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Þegar þetta er skrifað er tveim árshátíðum lokið, á Lýsu og á miðstiginu. Á árshátíðinni á
Lýsu sýndu nemendur leikskóladeildarinnar myndband úr ýmsum ævintýrum, nemendur
yngri deildar fluttu leikritið Systkinin og krummarnir og eldri deildin lék Ávaxtakörfuna.
Nemendur á miðstigi skólans, norðan heiðar, setti upp söngleikinn Grease. Báðar þessar
árshátíðir tókust einstaklega vel.
Tvær árshátíðir eru eftir. Nemendur í unglingadeild halda sína hátíð miðvikudaginn 5.
apríl og árshátíð nemenda á yngsta stigi verður fimmtudaginn 6. apríl kl 17:00.
Uppákomur sem þessar eru menntandi fyrir nemendur. Þeir mæta vel undirbúnir, koma
fram og þjálfa framsögn. Til þess að árshátíðirnar verði að veruleika þarf mikla undirbúningsvinnu sem felst m.a. í því að æfa nemendur í hlutverkum sínum, undirbúa sviðsmynd
og sjá til þess að öll tæknimál gangi upp. Vil ég nota þetta tækifæri til að þakka
nemendum, starfsfólki, foreldrum og sérstaklega umsjónarkennurum fyrir þeirra þátt í að
árshátíðirnar heppnist vel.
Góðar gjafir
Það er ánægjulegt að finna þann hlýhug sem skólinn nýtur í samfélaginu. Einstaklingar,
fyrirtæki og félagasamtök hugsa hlýtt til okkar og færa okkur góðar gjafir. Þannig má
nefna að um áramót færðu Lionsklúbbur Nesþinga og Alda Dís Arnardóttir okkur að gjöf
veglegt hljóðkerfi sem mun nýtast við að setja upp söng- og leikviðburði. Um miðjan febrúar færðu Ásbjörn Óttarsson og fjölskylda skólanum MakerBot Replicator 3D prentara
og skanna að gjöf. Gjöfina gáfu þau í minningu Tryggva Eðvarðssonar, afa Ásbjarnar, sem
hefði orðið 100 ára þann 12. febrúar síðastliðinn. Grunnskóli Snæfellsbæjar, Lýsuhólsskóli
fékk á dögunum styrk til minningar um Guðmund Sigurmonsson sem var skólastjóri Lýsuhólsskóla á árunum 1976-2005 en Guðmundur lést árið 2015. Gefendur eru Jónína Þorgrímsdóttir, ekkja Guðmundar, og kvenfélagið Sigurvon. Styrknum var varið til kaupa á
stafspilum en þau henta einstaklega vel í hópkennslu í tónmennt.
Við þökkum kærlega fyrir þann hlýhug sem okkur er sýndur með þessum gjöfum.
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Samstarf við Erindi
Góð samskipti innan skólasamfélagsins eru grundvöllur fyrir góðu skólastarfi. Til þess að
efla þennan þátt í skólasamfélaginu okkar fórum við í samstarf við samtökin Erindi en þau
eru samtök fagfólks á sviði uppeldis-, lýðheilsu- og menntunarfræða (sjá https://
www.erindi.is/).
Fyrsti þátturinn í þessu samstarfi var fundur með foreldrum. Hermann Jónsson, ráðgjafi hjá
Erindi, var frummælandi. Hann kom víða við í erindi sínu, m.a. fjallaði hann um ábyrgð foreldra, hlutverk þeirra þegar nemendur eiga í samskiptavanda og þeim tækifærum sem fyrir
hendi eru til að mynda sterkt bandalag foreldra og kennara í stuðningi við nemendur.
Mætingin á þennan fund var frábær. 43 foreldrar nemenda í áttunda og níunda bekk voru
boðaðir á fundinn og mættu 48 foreldrar frá 36 nemendum, foreldrar fjögurra nemenda
boðuðu forföll. Það gerist vart betri mæting. Kærar þakkir fyrir þátttökuna.
Mánudaginn 3. apríl kom Kristín Lilliendahl, ráðgjafi frá Erindi og hitti nemendur 8. og 9.
bekkja og starfsfólki á spjallfundum. Meðal annars var farið með nemendur í verkstæðisvinnu þar sem unnið var með ýmis viðfangsefni sem snerta samskipti nemenda og samskipti þeirra við starfsfólk skólans. Á spjallfundinum með starfsfólki var ýmsum hliðum á
hlutverki starfsfólks velt upp og samstarfi þeirra við nemendur og forráðamenn þeirra.
Sérstök áhersla var lögð á að hjálpa kennurum að greina samskiptavanda í hópum nemenda og hvernig þeir geti leiðbeint nemendum við að leita lausna í eigin málum og staðið
með sannfæringu sinni. Þá var lögð áhersla á að starfsfólk greini eigin samskiptahætti í daglegri umgengni við nemendur.

Nemendur að standa sig vel
Nemendahópurinn okkar er mjög fjölbreyttur og hæfileikaríkur á ýmsum sviðum. Það er
mikilvægt að við stöndum við bak þeirra, gefum þeim tækifæri til að blómstra og ræktum
hæfileika hvers og eins. Nemendur skólans hafa tekið þátt í ýmsum keppnum eða viðburðum, má þar nefna:
•

•
•
•
•
•

Lið skólans tók þátt í Skólahreysti og stóð sig mjög vel, það lenti í 4. sæti með 36 stig
en liðið sem var í fyrsta sæti var með 38,5 stig. Liðið í ár skipuðu þau Birgir Vilhjálmsson í 10. bekk, Bjarni Arason 10. bekk, Birgitta Sól Vilbergsdóttir 9. bekk og
Minela Cnac 8. bekk. Varamenn voru Margret Vilhjálmsdóttir 8. bekk og Emil Steinn
Clausen í 9. bekk.
Nemendur úr sjöunda bekk, þau Sigurbjörn Ágúst, Sædís Rún og Sunna Líf stóðu sig
mjög vel á Stóru upplestrarkeppninni.
Níu nemendur tóku þátt í stærðfræðikeppni grunnskólanna á Akranesi. Þegar þetta
er skrifað liggja úrslit ekki fyrir.
Kristinn Jökull Kristinsson, nemandi í 9. bekk, komst í úrslit í Pangea stærðfræðikeppninni og fór í úrslitakeppnina sem fór fram í Menntaskólanum í Hamrahlíð.
Birta Guðlaugsdóttir er í byrjunarliði U17 ára landsliði kvenna í knattspyrnu sem
þessa dagana er að leika í Portúgal þar sem leikinn verður milliriðill fyrir EM 2017
sem mun fara fram í Tékklandi í maí.
Á grunnskólamóti Glímusambands Íslands náði Bergur Már Sigurjónsson 3. sæti í 7.
bekk og Jakob Roger Bragi Sigurðsson varð í 4. sæti í 9. bekk.

Það er rétt að ítreka það að við leggjum áherslu á að allir rækti hæfileika sína, fái tækifæri
til að spreyta sig á sínu sviði og geri sitt besta hverju sinni. Skori sjálfa sig á hólm með það
að leiðarljósi að allir eru sigurvegarar. Til hamingju öll með ykkar árangur.
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Pörupiltar í heimsókn
Fimmtudaginn 30. mars komu Pörupiltar í heimsókn og voru með fræðslu þar sem þeir
nýttu húmor og gleði til að fjalla um kynlíf. Kynfræðslan var unnin eftir viðtöl og vinnustofur með nemendum úr kynjafræði í Kvennaskólanum og í samstarfi við Siggu Dögg kynfræðing. Starfsfólk Landlæknisembættisins kom einnig að gerð handritsins og var ráðgefandi aðili. Markmið sýningarinnar er að brjóta niður mýtur, afhelga og opna umræðuna um
kynlíf, fræða og styrkja stelpur og stráka. Almenn ánægja var á meðal nemenda og kennara
með sýninguna.
Félagsmiðstöðin og skólinn stóðu fyrir því að fá Pörupiltana hingað vestur til okkar.

Umferðaröryggi
Nú er daginn tekið að lengja og þá fjölgar börnum í umferðinni, bæði við leik og á leið til og
frá skóla. Því er við hæfi að rifja upp nokkur atriði varðandi umferðaröryggi sem gott er að
hafa í huga. Umferðarfræðsla í grunnskólum ber mestan árangur þar sem gott samstarf við
heimili nemenda næst. Hlutverk heimilanna í umferðarfræðslu og forvörnum er mikilvægt
því þar er mótunin sterkust.
Við hvetjum ykkur til að nýta góða veðrið og ganga eða hjóla í skólann með börnunum
ykkar svo fækka megi bílum sem aka að skólanum á morgnana. Að vera börnum sínum góð
fyrirmynd í umferðinni er öflugasta fræðslan auk þess að kenna þeim lög og reglur sem eru
í gildi.
Núna fara fleiri nemendur að koma á reiðhjólum í skólann. Gæta þarf að því að öryggisbúnaður þeirra sé í lagi sem og notkun reiðhjólahjálma. Á þessari síðu er hægt að skoða
fræðslumyndbönd um hjólreiðar http://www.samgongustofa.is/umferd/fraedsla-ogoryggi/fraedsla/reidhjol/ og í þessum ágæta bæklingi er m.a. hægt að fræðast um atriði
sem hafa ber í huga varðandi hjólreiðahjálma https://www.landsbjorg.is/assets/myndir/
umferd/us-hjalmar%20baeklingur%20lok%202006.pdf.
Á náms- og fræðsluvefnum www.umferd.is er svæði ætlað foreldrum/forráðamönnum.
Hugmyndin er að leita eftir samstarfi við foreldra um leiðir sem þeir telja að komi sér vel í
umferðarfræðslunni. Við þiggjum með þökkum allar hugmyndir og ábendingar frá ykkur.
Hægt er að senda þær á netfangið hildur.karen.adalsteinsdottir@grundaskoli.is eða hafa
samband við Hildi Karen í síma 8675602.
Athygli er vakin á að:
• samkvæmt 40. gr. umferðarlaga mega börn yngri en 7 ára ekki vera hjólandi í umferðinni nema í fylgd með 15 ára og eldri.
• eigi má reiða farþega á reiðhjóli eða rafvespu. Þó má vanur reiðhjólamaður sem náð
hefur 15 ára aldri reiða barn yngra en 7 ára en ber þó að nota viðeigandi öryggissæti
og búnað.
• best er að nota hjálm, það er eina vitið. Börnum yngri en 15 ára er skylt að nota reiðhjólahjálma og viðeigandi hlífðarbúnað þegar þau ferðast um á reiðhjólum, rafvespum, hjólabrettum og línuskautum.
Að lokum.
Síðasti dagur fyrir páskafrí er föstudagurinn 7. apríl. Skóli hefst að nýju þriðjudaginn 18.
apríl, samkvæmt stundarskrá.
Seint er minnt á mikilvægi lesturs og þess að æfa hann. Haldið lestri að börnum ykkar í
páskafríinu.

Óska ég ykkur gleðilegra páska og vona að þið eigið gott frí með ykkar nánustu.
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