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Varmárskóli Mosfellsbæ 

Spjalla við jafnaldra sína á skandinavísku    

Í Varmarskóla hefur ver-

ið unnið öflugt starf í 

ýmsum þróunarverkefn-

um bæði innan skólans 

og í samstarfi við erl-

enda skóla. Nemendur  í 

8. KH eru að fara af stað 

með skemmtilegt og 

áhugavert verkefni þar 

sem þeir vinna með öðr-

um nemendum í Skandi-

navíu. Verkefnið felst 

m.a. í því að krakkarnir 

spjalla „online“ við nem-

endur á svipuðum aldri 

frá  Álandseyjum, Sví-

þjóð, Danmörku og Ís-

landi. „Þetta tilheyrir 

dönskuáfanganum þeirra 

og verkefnið gengur út á 

okkar sameiginlega 

tungumálagrunn og að 

við eigum að nota 

skandinavískt mál til að 

tala saman, en ekki allt-

af að grípa í enskuna,“ 

Varmártíðindi 

Þessar hressu stúlkur hafa æft sig vel í að tala skandinavísku, enda 

eru þær að fara að spjalla við erlenda jafnaldra sína.  

Nemendur í 5. bekk með skilgreiningu á hlutverki kennara og 

nemenda, sem umsjónarkennari og nemendur semja sameiginlega.  

Nemendur í 10. bekk 

fengu á dögunum 

afhentar skólapeysur, en 

hefð er fyrir því að 10. 

bekkur kaupi sér 

merktar peysur. Merkið á 

peysunum er teiknað af 

Jóhanni Gylfa í 10. EJ.  

VIRÐING 

JÁKVÆÐNI 

FRAMSÆKNI 

UMHYGGJA 

Skólapeysur  

segir Kristjana Hafliða-

dóttir, dönskukennari í 

Varmárskóla, sem hefur 

veg og vanda af verkefninu. 

„Þeim er í raun bannað að 

Hlutverk nemenda og kennara 

tala ensku í verkefninu, vegna 

þess að við viljum að nemend-

ur eflist í að nota skandinav-

ísku og læri að nota þetta 

fallega tungumál.“  

Spurningalið Varmárskóla 

er komið í 16 liða úrslit í 

Spurningakeppni grunn-

skóla. Liðið, sem sigraði 

lið Lágafellsskóla 13. nóv., 

er skipað Þorsteini, Hall-

dóri, Árna Hauki úr 10. 

bekk og Hrafni og Guð-

mundi Árna úr 9. bekk. 

Í Varmárskóla er verið að 

innleiða agastefnuna Upp-

eldi til ábyrgðar en hún 

felur í sér að kenna börn-

um sjálfsstjórn og sjálfs-

aga með því að efla þeirra 

innri sálarstyrk. Stefnan 

kallar m.a. eftir því að sett-

ar eru stofureglur/bekkjar-

reglur, sem umsjónarkenn-

ari og nemendur semja 

sameiginlega. Þá er hlut-

verk kennara og nemenda 

skilgreint og haft sýnilegt í 

heimastofu nemenda.  

Við þökkum foreldrum 

fyrir góða mætingu í 

foreldraviðtölin 

Varmárskóli í úrslit 
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Gerður Kristný í heimsókn 

Í Varmárskóla er unnið eftir 

svokölluðu lotukerfi í stærðfræði og 

íslensku. Lotukerfið felur í sér að 

námsmarkmiðum er skipt niður í 

lotur og í lok hverrar lotu er tekið 

próf. Lotukerfið tekur mið af náms-

stöðu hvers og eins nemanda, gerir 

nemendum kleift að vinna á sínum 

eigin hraða og er þar af leiðandi ein-

staklingsmiðaðra. Með lotukerfinu 

læra nemendur einnig að taka aukna 

ábyrgð á námi sínu og að setja sér 

markmið. Nemendur láta almennt vel 

af lotukerfinu og hafa sýnt aukinn 

áhuga á námsefninu.  

Lotukerfið gefur  

góða raun 
Nemendur taka á móti gestum 

Nemendur í 6. bekk hafa verið önnum kafnir við að undirbúa 

foreldraboð sem kallast uppskeruhátíð. Nemendur undirbúa það á 

ýmsan hátt, t.d. með því að baka og frysta, tína jurtir að hausti sem 

nýttar eru í borðskreytingar, læra servéttubrot og ýmislegt fleira sem 

tengist því að taka á móti gestum. Nemendur taka sjálfir á móti 

gestunum, vísa til sætis og kynna þá vinnu sem býr að baki boðinu. 

Foreldraboðin hafa gengið mjög vel og foreldrar haft á orði hversu vel 

til hefur tekist. Þess má geta að nemendur í 5. bekk bjóða foreldrum í 

aðventuboð eða vorboð, eftir því á hvorri önninni þeir eru í heim-

ilisfræði og eru svipaðar áherslur í tengslum við undirbúning. 

Áhugasamir nemendur í 6. bekk að vinna í 

lotukerfinu í stærðfræði. Lotukerfið tekur mið 

af stöðu hvers og eins nemanda. 

Gerður Kristný rithöfundur er þessa 

dagana að kenna nemendum í 5. bekk 

í Varmárskóla ritlist. Námskeiðið, sem 

stendur yfir í um þrjár vikur, nefnist 

skáldatími og er markmiðið að 

nemendur fari í skáldagírinn. Gerður 

Kristný hefur m.a. verið að lesa sögur 

með nemendum, ræða um þær og 

hvernig hægt er að fá innblástur af 

sögum. Þá fá börnin að semja sín eigin 

ljóð og sögur. Að skáldatíma loknum 

verður haldin upplestrarhátíð þar sem 

nemendur lesa upp verk sín.  

Gerður Kristný rithöfundur les upp úr spennandi bók fyrir nemendur í 5. bekk. 

Nemendur hafa sýnt mikinn áhuga og hafa verið duglegir að skrifa texta og ljóð. Ljóst 

er að það leynast margir hæfileikaríkir nemendur í ritlist innan skólans.  
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Fóru hjólandi í hellaskoðun í Bláfjöll 

Nemendur í útivistarvali í eldri deild Varmárskóla 

hafa gert fjölmarga áhugaverða hluti það sem af er 

skólaárinu. Í október fóru þeir hjólandi í Bláfjöll í 

hellaskoðun, ferð sem gekk í alla staði mjög vel. 

Foreldri keyrði farangur nemenda upp eftir og þurftu 

nemendur því eingöngu að hjóla með nesti og hlífðar-

fatnað. Ferðin gekk ágætlega þrátt fyrir mótvind og 

brekkur.  Áð var meðal annars við afleggjarann inn í 

Heiðmörk þar sem Tröllabörnin  voru skoðuð, sem 

eru sérkennilegar hraunmyndanir rétt við 

þjóðveginn. Farið var í hellaskoðanir og ekki var 

annað að sjá en að hellarnir hafi opnað nýja og  

áhugaverða heima fyrir nemendum.  

 

Dugleg í lestrarátaki  

Nemendur í 4. ÁH. hafa verið mjög duglegir í 

lestrarátaki bekkjarins, sem stóð frá 27. október - 

21. nóvember. Þeir bjuggu til stórt og mikið tré og 

söfnuðu síðan eplum á það, eitt fyrir hverja bók sem 

lesin var. Krakkarnir voru mjög áhugasamir og 

fallega tréð bar því fljótt ávöxt. 

Marita fræðsla 

Marita forvarnarfræðslan heimsótti unglingadeild Varm-

árskóla fyrir skömmu. Magnús Stefánsson forvarnarfulltrúi 

hefur veg og vanda af fræðslunni og er Marita fræðslan orðin 

fastur liður í skólastarfi Varmárskóla og mikilvægur þáttur í 

skólastarfi barna okkar. Fræðslan til nemenda í 8., 9. og 10. 

bekk  heitir „Hættu áður en þú byrjar.” Þar er farið yfir 

mikilvægi þess að taka ákvörðun um að draga það sem 

lengst að prófa áfengi, tóbak og önnur vímuefni. Foreldrum 

var boðið á forvarnarnámskeið með Magnúsi og var 

ánægjulegt að sjá hve margir foreldrar sóttu fundinn. Á 

námskeiðinu kynnti Magnús m.a. foreldrafélag Marita 

fræðslunnar ásamt því að fara yfir hvað ber að varast og 

hvernig þekkja má einkenni neyslu.  
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Dagur íslenskrar tungu 

Fræðast um Barnasáttmálann 

Dagur íslenskrar tungu 

var haldinn hátíðlegur 

við skólann 17. nóv-

ember síðastliðinn. 

Nemendur í eldri og 

yngri deild fluttu m.a. 

ljóð, rímvísur, sungu, 

léku á hljóðfæri og voru 

með leikatriði. Nem-

endur stóðu sig með 

mikilli prýði. 

Nemendur fræðast um réttindi sín. Þeir horfa m.a. á fræðslumyndir 

um aðstæður barna víða um heim og læra að setja sig í spor annarra. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna átti 25 ára 

afmæli 20. nóvember síðastliðinn. Af því tilefni 

var vakin athygli á sáttmálanum víða um 

heim. Varmárskóli hefur verið með fræðslu um 

Barnasáttmálann nú fimmta árið í röð. Nem-

endur í 6. bekk fá sáttmálann afhentan og 

kynna sér réttindi sín. Nemendur horfa einnig 

á fræðslumyndir um aðstæður barna víða um 

heim og læra að setja sig í spor annarra. 

Nemendur hafa sýnt þessu málefni mikinn 

áhuga og spyrja mikið og vilja fræðast. Barna-

sáttmálinn kallar á aukna þátttöku barna og 

ungmenna í málum sem þeim viðkemur, eins 

og mannréttindi og lýðræði.  


