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Vikufréttir  
     Vika 21(24.05.2021 – 28.05. 2021) 

Mánudagur 

 Annar í Hvítasunnu 

Þriðjudagur 

 Teymisfundir 

 Hnetu – og eggjalaus vika. 

 Skyndihjálparnámskeið hjá 10.b 

Miðvikudagur 

 Vorskóli 

 

Fimmtudagur 

 Vorskóli 

 1.b fer í heimsókn að Ölvaldsstöðum 

 Teymisfundir 

 Kosið verður í nýja stjórn Nemendafélags Grunnskólans í Borgarnesi 

 

Föstudagur 

 

 Teymisfundur 

 Útivistardagur á unglingastigi – ganga á Eldborg  

 4.bekkur fer í heimsókn að Hvanneyri og Varmalandi. 

 

 

Spakmæli:  

„Menntun er ekki lærdómur staðreynda, heldur æfing í að hugsa.“ – Albert Einstein 

 

Annað: 

Við viljum þakka öllum þeim sem komu og kíktu á okkur á opnu húsi föstud. 21.maí. 

 

Dagana 26. og 27.maí er loksins komið að vorskólanum. En vegna aðstæðna í 

þjóðfélaginu hefur okkur ekki verið unnt að halda vorskólann. 

Í vorskóla koma verðandi fyrstu bekkingar úr Uglukletti og Klettaborg. Þau munu koma 

og kynnast umsjónakennurunum sínum og kynnast skólastarfinu. Við bjóðum þau 

hjartanlega velkomin til okkar. 

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Kæru foreldrar og forráðamenn 

Næsta vetur byrjar hjá okkur nemandi í 1. bekk, með lífshættulegt bráðaofnæmi fyrir hnetum, 

eggjum, mjólk og hestum.  

Það sem við þurfum að gera næsta skólaár er eftirfarandi  

Hnetur og allt með hnetum er algjörlega bannað í skólanum og íþróttahúsinu .  

Egg eru bönnuð í skólanum og íþróttahúsinu.  

Mikilvægt er að passa vel upp á hvað nemendur sem koma með nesti taki með sér í skólann.  

Í því tilliti þarf að skoða vel innihald þeirra matvæla sem komið er með í skólann, hnetur og egg eru 

feitletruð í innihaldslýsingum og við þurfum að vera vakandi fyrir hvað þau matvæli sem við búum til 

sjálf innihalda. Athugið að skoða innihaldslýsingar sem dæmi þá innihalda sum orkustykki hnetur, 

sumar núðlur eru eggjanúðlur og salöt geta innihaldið bæði egg og hnetur.  

Ekkert af þessu má því koma inn fyrir dyr hjá okkur.  

Við viljum biðja fólk að takmarka eins og hægt er að bera hestahár með sér í skólann og ef farið er í 

hesthús að þvo fötin og skóna áður en það kemur aftur í skólann en helst reyna að nota önnur föt eða 

skó í hesthúsið en skólaföt/skó.  

Það skiptir miklu máli fyrir öryggi þessa einstaklings að við förum öll eftir þessum reglum.  

Vikuna 25. – 28. maí næstkomandi ætlum við að æfa okkur hér í skólanum að vera hnetu- og 

eggjalaus skóli. Við biðjum ykkur að taka þátt í því með okkur.  

Ef einhverjar spurningar vakna hafið þá endilega samband við skólaheilsugæsluna.  

Bestu kveðjur,  

Júlía skólastjóri og Sigga Eva skólahjúkrunarfræðingur. 

 
Úgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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