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Varmárskóli Mosfellsbæ 

Glæsileg vorhátíð skólans 

Varmártíðindi 

VIRÐING 
JÁKVÆÐNI 

FRAMSÆKNI 
UMHYGGJA 

Stóra upplestrarkeppnin 

Það var mikið um að 
vera á vorhátíð yngri 
deildar Varmárskóla, 
sem fram fór dagana 
15. og 16. mars. Allir 
árgangar  komu fram 
á hátíðinni með atriði 
sem þeir höfðu æft af  

miklum krafti. Um var 
að ræða söngva, leik-
rit, blokkflautuspil, 
brandara, dans o.fl. 
Hátíðin var öll hin 

glæsilegasta og 
frammistaða nem-
enda með miklum 

sóma. Gaman var að 
sjá hversu vel var 
mætt. Ágóðinn af 
hátíðinni rennur í 
útskriftarsjóð 6. 

bekkjar sem fer í eldri 
deildina næsta haust. 

Kærleikskeðja 

Dagur í lífi bónda 

Varmárskóli sigraði Stóru 
upplestrarkeppnina með 

glæsibrag, hreppti 1. og 2. sætið. 
Hátíðin, sem fram fór í há-

tíðarsal Varmárskóla, var öll hin 
glæsilegasta. Bjarni Krist-

björnsson úr 7. EJÚ hlaut fyrstu 
verðlaun. Í öðru sæti varð Hálf-

dan Árni Jónsson úr 7. HK, 
einnig úr Varmárskóla. Í þriðja 
sæti varð Bengta Kristín Met-

húsalemsdóttir 7. MLG úr Lága-
fellsskóla. Við óskum þessum 

flottu krökkum innilega til 
hamingju með sigurinn. 

Berglind Hilmarsdóttir bóndi 
heimsótti nýverið nemendur í 7. 

bekk. Hún fræddi þá um fjöl-
breytt störf bænda og tengslin 
við dýrin og náttúruna. Berg-
lind gaf nemendum innsýn í 

sín daglegu störf með kynningu 
á sjálfri sér og þeirri tegund 
búskapar sem hún stundar.  

Frábær árangur 

Varmárskóli tók þátt í Al-
þjóðlegum degi gegn kyn-

þáttamisrétti, sem haldin er 21. 
mars ár hvert. Af því tilefni er 
um alla Evrópu haldnir við-

burðir fyrir fjölbreytileika 
undir yfirskriftinni Evrópuvika 

gegn kynþáttamisrétti. Nem-
endur og starfsfólk Varm-

árskóla sýndu stuðning sinn 
með því að mynda kær-

leikskeðju í kringum skólann. 

Vinningsliðið. Í fremri röð (t.v.) er Margrét María Marteins-
dóttir, Emma Sól Jónsdóttir, Bjarni Kristbjörnsson, sem 

lenti í 1. sæti, og Hálfdan Árni Jónsson, sem lenti í 2. sæti. Í 
aftari röð (t.v.) er Cecilia Rán Rúnarsdóttir, Björk 
Einisdóttir deildarstjóri og Þórhildur Elfarsdóttir 

skólastjóri Varmárskóla. Mynd/Kristín Ásta. 
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Skólahreysti 

Verk og vit 
Nemendur í 10. bekk fóru á 

sýninguna Verk og vit í 
Laugardalshöll fyrir skömmu. 
Tækniskólinn, skóli atvinnu-

lífsins, bauð öllum nemendum og 
voru fulltrúar Tækniskólans þar 
og kynntu fjölbreytt námsval og 
félagslíf í Tækniskólanum. Að 

því loknu var nemendum frjálst 
að skoða sýninguna. Markmið 

hennar er að kynna nám, vörur, 
þjónustu og tækninýjungar og 
auka vitund almennings um 

byggingarmál, skipulagsmál og 
mannvirkjagerð. 

Bókasafn Mosfellsbæjar bauð 
nýverið 5. árgangi í heimsókn 

að hitta rithöfundinn og 
vísindamanninn Sævar Helga 
Bragason. Hann sagði hópnum 

allt um himingeiminn og frá 
bók sinni um himininn. Nem-

endur voru mjög áhugasamir og 
höfðu um margt að spyrja. Afar 

fróðleg og skemmtileg 
heimsókn. 

Gaman á 
bókasafninu 

Nemendafélag Varm-
árskóla hélt 80´ball í 

febrúar. Það var mikið fjör 
og gaman að sjá hversu 
margir mættu 80´s upp-
strílaðir. Verðlaun voru 

veitt fyrir flottustu 
búningana í 7.-10.b. DJ 
Óðinn og Arnar sáu um 

tónlistina. 

Varmárskóli lenti í 7. sæti af tíu 
skólum í sínum riðli í Skólahreysti. 
Óhætt er að segja að stuðningslið 
skólans hafi vakið athygli en um 
100 manna lið nemenda mætti á 
staðinn og hvatti sitt lið til dáða. 

Lið Varmárskóla var skipað 
eftirfarandi nemendum: Aron Kári, 

upphífingar og dýfur, Kolbeinn 
Tómas hraðabraut, Anton Kröyer 

varamaður, Guðrún Elísabet 
hraðabraut, Aldís armbeygjur og 

Anna Pálína varamaður.     

Ball 80’s 

Vísindasmiðja 
Nemendur í 6. bekk heimsóttu á 
dögunum Vísindasmiðju Háskóla 

Íslands. Markmið smiðjunnar er að 
efla áhuga ungs fólks á vísindum og 
fræðum með gagnvirkum og lifandi 
hætti og styðja þannig við kennslu 
á sviði náttúru– og raunvísinda.  

Óhætt er að segja að nemendur hafi 
sýnt vísindum mikinn áhuga.  

Fulltrúi frá Landvernd heimsótti skólann fyrir skömmu og  kynnti Grænfánann 
fyrir öllum nemendum í eldri deildinni, sem og tilgang Umhverfisnefndar við 

skólann. Þá var farið yfir mikilvægi umhverfismála í sinni fjölbreyttustu mynd, 
nemendum sýnd fræðslumyndbönd um öfgar neyslunnar í dag auk þess sem 

fjallað var sérstaklega um matarsóun og tískusóun. 

Heimsókn frá Landvernd 

Mynd/Jón Þór. 
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Góður árangur í Lífshlaupinu 

Afreksnemendur í íþróttum 

Aníta Núr Magnúsdóttir, Ásdís Rán Kolbeinsdóttir 
og Kolbeinn Tómas Jónsson tóku við verðlaununum 

fyrir hönd skólans.  

Í Varmárskóla hefur verið tekinn upp 
þráðlausi dagurinn, sem verða allir 

föstudagar frá kl. 8-13. Þá er ekki boðið 
upp á opið net fyrir nemendur. Þetta er 

gert til að ýta undir aukin og betri 
samskipti á meðal nemenda. Uppátækið 

vakti ekki mikla kátínu á meðal 
nemenda í byrjun en hefur nú gefið góða 
raun. Í stað þess að vera niðursökknir í 
símann sinn sitja krakkarnir nú saman 

og spjalla og fara saman út í leiki. 
Foreldrar hafa lýst yfir mikilli ánægju 
með þetta framtak. Klukkan 13 er svo 

opnað aftur fyrir netið til þess að 
nemendur geti kynnt sér heimanámið 

inn á Mentor áður en skóla lýkur.   

Þráðlaus dagur 

Margir nemendur í Varmárskóla hafa staðið sig vel í sínum íþróttagreinum á 
síðustu misserum.  Á dögunum var tekin hópmynd af þessum glæsilegu fulltrúum 

skólans. Við óskum þeim innilega til hamingju með þennan frábæra árangur. 
Framtíðin er björt í Gaggó Mos! Fremsta röð (t.v) Þorsteinn Leó, Máni, Arnór 
Gauti, Elmar Kári, Dagur, Breki Freyr, Aron Pétur. Mið röð (t.v.) Alexander 

Snær, Vigdís Helga, Níels Salomón, Aldís Inga, Guðrún Elísabet, Kristín Erla, 
Franklín Ernir. Efsta röð (t.v.) Logi Már, Ólafur Örn, Kristófer Karl, Egill Már, 

Viktor Elí, Kolbeinn Tómas, Hilmir Berg og Aron Kári.  

Á vísindatónleikum 

Nýsköpunarkeppni grunnskóla 

Haldin var sérstök kynning á Nýsköpunarkeppni 
grunnskólanna fyrir miðstig Varmárskóla en keppnin er hugmynda- 

og uppfinningasamkeppni ungs fólks í 5.-7. bekk af öllu landinu. 
Nemendur geta sótt um þátttöku í keppninni til 11. apríl. Þeir keppa 
um boð í þriggja daga vinnusmiðju þar sem leiðbeinendur úr HÍ og 
HR aðstoða þá við nánari útfærslu á hugmyndum sínum. Margrét 

smíðakennari í eldri deild aðstoðar nemendur með umsóknir. 

Nemendur Varmárskóla 
lentu í 3. sæti í sínum 

flokki í Lífshlaupinu, þ.e. 
í flokki grunnskóla með 
500 nemendur eða fleiri, 

sem er glæsilegur 
árangur. Lífshlaupið er 
heilsu- og hvatningar-

verkefni Íþrótta- og 
Ólympíusambands 

Íslands sem höfðar til 
allra aldurshópa. Það var 

10. HMH sem stóð sig 
best í eldri deild og 6. EH 
sem stóð sig best í yngri 
deild. Bekkirnir fengu  
pítsuveislu í verðlaun 
fyrir góðan árangur. 

Nemendur í 6. bekk fóru á 
Vísindatónleika Ævars í Hörpu í febrúar 

síðastliðnum. Ævar kynnti þar ýmsar 
merkar uppgötvanir í samhljómi við 

Sinfóníuhljómsveit Íslands. 
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Skólastarf hefst á ný í Brúarlandi 

Dansað gegn ofbeldi 
Nemendur í eldri deildinni dönsuðu og sungu á sal 19. 

febrúar síðastliðinn í tilefni þess að UN Women á Íslandi 
stóð fyrir dansbyltingunni Milljarður rís. Dansinn í ár var 
tileinkaður konum á flótta sem leggja líf sitt að veði í leit 
að öruggara lífi fyrir sig og börn sín. Það var ánægjulegt 
að sjá yfir 300 nemendur sameinast í taktföstum dansi. 

Fulltrúar 10. bekkja leiddu dansinn og sáu um tónlistina 
og eiga hrós skilið fyrir fyrirmyndar framkomu. Svona 

samtakamáttur ber svo sannarlega vitni um jákvæðan og 
uppbyggjandi skólabrag þar sem eldri nemendur eru 
frábærar fyrirmyndir hinna yngri og allir eru með.  

Stærðfræðikeppni 

Í haust tekur til starfa útibú frá 
Varmárskóla í Brúarlandi. 

Skólavist í Brúarlandi verður 
valkvæð fyrir nemendur í 1. og 2. 
bekk Varmárskóla. Tekið verður á 

móti 35-40 nemendum í haust. 
Starfsemin er fyrsta skrefið í 

stofnun á nýjum skóla sem mun 
rísa í Helgafellslandi. Stefnt er að 

því að hefja skólastarf í Helga-
fellsskóla haustið 2018. Spennandi 

tímar eru því framundan fyrir 
landnema í Helgafellslandi. Þórdís 

Eik Friðþjófsdóttir, starfandi 
kennari við Varmárskóla, mun 

stýra starfinu í Brúarlandi. Þórdís 
er reynslumikill kennari á yngsta 
stigi. Starfsemi í Brúarlandi mun 
byggja á skólastefnu, námskrá og 
skóladagatali Varmárskóla. Þar 
verður boðið upp á heildstæðan 

skóladag, stoðþjónustu, mötuneyti 
og frístund. Samvinna verður á 

milli bekkjardeilda í Brúarlandi og 
Varmárskóla þar sem nemendur 

fara saman í íþróttir og nýta 
útikennslusvæðið. Einnig er lagt 

upp með fyrst í stað að halda 
helstu hátíðir sameiginlegar eins 
og jólaskemmtanir, öskudag og 

vorhátíð. Brúarland er sögufrægt 
hús í Mosfellsbæ en þar hefur verið 
starfræktur skóli í áratugi. Unnið 

hefur verið að endurbótum á 

aðstöðunni bæði inni og úti til að 
taka á móti ungum nemendum og 

verið er að skipuleggja næstu skref. 
Boðið verður upp á opið hús 

fimmtudaginn 7. apríl kl. 18-20 í 
Brúarlandi. Þar verður skólastarfið 
kynnt og foreldrum boðið að hitta 
skólastjórnendur og skoða aðstöð-

una. Foreldrar og forráðamenn eru 
hvattir til að hafa samband við Þór-
önnu skólastjóra (thoranna@varm-
arskoli.is) eða Þórdísi Eik (thordis-
eik@varmarskoli.is) ef einhverjar 

spurningar vakna. Annars hlökkum 
við til að sýna ykkur húsið og ræða 

tækifærin sem skapast næsta 
haust. Ertu með í spennandi 

vegferð með okkur? 

Þórdís Eik Friðþjófsdóttir. 

Nemendur í 10. bekk fóru á Skólaþing 
á dögunum, þar sem nemendur fá að 
kynnast störfum Alþingis. Þau fara í 
hlutverkaleik þar sem þau setja sig í 
spor þingmanna. Þau fá m.a. afhent 
spjöld með ímynduðum nöfnum og 
bakgrunnsupplýsingum um þann 

þingmann sem þau leika. Þau flytja 
frumvörp og eru sett í nefndir. 

Nemendur voru til fyrirmyndar og 
skólanum sínum til sóma.  

Nemendur á Skólaþingi 

Stór hópur nemenda úr Varmárskóla 
tók þátt í stærðfræðikeppnum í Borg-

arholtsskóla og í MR eða 24 nem-
endur. Þrír nemendur okkar voru 

meðal tíu efstu í Borgarholtsskóla en 
það eru Aron Kári Ágústsson 10. GG, 
Kolfinna Iðunn Atladóttir 9. KH og 

Daníel Ingi Jónsson.  
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