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Varmárskóli Mosfellsbæ 

Helgileikur á jólum 

Varmártíðindi 

Nemendur hafa verið 

duglegir að föndra og 

skreyta skólann sinn nú 

í desember. Margir 

bekkir hafa einnig út-

búið fallegar jólagjafir 

og verður því spennandi 

að sjá hvað kemur upp 

úr pökkunum í ár. Hér 

að ofan má t.d. sjá falleg 

og skemmtileg hreindýr 

sem einn árgangurinn í 

yngri deild gerði. 

VIRÐING 

JÁKVÆÐNI 

FRAMSÆKNI 

UMHYGGJA 

Fallegt jólaföndur 

Starfsfólk Varmárskóla óskar 

nemendum og fjölskyldum þeirra 

gleðilegra jóla og farsældar á 

komandi ári. 

Varmárskóli hefst  

aftur eftir jólafrí  

6. janúar samkvæmt 

stundaskrá.  

Bekkjarkvöld hjá 4. ÁH var haldið 

þann 27. nóvember og var þema 

kvöldsins jólaþema. Börnin sýndu 

helgileik, lásu jólasveinavísur 

Jóhannesar úr Kötlum í raddkór, 

sungu enskt jólalag og einnig ís-

lenskt. Þá var sýndur dans við 

jólalag og leikin jólalög á ýmis 

hljóðfæri. Bekkjarkvöldið tókst 

afar vel og stóðu nemendur sig 

með mikilli prýði.  
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Aðventusöngur Skólakórs Varmárskóla 

Skólakór Varmárskóla hefur haft í nógu að snúast í aðdraganda jóla.  

Guðmundur Ómar Óskarsson kórstjóri hefur haft veg og vanda af því 

hversu vel hefur til tekist með kórinn. 

Aðventan er sá tími sem mest er að gera hjá skólakórn-

um og er mikið leitað eftir söng kórsins og margt orðið 

hefðbundið á hverju ári. Má þar nefna þegar kveikt var 

á jólatré Mosfellsbæjar, söng á Hjúkrunarheimilinu 

Mörk og á aðventukvöldi í Lágafellskirkju, en þar söng 

Kristín R. Sigurðardóttir einsöng með kórnum. Hún 

fékk síðan skólakórinn til að syngja með sér í upptöku 

fyrir sjónvarpsstöðina ÍNN. Farið var með Strætó-

kórnum og sungið á þremur hjúkrunarheimilum í 

Reykjavík og þau yngstu fóru á Eirhamra að syngja í 

samverustundinni „Gaman saman.“ Kórinn söng í jóla-

stund barnastarfsins í Lágafellskirkju þann 14. desem-

ber og um kvöldið voru jólatónleikar Skólakórsins í 

Varmárskóla. Að lokum má geta þess að kórinn syngur 

á öllum fjórum jólaskemmtunum Varmárskóla. Gerður 

hefur verið geisladiskur í vönduðum frágangi með 

upptöku frá 35 ára afmælistónleikum skólakórsins og 

er hægt að nálgast hann hjá Ómari kórstjóra. 

Gaman á Skólaþingi 

Vel heppnað aðventuboð  

Nemendur í 5. bekk, sem hafa verið í heimilis-

fræði í vetur, buðu foreldrum sínum í aðventu-

boð fyrir skömmu.  Á boðstólnum voru ýmsir 

réttir sem krakkarnir höfðu útbúið, smákökur, 

heitt kakó o.fl. Einnig voru fallegar borðskreyt-

ingar frá krökkunum. Nemendur tóku sjálfir á 

móti gestum sínum, sögðu frá undirbúningi við 

boðið og hvað þeir höfðu verið að gera í heim-

ilisfræði í vetur. Foreldraboðin hafa verið vel 

sótt og foreldrar verið mjög ánægðir með fram-

takið. Hægt er að nálgast ýmsar uppskriftir og 

fróðleik um bakstur og matargerð á heimasíðu 

skólans varmarskoli.is. 

Nemendur í Varmárskóla hafa sótt svokallað Skólaþing á 

Alþingi. Um er að ræða verkefni fyrir elstu bekki grunnskóla 

þar sem nemendum gefst færi á að fara í hlutverkaleik og 

setja sig í spor þingmanna. Nemendur í 10. HMH sóttu 

Skólaþingið á dögunum og þá vildi einmitt svo skemmtilega 

til að það féll í hlut þeirra að vera 10 þúsundasti nemandinn 

að koma á Skólaþingið. Af því tilefni var haldin veisla þar 

sem forseti Alþingis, Einar K. Guðfinnson, hélt ávarp og fjöl-

miðlar mættu á staðinn. Varmárskóli fékk gjöf af þessu til-

efni, öll rit Snorra Sturlusonar.  

Stoltir nemendur sýna afrakstur vinnu sinnar. 
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Heitt kakó og piparkökur 

Mosfellsprestakall bauð nemendum í 8. bekk Varmárskóla 

upp á leiksýningu í nóvember í tilefni af því að 400 ár eru 

liðin frá fæðingu Hallgríms Péturssonar. Stoppleikhóp-

urinn sýndi leikritið Upp, upp, mín sál sem segir frá upp-

vaxtarárum Hallgríms. Verkið er sniðið að ungum áhorf-

endum og miðar að því að gefa grunnskólabörnum innsýn í 

lífsbaráttu Íslendinga á 17. öld og hvaða merkingu það 

hafði fyrir ungan dreng eins og Hallgrím Pétursson að 

alast upp í Skagafirði á þessum tíma.  

Kennarar og nemendur Varmárskóla hafa verið dug-

legir að koma í útieldhúsið þegar viðrað hefur vel 

það sem af er haustinu. Á haustdögum höfum við 

verið að baka brauð yfir eldi og nú í aðdraganda jóla 

hefur verið heitt kakó og piparkökur á boðstólum. 

Búið er að skreyta útieldhúsið með jólaljósum og fá 

nemendur m.a. að heyra jólasögu og syngja jólalög.  Leiksýning um Hallgrím Pétursson 

Nemendur í eldri deild Varmárskóla fengu skemmtilegar 

heimsóknir í íþróttatíma í lok nóvember.  Boðið var upp á 

kynningu frá taekwondo-deild Aftureldingar  í bardaga-

salnum í nýja fimleikahúsinu við íþróttahúsið við Varmá. 

Þar fengu nemendur m.a. kennslu í taekwondo og sjálfs-

vörn. Þá var haldin kynning frá fimleikadeild Aftureld-

ingar þar sem allir fengu m.a. að taka nokkur stökk á 

trampólíninu. Nú í desember fóru nemendur í hinn sígilda 

og skemmtilega Tarsanleik í íþróttum. Þar mættu margir 

í búningum og skemmtu sér konunglega eins og sjá má á 

myndinni hér að ofan.  

Tarsanleikur 

Lestrarátak 
Ævars vísindamanns 

Lestrarátak Ævars vís-

indamanns stendur yfir til 1. 

febrúar á næsta ári. Ævar 

heimsótti Varmárskóla á 

dögunum en skólinn er þátt-

takandi í lestrarátakinu.  

Skemmtilegt blakmót 

Blakmót fyrir 6. 

bekk Varmárskóla og 

Lágafellsskóla var 

haldið í Lágafells-

skóla í lok nóvember. 

Mótið þótti takast 

vel í alla staði og er 

ætlunin að endur-

taka leikinn. 
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Lagið tekið á jólasöngstund 

Verðlaun fyrir bestu  

jólaskreytinguna 

Í ár var ákveðið að samræma skreytingar í 

öllum kennslustofum í unglingadeild skólans. 

Mánudaginn 1. desember ómuðu jólalög í stof-

um og nemendur útbjuggu  hvítar pappírs-

skreytingar í gluggana sem lýstar eru upp með 

hvítum jólaseríum. Hugmyndina átti Beta 

myndmenntakennari en nemendur, kennarar og 

annað starfsfólk skólans útfærði hugmyndina á 

fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Verðlaun 

voru veitt fyrir best skreytta gluggann og best 

skreyttu hurðina. Viðurkenningu hlutu 7. HLB 

og 8. HH fyrir fallega hurðarskreytingu og 7. HÞ 

og smíðastofan fyrir fallega skreytta glugga. 

Allir nemendur í 5. bekk taka þátt í helgileiknum á jólaskemmtun 

skólans. Stífar æfingar hafa staðið yfir og jólalögin því hljómað á 

göngum skólans að undanförnu. Ákveðið var að allur árgangurinn 

skyldi koma saman á skemmtilegri jólasöngstund. Fjölmörg jóla-

lög voru tekin við undirspil Ómars tónmenntakennara. Þetta var 

hin skemmtilegasta stund þar sem krakkarnir sungu hástöfum.  

Handverk og hönnun  

Nemendur í valáfanga í 

myndlist og hönnun, sem 

og smíði fóru í Ráðhús 

Reykjavíkur á dögunum, 

ásamt Margréti og Betu 

kennurum sínum, þar 

sem skoðuð var sýningin 

Handverk og hönnun. Á 

heimleiðinni var komið 

við á Vesturbæjarís sem 

er mjög vinsælt hjá 

nemendum.  

Upplestur fyrir foreldra 

Upplestrarstund var haldin fyrir foreldra nem-

enda í 5. bekk í byrjun desember. Tilefnið var sér-

stakt námskeið sem nemendur höfðu lokið hjá 

Gerði Kristnýju rithöfundi þar sem ritlist var 

tekin fyrir. Afraksturinn var hinn skemmtilegasti 

þar sem lesnar voru sögur og ljóð af öllum 

stærðum og gerðum.   


