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Frá skólastjóra.                          10.febrúar 2021  

Þá er febrúar mættur og þó daginn sé farið að lengja þá er enn myrkur 

úti, sérstaklega á morgnana. Það er því vert að minna á endurskinsmerki 

en börnin okkar verða mun sýnilegri ef þau eru í yfirhöfnum sem eru með 

endurskinsmerki. Sérstaklega á þetta við þegar þau eru að fara yfir götur 

en það er oft mikil umferð hér við skólann í upphafi skóladags. Ég vil 

einnig minna á sleppisvæðið við Vatnsendaveg og hvetja þá sem geta að 

stoppa þar til að hleypa börnunum út úr bílunum. Þetta minnkar 

umferðina við skólann og eykur öryggi þeirra sem koma gangandi.  

Það er mikið um að vera í næstu viku. Bolludagur, sprengidagur og 

öskudagur mæta í öllu sínu veldi. Öskudagur er á miðvikudaginn og 

verður skólahald til hádegis en þá fara nemendur heim eða í 

Stjörnuheima. Hver árgangur skipuleggur daginn fyrir sig og verður 

hefðbundið skólastarf brotið upp að einhverju eða öllu leyti. Nemendur og 

starfsfólk skólans munu mæta í búningum og gera sér glaðan dag en 

allra sóttvarna verður þó gætt við skipulagningu dagsins. Sparinesti  

verður leyft þennan dag (ekki gos og sælgæti) og munu kennarar senda 

ykkur nánari upplýsingar varðandi daginn. Á fimmtudag og föstudag 

verður svo vetrarfrí í öllum grunnskólum Kópavogs og verður skólinn og 

frístundin lokuð þá daga. 

Núna í febrúar stendur yfir könnun meðal foreldra nemenda í 

Vatnsendaskóla sem Skólapúlsinn sér um fyrir okkar hönd. Þessi könnun 

er framkvæmd annað hvert ár. Um 120 foreldrar voru dregnir út í úrtak en 

könnunin mælir 40 þætti í fimm flokkum. Við erum foreldrum mjög þakklát 

fyrir að taka þátt í þessari könnun því það er okkur mikilvægt að fá ykkar 

sjónarmið til að gera Vatnsendaskóla að enn betri skóla. Könnunin 

stendur út febrúar og þurfum við um 80% svarhlutfall til að fá samanburð 

við landsmeðaltal. Niðurstöður könnunarinnar verða birtar á heimasíðu 

skólans eftir að þær berast okkur. 

Í febrúar og október á síðasta ári gerði Rannsókn og greining könnun 

meðal nemenda á unglingastigi um líðan þeirra. Niðurstöður fyrir 

Kópavog verða kynntar á teams fundum í þessari viku og höfum við sent 

ykkur upplýsingar um þá en einnig má finna hlekki á fundina á heimasíðu 

skólans. Við munum fljótlega hafa kynningu fyrir foreldra um niðurstöður 

Vatnsendaskóla en við upplýsum ykkur þegar dagsetning hefur verið 

ákveðin. Kynning verður í skólanum fyrir nemendur.  

                          Bestu kveðjur, María Jónsdóttir  

 Ráð innan Vatnsendaskóla 

Nemendaráð Dimmu og Vatnsendaskóla, umsjónarmaður er Guðný Lilja Pálsdóttir forstöðumaður 
Dimmu.  

Réttindaráð eru starfræk á öllum stigum (YS—MS –ES) í Vatnsendaskóla, umsjónarmaður er Ásta 
Sævarsdóttir deildarstjóri yngra stigs. 

Skólaráð, umsjónarmaður er María Jónsdóttir skólastjóri. 

Barnaráð Stjörnuheima, umsjónarmaður er Ari Magnús Þorgeirsson forstöðumaður Stjörnuheima.  

Ungmennaráð, Vatnsendaskóli á sinn fulltrúa í Ungmennaráði Kópavogs. Fulltrúi Vatnsendaskóla er 
Magnús Snær Hallgrímsson.  

Unglingaráð félagsmiðstöðva í Kópavogi, fyrir hönd Vatnsendaskóla er  

Nánar má lesa um ráð skólans inni á heimasíðu hans eða með því að klikka á 

https://vatnsendaskoli.is/wp-content/uploads/sites/10/2021/02/nemendarad.pdf
https://vatnsendaskoli.is/rettindaskoli/
https://vatnsendaskoli.is/skolarad/
https://vatnsendaskoli.is/wp-content/uploads/sites/10/2021/02/barnarad.pdf
https://vatnsendaskoli.is/wp-content/uploads/sites/10/2021/02/nemendarad.pdf
https://vatnsendaskoli.is/wp-content/uploads/sites/10/2021/02/nemendarad.pdf


Spjaldtölvuvefur Kópavogsbæjar 

Gagnlegar og mikilvægar upplýsingar eru að finna á 

spjaldtölvuvefnum.   

Smelltu hér til að skoða vefinn.  

Námsvefur Vatnsendaskóla 

Inn á námsvef Vatnsendaskóla er margt áhugavert. 

Smelltu hér til að skoða námsvefinn okkar.  

Dagsetningar í febrúar  

15.02 Bolludagur - allir mega koma 
með bollu í nesti. 

16.02 Sprengidagur 

17.02 Öskudagur, sparinesti hjá 
öllum árgöngum og skertur dagur  

18.02-19.02 Vetrarfrí, frístund lokuð 

01.03-05.03 nem.-og foreldraviðtöl 
eftir kennslu í 1.-7. bekk  

08.03– 10.03 Samræmd próf  í 9. 
bekk — íslenska—stærðfræði—enska 

17.03 Skipulagsdagur, frístund opin 

18.03-19.03 Þemadagar  

Í mötuneyti Vatnsendaskóla er lögð áhersla á fjölbreytta fæðu 

og starfar mötuneytið eftir lýðheilsumarkmiðum.  

Hér er að finna matseðil næstu vikna. Við minnum á að Vatns-

endaskóli er hnetu-, möndlu- og kívílaus skóli.  

Nemendur og foreldrar eru hvattir til að senda  ábendingar og hugmyndir að nýjum og 

áhugaverðum réttum á alfred@kopavogur.is  

Saman gerum við gott mötuneyti betra ! 

Þema VikuSex 2021 er Kynlíf 

Sjötta vika ársins hefur undanfarin ár 
verið tileinkuð kynheilbrigði. Ýmsar leiðir 
voru farnar í síðustu viku til að efla vitund 
ungmenna um kynheilbrigði. 

Hér má finna stutt fræðslumyndbönd þar 

sem rætt er um ýmsa þætti sem snúa að 

kynlífi og kynheilbrigði. Í hverju myndbroti 

eru bornar upp spurningar og þær 

ræddar.  

Þetta eru mjög fræðandi og áhugaverð 
myndbönd fyrir foreldra og ungmenni. 

 

 

Við hvetjum ykkur að fylgja vikasex_island á Instagram. 

     Bók mánaðarins er bókin Fávitar 

 Fávitar er samfélagsverkefni Sólborgar Guð-

brandsdóttur gegn stafrænu og annars konar kyn-

ferðisofbeldi en það hófst á samnefndri Instagram-

síðu árið 2016. Sólborg hefur starfað sem fyrir-

lesari undanfarin ár og haldið fyrirlestra fyrir 

þúsundir barna og unglinga þar sem hún svarar 

spurningum þeirra um meðal annars kynlíf, ofbeldi, 

samskipti, líkamann og fjölbreytileika. Verkefnið 

hefur verið nýtt í skólum víðs vegar um landið með 

góðum árangri. Átakið Fávitar birtist nú í bókaformi 

þar sem Sólborg hefur tekið saman spurningar 

sem henni hafa borist síðastliðin ár og svör við 

þeim.  

Nokkrar bækur eru til útláns á bókasafni Vatnendaskóla.  

Vatnsendaskóli notar Mentor til að halda utan um 

námsárangur, mætingar og annað sem að við 

kemur nemendum.  Hér er að finna handbók fyrir 

aðstandendur sem gott er að kynna sér. Við 

minnum einnig á að hægt er að 

skrá leyfi og veikindi nemenda í 

gegnum mentor appið.  

https://spjaldtolvur.kopavogur.is/leidbeiningar/leidbeiningar-foreldrar/
https://sites.google.com/vatnsendaskoli.is/namsvefur
https://kopavogur.timian.is/is/public/5cadfd350750a/meals/week/2021-W2
https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/vika-sex/31431
https://www.infomentor.is/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/handbok-fyrir-adstandendur.pdf


100 daga hátíð hjá 1. Blástjörnu 

Föstudaginn 5. febrúar var 

haldin 100 daga hátíð í            

1. Blástjörnu. Nemendur og 

kennarar gerður sér glaðan 

dag og fengu allir nemendur 

að telja 100 góðgæti í poka 

eða eitt stk. fyrir hvern dag 

sem þau hafa verið í 

skólanum. Eins og má sjá á 

meðfylgjandi myndu skemmtu 

allir sér vel við leik og störf. 

Við óskum nemendum í        

1. Blástjörnu til hamingju með 

fyrstu 100 dagana af 1800 

dögum í Vatnsendaskóla.  

 

Nemenda– og foreldraviðtöl  

 Nemenda– og foreldraviðtöl í 1.-7. árgöngum eru dag-

ana 1.-5. mars 2021. Viðtölin fara fram í gegnum Goo-

gle Meet. Skráning í viðtöl eru í gegnum Mentor dagana 

22.-24.02 2021. Umsjónarkennarar senda nánari upp-

lýsingar um framkvæmd viðtalanna.  

Hrós mánaðarins fá nemendur sem gengdu starfi vinaliða á haustönn.  

Vinaliðar í Vatnsendaskóla á þakkardegi eftir að hafa lokið 
störfum eftir mjög svo skrýtna tíma á haustönn. Vinaliðarnir 
hafa lagt sig fram við það að bjóða skólafélögum sínum upp 
á fjölbreytt úrval leikja í útivist. 

Við þökkum vinaliðum fyrir vel unnin störf á haustönn 

um leið og við bjóðum nýja vinaliða velkomna til starfa. 

 

Kosningin til Bókaverðlauna barnanna er 
hafin! 

Hver nemandi getur kosið einu sinni. Hægt er 
að kjósa þrjár bækur sem gefnar voru út árið 
2020. 

Á bókasafninu er veggspjald með myndum af 
öllum bókunum sem hægt er að kjósa um 
ásamt því að þar er kassi til að setja kjörseðl-
ana í. 

Nemendur geta nálgast kjörseðla á bókasafni 
Vatnsendaskóla.  

Við hvetjum alla nemendur á aldrinum 6-12 
ára til að taka þátt.  


