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Varmárskóli Mosfellsbæ 

Helgileikur á litlu jólunum 

Varmártíðindi 

Nemendur hafa verið iðnir við 

að skreyta stofur sínar, sem og 

að föndra fyrir jólin. Einnig 

hefur mikið verið lagt í að 

gera jólakort og gjafir fyrir 

fjölskyldur og ástvini. Það 

gæti því margt fallegt leynst í 

jólapökkunum í ár.   

Starfsfólk Varmárskóla óskar 

nemendum og fjölskyldum þeirra 

gleðilegra jóla og farsældar á 

komandi ári. 

Varmárskóli hefst  

aftur eftir jólafrí  

5. janúar samkvæmt 

stundaskrá.  

VIRÐING 

JÁKVÆÐNI 

FRAMSÆKNI 

UMHYGGJA 

Helgileikurinn er 

sýndur ár hvert á litlu 

jólunum í Varmár-

skóla. Það eru nem-

endur í 5. bekk ásamt 

umsjónarkennurum 

sínum sem sjá um 

helgileikinn. Æfingar 

hafa staðið yfir frá í lok 

nóvember og hafa geng-

ið vel. Nemendur stóðu 

sig enda með mikilli 

prýði á sjálfan frum-

sýningardaginn. Á 

myndinni má sjá 

nemendur í 5. GA á 

æfingu fyrir skömmu. 

Fallegt jólaföndur nemenda 

Mikilvægt er að 

nemendur haldi áfram 

að vera duglegir að lesa 

heima í jólafríinu. Lesa 

á heima hvern dag. 

Nemendur geta t.d. 

lesið skemmtilega jóla-

sögu fyrir fjölskyldu-

meðlimi og fjölskyldan 

þannig átt notarlegar 

stundir saman. 

Lestur í jólafríinu 
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Laxnesshátíð  

Nýsköpun og lýðræði 

Sérstök Laxnesshátíð var haldin í Varmárskóla 

10. des. síðastliðinn. Þann dag voru liðin 60 ár 

frá því að Halldór Laxness veitti Nóbels-

verðlaununum viðtöku. Boðið var upp á 

dagskrá sem ber heitið: Þegar lífið knýr dyra – 

um börn á þröskuldi fullorðinsára í verkum 

Halldórs Laxness. Dagskráin var í boðið 

Gljúfrasteins og Radda – samtaka um 

vandaðan upplestur og framsögn. Nemendur 

úr Varmárskóla sungu og fluttu texta Halldórs 

Laxness. Baldur Sigurðsson dósent flutti 

einnig erindi um texta Halldórs Laxness. Að 

lokum var boðið upp á kaffi og meðlæti. 

Dagskráin fór mjög vel fram og nemendur 

skólans stóðu sig með mikilli prýði.  

Tveir kennarar við Varmárskóla, Kristjana Haf-

liðadóttir og Hafdís Hilmarsdóttir, hlutu nýlega gæða-

viðurkenningu eTwinning fyrir verkefni um nýsköpun 

og lýðræði. Á hverju hausti er góðum eTwinning 

verkefnum veitt gæðaviðurkenning. Við mat verkefna 

er m.a. litið til áhrifa verkefnisins á kennsluhætti, hve 

vel það fellur að námskrá, hvernig samvinnu milli 

þátttökuskólanna var háttað og notkun upplýsinga-

tækni. Að sögn Kristjönu og Hafdísar er markmiðið 

með verkefninu að gera nemendur meðvitaða um 

lýðræði og jafnrétti kynjanna. Einnig að koma á sam-

skiptum á milli nemenda á Norðurlöndum. Verkefnið 

varð til á samnorrænni ráðstefnu sem haldin var á 

Íslandi. Við óskum Kristjönu og Hafdísi innilega til 

hamingju með þessa flottu viðurkenningu. 

Piparkökur, kakó og söngur 

Það hefur verið mikið um að vera í útieldhúsi 

Varmárskóla fyrir jólin. Nemendur hafa komið þar 

saman og átt ánægjulega stund, fengið sér heitt kakó og 

piparkökur, sungið jólasöngva og farið í leiki. 

Baldur Sigurðsson.   
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Nemendur vinna Heimsmarkmið 

Nemendur í 6. bekk í framsögn unnu 

nýlega áhugavert og fræðandi verkefni 

um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 

Heimsmarkmiðin, sem samþykkt voru í 

september síðastliðnum, eru 17 talsins og 

fjalla um sjálfbæra þróun og eiga að leið-

beina íbúum jarðar til næstu 15 ára.  

Markmiðin snúast meðal annars um að 

binda endi á sárafátækt í heiminum, 

berjast gegn loftslagsbreytingum og að 

gefa öllum börnum tækifæri á góðri 

grunnskólamenntun. Nemendur byrjuðu 

á því að horfa á teiknimynd um Heims-

markmiðin. Nemendum var síðan skipt í 

hópa og hver og einn hópur valdi sér eitt 

markmið. Hver hópur gerði veggspjald 

um leiðir sem þeir töldu vænlegastar til 

árangurs og kynntu síðan fyrir 

samnemendum sínum.  

Art námskeið hafin 
Varmárskóli byrjaði með ART námskeið í haust. 

ART er talin vera árangursrík aðferð til að draga úr 

erfiðri hegðun hjá börnum og ungu fólki, t.d. þeim 

sem greinst hafa með ýmis konar þroskaraskanir, 

ofvirkni og alvarlegar atferlistruflanir. ART hjálpar í að eiga árangursrík 

samskipti og þekkja tilfinningar sínar. Að baki ART er sú hugmyndafræði 

að reiði eða „árásarhegðun“ eigi sér margvíslegar orsakir. Rannsóknir sýna 

að með því að vinna markvisst og samhliða með félagsfærni, sjálfstjórnun 

og siðferðisþroska er hægt að hjálpa börnum að bæta samskipti. 

Varmárskóli er nú með fjóra ART þjálfa. Búið er að halda tvö námskeið með 

stúlkum í 8. bekk og bekkjarART í tveimur bekkjum á miðstigi. Nú er í 

gangi námskeið með drengjum í 6. og 7. bekk.  

Aðventusöngur skólakórsins  
Mikið annríki hefur verið hjá skólakór Varmárskóla á aðvent-

unni. Margt er orðið að hefð, t.d. þegar kveikt var á jólatré 

Mosfellsbæjar, söngur á Hjúkrunarheimilinu Mörk og á aðventu-

kvöldi Lágafellskirkju. Yngstu börnin sungu í samverustund-

inni „Gaman saman“ á Eirhömrum eins og undanfarin ár. 

Kórinn söng á frábærum jólatónleikum í Hlégarði ásamt Gretu 

Salome, Diddú og Jøgvan í byrjun desember og unglingakórinn 

söng á Laxnesshátíðinni sem haldin var 10. des. Þann 13. des. 

voru svo jólatónleikar Skólakórsins í Varmárskóla. Gerð var 

upptaka af tónleikunum og gerður geisladiskur í vönduðum 

frágangi. Að lokum má geta þess að kórinn söng á öllum fjórum 

jólaskemmtunum Varmárskóla. 

Jólasöngstund 
Allur 6. árgangur, alls fjórir bekkir, 

kom saman rétt fyrir jólafrí og söng 

jólalög. Mikil spenna ríkir ávallt hjá 

krökkunum fyrir jól, eins og gefur að 

skilja, og því tilvalið að koma saman 

og syngja og tralla. 

Nemendur með veggspjöldin sem þeir bjuggu til um Heimsmarkmiðin. Talið frá 

vinstri: Ásdís Rán, Telma Lind, Bríet Rut og Ingi Hrafn. 

Skólakór Varmárskóla hefur vakið verðskuldaða athygli 

undir dyggri stjórn Guðmundar Ómars Óskarssonar, 

tónlistarkennara og kórstjóra. 
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Fjölbreytt verkefni í líffræði 

Verðlaun fyrir bestu  

hurðaskreytinguna 

Í eldri deild Varmárskóla hefur tíðkast 

sú hefð að vera með samkeppni á milli 

bekkja um bestu jólahurðaskreytinguna. 

Í ár var það sem 8. HLB sem hreppti 1. 

sætið fyrir skreytinguna sem sést hér að 

ofan. Í 2. sæti var 7. EJ og í 3. sæti var 

10. HMH.  Jólasmásögukeppni í 6. bekk 

Nemendur í 7. bekk hafa verið að vinna skemmtilegt og áhugavert 

verkefni í líffræði í vetur. Um er að ræða verkefni þar sem nemendur 

velja sér viðfangsefni innan líffræðinnar og vinna það á margvíslegan 

hátt. Nemendur skrifa ritgerð, gera Power Point glærur, veggspjald, 

semja leikrit eða leikþátt, sem þeir taka upp á myndband og sýna 

fyrir bekkinn. Einnig er unnið með framsögn og tjáningu. Nemendur 

hafa t.d. verið að gera þrívíddarteikningar af ýmsum lífverum.  

Nemendur hafa sýnt mikinn áhuga á námsefninu og fá þarna 

tækifæri til að vinna með það eins og þeim finnst áhugavert.  

Jólasmásögukeppni er haldin ár hvert hjá nemendum í 6. bekk. Hér má sjá nem-

endur sem komust í undanúrslit. Nemendur sem hrepptu vinningssætin eru: Aldís 

Leoní Rebora, Dagur Þór Óskarsson og Viktor Torfi Strange, öll í 6. KMH. 

Rithöfundar í heimsókn 

Færst hefur í vöxt að rithöfundar heim-

sæki grunnskóla landsins og kynni bækur 

sínar. Þrír  rithöfundar heimsóttu Varm-

árskóla fyrir þessi jól. Þeir voru Gunnar 

Helgason, Ævar vísindamaður og Guðni 

Líndal Benediktsson. Á myndinni má sjá 

áhugasamar stúlkur hlýða á fyrirlestur. 


