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Varmárskóli Mosfellsbæ 

Jólastund, heitt kakó og söngur 

Það hefur verið mikið líf 

og fjör í Vin, útieldhúsi 

Varmárskóla nú í 

desember. Boðið var 

upp á sérstaka jóla-

stund fyrir nemendur, 

samverustund sem 

alltaf er mjög vinsæl. 

Nemendur komu með 

smákökur og fengu 

heitt kakó, sem hitað 

var yfir opnum eldi. 

Lesið var kvæðið 

Jólasveinarnir eftir Jó-

hannes úr Kötlum og 

dansað í kringum hlóð-

irnar og sungin jólalög. 

Meðfylgjandi myndir 

voru teknar þegar 2. 

bekkur átti góða 

jólastund í Vin. Þrátt 

fyrir mikinn kulda 

skemmtu allir sér vel.  

Varmártíðindi 

Rithöfundar í 

heimsókn 

 

Í Varmárskóla er 

lögð mikil áhersla á 

góða samvinnu 

heimilis og skóla. 

Varmárskóli hefst  

aftur eftir jólafrí  

6. janúar samkvæmt 

stundaskrá.  

Nemendur í 2. bekk gæða sér á heitu kakói í Vin, útieldhúsi Varmárskóla. 

Allir skemmtu sér vel, eins og sjá má á meðfylgjandi myndum.  

Starfsfólk Varmárskóla óskar 

nemendum og fjölskyldum þeirra 

gleðilegra jóla og farsældar á 

komandi ári. 

Í byrjun desember fengu 

nemendur í 8.-10. bekk 

rithöfundana Kjartan 

Yngva Björnsson og 

Snæbjörn Brynjarsson í 

heimsókn. Þeir Kjartan 

og Snæbjörn fengu á síð-

asta ári íslensku 

barnabókaverðlaunin 

fyrir fyrstu bókina sína 

sem heitir Hrafnsauga og 

er hún fyrsta bókin í 

bókaflokki sem heitir 

Þriggja heima saga. Það 

er mikilvægt fyrir okkur 

að halda bókum að börn-

um og við þökkum þeim 

Kjartani og Snæbirni 

kærlega fyrir þessa 

skemmtilegu heimsókn 

sem eflaust hefur vakið 

áhuga nemenda á að taka 

sér bók í hönd.  



Varmártíðindi 

 

Nemendur 

samankomnir 

með fánana í 

baksýn. 

Krakkarnir 

hafa verið 

duglegir að 

koma í ræðu- 

púlt og tala 

fyrir framan 

bekkinn.  

Kynntu sér lönd sem þau tengjast 

Fjalar Freyr Einarsson, raun-

greinakennari í Varmárskóla, 

var nýlega valinn fulltrúi Ís-

lands í vísindasamfélagi Scien-

tix, en það eru regnhlífasam-

tök sem stjórnað er af evrópska 

skólanetinu (EUN) á vegum 

framkvæmdastjórnar Evrópu-

sambandsins. Mikil áhersla er 

lögð á kennslu raungreina inn-

an Evrópu um þessar mundir. 

Á undanförnum árum hafa fjöl-

mörg verkefni á sviði kennslu 

náttúruvísinda, stærðfræði og 

tæknigreina hlotið opinbera 

styrki á vegum EUN. Scientix 

var stofnað til að halda utan 

Skemmtilegt leikrit 

Stór hópur nemenda í eldri deild 

hefur verið í leiklistarvali í haust. 

Fyrir skömmu bauð hópurinn upp 

á skemmtilegt leikrit sem sýnt var 

í yngri deild skólans. Áhorfendur 

skemmtu sér konunglega og var 

mikið hlegið.  

Nemendur í 4. KMH í Varmár-

skóla hafa verið að vinna í 

skemmtilegu og áhugaverðu verk-

efni, svokölluðu Fánverkefni. Um-

ræður höfðu verið í bekknum um 

uppruna nemenda og var því 

ákveðið að gera úr því sérstakt 

verkefni. Í bekknum eru m.a. nem-

endur sem tengjast með ein-

hverjum hætti löndum eins og t.d. 

Spáni, Ítalíu, Filippseyjum, Kína, 

Palestínu, Noregi, Danmörku og 

Brasilíu. Hver og einn nemandi 

gerði fána sem hann tengist, kynnti 

sér landið og tengsl sín við það. Því 

næst hélt hver og einn nemandi 

kynningu í ræðupúlti fyrir framan 

bekkinn. Þeir sem ekki vissu um 

tengsl sín við annað land gerðu ís-

lenska fánann. Verkefnið er m.a. lið-

ur í að nemendur kynnist öðrum 

þjóðum og menningu þeirra. 

Fulltrúi Íslands í Scientix 

um þessi verkefni, kynna þau og gera 

aðgengileg fyrir kennara á grunn- og 

framhaldsskólastigi. Tveir aðrir fulltrúar 

frá Íslandi eru þau Jóhanna Arnórsdótt-

ir, kennari í Menntaskólanum í Reykjavík 

og Guðjón Andri Gylfason, kennari í 

Menntaskólanum á Akureyri.  
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Gæsakrufning í líffræði 

Það var heldur betur gaman hjá 7. bekk í 

eldri deild Varmárskóla á dögunum þegar 

farið var í það spennandi og áhugaverða 

verkefni að kryfja gæs. Mikil eftirvænting 

var hjá nemendum þrátt fyrir að sumir 

ættu nokkuð erfitt með að snerta hluti 

með berum höndum. Byrjað var á að fræða 

nemendur um heim og lifnaðarhætti 

gæsategunda á Íslandi. Því næst voru 

gæsir viktaðar og krufnar, líffæri þeirra 

viktuð og skoðuð í smásjá. Nemendur 

fræddust um fæðu gæsarinnar og búseta 

með tilliti til ferðalaga gæsarinnar var 

rannsökuð. Nemendur voru mjög 

áhugasamir, en sumir hverjir einnig furðu 

lostnir eins og myndirnar bera með sér.     

Aðventusöngur kórsins 

 

Miklar annir hafa verið hjá 

Skólakór Varmárskóla, en að-

ventan er sá tími sem mest er 

að gera hjá kórnum. Kórinn 

söng m.a. þegar kveikt var á 

jólatré Mosfellsbæjar á miðbæj-

artorginu og einnig með Kamm-

erkór Mosfellsbæjar í Kjarna. 

Kórinn var tvíbókaður í byrjun 

desember en þá fóru eldri 

krakkarnir á Hjúkrunarheimilið 

Mörk, en þau yngstu á Eir-

hamra að syngja í samveru-

stundinni „Gaman saman.“ Kór-

inn söng einnig á jólatónleikum 

í Lágafellskirkju ásamt Grétu 

Salome, Jøgvan, Friðrik Ómari 

og Heiðu Ólafs. Þá söng kórinn 

á aðventukvöldi í Lágafells-

kirkju ásamt Grétu Hergils sem 

söng einsöng. Kórinn söng einn-

ig með Strætókórnum á þremur 

öldrunarheimilum í Reykjavík. 

Jólatónleikar Skólakórs Varmár-

skóla voru haldnir 12. des. og þau 

yngstu sungu í jólastund barna-

starfsins í Lágafellskirkju 15. des. 

Að lokum má geta þess að kórinn 

syngur á öllum jólaskemmtunum 

Varmárskóla. Stjórnandi Skóla-

kórs Varmárskóla er Guðmundur 

Ómar Óskarsson. 

Efnilegir nemendur í 

hönnun og sköpun  


