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Vikufréttir  

     Vika 39 (27.09 – 01.10 2021) 

 

 

Mánudagur 

 8.bekkur leggur af stað í skólabúðir að Reykjum 

 

Þriðjudagur 

 8.bekkur að Reykjum 

 Teymisfundur hjá Rýnihóp kl. 14:30 

 

Miðvikudagur 

 8.bekkur að Reykjum 

 Alþjóðlegi dagur matarsóunar 

 

Fimmtudagur 

 8.bekkur að Reykjum 

 Starfsmannafundur kl. 14:30 

 

Föstudagur 

 8.bekkur kemur heim frá Reykjum 

 

 

 

Annað: 

 

Spakmæli: 

„Hamingja er innri vinna. Ekki ráða einhvern annan í þá vinnu“ 

 

 

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

 

Skólabúðirnar í Reykjaskóla tóku til starfa haustið 1988 og hafa starfað óslitið síðan. 

Nemendum grunnskóla víðsvegar að af landinu gefst kostur á að dvelja í skólabúðunum, 

vikutíma í senn við nám, leik og störf. 

 

Starfið í skólabúðunum á í öllum aðalatriðum að beinast að sömu markmiðum og starfið 

í almennum grunnskólum. Í skólabúðunum er lögð áhersla á eftirfarandi uppeldis- og 

félagsleg markmið og er því stefnt  

 

- að auka samstöðu og efla samvinnu 

milli kennara og nemenda 

- að auka félagslega aðlögun nemenda 

- að þroska sjálfstæði nemenda 

- að nemendur fáist við áður óþekkt 

viðfangsefni 

- að nemendur kynnist nýju umhverfi 

og ólíkum lífsmáta 

- að örva löngun nemenda til að athuga 

og rannsaka umhverfið og komast að 

niðurstöðu 

- að auka athyglisgáfu nemenda 

Eitt af markmiðum skólabúðanna er að venja nemendur við að búa fjarri foreldrahúsum, 

sofa á ókunnum stða, sjá um sig, hafa reglu á fötum og farangri sínum og hirða 

herbergið sitt. Við þetta njóta nemendur tilsagnar kennara síns og starfsfólk 

skólabúðanna.  

 

Vaninn er að 7.bekkur fer í skólabúðirnar að Reykjum. Á þessu skólaári sendum við tvo 

árganga að Reykjum (árg 2008 og árg. 2009) og er það vegna aðstæðna í samfélaginu 

sem gerði það að verkum að 7.bekkur (árg. 2008) komst ekki í febrúar 2021.  

Núverandi 7.bekkur(árg.2009) fer svo að Reykjum dagana 7.-11. feb 2022 

 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.  

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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