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Lestrarátak - allir að lesa 

Dagur íslenskrar tungu var 

haldinn hátíðlegur í Varm-

árskóla 16. nóv. síðastliðinn. 

Hver bekkur var með atriði á 

sal og var fjölbreytileikinn 

allsráðandi. Nemendur sungu, 

dönsuðu, fóru með ljóð, kvæði 

og vísur. Síðar um daginn kom 

Illugi Gunnarsson, mennta-

málaráðherra í heimsókn í 

skólann, ásamt fulltrúum frá 

Mosfellsbæ. Boðið var upp á 

valin atriði frá því fyrr um 

morguninn. Óhætt er að segja 

að nemendur hafi verið skól-

anum sínum til mikils sóma.  

Kærar þakkir 

fyrir góða 

mætingu í 

foreldraviðtölin 

Ljósmyndari mun 

koma í Varmárskóla 

23.-27. nóv. og taka 

bekkjarmyndir og 

einstaklingsmyndir 

hjá 1., 3., 6., 8. og 

10.bekk. 

Lestrarátak hófst í Varmárskóla á Degi íslenskrar tungu 

16. nóvember og stendur til 11. desember. Nemendur 

geta fengið bækur að láni á bókasafni skólans en við 

hvetjum foreldra og forráðamenn til að finna áhuga-

verðar bækur með börnum ykkar og ræða við þau um 

innihaldið. Það skiptir máli að þau finni bækur sem þau 

ráða við og hafa áhuga á að lesa. Markmiðið með lestrar-

átakinu er m.a. að allir nemendur lesi í skólanum 

hljóðlestur í kjörbók 20 mínútur á hverjum degi, að auka 

áhuga nemenda á lestri bókmennta sér til ánægju og 

yndisauka og að vekja lestrarlöngun hjá nemendum. 
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Dansað gegn einelti 

Vinaliðaverkefnið gefst vel  

Norræna 

skólahlaupið 
Nemendur í eldri deild Varmárskóla 

tóku þátt í Norræna skólahlaupinu í 

íþróttatíma fyrir skömmu. Flestir 

nemendur hlupu 3 km hring í ná-

grenni skólans. Alls tóku 258 nem-

endur þátt í hlaupinu og hlupu þeir 

samtals 772.9 km sem samsvarar 

leiðinni frá Mosfellsbæ suðurleiðina 

alla leiðina að Bakkafirði á Austur-

landi. Norræna skólahlaupið fer 

fram á öllum Norðurlöndunum og 

hefur svo verið í rúma þrjá ára-

tugi.  Með Norræna skólahlaupinu er 

leitast við að hvetja nemendur 

skólanna til þess að hreyfa sig 

reglulega og stuðla þannig að betri 

heilsu og vellíðan. 

Nú er farið að verða mjög 

dimmt á morgnana og oft 

mikið umferðaröngþveiti á 

bílastæðinu fyrir framan 

eldri deild Varmárskóla, sem 

skapar hættu fyrir gangandi. 

Foreldrar og forráðamenn  

eru því beðnir um að aka ekki 

inn á bílastæðið á morgnana 

nema að þeir eigi erindi inn í 

skólann. Óþarfa akstur á 

bílastæðinu skapar mikla 

hættu, bæði fyrir nemendur 

og starfsfólk.  Ætlast er til að 

nemendum sé hleypt út á þar 

tilgerðu snúningsplani fyrir 

framan inngang að bílastæð-

inu. Bílastæðin eru eingöngu 

hugsuð sem langtímastæði. 

Það var glatt á hjalla í íþróttasal 

Varmárskóla 9. nóv. þegar nemendur 

og starfsfólk skólans komu saman og 

dönsuðu í tilefni af baráttudegi gegn 

einelti, 8. nóv.  Guðný Jóna Þórsdóttir 

zumbakennari leiddi dansinn, byrjað 

var á zumba og endað á diskói. 

Uppákoman vakti mikla athygli og var 

m.a. fjallað um hana í frétta- og 

ljósvakamiðlum.  

Bílastæði 

Vinaliðaverkefnið hefur farið vel af 

stað í haust. Verkefnið gengur út á 

það að hvetja nemendur til meiri 

þátttöku í ýmis konar leikjum í 

frímínútum og skapa með því betri 

skólaanda. Valdir nemendur í 4.-10. 

bekk taka að sér að vera vinaliðar en 

allir nemendur skólans njóta góðs af 

því í frímínútum.  

Spennandi blakmót 
Á hverju ári koma nemendur í 6. bekk í Varmár-

skóla og Lágafellsskóla saman og keppa í blaki. 

Mótið var haldið 30. okt. síðastliðinn í íþróttasal 

Varmárskóla. Mikill keppnisandi var í krökk-

unum og því töluverð spenna. Lágafellsskóli 

sigraði í ár en afar mjótt var á mununum.  
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Náttúrustöð 

Eignast pennavini frá Texas 

Þemadagar - heilbrigði og velferð 

Á þemadögum í október var unnið með 

heilbrigði og velferð á ýmsum stöðvum. Ein 

stöð var svonefnd náttúrustöð þar sem 

hóparnir fengu sér hressandi gönguferð með 

fræðslu um trjátegundir og skógrækt. Það 

vita jú allir að hreyfing úti í náttúrunni er 

heilsubætandi. Gengið var um Stekkjarflöt 

þar sem hægt er að skoða mismunandi 

vistkerfi. Þaðan lá leið upp í Meltúnsreitina, 

skógræktarsvæði sem er nýbúið að opna 

fyrir almenning. Nemendur voru upp til 

hópa áhugasamir og flestir kátir þrátt fyrir 

smá rigningu. 

Það var mikið um að vera á 

þemadögum í Varmárskóla 7.- 9. 

sept. Yfirskrift þemadaga að 

þessu sinni var heilbrigði og 

velferð. Boðið var upp á 

fjölmargar  skemmtilegar 

stöðvar, s.s. jógastöð, skyndi-

hjálp, hreinlæti og snyrti-

mennsku, leikja- og útivistar-

stöðvar. Öllum árgöngum 

skólans var blandað saman og 

var hver hópur með hópstjóra 

sem sá um að halda hópinn.    

Nemendur í 5. og 6. bekk í Varmárskóla eignuðust nýlega 

pennavini frá Texas í Bandaríkjunum. Kennari frá Texas, Carla 

Trussell,  var á Íslandi í sumar og hafði samband við fyrrum 

kennara frá Varmárskóla.  Hún hafði áhuga á að koma nem-

endum sínum í samband við íslenska jafnaldra sína. Hug-

myndin varð að veruleika og nú er búið að úthluta nemendum 

pennavinum. Nemendurnir frá Texas vissu mismikið um Ísland, 

t.d. spurðu sumir þeirra hvort til væri sjónvarp á Íslandi, hvort 

Íslendingar borðuðu virkilega hrossakjöt og hvort fólk á Íslandi 

byggi nálægt Geysi. Nemendur Varmárskóla hafa nú þegar 

svarað bréfum pennavinanna. Þetta er góð æfing í ensku fyrir 

krakkana, sem og spennandi tækifæri til að kynnast krökkum 

frá öðrum heimshluta. 

Nemendur með bréfin frá pennavinum sínum í Texas. Mikil spenna ríkti hjá 

nemendum og ekki síður hjá vinum þeirra í Texas. 

Bætt leiksvæði 
Leiksvæðið á skólalóðinni hefur verið bætt til 

muna frá því sem var. Settur hefur verið upp 

gervigrasvöllur fyrir Skólahreysti sem útbú-

inn er ýmsum tækjum og þrautum. Þá hafa 

verið settar upp nýjar körfur, hellulagt og 

trjágróðri plantað. Nemendur kunna vel að 

meta þessar kærkomnu breytingar. 
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Draugar og skrímsli á hrekkjarvöku 

Byrjendalæsið fer vel af stað 
Kennarar á yngsta stigi Varmárskóla hafa lokið innleið-

ingarferlinu í Byrjendalæsi. Ein úr okkar röðum, Þórdís 

Eik, hefur hafið leiðtogaþjálfun í Byrjendalæsi og mun 

halda utan um Byrjendalæsisteymið í skólanum.  

   Vegna neikvæðrar umfjöllunar í fjölmiðlum í haust er 

ekki úr vegi að útskýra út á hvað Byrjendalæsi gengur. 

Þetta er samvirk kennsluaðferð ætluð yngsta stigi. Gengið 

er út frá mikilvægi þess að kennsluaðferðir í læsi feli í sér 

nálgun sem nær til allra þátta móðurmálsins.  Unnið er 

með tal, hlustun, lestur og ritun sem eina heild. Ennfremur 

eru sértækir þættir móðurmálsins, svo sem hljóðvitund, 

réttritun, skrift, orðaforði, setningabygging og málfræði 

tengd inn í ferlið. Nemendur læra jafnframt að vinna 

saman á meðan einstaklingurinn fær að njóta sín. Bestu 

meðmælin eru þó að nemendum finnst þetta skemmtilegt. 

   Byrjendalæsið hefur farið vel af stað í haust og eru 

nemendur að vinna mörg áhugaverð verkefni. Má þar 

nefna skrímslasögur í 1. bekk, draugasögur í 2. bekk og 

köngulær í 3. bekk. 

Færst hefur í vöxt að haldið sé upp á hrekkjarvökuna 

hér á landi. Varmárskóli lét ekki sitt eftir liggja í þeim 

efnum enda um að gera að gera sér glaðan dag þegar 

færi gefst. Nemendur elska hreinlega þessa daga og 

ekki vantar hugmyndaflugið hjá þessum skapandi 

nemendum skólans. En það voru ekki bara nemendur 

sem mættu í búningum heldur einnig starfsfólk 

skólans. Þarna mátti sjá margar furðuverur, eins og 

drauga, skrímsli og vampírur. Myndirnar tala sínu 

máli. 


