
 Þemadagar verða þriðjudaginn 

15. mars til fimmtudagsins 17. 

 Stóra upplestrarkeppnin 

verður 17. mars í Lága-

fellsskóla. Þeir krakkar sem 

keppa fyrir okkar hönd eru: 

Alexander og Bernhard úr 7. 

GS, Kristófer 7. LJ, Magnús Þór  

og Sara Katrín úr 7. AÞ. Vara-

maður er Unnar Karl 7. LJ. 

Varmártíðindi 

2. tbl. 1. árg. febrúar 2011  

Nemendur Varmárskóla stóðu sig 

frábærlega í Lífshlaupinu þetta árið 

eins og undanfarin ár. Að þessu   sinni 

hrepptum við 3. sætið og erum ákaflega 

stolt af því. Nemendur í 4. SBT stóðu 

sig best í yngri deildinni en 7. AÞ í  

þeirri eldri.  

Á myndinni má sjá Arnar úr 4. SBT og 

Söru Katrínu úr 7. AÞ ásamt Jónínu 

íþróttakennara, fulltrúum ÍSÍ og 

Mosfellsbæjar. 

Kærleikskeðjan 

Í kærleiksvikunni fórum við út í 

veðurblíðu og mynduðum kærleiks-

keðju utan um bæði skólahúsin    

okkar. Kærleikurinn var einnig   

innandyra. M.a. skreyttu nemendur í 

7. bekk kerrur Bónusverslunarinnar 

með kærleiksorðum og  krakkar  í 1. 

og 2. bekk gerðu falleg kærleiks-

hjörtu. 

Fleiri myndir af kærleikskeðjunni 

má sjá á nýrri heimsíðu skólans. 

Varmárskóli Mosfellsbæ 

Varmárskóli í 3. sæti! 

         Dagarnir framundan (bollu-og öskudagur) 

Mánudaginn 7. mars er bolludagur. Nemendur mega koma með bollu í skólann. 

Miðvikudaginn 9.mars er öskudagur. Þetta er skóladagur og allir mæta í búningum. 

Allskyns uppákomur verða, m.a. er kötturinn sleginn úr tunnunni hjá 1. - 7.bekk, karíokí hjá 6.bekk, "Kónga" 

dansaður í eldri deild o.s.frv. Allri kennslu verður lokið kl. 12:50.  

Nemendur sem skráðir eru í frístundasel fara þangað eftir kennslu. Þeir foreldrar sem vilja fá leyfi fyrir þau börn 

sem sækja frístundasel frá kl. 12:50 þurfa að hafa samband við ritara í síma 525-0700 eða í tölvupósti 

(jkristin@varmarskoli.is). Frístundaselið verður með uppákomur fyrir börnin sem þar verða. 

Skólabílar fara kl 13.10 og kl. 16:00 

Í hádegismat á öskudag verður pizza og þeir sem ekki eru skráðir í mötuneytið geta skráð sig sérstaklega 

þennan dag. Skráð er hjá ritara og þar er tekið á móti greiðslum, 400 krónum. Skráningu þarf að vera lokið síðasta 

lagi á hádegi á þriðjudag. 

Ný heimasíða hefur 

loks litið dagsins ljós.  

Hún er þó enn í mótun 

og einhverjar 

breytingar verða á 

henni á næstu vikum.   

Slóðin  er:                 
http://www.varmarskoli.is/ 

Ný  heimasí ða 



Þjálfari frá Heilsuakademíunni 

kom og var með kynningu á 

Parkour fyrir 7. –10. bekk 15. 

febrúar. Parkour er ný og spenn-

andi íþrótt. 

Snyrtifræði 

Nemendur  sem stunda nám við 

tónlistareild Listaskóla Mosfells-

bæjar eru árlega með opna viku. Af 

því tilefni héldu þeir kynningu fyrir 

yngri deild skólans 16. febrúar 

síðastliðinn. Þessar myndir voru 

teknar við það tækifæri.  

Varmártíðindi 

Tónleikar Listaskólans 

Vinaball var haldið í eldri 

deild í kærleiksviku.    

Nemendur í 7. - 10. bekk 

fengu að bjóða vinum 

sínum úr öðrum skólum á 

ball. Góð mæting og    

stemming var á ballinu 

eins og með fylgjandi 

myndir sína. 

Vinaball 

 

Parkour kynning 

Í snyrtifræðivali voru nemendur 

að  læra handsnyrtingu.  

Eins og sjá má eru þetta rosalega 

áhugasamir og einbeittir 

nemendur. 

 
Í gær tók Varmárskóli þátt í Skólahreysti og stóð sig með miklum 

sóma. 

Úlfar Örn og Tamar Lipka kepptu í upphýfingum/dýfum og 

armbeygjum/hreystigreipi og stóðu sig vel. Helgi Ólafsson og Birta 

Jónsdóttir kepptu í hraðabrautinni og fóru þau ásamt einum 

öðrum skóla hraðast í gegnum brautina. 

Varmárskóli endaði samanlagt í 4.sæti af 15 skólum en aðeins 

liðið sem var í 1. sæti kemst áfram í úrslitakeppnina. 

Aldeilis frábær árangur hjá þessum frábæru krökkum. 

Skólahreysti 



Í febrúarbyrjun kynntu nemendur 6. 

bekkja samþætt verkefni um 

Norðurlöndin sem þau höfðu unnið að 

alla haustönnina. Hver bekkur var 

með sýningu eitt kvöld þar sem þau 

buðu ættingjum að sjá. Þar voru þau 

með glærukynningar um löndin,  

unnu það hjá umsjónarkennara og 

tölvukennara. Þau sungu á dönsku 

og á veggjum voru til sýnis myndir 

eftir þau málaðar í  anda hins 

norska Munch. Þau sungu íslenskt 

þjóðlag og dönsuðu færeyskan hring-

dans. Að lokum buðu þau gestum 

sínum upp á norrænan mat sem þau 

höfðu sjálf útbúið í mörgum heimilis-

fræðitímum vikurnar á undan. 

Mætingin var afar góð á öll kvöldin og 

nemendur stóðu sig frábærlega. 

Myndir segja meira en mörg orð. 

 

Varmártíðindi Varmártíðindi    

 

Norðurlandaverkefni 6. bekkja 

Spurningakeppni grunnskólanna 

Fimmtudaginn 24. febrúar sl. tók Varmárskóli þátt í 

Spurningakeppni grunnskólanna. Lið Varmárskóla skipa þau 

Darri og G. Garðar í 10. HMH og Rósborg í 8. KÁ. Í riðli með 

Varmárskóla voru lið Hamraskóla og Rimaskóla. 

Lið Varmárskóla vann sinn riðil og er því komin í 4 liða úrslit sem 

fara fram nú um miðjan mars og mun okkar lið etja kappi við 

Álfhólsskóla í Kópavogi. 

Getum bætt við nemendum á stærri 

hljóðfærin  hjá okkur.  Æskilegt er að 

hugsanlegir nemendur komi úr 3. eða 4. 

bekk.  Laugardaginn 12. mars verðum 

við með æfingabúðir og þá getur fólk 

komið í heimsókn og séð hvað þetta 

snýst um.  Frekari  upplýsingar gefur 

Daði Þór í síma 5666186 / 6639225 og á 

netfang: skomos@ismennt.is 

VILTU VERA MEÐ I  

SKO LAHLJO MSVEIT? 



Nemendur og kennarar í 2. bekk gerðu sér 

glaðan dag á þorranum og héldu þorrablót. 

Krakkarnir komu með mat að heiman og settu á 

hlaðborð. Þar mátti sjá allskyns spennandi 

þorramat, þó harðfiskurinn og hangikjötið hafi 

verið vinsælast. Hákarlinn kom einnig sterkur 

inn:) Sumum fannst líka mjög gaman að     

smakka!  Fleiri myndir eru á heimasíðunni. 

Þorra blótað…. 

Varmártíðindi    

...og eldfjallagerð í 2. bekk 

Innritun 6 ára barna vegna skólaársins 2011-2012 
 

Innritun í grunnskóla Mosfellsbæjar fyrir skólaárið 2011-12 fer fram í gegnum Íbúagátt 

Mosfellsbæjar  

  Innritun 6 ára barna sem hefja grunnskólagöngu haustið 2011 fer fram frá  1. mars til 18. mars 

og skulu nemendur sækja grunnskóla eftir búsetu (sjá nánar reglur um skiptingu skólasvæða á vef 

Mosfellsbæjar www.mos.is)  

  Innritun skólaskyldra barna og unglinga sem flytjast til Mosfellsbæjar eða koma úr einkaskólum 

þarf að fara fram fyrir 1. apríl.  

  Sérstök athygli er vakin á því, að umsóknarfrestur vegna náms í grunnskólum annarra sveitarfélaga 

er til 1.apríl og skulu umsóknir berast í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar. Athygli er einnig vakin á 

því að nemendur með lögheimili í Mosfellsbæ er sækja nú þegar skóla í öðrum sveitarfélögum þurfa 

að sækja um fyrir 1. apríl, þar sem umsóknir endurnýjast ekki sjálfkrafa. Mikilvægt er að 

umsækjendur kynni sér reglur um skólavist utan lögheimilis á vef Mosfellsbæjar.  

   

Nánari upplýsingar og aðstoð veita skólastjórnendur grunnskólanna og Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar. 

Þeir sem óska eftir aðstoð og leiðbeiningum vegna Íbúagáttarinnar geta jafnframt snúið sér til 

Þjónustuvers Mosfellsbæjar.  

    

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar  

   

Umsóknir vegna Frístundasels og mötuneyta fyrir 2011-2012 opna í ágúst á Íbúagátt 

Mosfellsbæjar.  

Ábyrgð og umsjón: Solveig Ólöf Magnúsdóttir 


