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FRÉTTABRÉF

GRUNNSKÓLA HORNAFJARÐAR

Núna er kominn árstíminn þar sem við þurfum að vera
sýnileg í myrkrinu. Klukkan átta er svartamyrkur þegar
nemendur Grunnskólans eru á leið í skólann.
Slysavarnarkonur voru svo vinalegar að heimsækja okkur í
vikunni og bentu mér á að töluvert vanti upp á
endurskinsmerkjabúnað nemendanna. Þær gáfu 1.
bekkingum endurskinsvesti sem við erum þakklát fyrir. Það
eru margir í dökkum útifötum sem eru ekki nægilega
sýnileg í skammdeginu. Þess vegna þarf að bæta úr því
með endurskinsmerkjum en þau eiga að vera sýnileg og
er best að hafa þau á eftirfarandi stöðum:

MEIRA UM ENDURSKIN

SVARTASTA SKAMMDEGIÐ

·Fremst á ermum 

·Hangandi meðfram hliðum 

·Á skóm eða neðarlega á

buxnaskálmum 

Endurskin á að vera á hjólinu, bæði að framan og
aftan, á fótstigum og í teinum. Einnig skal
hjólreiðamaður vera með bjöllu svo hægt sé að vara
aðra vegfarendur við.
Skylt er að vera með ljós þegar skyggja tekur og gæta
þarf þess að þau séu rétt stillt.
Endurskinsvesti eða föt í áberandi litum auka
sýnileika og því er mælt með þeim. 
Fyrir frekari upplýsingar ýtið hér: Samgöngustofa

https://www.samgongustofa.is/umferd/fraedsla-og-oryggi/fraedsla/reidhjol/oryggisbunadur/


Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í samræmi við
stefnu sveitarfélags um skólahald.
Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla.
Skipað er í skólaráð samkvæmt reglugerð frá Menntamálráðuneytis frá 2008. 

FORELDRAFÉLAGIÐ

SKÓLARÁÐ 2022-2023

NEW ERA
LEARNING

Fulltrúar nemenda: 
Emilía Alís Karlsdóttir 2021-2023
Íris Ösp Gunnarsdóttir 2022-2024
Fulltrúar foreldra:
Helga Guðnadóttir
Fulltrúi úr grenndarsamfélaginu:
Ingibjörg Sveinsdóttir
Fulltrúi foreldrafélagsins: 
Eik Aradóttir 
Fulltrúar starfsmanna:
Erla Þórhallsdóttir kennari 
Fjóla Jóhannsdóttir kennari
Heiða Vilborg Sigurbjörnsdóttir
Kristín Gestsdóttir skólastjóri 

Aðalfundur foreldrafélagsins var haldinn í
Vöruhúsinu 29. október s.l. farið var yfir
málefni félagsins og kosin ný stjórn. 

Stjórn félagsins skipa:
Formaður:  Hanna Björg Sævarsdóttir 
Ritari: Eik Aradóttir / fulltrúi foreldrafélagsins
í skólaráði 
Gjaldkeri: Guðmundur Kr. Guðmundsson 
Varamenn í stjórn félagsins: 
Eva Sveinbjörg Ragnarsdóttir
Birna Þórkatla Sæmundsdóttir / fulltrúi
foreldra í fræðsluráði
Þorgrímur Tjörvi Halldórsson



Skólapúlsinn hefur verið lagður fyrir nemendur undanfarin ár hér í skólanum.
Starfsmenn skólans hafa nýtt sér þær niðurstöður til þess að skerpa á skólastarfinu
og fylgja eftir því sem betur má fara. Nú var skólapúlsinn lagður fyrir nemendur í 2.
– 5. bekk í október s.l. Niðurstöður eru komnar og er skemmst frá því að segja að
marktækur munur er á öllum þáttum könnunarinnar í þá átt að nemendur í 2. – 5.
bekk líður vel í skólanum og hafa ánægju af lestri. Skýrslan kemur svo í heild sinni
inn á heimasíðu skólans. 

BRÚUM BILIÐ

NIÐURSTÖÐUR SKÓLAPÚLSINS

Milli Leikskólans Sjónarhóls og Grunnskóla
Hornafjarðar er gott samstarf sem miðar að því
að auðvelda nemendum sem hefja skólagöngu
sína í 1. bekk. Heimsóknir eru á milli skólanna
með elsta árganginn í leikskólanum og 1. bekk
sem nú er að hefja sína skólagöngu. Þetta eru
einstaklega ánægjulegar heimsóknir en
nemendur í Grunnskólanum hafa lagt sig fram
um að taka vel á móti gestunum. Nemendur
fæddir 2016 eru nú á fyrsta ári í Grunnskólanum
og þau standa sig með mikilli prýði í skólanum. 
Það er mikilvægt fyrir skólana að eiga þetta
samstarf og er ómetanlegt að geta sótt í
ráðabanka leikskólakennaranna þegar þess
þarf. 


