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Vikufréttir  
     Vika 15(12.04.2021 – 16.04. 2021) 

Mánudagur 

 Nemendaverndarráðsfundur kl. 14:00  

 Samráðsfundur á unglingastigi kl. 14:30 

 Stigsfundur á yngsta stigi kl. 14:30 

Þriðjudagur 

 

Miðvikudagur 

 

 Stigsfundur á miðstigi kl. 14:30 

 

Fimmtudagur 

 

 Samræmd próf í stæ. hjá 9.bekk kl. 8:15 

 Stigsfundur á unglingastigi kl. 14:30 

 

Föstudagur 

 

 Samræmd próf í ensku hjá 9.bekk kl. 8:15 

 

Spakmæli:  

 

„Það tekur ekkert á að vera í hóp. Það tekur á að standa einn“ 

 

Annað: 

Smiðjuhelgi fellur niður  

Seinni smiðjuhelgi vetrarins átti að vera nú á næstu dögum en því miður verðum við að 

fella hana niður vegna sóttvarnartakmarkana.  

Árshátíð  

Ekki var hægt að halda árshátíð með venjubundnu sniði þetta skólaárið þar sem 

sóttvarnarreglur komu í veg fyrir það. Brugðið var á það ráð að æfa upp atriði á hverju 

skólastigi og taka upp og sáu tæknimenn nemendafélagsins um það og stóðu sig með 

stakri prýði.  

Upptaka á atriði unglingastigs, Latabæ, fór fram fyrir páska en atriði yngsta- og 

miðstigs voru tekin upp í dag föstudag. Myndbandið verður síðan unnið í næstu viku og 

sent út til foreldra um leið og það er tilbúið. 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Skólahald til 15. apríl 

Við höfum aðlagað okkur að nýrri reglugerð yfirvalda um skólahald og tekur 

skólastarf til 15. apríl mið af eftirfarandi.  Nemendur mega að hámarki vera 

50 í hóp en það þýðir að ekki þarf að skipta upp árgöngum. Morgunmatur 

fellur niður en boðið verður upp á ávexti í bekkjarstofum. Nemendur fara í 

hópum í hádegismat, í flestum tilfellum með bekkjarfélögum, en stundum 

verða tveir árgangar saman í matsalnum. 

Samkvæmt sóttvarnarlögum er utanaðkomandi aðilum ekki heimilt að koma 

í skólann. Foreldrar eru því beðnir um að hafa samband við ritara, sé það 

nauðsynlegt. Þá er grímuskylda. Síminn er 433 7400 og tölvupóstur 

grunnborg@grunnborg.is. Skólabílstjórar hafa grímur og í skólabílum eru að 

hámarki 50 nemendur eins og annars staðar. 

Þessi reglugerð gildir til 15. apríl. Allar breytingar verða kynntar með 

góðum fyrirvara. 

 
Úgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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