

fræðslu, viðburðum eða táknrænum atburðum sem hvetja til jákvæðra samskipta 

og efla vináttu. 

Þriðjudagur 

 Nemendaverndarráðsfundur kl. 09:00 

Miðvikudagur 

  

Fimmtudagur 

  

Föstudagur 

  

Annað: 

Kennarar og nemendur á unglingastigi í Grunnskólanum í Borgarnesi stefna á að ganga allavega eina 

mílu á hverjum degi frá 9. til 17.nóvember. 

Er þetta liður í heilsueflingu nemenda auk þess sem við viljum láta gott af okkur leiða. 

Dagur gegn einelti er þann 8.nóvember og ákváðum við að tengja verkefnið við það og safna áheitum 

fyrir hverja mílu sem verður farin og gefa Vinasetrinu að átaki loknu. 

Vinasetrið eru samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Vinasetrið býður upp á helgardvöl fyrir 

börn með ýmsar stuðningsþarfir og er ætlað að efla þau í leik og starfi. Mörg barnanna hafa upplifað 

félagslega einangrun en í Vinasetrinu hafa þau myndað tengsl við önnur börn og fullorðna sem er 

afskaplega dýrmætt 

 

Spakmæli:  

“Þú þarft ekki að sjá allan stigann, taktu bara fyrsta skrefið ”   
 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Skólaráð Grunnskólans í Borgarnesi 

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. 

Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá 

skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar 

áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um 

þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. 

gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar. 

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa 

annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk 

skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa 

grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til 

sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári. 

Ráðherra setur reglugerð um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra (8. gr. 

laga nr. 91/2008). 

Skipan skólaráðs skólaárið 2019 – 2020 er sem hér segir: 

Skólastjóri: Júlía Guðjónsdóttir 

Fulltrúar kennara: Hanna S. Kjartansdóttir og Þórunn Kjartansdóttir 

Fulltrúi starfsfólks án kennsluskyldu: Kristín Markúsdóttir 

Fulltrúar foreldra: Jóhanna Guðmundsdóttir og Sjöfn Hilmarsdóttir 

Fulltrúi foreldra/grenndarsamfélags: Þorvaldur Ásberg Kristbergsson 

Fulltrúar nemenda: Elfa Dögg Magnúsdóttir og Elínóra Ýr Kristjánsdóttir 

 

 

 

 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.  

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/

