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Nú þegar mánuður er liðinn af skólanum er skólastarfið komið í fast horf 

eða eins fast og það nokkurn tíman verður. Mikið hefur verið um að vera, 

skólaferðir, foreldrafundir, fræðslufundir og fleira. Ágætis mæting hefur 

verið á flesta fundina og jákvæður andi gagnvart þeim verkefnum sem 

efst verða á baugi í vetur en það er að efla árangur nemenda og að vinna 

að bættum samskiptum. Eins og væntanlega kom fram á flestum 

kynningarfundum þá hefur starfsfólk skólans sammælst um að gera allt 

sem það getur til að útrýma einelti úr skólanum. Sú vinna mun örugglega 

skila miklu en þó er samvinna við foreldra nauðsynleg til að markmiðið 

náist. Ekki var annað að finna en foreldra væru algerlega sammála þessu 

markmiði og því væntum við góðrar samvinnu nú sem endranær.  

 

Dansvika 

Hin árlega dansvika í skólanum verður 10. – 14. október. Þá kemur Jón 

Pétur og æfir nemendur okkar í dansi. Vikan endar svo á danssýningu í 

íþróttahúsinu 14. október. 

 

Áhersla á bætt samskipti 

Um mánaðarmótin október nóvember fer starfsfólk á framhaldsnámskeið 

um betri samskipti hjá Vöndu Sigurgeirsdóttur og mun hún hitta 

nemendur í ákveðnum bekkjum auk þess sem boðið verður upp á 

foreldrafund. Einnig fáum við Þorgrím Þráinsson í heimsókn til okkar 

25. október og mun hann hitta nemendur í 4. – 10. bekk og m.a. fjalla um 

mikilvægi heilsteyptra samskipta og sterkrar liðsheildar.  

 
 



 

Foreldrafélag skólans 

Foreldrafélag er starfandi við skólann og hefur það látið margt gott af sér leiða. 

Foreldrafélagið er vettvangur foreldra til að ræða saman um skólagöngu barna 

sinna og hvað eina sem varðar uppeldi og menntun. Þar getur líka átt sér stað 

öflugt félagslíf og samvinna milli foreldra og nemenda sem skilar sér bæði í betra 

andrúmslofti innan sem utan veggja skólans. Á hverju hausti velja foreldrar í 

hverjum bekk fulltrúa úr sínum hópi til að halda utan um foreldrastarfið í hverjum 

árgangi fyrir sig.  
 

Bekkjartenglar 2016 - 2017  
1. bekkur  

Guðbjörg Guðlaugsdóttir  giv@simnet.is 

Gunnar Ingi Valgeirsson   gunnaringi@hornafjordur.is 

Reynir Haukur Hauksson  reynirhaukur@hotmail.com 

Helga Guðnadóttir    gudnadottirhelga@gmail.com 

 

2. bekkur 

Eva Birgisdóttir   evab@hornafjordur.is  

Bjarni Ólafur Stefánsson   bjarni@sth.is 

Þórey Guðný Sigfúsdóttir  thorey81@gmail.com 

 

3. bekkur 

Arndís Lára Kolbrúnard.  arndislk@hi.is 

Ragnheiður Hrafnkelsd.    raggakela@hotmail.com 

Gunnlaugur Rúnar Sigurðs.  runars@hornafjordur.is 

 

4. bekkur 

Laufey  Sveinsdóttir  laufeysv@gmail.com 

Gunnlaugur Róbertsson  gullir@gmail.com 

Guðrún Ásdís Sturlaugsd. gastu.com@gmail.com 

Tjörvi Óskarsson     tjorvio@gmail.com 

 

5. bekkur 

Hata Mesetovic          almir.m@simnet.is 

Almir Mesetovic     

Signý Ingvadóttir        kirkjubraut02@simnet.is 

Einar Stefán Aðalbjörnss. kirkjubraut02@simnet.is 

Björgvin Hlíðar Erlendsson bherlendsson@gmail.com 

Eva Rán Ragnarsdóttir   evar@hornafjordur.is 

Hulda Ingólfsdóttir Waage   hulda.i.waage@landsbankinn.is 

Jón Viðar Níelsson   jjonn@simnet.is 
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6. bekkur 

Aðalheiður Mjöll Þórarinsd. adalheidurth@hornafjordur.is 

Þórður Atli Þórðarson  totoson21@gmail.com 

Kristín Hermannsdóttir  kristin@nattsa.is  

Sæmundur Helgason  saemundurh@hornafjordur.is  

 

7. bekkur 

Kristbjörg Eiríksdóttir   krissae@visir.is  

Ragnheiður Hrafnkelsdóttir raggakela@hotmail.com  

 

8. bekkur 

Íris Heiður Jóhannsdóttir  iris@iceguide.is 

Óskar Arason   oskarara75@gmail.com  

Antonía Arnórsdóttir  benant@simnet.is  

Benedikt Áskelsson. 

 

9. bekkur 

Hrafnhildur Magnúsdóttir hrafnhildur@hornafjordur.is  

Grétar Már Þorkelsson  gretarmth@simnet.is  

Elsa Gerður Hauksdóttir  elsag@hornafjordur.i s 

Steinvör Símonardóttir  hestg@simnet.is  

 

 

Skólaráð 

Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra, kennara og foreldra um skólahald auk 

þess sem fulltrúi nemenda á aðild að því í málum sem snerta nemendur beint. 

Foreldrar eiga þrjá fulltrúa í skólaráði en hefð hefur skapast fyrir því að velja 

einnig þrjá fulltrúa til vara. Í vetur eru eftirtaldir aðilar fulltrúar foreldra í 

skólaráði; 

 

Fulltrúar foreldra í skólaráði 2016 - 2017  
Kristín Hermannsdóttir              Álaleiru 13 b  kristin@nattsa.is    

Bergþóra Ólafía Ágústsdóttir    Silfurbraut 3    snoddadottir@gmail.com   

Guðrún Ásdís Sturlaugsdóttir    Hlíðartúni 25  gastu.com@gmail.com    

Ingibjörg Guðmundsdóttir   Júllatúni 6      ingibjorg@syslumenn.is  

Hildur Þórsdóttir         Koti      hildur0102@gmail.com  

Lars Jóhann Andrésson        Hlíðartúni 4   larsj@hornafjordur.is  
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www.gs.hornafjordur.is  

Ný heimasíða er farin í loftið fyrir Grunnskóla Hornafjarðar en eins og 

fólk hefur kannski orðið vart við hefur gamla síðan legið niðri síðustu 

vikurnar. Slóðin inn á nýju síðuna er www.gs.hornafjordur.is. Nýja síðan 

sem er töluvert frábrugðin þeirri gömlu er enn í vinnslu en þó eiga allar 

nauðsynlegar upplýsingar að vera komnar inn á síðuna. Foreldrar eru 

hvattir til að fylgjast með heimasíðunni og senda ábendingar um það sem 

betur mætti fara til Sunnu Guðmundsdóttur sunnag@hornafjordur.is.  
 

 

Matseðill í október 
 

3.okt. Plokkfiskur með rúgbrauði. 

4.okt. Grísasnitsel í raspi. 

5.okt. Fiskibúðingur með karrýsósu. 

6.okt. Hakk og spaghetti. 

7.okt. Frí hjá nemendum– haustþing starfsfólks 

 

10.okt.  Soðinn fiskur með rúgbrauði. 

11.okt.  Heitt slátur og lifrapylsa. 

12.okt.  Ofnsteiktur fiskur með smjöri. 

13.okt.  Svikinn héri með brúnni sósu. 

14.okt.  Hrísgrjónagrautur. 

 

17.okt.  Eggjasteiktur fiskur með kartöflum. 

18.okt.  Skólabuff með lauksósu. 

19.okt.  Steikt rauðspretta með smjöri. 

20.okt.  Pylsupottréttur með kartöflumús. 

21.okt.  Súpa, brauð og álegg. 

 

24.okt.  Soðinn fiskur með rúgbrauði. 

25.okt.  Grísasteik með kartöflum og sósu 

26.okt.  Fiskréttur með hrísgrjónum. 

27.okt.  Píta með buffi. 

28.okt.  Skyr, brauð og álegg. 

 

31.okt. Steiktur fiskur í ofni með kartöflum. 

 

 

 Það er gott og gaman að hjóla í skólann... þegar hjálmurinn er á kollinum! 

Hjálmanotkun er lögbundin að 15 ára aldri. 

Fullorðnir, verum góðar fyrirmyndir og notum líka hjálm. 
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