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Varmárskóli Mosfellsbæ 

Glens og gaman við skólalok 

Varmártíðindi 

VIRÐING 

JÁKVÆÐNI 

FRAMSÆKNI 

UMHYGGJA 

Skólavinir Varmárskóla 

Það var mikið fjör við 

skólalok Varmárskóla 10. 

júní síðastliðinn. Þó að 

veðrið hafi ekki verið upp á 

sitt besta, þá var mikil 

gleði ríkjandi, enda 

sumarfríið kærkomið. 

Boðið var upp á  húllumhæ 

um alla skólalóð áður en 

nemendur fengu einkunnir 

sínar afhentar. 

Mikilvægt er að nem-

endur haldi áfram að æfa 

lestur í sumarfríinu. 

Hægt er að nálgast 

skemmtilegar 

lestraræfingar á 

kennarinn.is/islenska. 

Gleðilegt sumar 
Sjáumst hress og 

kát í haust 

Skólavinaverkefnið er 

nýtt verkefni sem ætlað 

er að auðvelda nem-

endum að aðlagast nýju 

umhverfi og aðstæðum í 

eldri deildinni. 

Markmiðið er að efla 

félagsanda, samskipti og 

samkennd milli 

árganga. 

Virðum 

útivistartíma 

barna og unglinga 

Mynd/Kristín Vald. 
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Útskriftarferð  

Vann gullverðlaun — Hermann Þór í 5. bekk 

Það var mikil tilhlökkun hjá nemendum í 10. bekk þegar 

þeir lögðu af stað í útskriftarferðina sína dagana 1.-4. 

júní. Farið var um Suðurland. Gist var á Stokkseyri og 

margt skemmtilegt brallað. Farið var í Adrenalíngarðinn 

á Nesjavöllum, í hellaskoðun í Leiðarenda, flúðasiglingu 

niður Hvítá og litbolta við Bíldsfell svo eitthvað sé nefnt. 

Ferðin heppnaðist í alla staði mjög vel. 

Nemendur Varmárskóla láta sig ekki vanta þegar 

kemur að því að keppa í stærðfræði. Haldnar hafa 

verið tvær stærðfræðikeppnir sem Varmárskóli 

hefur tekið þátt í, stærðfræðikeppni í MR og stærð-

fræðikeppni í Borgarholtsskóla. Eins og endranær 

átti Varmárskóli nokkra í verðlaunasætum í 

báðum keppnum en veittar eru viðurkenningar 

fyrir tíu efstu sætin og verðlaun fyrir efstu þrjú í 

hverjum árgangi. Á myndinni má sjá nokkra af 

þeim nemendum sem unnu til verðlauna. Við 

óskum þessum stærðfræðingum framtíðarinnar 

innilega til hamingju með árangurinn. 

Hermann Þór Þórarinsson í 5. bekk í 

Varmárskóla vann til gullverðlauna í sínum 

aldurshópi í Nýsköpunarkeppni grunnskólanna, 

sem fram fór  dagana 28.- 31. maí. Alls bárust um 

tvö þúsund hugmyndir í keppnina frá um þrjú 

þúsund nemendum víðs vegar að á landinu. Af 

þessum fjölda voru síðan 54 nemendur úr 5. 6. og 7. 

bekk sem kepptu um vinningssætin. Verkefni 

Hermanns heitir Tímon, en það er klukka sem 

hjálpar ungum börnum að vita hvort það sé dagur 

eða nótt.  Hermann segist eiga litlu systur sinni að 

þakka að hann fékk hugmyndina. ,,Hún var alltaf 

að vakna þegar hún átti ekki að vakna. Allir í 

fjölskyldunni misstu svefn. Þá fékk ég hugmyndina 

að því að búa til klukkuna. Þegar hún má vakna þá 

kemur grænt ljós, en annars er rautt ljós,“ segir 

Hermann glaður í bragði. Nemendur sem komust í 

undanúrslit tóku þátt í þriggja daga vinnusmiðju í 

Háskóla Reykjavíkur þar sem þeim gafst kostur á 

að vinna prótótýpu að hugmyndum sínum. Við 

óskum Hermanni innilega til hamingju með þennan 

glæsilega árangur.  

Útieldhúsið  

Kepptu í stærðfræði 

Útikennsla er stór þáttur 

í starfsemi Varmárskóla. 

Flestir árgangar mættu í 

útieldhúsið í maí og júní, 

en þá var boðið upp á 

snúbrauð á grein bakað 

yfir eldi með sultu og 

sósum. Við skólaslitin var 

mikið um að vera í 

útieldhúsinu, m.a. boðið 

upp á skonsur og 

sykurpúða. 



Varmártíðindi 

 

Tívolí, pítsa og lasertag 

Nemendur í 4. bekk í Krikaskóla og 

Varmárskóla hafa hist nokkrum sinnum í vetur 

til þess að kynnast hvert öðru, þar sem þau 

verða öll saman í Varmárskóla á næsta skólaári. 

Þau hittust nú á vordögum og settu m.a. saman 

niður kartöflur og birkitré, bökuðu snúbrauð yfir 

eldi í Vin og fóru í skemmtilega leiki.  

Allur 6. árgangurinn fór í 

útskriftarferð í lok skólaársins. 

Farið var með rútu í tívolíið í 

Smáralind þar sem allir fengu 

frjálsan aðgang í tækin, tvo 

laisertak-leiki, pizzu og gos. Var 

um að ræða þriggja tíma stans-

lausa gleði og fjör. Að því loknu 

fengu allir sér ís. Nemendur voru 

sammála um að ferðin hefði tekist 

vel í alla staði. Í haust fara 

nemendurnir svo í eldri deild 

Varmárskóla. 
Nemendur í 10. bekk kynntu lokaverkefni sín 

fyrir skömmu. Krakkarnir voru upp til hópa 

kurteisir, tóku áhugasamir og brosandi á móti 

gestum sínum og virtust hafa öll svör á reiðum 

höndum. Markmiðið með starfskynningunni 

var meðal annars að ýta undir áhuga þeirra á 

námi og hvers skonar þekkingarleit, sem og að 

víkka sjóndeildarhringinn. Þau virtust öll vera 

sammála um að þeim markmiðum hafi verið 

náð. Þá var sérlega ánægjulegt að heyra um 

framtíðaráform þeirra því þau virtust flest eiga 

sér háleit markmið varðandi nám og störf. Við 

viljum þakka foreldrum fyrir góða mætingu og 

jafnframt óska ykkur til hamingju með börnin 

ykkar. Við erum sannarlega stolt af 

nemendum okkar. 

Heimsókn í Víkingaheima 

Nemendur í 5. bekk fóru í skemmtilega vettvangsferð í 

Reykjanesbæ á dögunum. Farið var í Víkingaheima þar sem 

fræðst var um víkinga og lifnaðarhætti þeirra. Einnig var 

farið í Rokksafnið þar sem nemendur gátu spreytt sig á 

hinum ýmsu hljóðfærðum og karókí. Því næst var farið í 

Skessuhellinn og heilsað uppá skessuna. Veðrið var hið 

ágætasta og gafst ferðalöngum tækifæri á að setjast niður 

undir berum himni og gæða sé á samlokum og djúsi.  

Samstarf við Krikaskóla 

Lokaverkefni nemenda 

Krufning á svínum 

Öflug líffræðikennsla fer 

fram í eldri deild Varm-

árskóla. Nemendur eiga 

m.a. að kryfja svín, fiska 

og fugla. Þá er atferli 

dýra kannað og ritaðar 

skýrslur og unnin ýmis 

áhugaverð verkefni.  
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Glæsilegir og efnilegir útskriftarnemar 

10.EJ 10.HK 

Það voru glæsilegir nemendur sem útskrifuðust úr 10. 

bekk við hátíðlega athöfn í skólanum 9. júní. Þórhildur 

Elfarsdóttir skólastjóri flutti hátíðarræðu auk þess sem 

Sólveig Franklínsdóttir, formaður foreldrafélagsins, 

ávarpaði gesti. Nokkrir nemendur hlutu verðlaun fyrir 

góðan námsárangur en Davíð Sindri úr 10. HMH hlaut 

hæstu einkunn við útskrift á þessu skólaári. Að lokum 

var boðið upp á veglegar veitingar í boði foreldra-

félagsins. Við þökkum þessum efnilegu og glæsilegu 

nemendum fyrir samfylgdina í gegnum árin og óskum 

þeim velfarnaðar í framtíðinni.    Myndir/Kristín Ásta. 

Litla upplestrarkeppnin 

Litla upplestrarkeppnin var haldin hátíð-

leg hjá 4. ÁH í apríl síðastliðnum. Markmið 

keppninnar er að hver og einn bæti ár-

angur sinn í upplestri. Börnin, sem höfðu 

æft sig vel og lengi, lásu ljóð og sögur, ým-

ist ein, nokkur saman eða í talkór. Börnin 

fengu viðurkenningarskjal þar sem Skóla-

skrifstofa Mosfellsbæjar og Radda, samtök 

um vandaðan upplestur og framburð, 

þakka þeim fyrir þátttökuna.  

Fyrir skömmu fór 4. BI í vett-

vangsferð í Árbæjarsafnið. Ferðin 

var farin í tengslum við sam-

félagsfræðiverkefnið „Komdu og 

skoðaðu íslenska þjóðhætti.“ 

Nemendur skoðuðu m.a. torfbæ og 

gömul verkfæri.  

Mikil spenna á Eggjastuði  

Krakkarnir í 6. bekk í 

Varmárskóla fóru í svokallað 

Eggjastuð fyrir skömmu sem 

er ákveðin hefð við skólann. 

Krakkarnir gera þá tilraun 

með egg, þ.e. pakka inn 

tveimur eggjum sem síðan eru 

látin detta úr ákveðinni hæð 

af skólabyggingunni.  

Árbæjarsafnið 

10.HMH 


