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Varmárskóli Mosfellsbæ 

 Afhending grænfánans 
Í vor flaggaði Varmár-
skóli fyrstur allra 
stofnana Mosfellsbæjar 
Grænfánanum, en 
Gerður Magnúsdóttir 
fulltrúi Landverndar 
afhenti skólanum fánann 
við hátíðlega athöfn á 
afmælishátíð skólans. 
Grænfáninn er tákn 
umhverfissáttmála sem 
hver stofnun sem hann 
hlýtur undirgengst.  Við 
erum ákaflega stolt af 
nemendum okkar og 
starfsfólki fyrir taka þetta 
skref í umhverfismálum og 
ekki síst stolt af því að sýna 
gott fordæmi fyrir aðrar 
stofnanir bæjarins. 

Virðing - Jákvæðni - Framsækni - Umhyggja 

 50 ára afmæli Varmárskóla Skólasetning 

Laugardaginn 2. júní var haldið upp á 
50 ára afmæli Varmárskóla. Nemendur 
og starfsfólk skólans tók á móti gestum í 
báðum skólahúsunum og auk þess fór 
glæsileg dagskrá fram í íþróttahúsinu. 
Eins og sjá má á myndasíðu skólans var 
margt í boði á afmælishátíðinni. 
Nemendur í 10. bekk kynntu 
lokaverkefni sín og gestum bauðst að 
skoða myndir úr sögu skólans og 
námsefni liðinna ára. Nemendur héldu 
glæsilega tískusýningu og danssýningar 
fóru fram í báðum deildum skólans. 
Einnig tók skólinn á móti grænfánanum 
í fyrsta sinn og er að því leyti 
frumkvöðull á meðal stofnana í 
Mosfellsbæ. Í íþróttahúsinu spilaði 
skólahljómsveitin og kór skólans 
frumflutti nýjan skólasöng svo eitthvað 
sé nefnt. 

Útivistarvalið í 
Þórsmörk  

Útivistarvalhópur fór í 
þriggja daga ferð í Þórs-
mörk um miðjan síðasta 
mánuð. Hópurinn fékk 
mjög gott veður þó kalt 
hafi verið og allir höfðu 
mjög gaman af. M.a. Var 
gengið á Útigönguhöfða, 
Stakkholtsgjá og svo 
Fimmvörðuhálsinn. 
Hópurinn komst að vísu 
ekki upp að gíg en lang 
leiðina. Einnig var farið í 
ratleik með áttavita o.fl. 
Þess má geta að skála-
vörður í Básum var mjög 
ánægður með hópinn og 
hrósaði nemendum í 
hástert.  

Skóli hefst aftur þann 23. 
ágúst 2012. Tímasetning 
verður nánar auglýst 
síðar. 1. bekkur kemur í 
viðtal til kennara ýmist 
22.ágúst eða 23.ágúst. 
Við hlökkum til að taka á 
móti bæði nýjum og 
gömlum nemendum í lok 
sumars.  

 
Nemendur í 4. bekk sýndu dans á afmælishátíðinni 

Fulltrúar nemenda skólans tóku ásamt Ómari formanni 
umhverfisnefndar á móti grænfánanaum. 

Varmártíðindi 



Það er jákvætt að sjá hve mörg börn nota reiðhjólið til að 
komast í skólann. Með hverju reiðhjóli sem bætist við 
minnkar bílaumferðin í kringum skólann. Nú hefur yngri 
deildin fengið reiðhjólaskýli fyrir 12 hjól. Það er a.m.k. góð 
byrjun til þess að skapa reiðhjólafólkinu viðeigandi aðstæður 
til að geyma farskjóta sína. En maður verður að vera kominn 
snemma á morgnana til að fá pláss í skýlinu og vonandi 
verður hægt að bæta við fleiri stæðum í framtíðinni. 
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Útskrift 10. bekkjar 
Útskrift 10. bekkjar fór fram við hátíðlega athöfn 
í skólanum fimmtudagskvöldið 7. júní. Kvöldið 
hófst með því að Skólahljómsveit Varmárskóla 
tók á móti gestum í anddyri skólans. Margt var 
um manninn í skólanum og þegar gestir höfðu 
komið sér fyrir hófst dagskrá kvöldsins. 
Þórhildur Elfarsdóttir skólastjóri flutti ræðu og 
Björn Bjarnarson formaður nemendaráðs flutti 
ræðu fyrir hönd nemenda auk þess sem 
Alexandra Líf Benediktsdóttir sagði nokkur orð. 
Fulltrúar nemenda úr hverjum bekk tóku til 
máls og færðu kennurum sínum gjafir. 
Útskriftarárgangurinn færi öllum starfsmönnum 
sem mættir voru rósir og konfekt til að þakka 
liðin ár. Nokkrir hæfileikaríkir nemendur fluttu 
tónlistaratriði. Guðmundur Ágúst Thoroddsen 
lék á píanó, Guðrún Ýr Eyfj. Jóhannesdóttir lék á 
fiðlu, Sigríður Helga Grétarsdóttir og Elísa 
Sverrisdóttir sungu og Skólakór Varmárskóla 
flutti tvö lög, þeirra á meðal nýjan skólasöng 
Varmárskóla. Að þessu loknu tók einkunna-
afhendingin við og skólastýrurnar Þórhildur og 
Þóranna afhentu nemendum prófskírteini sín en 
umsjónarkennarar færðu nemendum rósir. 
Starfsfólk Varmárskóla óskar nýútskrifuðum 
nemendum sínum fyrir samveruna á liðnum 
árum og óskar þeim gæfu og gengis á nýjum 
vettvangi. 

Hreyfileikarnir voru haldnir í 
yngri deild Varmárskóla föstu-
daginn 25. maí. Tilgangurinn 
með þessum degi er að allir 
nemendur fari út, hreyfi sig og 
hafi gaman af.   Dagskráin var 
fjölbreytt en nemendur fóru m.a. 
í ratleik, sund, fótboltakeppni, 
frjálsíþróttakynningu, dans, leiki 
í útieldhúsinu  o.fl.  Allir 
nemendur tóku svo þátt í árlegu 
víðavangshlaupi og má með sanni 
segja að nemendur hafi staðið sig 
ótrúlega vel.  

Hreyfileikarnir  

 

 

Árbók 10.bekkjar er komin út og fengur nemendur hana 
afhenta í rútunni í útskriftarferðinni sinni. Þema 
árbókarinnar, sem ákveðið er af nemendum 10.bekkjar,  þetta 
árið er Facebook / Yearbook. Undirbúningsvinna og 
auglýsingasöfnun var í höndum nemenda í árbókarvali. 
Útfærsla , hönnun og uppsetning var í höndum Betu Gagga 
myndmenntakennara, ljósmyndir frá árshátíðinni tók Kristín 
Ásta og flestar passamyndir af nemendum tók Ólína í Myndó. 
Fyrirtæki og stofnanir í Mosfellsbæ styrktu útgáfu blaðsins og 
eiga þau öll þakkir skildar fyrir.  

Árbók 10. bekkjar  
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Á afmælishátíð skólans skipulögðu 5. bekkirnir ratleik um 
skólann. Þátttaka nemenda og foreldra var afar góð og 
allir skemmtu sér konunglega við að leysa hinar ýmsu 
þautir eins og að sippa, þræða nál, búa til orðakeðju,byggja 
hús o.fl. Ræst var tvisvar  út í leikinn. Í fyrri keppninni 
unnuleikinn Óliver, Elín Elísabet, Dagný, Magnús og 
Kristján. Í seinni keppninni unnu: Kolfinna Iðunn, Kári, 
Elísa, Anna og feðurnir Atli og Níels. Kunnum við 
nemendum og aðstandendum þakkir fyrir góða og 
drengilega keppni. 

Ratleikur 5. bekkjar  

Varmárskóla var á vordögum 
boðið að taka í fóstur hluta af 
garðlandinu sem áður var nýtt 
fyrir skólagarða Mosfells-
bæjar, ásamt húsinu sem þar 
stendur. Ákveðið var að taka 
boðinu og ráðast  í það 
verkefni að nánast allir 
nemendur Varmárskóla tækju 
þátt í að setja niður kartöflur 
og annað grænmeti.Veðrið 
lék við okkur til garðvinnu og 
verkefnið gekk í alla staði 
sérstaklega vel. Á haust-
dögum er áætlað að 
nemendur taki upp og nýti 
afurðirnar á ýmsa vegu, að 
hluta í útieldhúsinu, 
heimilisfræðitímum og ef til 
vill verður boðið upp á nýjar 
kartöflur í mötuneyti 
skólans.  

Mánudaginn 4. júní fóru nemendur í 9. bekk í 
skálaferð í Hrannarskála í Skálafelli ásamt 
umsjónarkennurum sínum. Ferðin var einkar vel 
heppnuð og skemmtileg. Veðrið var einstaklega gott 
og nemendurnir skemmtu sér úti í góða verðinu og 
fóru í hina ýmsu leiki. Einnig var farið í fjallgöngu og 
um kvöldið var haldin kvöldvaka og síðan horft á 
bíómyndir á tjaldi. Krakkarnir okkar stóðu sig með 
sóma í ferðinni sem var ánægjuleg í alla staði.  

Útskriftarferð 10. bekkjar 

Dagana 4.-6. júni var farið í ferð í 
Skagafjörð með nemendur úr 10. bekk.  
Ferðalagið norður gekk vel og fyrsta 
daginn var farið í þrautabraut þar sem 
nemendur stóðu sig ótrúlega vel í 
hinum ýmsu þrautum og keppt var 
milli bekkja. Á eftir var slakað á og 
farið í sund og heitan pott. Eftir kvöld-
mat var hópnum skipt í tvo hópa og 
byrjaði annar hópurinn í klettaklifri og 
klettasigi. Hinn hópurinn fór á meðan í 
skotfimi þar sem hann fékk fræðslu um 
skotvopn og allir fengu svo að prófa að 
skjóta af boga, riffli og haglabyssu. Á 
öðrum degi var haldið af stað eftir 
morgunmat og hóparnir fóru sinn í 
hvora áttina. Annar hópurinn byrjaði í 
litbolta á meðan hinn hópurinn fór í 
flúðasiglingu. Eftir hádegismat 
víxlaðist þetta. Krakkarnir fóru í heita 
pottinn fyrir kvöldmat til að ná úr sér 
hrollinum eftir dagskrá dagsins. Á 
þriðja degi var haldið heim á leið.  
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Skálaferð 9. bekkjar 


