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Árshátíð Grunnskóla 

Hornafjarðar 
26. október kl. 17:00-18:00 

Íþróttahúsinu á Höfn 

Coco 
Ekki láta ykkur vanta á þennan  

einstaka viðburð. 

Allir velkomnir  

 

 

 



Skólabyrjun 
Jæja nú eru liðnar átta vikur af skólaárinu. 

Tíminn flýgur svo sannarlega áfram hér í 

húsunum okkar. Kynningafundum er loks 

lokið hjá okkur en þeir hafa verið ,,allskonar“ 

þetta haustið en eiga eitt sameiginlegt að frábær mæting var á þá alla. 

Haustferðunum er lokið en þeim var frestað fram og til baka út af 

veðrinu okkar góða, en þannig er að eiga heima á Íslandi. Veðrið getur 

alltaf sett strik í reikninginn.  

 Nú er árshátíðarundirbúningur í hámarki, allir eru að gera eitthvað 

í öllum húsum. Það er einstaklega gaman að sjá hvað nemendur eru 

tilbúnir og hressir í undirbúningnum. Þetta er skóli: að sitja saman, tala, 

læra, sýna umhyggju fyrir hvort öðru, að ég tali ekki um að hlæja líka. 

Við erum allskonar og eigum að njóta þess.  

 
„Enginn einn einstakur þáttur hefur eins mikil áhrif á 

námsárangur barna og líðan þeirra í skólanum eins og viðhorf og 

stuðningur foreldra“   

 

Mikilvæg ráð fyrir skólaforeldra 
Það að eiga barn í grunnskóla hefur ekki aðeins mikil áhrif á líf barnsins 

heldur allrar fjölskyldunnar. Að vera skólaforeldri er ekki meðfæddur hæfi-

leiki heldur þarf, líkt og með öll önnur hlutverk, að lærast. Það er heldur ekki 

til nein ein rétt uppskrift að skólaforeldri, ekkert fremur en að vera foreldri. 

Við erum fyrst og fremst mannleg, höfum mismunandi reynslu, viðhorf og 

væntingar, styrkleika og veikleika. Hér eru hinsvegar nokkur mikilvæg ráð 

fyrir skólaforeldra.  

• Kenndu barninu þínu að takast á við áskoranir 

• Kenndu barninu þínu að líta á mistök sem tækifæri til að læra af 

• Kynntu þér námsmarkmið barnsins þíns 

• Hafðu réttmætar væntingar til barnsins þíns um námsárangur og 

samskipti 



• Hlustaðu á barnið þitt 

• Talaðu af virðingu um skólafélaga barns þíns og foreldra þeirra 

• Hjálpaðu barninu þínu til að leysa þau vandamál sem eru á færi 

þess að leysa 

• Leitaðu skýringa í skólanum ef efasemdir vakna um nám og/eða 

velferð barns þíns 

• Líttu á skólann sem mikilvægan samstarfsaðila og leggðu þitt af 

mörkum í samstarfinu 

• Leggðu þig fram um að efla jákvæðan skólabrag í samstarfi við 

aðra skólaforeldra 

• Sýndu námi barns þíns áhuga og veittu því stuðning 

• Talaðu jákvætt um menntun og skóla barnsins 

• Hafðu réttmætar væntingar til skólans 

• Hjálpaðu barninu þínu að forgangsraða og skipuleggja tíma sinn 

• Vertu góð fyrirmynd 
 

 

Kæru bekkjartenglar 
 

Verið velkomnir til starfa með Grunnskóla Hornafjarðar 

 

Eins og þið vitið er samvinna og samstarf heimila og skóla mikilvæg fyrir vellíðan 

og velgengni barna í skólanum.  

 

Ég, Sunna Jónsdóttir, er Málsvari skólans og þar af leiðandi tengiliður skólans við 

foreldrafélagið og hef einnig sérstakan áhuga á jákvæðu og góðu samstarfi heimila 

og skóla.  

 

Mig langar að hitta ykkur til að ræða m.a. hlutverk tengla og hvernig er hægt að 

hagræða því starfi með öllum foreldrum bekkjarins svo tenglar þurfi ekki einir og 

sér að sjá um það sem er fyrirhugað á skólaárinu á þeirra vegum ásamt því að 

koma með hugmyndir af viðburðum ofl.  

Vöruhúsið 19. okt frá kl 17:00-17:30. 
 

Við búumst við dúndrandi mætingu og hlökkum til að sjá ykkur  
 

 

 



 

 

 

Matseðill 
 

Í vetur vinna nemendur matseðil með Kristjáni Guðnasyni og er 

októbermatseðillinn sá fyrsti og er unnin með nemendaráðinu. Hér 

kemur seinni hlutinn af október:  
 

17.10 Soðinn fiskur, kartöflur og rúgbrauð 

18.10 Kjúklinganúðlur 

19.10 Fiskibollur, kartöflur og laukfeiti 

20.10 Hakkréttur og kartöflumús 

21.10 Grjónagrautur og brauð með áleggi 

 

24.10 Bleikja, kartöflur og brætt smjör 

25.10 Hamborgari og franskar 

26.10 Ofnabakaður fiskur, kartöflur og smjör 

27.10 Vínarsnitsel, kartöflur, soðið grænmeti og sósa 

28.10 Skyr og brauð með áleggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


