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Varmárskóli Mosfellsbæ 

Nám undir berum himni 

Útikennsla er alltaf 
vinsæl á meðal nem-

enda, sérstaklega í góðu 
veðri. Falleg náttúra í 

grennd við Varmárskóla 
gerir það að verkum að 
margir kennarar eru 

duglegir að kenna undir 
berum himni. Varm-
árskóli hefur verið 
virkur og leiðandi í 

útinámi í Mosfellsbæ.  

Varmártíðindi 

Leikhúsferð 

10. bekkjar  

Í byrjun október fór 10. 
bekkur að sjá Engla 

alheimsins í 
Þjóðleikhúsinu ásamt 

íslenskukennurum sínum. 
Krakkarnir hafa verið að 
lesa samnefnda skáldsögu 

eftir Einar Má Guð-
mundsson ásamt því sem 

þeir hafa horft á kvikmynd 
sem gerð var eftir bókinni. 

Það var því skemmtileg 
viðbót að sjá verkið á 

leiksviði og ekki síðra að fá 
að hitta og spjalla við 

nokkra leikara og sjálfan 
leikstjórann að sýningu 

lokinni.  

Byrjendalæsi innleitt í skólann 

Í Varmárskóla er lögð 
mikil áhersla á góða 
samvinnu heimilis og 

skóla. Í því sambandi eru 
t.d. haldnir sérstakir 

foreldradagar þar sem 
foreldrar mæta í skólann, 

fylgjast með börnum 
sínum og kynna sér 

námsefnið. Þá hafa einnig 
verið haldnar svokallaðar 

foreldrakynningar þar 
sem foreldrar mæta í bekk 

barna sinna og segja frá 
starfi sínu. Einnig hafa 

bekkir farið í heimsókn á 
vinnustað foreldra sinna. 
Markmiðið með þessu er 
að börnin fræðist um hin 
ýmsu störf í þjóðfélaginu. 

Gott samstarf 

heimilis og skóla 

Byrjendalæsi var innleitt 
í Varmárskóla nú í 
haust. Um er að ræða 
nýja aðferð í lestrarnámi 
barna sem hefur það 
markmið að börn nái 
góðum árangri í læsi sem 
allra fyrst á skólagöngu 
sinni. Áhersla er lögð á 
að nota texta sem kveikir 
áhuga þeirra, ýtir undir 
ímyndunaraflið, hvetur 
þau til gagnrýninnar 
hugsunar og veitir þeim 
tækifæri á að mynda 
merkingarbærar teng-
ingar við eigið líf. Byrj-
endalæsið verður notað í 

1.- 4. bekk. Um er að ræða 
tveggja ára þróunarverk-
efni. Rannsóknir sýna að 
því fyrr sem foreldrar taka 

þátt í lestrarnámi barna 
þeirra, því árangursríkari 
verður lestrarnámið.  

Nemendur með verkefni sem þeir hafa unnið í Byrjendalæsi. 
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Nemendur hafa almennt sýnt mikinn áhuga á spjaldtölvum. Þeir eru fljótir 

að læra á nýja tækni með því að fikra sig áfram.  

Nemendur læra á spjaldtölvur  

Að hugsa vel um náttúruna 

Nemendur eru mjög duglegir að flokka.  

Eins og kunnugt er fékk Varm-
árskóli Grænfánann vorið 
2012. Um er að ræða alþjóðlegt 
verkefni til að auka umhverfis-
mennt og styrkja umhverfis-
stefnu í skólum. Þeir skólar 
sem vilja komast á græna grein 
í umhverfismálum leitast við 
að stíga skrefin sjö, sem eru 
ákveðin verkefni sem efla vit-
und nemenda, kennara og 
annarra starfsmanna skólans 
um umhverfismál. Við Varm-
árskóla er starfrækt um-
hverfisnefnd og er fundað 
reglulega um það sem betur 
má fara í umhverfismálum. 
Flokkun er í gangi, nemendur 
týna rusl af skólalóðinni, spara 
rafmagn og margt fleira. Í 
haust tóku nemendur einnig 
þátt í söfnun á birkifræjum 
sem notuð verða til að græða 
skóga.   

Nemendur safna birkifræjum í grennd við skólann 

sinn. Fræin verða notuð til að græða skóga. 

Kenna eldri borgurum 

á fésbókina 

Vel heppnuð ferð í Þórsmörk 

Í haust voru teknar í notkun spjaldtölvur við Varmárskóla, 
bæði í eldri og yngri deild. Nemendur hafa sýnt spjaldtölvun-

um mikinn áhuga og greinilegt að þetta kennslutæki höfðar vel 
til fjölmargra nemenda. Kennarar hafa einnig haft á orði að 

þeir nemendur sem eiga e.t.v. erfiðara með hefðbundið bóklegt 
nám eigi auðveldara með að læra í gegnum spjaldtölvur.  

Í byrjun október fór 9. bekkur í Varmárskóla í 
skemmtilega ferð í Þórsmörk. Ferðin var vel sótt 
og var gist eina nótt. Farið var með rútu og fóru 

þrír umsjónarkennarar með í ferðina. Ferðin 
tókst mjög vel, en ferðir sem þessar eru ætlaðar 
til að styrkja og efla samskipti nemenda. Farið 
var í göngutúra, þar á meðal spennandi mið-

næturgöngu, pylsur grillaðar og sagðar drauga-
sögur. Veðrið var eins og best verður á kosið og 

ríkti almennt mikil ánægja með ferðina. 

Oft er rætt um að brúa þurfi bilið 
á milli kynslóða. Í því sambandi 

hefur Varmárskóli nú boðið upp á 
nýjan valáfanga fyrir eldri nem-
endur skólans, sem felst í því að 

þeir kenna eldri borgurum á 
tölvur. Fjölmargt verður tekið 
fyrir, s.s. kennsla á fésbókina, 

ritvinnsla og netnotkun. Um er að 
ræða samstarf milli eldri borgara 
og Varmárskóla og er kennslan 
eldri borgurum að kostnaðar-

lausu. Eldri borgarar hafa haft á 
orði að unglingarnir séu til 

mikillar fyrirmyndar.  

Unglingar í Varmárskóla: 
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Mikið fjör á 80’s balli  
Þann 2. október síðastliðinn var 
haldið ball fyrir nemendur í eldri 
deild skólans. Þemað var 80´s og 
tónlist og klæðnaður var í anda 
þess áratugar. Mæting var mjög 
góð, margir í búningum og fólk 
virtist skemmta sér vel. Plötu-

snúðar voru Gylfi og Marinó í 10. 
bekk og voru þeir hreint út sagt 

frábærir. Góð skemmtun sem 
tókst einstaklega vel.  

Hittu vinabekkinn á Skype 
Bleikur dagur 

 

Þemadagar eru haldnir í 
Varmárskóla síðasta föstudag hvers 

mánaðar. Þá mætir starfsfólk og 
nemendur skólans í skringilegum 

fatnaði, með hatta, sólgleraugu, eða 
sérstakur litur verður fyrir valinu. 

Þemað fyrir október var bleiki 
liturinn, eins og sjá má á myndinni. 

Varmárskóli er einn tveggja skóla 
á landinu sem í haust hafa tekið 
þátt í verkefninu „Komum heim-
inum í lag.“ Nemendur í 7. KÁ 
hafa ásamt Kristínu Ástu Ólafs-
dóttur, umsjónarkennara sínum, 
unnið að verkefni með vinabekkn-
um sínum í Kariobangi skólanum 
í Nairobi í Keníu í samstarfi við 
ABC barnahjálp.  
Krakkarnir bjuggu til spurningar 
til að leggja fyrir kenísku krakk-
ana ásamt því að svara spurn-
ingum sem brunnu á þeim á móti. 
Einnig bjuggu krakkarnir til 
veggspjöld með ýmsum fróðleiks-
molum um Ísland, íslenska nátt-
úru, snjó, áhugamál íslenskra 
barna og margt fleira. Krakkarnir 
tóku myndir og myndbönd í skól-
anum og fengu á móti myndir og 

myndbönd frá vinabekknum. Vina-
bekkirnir hittust síðan á Skype og 
spurðu og svöruðu spurningum, 
sungu, kynntu fána landanna, 
sýndu veggspjöldin og fleira. Við-
staddir voru gestir frá ABC barna-
hjálpinni ásamt því sem fréttafólk 
frá Stöð 2 og Vísi kom og tók viðtöl 
við krakkana.  

Fjölmiðlar sýndu verkefninu áhuga og 

mættu á staðinn. 


