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Varmárskóli Mosfellsbæ 

 Afmælishátíð Varmárskóla 

Skemmtileg og lifandi dagskrá í skólanum frá kl. 11-13.  

Takið frá þennan dag, komið með nemendum í skólann og fagnið með okkur.  

Að lokinni dagskrá nemenda verður hátíðardagskrá í íþróttahúsinu frá kl. 

13-17. Þar verða m.a. tónlistaratriði frá gömlum nemendum Varmárskóla. 

Einnig verða bæði skólahúsin opin, þar sem sýndar verða gamlar myndir, 

gamlir munir og brot úr skólastarfi nútíðar og framtíðar.  

Nánar auglýst á varmarskoli.is 

Varmárskóli - virkur og leiðandi í útinámi  Öflugt 

foreldrafélag 

Sumarið er á næsta leyti 

og stutt eftir af skólaár-

inu. Varmárskóli, sem 

staðsettur er í fallegri 

náttúru, hefur verið virk-

ur og leiðandi í útinámi í 

Mosfellsbæ. Skólinn er 

með glæsilegt útivistar-

svæði fyrir neðan íþrótta-

húsið við Varmána, sem 

heitir Vin. Þar er fléttað 

saman  hinum ýmsu 

námsgreinum. Nemendur 

þjálfast m.a. í að vera 

læsir á umhverfið, þ.e. að 

nota skynfæri sín með því 

að horfa, hlusta, lykta, 

uppgötva og snerta.  

Guðrún Sigurðardóttir 

kennari hefur haft veg og 

vanda af útikennslunni.  

Við Varmárskóla starfar 

virkt og öflugt 

foreldrafélag. Á 

heimasíðu Varmárskóla 

undir foreldrar má skoða 

skorkort félagsins, 

fréttabréf og erindi sem 

félagið hefur verið að 

vinna í. Foreldrar eru 

hér með hvattir til að 

kynna sér þessi mál.  

Varmártíðindi 

2. júní 2012 - Fögnum öll saman   

Heimsókn 1. bekkjar 

Heimsókn tilvonandi 1. 

bekkinga í Varmárskóla 

með foreldrum verður 24. 

maí. Fyrirkomulag 

heimsóknarinnar verður 

nánar auglýst síðar. 

Nemendur og kennarar Varmárskóla hafa verið duglegir að fara út í 

góða veðrið, kenna námsefnið, ásamt því að fara í alls kyns leiki. 

Þessar flottu stöllur í 2. bekk í Varmárskóla heita  Anna, Oddný og 

Emelía Guðrún. 
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Nemendum úr 9. og 10. bekk 

sem höfðu áhuga á að taka 

þátt í stærðfræðikeppni í Borg-

arholtsskóla fyrir grunnskóla-

nemendur úr Grafarvogi, 

Árbæ, Norðlingaholti og Mos-

fellsbæ bauðst að taka þátt  

undir dyggri leiðsögn Díönu 

Jósefsdóttur stærðfræði-

kennara. Tíu efstu nemend-

unum er boðin niðurfelling 

skólagjalda á fyrstu önninni ef 

þeir koma í Borgarholtsskóla. 

Krakkarnir okkar stóðu sig að 

venju frábærlega. Þeir sem 

höfnuðu í verðlaunasætinu 

eru:  Rósborg Halldórsdóttir í 

9. bekk í fyrsta sæti; Viktor 

Ingi Ágústsson í 6. – 10. sæti. Í 

10. bekk var Aðalbjörg 

Stærðfræðikeppni Borgarholtsskóla: 

Á myndinni má sjá stolta verðlaunahafa ásamt Díönu 

Jósefsdóttur og Þórhildi Elfarsdóttur skólastjóra 

Varmárskóla við verðlaunaafhendinguna.  

Nemendur í 3. og 4. bekk Krikaskóla 

heimsóttu jafnaldra sína í Varmárskóla í 

apríl sl. Nemendur í 4. bekk Krikaskóla 

munu hefja skólagöngu í Varmárskóla næsta 

haust og ríkti því mikil eftirvænting hjá þeim 

að sjá nýja skólann sinn. Nemendur í 

Varmárskóla voru einnig spenntir að sjá nýju 

skólafélagana sína. Nemendur fengu m.a. að 

fara í útikennslu, leiki, verkefnavinnu, 

tónmennt, íslensku og stærðfræði. Tekið var 

vel á móti krökkunum og var ekki annað að 

sjá en að allir skemmtu sér vel.  

Frábær árangur nemenda Varmárskóla 

Egilsdóttir í 1. sæti, Snædís Guðrún Guð-

mundsdóttir í 2. sæti og Stefán Már Jónsson í 

5. sæti.    

Varmárskóli hreppti 1. og 2. sætið 

Heimsókn nemenda  

frá Krikaskóla 

Vegna 50 ára afmælis 

Varmárskóla var tekin sú 

ákvörðun að færa vorhátíð 

yngri deildar yfir á af-

mælishátíð skólans 

laugardaginn 2. júní 2012. 

Nemendur yngri deildar munu 

ásamt kennurum sínum og 

starfsfólki standa fyrir lifandi 

dagskrá í skólanum frá kl. 11-

13. Verið er að móta 

dagskránna og mun hún verða 

send út þegar nær dregur. Við 

viljum biðja ykkur að taka frá 

þennan dag, koma með 

nemendum í skólann og halda 

upp á 50 ára afmæli skólans 

með okkur.  

Afmæli  

Varmárskóla 

Halldór Ívar Stefánsson (l.t.v.), Erna Jökulsdóttir, Agla Þórunn Kristjánsdóttir, 

Árni Haukur Árnason og Davíð Sindri Pétursson.   

Stóra upplestrarkeppnin í 7. bekk fór fram í hátíðarsal Varmár-

skóla 15. mars sl. Fimm nemendur kepptu fyrir hönd Varmárskóla 

og Lágafellsskóla. Fulltrúar Varmárskóla voru þau Halldór Ívar 

Stefánsson, Erna Jökulsdóttir, Árni Haukur Árnason, Agla Þórunn 

Kristjánsdóttir og Davíð Sindri Pétursson. Stóðu þau sig öll með 

miklum sóma. Það var Erna Jökulsdóttir úr Varmárskóla sem 

hreppti fyrsta sætið og Halldór Ívar Stefánsson úr Varmárskóla 

varð í öðru sæti. Við óskum þessum frábæru krökkum innilega til 

hamingju með glæsilegan árangur og skemmtilegt kvöld. 
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Vel heppnuð árshátíð  
Árshátíð 8.-10. bekkjar var haldin í 

mars sl. Þema kvöldsins var gull og 

glamúr og höfðu nemendur og 

starfsfólk skólans notað þemadag-

ana fyrr í vikunni til að breyta 

skólanum í sannkallaðan veislusal. 

Að þessu sinni var borðhaldið á efri 

hæð skólans. Nemendur gæddu sér 

á glæsilegum veitingum sem Hansi 

kokkur reiddi fram og starfsfólk 

skólans þjónaði til borðs. Á meðan 

voru ýmis skemmtiatriði, svo sem 

kór drengja úr 10. bekk, árlegur 

annáll 10. bekkjar og myndband 

með hóp kennara í aðalhlutverki. 

Auk þess voru veitt verðlaun fyrir 

besta hárið, bjartasta brosið, gáfna-

ljósið o.fl. Einnig voru herrar og 

ungfrúr valdar í hverjum árgangi. 

Að loknum eftirrétti héldu gestir á 

Börn hjálpa börnum 

Stoltir og duglegir krakkar í 5. bekk 

Varmárskóla með söfnunarbaukana frá 

ABC barnahjálp. Krökkunum fannst 

fræðandi og áhugavert að heyra um 

aðstæður barna í Kenýa. 

neðri hæðina sem var sérstak-

lega glæsilega skreytt í ár. Þar 

var boðið upp á óvænt skemmti-

atriði en strákarnir í Bláum ópal 

komu og tóku lagið við góðar 

undirtektir. Að því loknu mætti 

plötusnúðurinn Heiðar Aust-

mann og þeytti skífum. Nem-

endur skemmtu sér mjög vel og 

dönsuðu fram til klukkan ellefu. Kátir og prúðbúnir nemendur úr Varmárskóla. 

Nemendur í 10. bekk unnu í vetur áhugavert og 

skemmtilegt þemaverkefni í dönsku sem lauk 

með kynningu á verkefninu fyrir bekkjarfélaga 

og kennara. Markmiðið með verkefninu var að 

nota orðaforða um mat og orð sem tengjast mat-

arvenjum á skapandi og lifandi hátt. Nemendur 

áttu m.a. að hanna veitinga- eða kaffihús. Þeir 

fundu húsnæði í Danmörku, innréttuðu það með 

húsgögnum og tækjum, bjuggu til matseðla og 

umsóknareyðublöð. Nemendur fengu einnig að 

búa til líkan af veitingahúsinu, annars vegar úr 

pappa eða í tölvuforriti.  

Hönnuðu veitinga– og kaffihús 

Krakkarnir í 5. bekk 

Varmárskóla tóku þátt í 

söfnuninni Börn hjálpa 

börnum sem ABC barna-

hjálp stendur fyrir. Þau 

söfnuðu alls 83.707 krón-

um. Peningarnir verða 

notaðir til að byggja upp 

skóla og heimavist. Starf 

ABC er fyrst og fremst 

meðal munaðarlausra og 

fátækra barna í Mathare 

dalnum sem er elsta og eitt 

verst stadda fátækrahverfið 

í Nairobi í Kenýa. Fólkið þar 

býr við slæmar aðstæður í 
bárujárnsskúrum án 

rafmagns og hreinlætis-

aðstöðu. Þriðji hver full-

orðinn einstaklingur er HIV 

smitaður. Mjög mörg börn 

eru því munaðarlaus, búa á 

götunni og ganga ekki í 

skóla.  


