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Vikufréttir  
     Vika 18(02.05.2022 – 06.05. 2022) 

Mánudagur 

 Lesfimipróf byrja 

Þriðjudagur 

 Nemendafélagið býður nemendum skólans á unglingastigi í leikhúsferð á Akranes 

að sjá leikritið Hunangsflugur og villikettir sem 10. bekkur í Grundaskóla er að 

sýna þessa dagana.  

Miðvikudagur 

  

Fimmtudagur 

  

Föstudagur 

  

Spakmæli:  

 

„Gerðu minna með meiri fókus“ 

 

Annað: 

Eitt af þeim verkefnum sem við höfum tekið okkur fyrir hendur er vorið nálgast er 

tiltektar dagurinn okkar ,,Tökum til hendinni", sem felst í því að hreinsa nánasta 

umhverfi skólans.  

Til stóð að hafa þessa daga í viku 18 en þar sem veðurspáin segir að það verði rigning 

alla daga í þeirri vikum þá setjum við skipulagið fram strax og höfum opið hvenær hver 

og einn hópur fer og á hvaða tíma dags.  

Stefnum að því að vera búin með öll svæði miðvikudaginn 4. maí.  
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Smiðjuhelgi 13. – 14. maí  

Helgina 13. - 14. maí verður seinni smiðjuhelgi vetrarin. Þar er boðið uppá 

valgreinar fyrir 8. til 10. bekk og þar sem nemendur eru í smiðjum utan 

hefðbundins skólatíma og eru þá einum tíma skemur á viku í skólanum en 

viðmið gera ráð fyrir og vinna þá með þessum hætti eina helgi á önn.  

Tilgangur smiðjanna er að mæta vali fyrir unglingana með öðrum hætti en 

almennt tíðkast og gefa þeim kost á að hafa meira um val sitt að segja. 

Nemendur setja fram hugmyndir sínar um það sem þeim finnst áhugavert og 

langar að hafa í vali. Unnið er út frá þeirra hugmyndum og leitast við að 

bjóða smiðjur sem flestir hafa áhuga á hverju sinni.  

Á næstu dögum fá nemendur kynningu á þeim smiðjum sem í boði verða og 

velja þá smiðju sem þeir hafa mestan áhuga á. Unnið er í smiðjum frá kl. 

14.30 á föstudegi til 18:30 og frá kl. 8:30 til 14.30 á laugardegi  

Ath. það keyra ekki skólabílar hér innanbæjar en skólabílar keyra úr 

sveitinni.  

Mætingarskylda er á smiðjuhelgi jafnt og aðra skóladaga og því þarf að 

sækja um leyfi ef nemandi kemst ekki á smiðjuhelgi. Æskilegt er að það 

verði gert sem fyrst þar sem fjöldi þátttakenda hefur mikil áhrif á 

skipulagningu smiðjanna.  

 
Úgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Guðdís Jónsdóttir 
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