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Vikufréttir  

     Vika 37  (13.09 – 17.09 2021) 

Mánudagur 

 Haustfundur hjá foreldrum nemenda í 5.bekk kl.16:00 í Salnum 

 Stigsfundur á yngsta stigi kl. 14:30 

Þriðjudagur 

 Nemendur og kennarar á unglingastigi fara og sjá leikriti Vloggið í Hjálmakletti kl. 10:00 - 

11:00.  

 Teymisfundur hjá rýnihóp kl. 14:30 

Miðvikudagur 

 Haustfundur hjá foreldrum nemenda í 3. bekk kl. 16:00 

 Haustfundur hjá foreldrum nemenda í 1. bekk kl.18:00 

 Stigsfundur á miðstigi kl. 14:30 

Fimmtudagur 

 Haustfundur hjá foreldrum nemenda í 7. bekk kl. 16:00 

 Stigsfundur á unglingastigi kl. 14:30 

 Dagur íslenskrar náttúru 

Föstudagur 

 Skipulagsdagur 

 Stuðningasfulltrúafundur 

 

Annað: 

Þann 8.sept. hófst göngum í skólann og stendur það fram til 7.okt. Megin markmið verkefnisins eru að 

hvetja börn til að tileinka sér virkan ferðamáta í og úr skóla og auka færni þeirra til að ferðast á 

öruggan hátt í umferðinni. Fræða þau um ávinning reglulegrar hreyfingar og draga úr umferðarþunga, 

mengun og harðaakstri nálægt skólum. Auk þess er reynt að stuðla að vitundarvakningum fyrir virkum 

ferðamáta og umhverfismálum og það hversu „gönguvænt“ umhverfið er. 

 

Spakmæli:  

“ 21/90 reglan. Það tekur 21 dag að búa til vana. Það tekur 90 daga að búa til lífstíl ”  
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Ofurbekkjarleikarnir 

Hinir árlegu ofurbekkjaleikar voru háðir í á íþróttavellinum í dag. Á 

ofurbekkjaleikunum keppa nemendur á unglingastigi í ýmsum 

íþróttagreinum og eru það árgangar sem eigast við. 10. bekkur bar sigur úr 

býtum að þessu sinni, 8. bekkur varð í öðru sæti og þriðja sætið féll í hlut 9. 

bekkjar. Keppnin var jöfn og æsispennandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.  

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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