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Vikufréttir  
     Vika 23(07.06.2021 – 11.06. 2021) 

Mánudagur 

 6.b fer á Akranes 

 3.bekkur fer í litlu-Brákarey. 

 2.bekkur fer á Héraðsbókasafnið og fær kynningu á sumarlestrinum 

 Nemendaverndarráðsfundur kl. 14:00 

Þriðjudagur 

 Skólaslit – hjá nemendur í 1. – 9. bekk.  

- Byrjar kl.09 og eru búin kl.11 

 Útskrift 10.bekkjar 

- hefst kl. 17:00 

Miðvikudagur 

 Starfsdagur 

 Starfsmannafundur kl.09:00 

Fimmtudagur 

 Starfsdagur 

Föstudagur 

 

 Starfsdagur  

 

Annað:  

Við í Grunnskólanum viljum þakka ykkur kærlega fyrir skólaárið 2020-2021.  

Hlökkum til að taka á móti ykkur, sem og nýjum nemendum, í haust. Njótið sumarsins 

 

Annað: Lestur 

Við leggjum alltaf áherslu á lestur í skólanum hjá okkur og er mikið unnið með 

lesskilning og lestur á margan hátt.  Mikill metnaður er hjá kennurum að auka 

lestrarfærni nemenda sinna enda hafa nemendur almennt tekið miklum framförum í 

lestri í vetur.   

 

M.a. eru lögð fyrir lesfimipróf MMS í öllum árgöngum til að mæla lesfimi og stuðst við 

þau viðmið sem þar eru gefin út.  Skólinn leggur áherslu á að allir taki prófið ef 

mögulegt er og er skráningarhlutfall hærra en landsmeðaltal. Ánægjulegt er að sjá þær 

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


 

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 

Grunnskólinn í Borgarnesi - 310 Borgarnes - www.grunnborg.is -  Sími: 433 7400 -   

framfarir sem verða hjá nemendum yfir veturinn en margir bættu sig heilmikið, þar 

koma foreldrar líka sterkir inn en sjá má fylgni með framförum nemenda og hversu 

duglegir þeir eru að sinna heimalestri.  Í heildina kemur skólinn vel út á 

lesfimiprófunum en sjö bekkir af tíu mældust yfir landsmeðaltali í lesfimi sem er 

ánægjulegt. 

 
 

Dagskrá skólaslita í 1. - 9. Bekk 

 

9.00 Safnast saman við skóla  

Við byrjum við skóla og förum í skrúðgöngu niður í Skallagrímsgarð um Bröttugötu. Nokkrir 

nemendur úr 9. bekk verða með trommur og ganga fremst, síðan 1. bekkur og þannig bekkirnir 

frá yngsta til elsta og restin af 9. bekk síðast. Það þarf að ganga hægt. 

Þegar í Skallagrímsgarð er komið fara nemendur í lið fyrir ratleik. Nemendur ættu að leggja af 

stað úr Skallagrímsgarði 9:20. Nemendur fyrsta bekkjar verða í Skallagrímsgarði í leikjum. 

Guðdís hefur sent út skjal um hópaskiptingu og eru umsjónarkennarar beðnir um að skoða það 

og gera athugasemdir ef þarf. Það eru 20 lið sem keppa í ratleiknum og með hverjum hópi eru 

tveir starfsmenn. Ég bið ykkur öll að skoða hvar þið eigið að vera staðsett.  

 

9.20 - 10:30 Ratleikur  

10.30 Raðað upp í bekkjarraðir í Skallagrímsgarði 

 

Dagskrá: 

. Niðurstöður ratleiks 

. Skólahljómsveitin leikur lög að eigin vali og leikur undir fjöldasöng, 

https://www.youtube.com/watch?v=LTj4DcIISiQ  

. Ný stjórn nemendafélagsins kynnt 

. Ræða skólastjóra 

. Einkunnaafhending  

 

11:00 Skólabílar heim 

 

10. bekkur 

Brautskráning nemenda 10. bekkjar fer fram í sal skólans og hefst kl. 17.00. Þar mæta nemendur 

10. bekkjar og aðstandendur þeirra auk starfsfólks skólans. 

 

 
Úgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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