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Varmárskóli Mosfellsbæ 

Flottir krakkar á vorhátíð  

Það var mikið líf og fjör á 

vorhátíð Varmárskóla sem 

fram fór dagana 8. og 9. 

apríl síðastliðinn. Boðið 

var upp á fjölmörg atriði 

sem nemendur höfðu lagt 

mikla vinnu í og æft stíft 

að undanförnu s.s. dans, 

söng, leikatriði og blokk-

flautuspil. Einnig kom 

skólakórinn fram. Á með-

fylgjandi myndum má sjá 

nokkur af þeim fjölmörgu 

atriðum sem í boði voru. 

Nemendur stóðu sig með 

miklum sóma.  

Varmártíðindi 

Afmælisskákmót 

Vinaleiðar  

Varmárskóli hefst  

aftur eftir páskafrí  

22. apríl samkvæmt 

stundaskrá.  

Boðið var upp á fjölmörg atriði sem nemendur og starfsfólk skólans 

hafa lagt mikla vinnu í að undanförnu, s.s. dans, söng og leikatriði.  

Afmælisskákmót 

Vinaleiðar, sem hófst 12. 

febrúar síðastliðinn, hefur 

gengið vonum framar, en 

mikill áhugi er á skák 

innan skólans. Þórhildur 

Elfarsdóttir, skólastjóri 

Varmárskóla og Ástrós 

Hind Rúnarsdóttir í 6. 

EHS opnuðu mótið. Alls 

kepptu 85 nemendur í 5. 

og 6. árgangi. 

Undirbúningsnefnd sá um 

alla skipulagningu ásamt 

mótstjóra, Þórdísi 

Ásgeirsdóttur kennara og 

djákna í Vinaleið skólans.  

Fulltrúi skólans í sigurliðinu 
Arndís Hjörleifsdóttir í 7. KH í Varmárskóla 

lenti í þriðja sæti í Stóru upplestrar-

keppninni sem fram fór í Varmárskóla þann 

27. mars s.l. Aðrir fulltrúar skólans voru þau 

Kolfinna Iðunn Atladóttir, Katrín Helga 

Davíðsdóttir, Þórhildur Kristbjörnsdóttir og 

Jökull Andrésson. Þau stóðu sig öll með 

mikilli prýði. Sigurvegarinn í ár varð 

Ástríður Magnúsdóttir úr Lágafellsskóla. Í 

öðru sæti varð Andri Már Guðmundsson 

einnig úr Lágafellsskóla.  
Arndís Hjörleifsdóttir (l.t.v.), Ástríður 

Magnúsdóttir og Andri Már Guðmundsson. 



Varmártíðindi 

 

Vel heppnaðir þemadagar  

Skemmtikvöld hjá 7. bekk var haldið 19. mars s.l. Nemendur höfðu skreytt 

salinn í eldri deild og um kvöldið mættu þeir síðan prúðbúnir og skemmtu 

sér fram eftir kvöldi. Umsjónarkennarar sýndu annála starfsfólks og 

nemenda ásamt skemmtilegri myndasýningu af starfsfólki skólans á yngri 

árum, en áður hafði þetta verið sýnt á árshátíð eldri nemenda. Að því loknu 

hófust skemmtiatriði þar sem farið var í spurningakeppni, nokkrar stúlkur 

sýndu dansatriði og farið var í kappát á milli bekkja. Að skemmtiatriðunum 

loknum var haldið diskótek sem nemendur í 9. bekk stóðu fyrir ásamt því 

sem krökkunum gafst kostur á að láta taka myndir af sér í 

myndaherberginu. 

Nemendur í 9. bekk í Varmárskóla 

hafa verið að vinna í áhugaverðum 

verkefnum í samfélagsfræði í vetur, 

m.a. um hernámið á Íslandi. Í því 

sambandi útbjuggu þau úrklippubók 

með ritgerð um hernámið og viðtal 

við einstakling sem upplifði her-

námið. Einnig áttu þau að skálda 

sögu um hermann, setja sig í hans 

spor, segja frá bakgrunni hans og 

hvernig Ísland hafi komið honum 

fyrir sjónir. Nemendur áttu einnig 

að skálda dagbók unglings á 

hernámstímanum og að finna 

myndir og blaðagreinar frá 

viðkomandi tímabili.  

Þemadagar eru haldnir ár hvert í Varmárskóla. Að þessu 

sinni var lífbreytileiki skoðaður frá ýmsum skemmtilegum 

sjónarhornum. Fjölmargt skemmtilegt og áhugavert var gert 

í því sambandi, m.a. fóru nemendur í yngri deild í heimsókn í 

Húsdýragarðinn, á söfn á Akranesi, kveiktur var eldur í 

útieldhúsi skólans, fjallað var um Afríku, þjóðfána og margt 

fleira skemmtilegt. Í eldri deild voru ýmiss tímabil tekin 

fyrir, s.s. 80‘s tímabilið. Það er ávallt góð tilbreyting fyrir 

nemendur og starfsfólk skólans að brjóta upp skólastarfið 

með þessum hætti. 

Fjörugt skemmtikvöld 7. bekkjar Verkefni um hernámið 
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Glæsileg árshátíð  

Árshátið 8.-10. bekkjar var haldin 13. mars síðastliðinn. 

Skólinn var glæsilega skreyttur en þema árshátíðarinnar 

í ár var litagleði. Starfsfólk skólans brá sér m.a. í gervi 

þjóna, matreiðslumanna og ljósmyndara. Ýmislegt var 

gert sér til skemmtunar og má þar helst nefna annál 

nemenda, annál starfsfólks, glærusýningar og söng. DJ 

Sveppz þeytti skífum og söngvarinn Jón Jónsson var 

leynigestur kvöldsins. Að vanda var ljósmyndaherbergi á 

árshátíðinni. Hátíðin gekk mjög vel í alla staði og voru 

nemendur til mikillar fyrirmyndar. 

 

Skólakór Varmárskóla fagnar 35 ára starfsafmæli í vor en kórinn tók 

til starfa haustið 1979. Tónleikar verða í Guðríðarkirkju sunnudaginn 

18. maí kl. 16. Ráðgert er að opna síðu á Facebook og fá fyrrverandi 

kórfélaga til að koma fram á tónleikunum bæði sem einsöngvarar og í 

hópum, en margir kórfélagar hafa lagt stund á söng eftir þátttöku sína 

í skólakórnum og nokkrir náð langt á því sviði. Skólakórinn kom fram 

á tónleikum í Fjölbrautaskóla Mosfellsbæjar 13. mars ásamt 

Karlakórnum Stefni, hljómsveitinni Kaleo o.fl. Tónleikarnir eru 

haldnir til að styrkja kaup á flygli fyrir skólann. 

Fótbolti í ullarsokkum Afmæli skólakórsins 

Íþróttadagur í eldri deild 

Varmárskóla var haldinn 13. mars s.l.  

undir stjórn Siggeirs og Óðins 

íþróttakennara. Nemendur í 7.-10. 

bekk kepptu í hinum ýmsu 

óhefðbundnu íþróttum og höfðu allir 

gaman af. Til dæmis var keppt í 

fótbolta í ullarsokkum, þrautabraut á 

blautu gólfi og í reipitogi þar sem 7. 

bekkur stóð uppi sem sigurvegari.  

     
8.- 10. bekkjar 


