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Varmárskóli Mosfellsbæ 

Skólaslit og húllumhæ  
Það var mikið fjör á skólalóð 

Varmárskóla á skólaslitunum 

þann 4. júní s.l. Nemendur 

tóku þátt í ýmsum þrautum 

og leikjum auk þess sem boðið 

var upp á andlitsmálun og 

pylsur fyrir alla. Að því loknu 

fóru nemendur í sínar 

heimastofur þar sem þeir 

fengu afhentar einkunnir. 
Myndir/Kristín Vald. 

Varmártíðindi 

Gleðilegt sumar. 
Sjáumst hress og 

kát í haust. 

Varmárskóli fær Grænfánann í annað sinn 
Varmárskóli fékk afhentan Grænfánann í 

annað sinn við hátíðlega athöfn 4. júní s.l. 

Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni til 

að auka umhverfismennt og styrkja um-

hverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja 

komast á græna grein í umhverfismálum 

leitast við að stíga skrefin sjö. Þegar því marki 

er náð fá skólarnir leyfi til að flagga Grænfán-

anum næstu tvö ár en sú viðurkenning fæst 

endurnýjuð ef skólarnir halda áfram góðu 

starfi. Varmárskóli fékk Grænfánann árið 

2012 og var honum flaggað í fyrsta skipti við 

hátíðlega athöfn á 50 ára afmæli skólans.  Nemendur passa vel upp á Grænfánann. 

Krakkarnir í 6. bekk í 

Varmárskóla fóru í svo-

kallað eggjastuð fyrir 

skömmu en það er ákveðin 

hefð við skólann. Krakk-

arnir gera þá tilraun með 

egg, þ.e. pakka inn tveim-

ur eggjum sem síðan eru 

látin detta úr ákveðinni 

hæð af skólabyggingunni. 

Sumir bjuggu til fallhlífar 

á pakkana sína en aðrir 

létu sér nægja að vera með 

eggin vel innpökkuð.  

Eggjastuð 

VIRÐING 

JÁKVÆÐNI 

FRAMSÆKNI 

UMHYGGJA 



Varmártíðindi 

 

Komust í undanúrslit í BEST 
Fjórir nemendur úr 9.HMH í Varmárskóla komust í undanúrslit í 

BEST stærðfræðikeppninni. Keppnin, sem haldin er fyrir alla 9. 

bekki á Íslandi, er einnig haldin í Noregi, Danmörku, Finnlandi og 

Svíþjóð. Keppendur eru bekkir en ekki einstaklingar enda táknar 

BEST, bekkirnir keppa í stærðfræði. Þeir sem fara í undanúrslit 

gera bekkjarverkefni sem í þetta sinn hafði titilinn Stærðfræði og 

Lýðfræði. Bekkurinn valdi að fjalla um heimabæ sinn Mosfellsbæ og 

var þar fólksfjöldi aðal umfjöllunarefnið. Krakkarnir fengu aðstoð 

við útprentun korta af bænum hjá bæjarskrifstofunni ásamt öðrum 

upplýsingum. Fjórir nemendur kepptu fyrir hönd bekkjarins, þau 

Davíð, Jóel, Erna og Karen. 

Glæsilegt lokahóf 10. bekkjar 

Davíð, Jóel, Karen og Erna kepptu fyrir hönd skólans 

og stóðu sig með mikilli prýði. Mynd/Kristín Ásta. 

Fjölmargir nemendur í 7.-10. 

bekk Varmárskóla eru í 

landsliði, landsliðsúrvali, og 

hafa keppt á alþjóðavettvangi 

eða sett landsmet í sinni 

íþróttagrein. Nemendur sem 

um ræðir eru: Kristófer Karl 

Karlsson/golf, Vigdís Helga Eyj-

ólfsdóttir, Níels Salómon 

Ágústsson og Aldís Inga Rich-

ardsdóttir/takwando, Aron 

Freyr Arnarsson/box, Kolbeinn 

Tómas Jónsson/frjálsar íþróttir, 

Adam Elí Inguson og Viktor Elí 

Sturluson/fimleikar, Guðrún 

Elísabet  Björgvinsdóttir /

listdans á skautum, takwando, 

Skólakór Varmárskóla fagnaði nýlega 

35 ára afmæli sínu með glæsilegum 

tónleikum sem haldnir voru í 

Guðríðarkirkju. Tónleikarnir voru vel 

sóttir og fóru fram úr björtustu vonum 

Guðmundar Ómars, sem stýrt hefur 

starfi kórsins frá upphafi. Auk 

skólakórsins komu fyrrverandi 

kórfélagar fram á tónleikunum, en það 

voru þau Ingunn Huld Sævarsdóttir 

tónmenntakennari sem flutti 

frumsamin lög og söngvararnir Íris 

Hólm Jónsdóttir og Karl Már 

Lárusson. Einnig söng frábær 

kvennakór fyrrverandi félaga nokkur 

lög og  tók þátt í samsöng skólakórsins 

í fjölmörgum lögum. Undirleikari á 

tónleikunum var Hrönn Helgadóttir 

organisti í Guðríðarkirkju, en hún er 

einnig fyrrverandi félagi í Skólakór 

Varmárskóla. 

Skólakórinn 35 ára 

Afreksnemendur í íþróttum 

Erna Sóley Gunnarsdóttir/frjálsar, 

glíma, Axel Óskar Andrésson/

knattspyrna, Alexander Sigurðsson/

fimleikar og Kristín Þóra Birgisdóttir/

knattspyrna. Mynd/Kristín Ásta. 

FJÖLMARGAR FLEIRI FRÉTTIR 

AF SKÓLASTARFI  

VARMÁRSKÓLA ER AÐ FINNA Á 

VARMARSKOLI.IS 

Útskrift 10. bekkjar var haldin 

við hátíðlega athöfn á sal eldri 

deildar skólans 4. júní s.l. 

Nokkrir nemendur hlutu viður-

kenningar fyrir frammistöðu 

sína við lok 10. bekkjar og var 

það Þórhildur skólastjóri sem 

færði þeim bókagjafir. Að lokum 

voru nemendum afhentar eink-

unnir og umsjónarkennarar 

færðu þeim rósir í kveðjuskyni. 

Að athöfninni lokinni var boðið 

upp á veitingar sem foreldrar 

10. bekkinga höfðu lagt á hlað-

borð í matsal skólans en það 

voru foreldrar nemenda í 9. bekk 

sem sáu um borðhaldið. 

Starfsfólk Varmárskóla óskar út-

skriftarnemum velfarnaðar í fram-

tíðinni og þakkar fyrir ánægjulega 

samveru á liðnum árum. 

Nemendum voru færðar bókagjafir fyrir góða 

frammistöðu. Mynd/Kristín Ásta. 



Varmártíðindi Varmártíðindi    
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Útivistardagar 

Á hverju ári í lok skólaársins eru haldnir sérstakir 

útivistardagar í Varmárskóla. Þá fer starfsfólk 

skólans með nemendur í hinar ýmsu ferðir þar sem 

áhersla er lögð á útiveru. Í ár var farið í fjölbreyttar 

ferðir að venju, s.s. skógarferðir, fjöruferðir, sund, 

hoppað í Köldukvísl, bæjarferðir, Ævintýragarðinn, 

Víkingavöllinn o.fl. Varmárskóli er staðsettur í 

mikilli náttúruparadís og er ávallt lögð áhersla á að 

kenna nemendum að njóta náttúrunnar sem og að 

ganga vel um umhverfi sitt. 

 

Undanfarnar vikur hafa nemendur í 10. bekk verið í 

starfskynningum víðsvegar um höfuðborgarsvæðið. Nemendurnir 

heimsóttu vinnustaði, fylgdu starfsmönnum eftir, tóku viðtöl og öfluðu 

sér upplýsinga um fyrirtækið. Að starfskynningunum loknum unnu 

nemendur úr upplýsingum, settu saman bæklinga, myndbönd, 

glærusýningar o.fl. Afraksturinn var svo sýndur á sýningu í skólanum. 

Nemendur höfðu útbúið bása á sal skólans þar sem þeir kynntu 

viðkomandi störf og fyrirtæki fyrir kennurum, foreldrum og 

samnemendum. Sýningin var fjölbreytt og skemmtileg og greinilegt að 

nemendur höfðu lagt mikla vinnu í verkefnið. Myndir/Kristín Ásta. 

Kynning á lokaverkefni 10. bekkjar 

8.- 10. bekkjar 

Eitt af verkefnum 5. bekkjar í 

Varmárskóla í vetur var að vinna 

skemmtilegt samvinnuverkefni í 

textílmennt og myndmennt. Í 

myndmennt bjuggu nemendur til 

hausa úr pappamassa og máluðu. Í 

textílmennt voru saumaðar kjólar á 

handbrúðurnar. Útkomuna má sjá á 

myndinni hér að ofan. 

Bjuggu til handbrúður 

Mynd/Kristín Ásta. 


