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Varmárskóli Mosfellsbæ 

Lestur er skemmtilegur   
Í Varmárskóla hefur 

ávallt verið lögð mikil 

áhersla á lestur nem-

enda. Í kjölfar aukinnar 

umræðu um mikilvægi 

lesturs barna ætlar 

Varmárskóli að styrkja 

enn frekar stoðir nem-

enda á þessu sviði með 

því að kalla eftir aukinni 

þátttöku foreldra á 

heimalestri barna sinna. 

Varmárskóli er reglulega 

með lestrarátak í gangi 

yfir skólaárið. Nú stend-

ur t.d. yfir lestrarátak 

Ævars vísindamanns en 

það er ætlað að kveikja 

áhuga barna í 1.- 7. bekk 

í grunnskólum landsins 

á lestri.  Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt 

fram á að grunnurinn að 

góðri lestrarfærni er 

Varmártíðindi 

Þessar stöllur eru heldur betur áhugasamar um lesturinn. 

Læra um eldgosið og búa til fugla 
Nemendur í 3.IE hafa 

fylgst vel með gosinu í 

Holuhrauni. Þau hafa m.a. 

verið að lesa greinar í 

blöðum og horft á myndir. 

Umsjónarkennari þeirra, 

Ingibjörg Eyþórsdóttir, fékk 

hraun úr gosinu sem vakið 

hefur mikla forvitni og 

áhuga nemenda. Ingibjörg 

lét slípa hraunmolann og 

ætlar að búa til hálsmen úr 

honum. Þess má geta að 

allir nemendur í 3. bekk 

eru að búa til svartþresti úr 

pappír í tengslum við 

Byrjendalæsi. 

Nemendur í 3. IE með fallegu pappírsfuglana sem þau bjuggu til 

og hraunmola úr gosinu. 

Varmárskóli bauð upp á 

forvarnarfræðslu fyrir 

foreldra/forráðamenn og 

börn í 5. bekk fyrir 

skömmu þar sem farið var 

yfir ýmis atriði sem geta 

komið börnum í vanda, 

s.s. tölvunotkun, ofbeldi í 

tölvuleikjum, sjón-

varpsþætti, netið, nekt, 

Facebook o.fl. Mæting var 

góð, sem sýnir að 

foreldrar vilja vera vak-

andi fyrir því að vernda 

börnin sín. Fundurinn var 

á vegum Marita og IOGT 

og var í boði ABC 

Barnahjálp. 

VIRÐING 

JÁKVÆÐNI 

FRAMSÆKNI 

UMHYGGJA 

Fræðsla um 

forvarnir  

lagður á fyrstu æviárum 

barnsins. Því betri málþroska 

sem það hefur, því betur er það 

í stakk búið til að takast á við 

lestrarnám. Foreldrar og for-

ráðamenn barna eru því 

hvattir til að gefa sér góðan 

tíma til að sinna þessum mikil-

væga þætti sem lestur er.  

Þemadagar  

Varmárskóla  

14.-16. okt. 

Starfsdagur og vetrarfrí er 22.- 24. okt. 
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Umhverfismál í öndvegi 

Nemendur í smíði í eldri 

deild hafa farið út í góða 

veðrið undanfarið og klippt 

niður efni sjálf sem þau 

hafa svo lært að tálga og 

kljúfa úr með exi. Margrét 

Lára Eðvarðsdóttir smíða-

kennari, sem einnig er garð-

yrkjufræðingur, hefur í 

leiðinni frætt nemendur um 

umhirðu grænna svæða í 

kringum skólann. 

Varmárskóli bauð foreldrum í 

heimsókn í skólann miðviku-

daginn 17. september síðast-

liðinn. Það var ánægjulegt hve 

margir sáu sér fært að líta við, 

þiggja kaffisopa, hlýða á kynn-

ingu á áherslum skólaársins, 

hitta kennarana og kynnast 

starfi barnanna sinna. Að því 

loknu var foreldrum boðið upp á 

morgunkaffi í skólanum.  

Varmárskóli náði því markmiði að fá Grænfánann 

afhentan í annað sinn síðastliðið vor. Mikilvægt er 

að markvisst sé unnið áfram að umhverfismálum 

skólans og við stefnum auðvitað að því að fá fánann 

aftur að tveimur árum liðnum. 

   Umhverfisnefnd starfsfólks hélt fyrsta fund skóla-

ársins mánudaginn 22. september. Ákveðið var að 

samgöngur og lýðheilsa verði viðfangsefnin í Græn-

fánaverkefninu næstu tvö árin.  Á þemadögum að 

þessu sinni verða samgöngur teknar fyrir. Lögð 

verði áhersla á vistvænar samgöngur og holla 

hreyfingu. Draga mætti úr notkun á einkabílum 

með því að hvetja til hjólreiða eða að nemendur 

komi gangandi. Nýta einnig betur almenningssam-

göngur.   

   Á fundinum var farið yfir markmiðið að fylgja 

eftir flokkun á pappír, fernum, plasti, lífrænum 

úrgangi, rafhlöðum og skilagjaldaumbúðum, en 

þetta á að flokka í öllum stofum þar sem aðstaða er 

til. Tryggja þarf að flokkun sé rétt. Ílát þurfa að 

vera hrein og fara í rétta kassa. Það mætti líka 

Sækja efnivið og smíða og tálga  Foreldrar í heimsókn 

Hollt og gott nesti í skólann 

draga úr einnota umbúðum með því að hvetja nemendur og 

foreldra til að nota margnota ílát eins og brúsa og 

nestisbox. Búið er að velja fulltrúa í umhverfisnefnd í öllum 

bekkjum yngri deildar og verður fundað reglulega með þeim 

í allan vetur.  

Mosfellsbær er heilsuefl-

andi samfélag, þ.e. lögð er 

áhersla á að styrkja grunn-

inn að góðri heilsu, vellíðan 

og auknum lífsgæðum bæj-

arbúa. Nemendur Varmár-

skóla eru því hvattir til að 

koma með hollt og gott 

nesti í skólann, sem gerir 

þeim kleift að líða betur í 

skólanum og takast á við 

verkefni dagsins.  

12 ára og yngri mega ekki 

vera úti eftir kl. 20. 

13—16 ára börn mega ekki 

vera úti eftir kl. 22.  

Nemendur flokka samviskusamlega í endurvinnslutunnur sem komið 

hefur verið fyrir í græna rými skólans.  
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Kórstarfið fer vel af stað - CD diskur í vinnslu 

Skólakór Varmárskóla hélt uppá 35 ára afmæli sitt með 

afmælistónleikum í Guðríðarkirkju þann 18. maí síð-

astliðinn. Tónleikarnir voru vel sóttir og voru hinir glæsi-

legustu. Eldri kórfélagar tóku þátt í tónleikunum bæði með 

kórsöng og einsöng. Tónleikarnir voru teknir upp og er CD 

diskur í vinnslu sem hægt verður að nálgast innan tíðar. 

Kórstarfið hefur farið vel af stað í haust og mikill áhugi er 

hjá krökkunum. Töluverð fjölgun er í unglingakórnum, sem 

var fámennur á síðasta skólaári og munar þar mestu að allir 

sjöundu bekkingar halda áfram. Skólakórinn stefnir að 

þátttöku í Landsmóti íslenskra barnakóra í vor, en mótin 

eru haldin annað hvert ár og hefur kórinn tekið þátt í þeim 

flestum frá byrjun. 

 

Stjórn nemendafélagsins  

Uppeldi til ábyrgðar 
Efri röð frá vinstri: Fanney ritari, Júlíana 

formaður og Sif varaformaður  

Neðri röð frá vinstri: Mummi (Guðmundur 

Árni) og Úlfar Darri meðstjórnendur. 

Blokkflautukennsla Nemendur í 2. og 3. 

bekk í Varmárskóla fá kennslu á blokkflautu. 

Nemendur eru mjög áhugasamir um námið og 

fá m.a. að spila á vorhátíð skólans.   

Nýlega fór 5. bekkur í útitíma í 

náttúrufræði. Farið var að Varmá og 

Köldukvísl og rætt um muninn á ánum. 

Því næst var farið með vatnasjá ofan í 

Köldukvísl og allir nemendurnir skoð-

uðu ána í gegnum vatnasjá. Nemendur 

sáu m.a. flundru, ásamt því að sjá 

árbotninn, þangið sem þar lifir og fleira 

áhugavert. Steinar voru teknir úr ánni 

og lífríkið á þeim skoðað með stækk-

unargleri. Sáust m.a. liðormar og púpur. 

Liðormar og púpur 

Í Varmárskóla hefur verið tekin upp stefnan Uppeldi til ábyrgðar en hún gengur út á 

að kenna börnum sjálfsstjórn og sjálfsaga með því að efla þeirra innri sálarstyrk.  


