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Hrós mánaðarins  

Fá nemendur sem aka um á vespum. Langflestir fara 
eftir reglu skólans um umferð á skólalóð.  

Hrós til ykkar kæru nemendur.  

Reiðhjól  

Við viljum minna nemendur 

okkar á að athuga vel hjólin sín 

áður en lagt er af stað. Einnig 

minnum við á notkun hjálma. 

Lærum og leikum … 

Í 5. árgangi eru nemendur að 
fræðast um landið okkar. Unnið 
er í litlum hópum. Hver hópur 
býr til fjölskyldu sem síðan 
ferðast um þann landshluta 
sem hópurinn fær úthlutað. 
Nemendur takast á við ýmis 
verkefni tengd ferðalaginu um 
landið.  

Sprettur á elsta stigi 

Nemendur takast á við mörg áhugaverð verkefni í 

skólanum. Nám nemenda byggir upp á fjölmörgum 

þáttum og erum við mjög stolt af þeirri vinnu sem fer 

daglega fram hér í skólanum. Spretturinn hefur unnið 

nokkur áhugaverð verkefni á haustdögum. Nemendur í 

8. bekk fengu Alla kokk til 

sín, hann sýndi þeim 

handtökin við að kryfja og 

flaka fisk. Ekki voru allir 

hrifnir af lyktinni og fannst 

mörgum fiskurinn ekkert 

sérlega geðslegur. 

Nemendur í 9. bekk 

unnu skemmtilegt 

verkefni þar sem þau 

áttu að útbúa eldfjall og 

láta það gjósa. Í þessu 

verkefni fengu listrænir 

hæfileikar nemenda að 

njóta sín. Nemendur í 10. bekk fengu það vandasama 

verkefni að bjarga heimsbyggðinni frá heimsfaraldri og 

er aldrei að vita nema að Alma, Víðir og Þórólfur leynist 

á meðal nemenda í Vatnsendaskóla. 

Uppeldisstefnan 

Uppeldi til ábyrgðar  

Uppbygging sjálfsaga felur í sér að kenna börnum og 

unglingum sjálfsaga .Stefnan byggir á því aðstoða börn og 

unglinga við að ræða um tilfinningar sínar og að átta sig á 

þörfum sínum.  

 Grundvallarhugmyndir kenningarinnar eru: 

Að mistök eru til þess að læra af þeim. Að barninu er hjálpað 

að þróa sjálfstjórn og sjálfsaga. Hvernig vill einstaklingurinn 

vera, óskaveröldin mín. Að leiðrétta eigin mistök. Að skilja 

eigin hegðun. Að kenna leiðir til að stjórna eigin hegðun. Að 

sinna grundvallarþörfum sínum. Að börn og unglingar efli 

innri áhuga sinn.  

https://uppbygging.is/ 

 

 

 

May 6, 2016 

Sefur þú nóg? Smelltu og lestu.  

Frá skólastjóra 
 
Skólahald hefur verið með eðlilegum hætti frá skólabyrjun en Covid-19 er þó enn til staðar og hafa fréttir 
um aukin smit og lokanir skóla ekki farið fram hjá neinum. Skólinn vinnur eftir tilmælum frá 
Almannavörnum um sérstaka aðgát í skólum. Í því felst meðal annars að aðkoma foreldra að skólanum er 
takmörkuð. Foreldrar og aðrir aðstandendur eiga ekki að koma inn í skólann nema á fyrirfram ákveðna 
fundi. Þeir sem koma inn í skólann þurfa að virða 2 m regluna og gæta að persónubundnum sóttvörnum 
eins og að þvo og spritta hendur. Þetta er mikilvægur þáttur í að halda starfsemi skólans gangandi á sem 
eðlilegasta máta sem lengst.  
 
Meðal starfsmanna skólans gildir 1 m nálægðarmörk en nálægðarmörkin eiga ekki við um nemendur. Við 
reynum eins og við getum að hólfa starfsmenn niður. Við skiptum kaffi- og matartímum starfsmanna upp 
milli stiga og greina (yngsta-, mið-, elsta-, list- og verkgreinakennarar og íþróttakennarar) og reynum að 
takmarka samskipti starfsmanna milli stiga. Það gengur þó ekki alltaf upp því við höldum úti venjulegu 
skólastarfi. Við minnum okkur stöðugt á persónubundnar sóttvarnir, bæði starfsmenn og nemendur. Aukin 
þrif eru í skólanum og eru snertifletir sótthreinsaðir a.m.k. tvisvar á dag. Við höldum ótrauð áfram og 
gerum okkar besta til að halda úti venjulegum skóladegi. Ef upp kemur smit er það þó alltaf rakningateymið 
sem hefur síðasta orðið varðandi sóttkví. Hlutirnir geta breyst mjög hratt og því er mikilvægt að foreldrar 
fylgist með fréttum og skilaboðum frá skólanum. Ef til þess kemur að hólfa þurfi skólann meira er ekki 
líklegt að náist að halda uppi venjulegu skólahaldi en við skoðum það þegar og ef að því kemur.  

 
Bestu kveðjur,  
María Jónsdóttir, skólastjóri Vatnsendaskóla 

Áhugaverðar dagsetningar 

9.okt. - Skipulagsdagur 

16.okt. - Bleikur dagur 

26.-27.okt. - Vetrafrí 

Námsvefur Vatnsendaskóla 

Inn á námsvef Vatnsendaskóla er að 

finna allar kennsluáætlanir. 

Smelltu hér til að skoða námsvefinn 

Við erum ákaflega stolt af nemendum 

og starfsfólki skólans og höldum já-

kvæð og full tilhlökkunar inn í þennan 

vetur.  

Fréttir af skólastafi má 

einnig finna á     

fésbókarsíðu skólans  

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item14684/Sefur-thu-nog-
https://sites.google.com/vatnsendaskoli.is/namsvefur


 

  Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

  

01. og 02. 
okt. 

  

  

  

  

  

  

  

Fiskborgari 
kartöflubátar 
og salat 

  

Kjöt í karrý 
grænmeti og 
hrísgrjónum 

  

05. – 09. okt. 

  

Fiskibollur, 
kartöflur 

grænmeti og 
sósa 

  

Hakkabuff 

steiktar 
kartöflur 
grænmeti og 
sósa 

  

Makkarónu-
grautur og 
slátur 

  

Plokkfiskur 

og rúgbrauði 

  

  

  

Skipulags-
dagur 

  

  

12. -16. okt. 

  

Léttsöltuð 
ýsa kartöflur 
og salat 

  

Kjötbollur 
kartöflumús 
grænmeti og 
sósa 

  

Sveppasúpa 

samloka með 

skinku og osti 

  

Ofnbakaður 
fiskur 
kartöflur og 
salat 

  

Kjúklinga-
snitsel 
bakaðar 
kartöflur og 
sveppasósa 

  

19. – 23. okt. 

 

KFC fiskur 
kartöflur 

salat og sósa 

  

  

Svikinn héri 
kartöflumús 

og sósa 

  

  

Grjónagrautur 

og 

slátur 

  

  

Grænmetis-
buff 

kartöflur 
grænmeti og 
sósa 

  

  

  

Hakk og 
spagettí 

  

  

  

26. okt. – 30. 
okt. 

  

  

Vetrarleyfi 

  

  

Vetrarleyfi 

  

Gúllassúpa 

  

Kjúklinga-
bitar kartöflur 
grænmeti og 
sósa 

  

  

Tortillur m/
hakki græn-
meti og hrís-
grjónum 

  Matseðill - október 2020 

Ath: Meðlætisbar inniheldur ávallt tvær tegundir af ávöxtum og fjölbreytt úrval af grænmeti. 

Hér má sjá leiðbeiningar sem auðvelt er 

að fara eftir þegar einstaklingar velta fyrir 

sér hvort þeir eigi að birta ljósmynd eða 

ekki af öðrum.  

Við hvetjum alla foreldra til þess að framfylgja 

útivistarreglum.  

Vinaliðar – styrkur frá foreldrafélaginu 

Vinaliðaverkefnið mun halda áfram í vetur en það gengur út á það að hvetja 
nemendur til meiri þátttöku í leikjum í frímínútum og að skapa þannig betri skóla-
anda. Vinaliðaverkefni fékk veglegan styrk frá foreldrafélaginu sem mun nýtast 
vel í verkefninu. Við þökkum foreldrafélaginu kærlega fyrir styrkinn.  


