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1. desember 2014 
4. tbl. skólaárið 2014 - 2015 

Ábyrgðamaður Bergþóra Þórhallsdóttir 

   Ágæta skólasamfélag. 
Það er óvenjulegt að hafa ekki snjóinn úti eins og við höfum átt að venjast undanfarin ár á 
þessum árstíma. Snjórinn hefur fært okkur birtu inn í skammdegið og magnað upp ljómann 
frá jólaljósunum, því er heldur meira myrkur úti en við eigum að venjast. Endurskinsmerki 
eru nauðsynleg þegar við erum fótgangandi utandyra og rétt að skoða það hvert og eitt 
okkar hvort við erum nógu vel merkt þegar við ferðumst. 
 
Desembermánuður er tími umhyggjunnar þar sem dyggðir eins og vinátta, samhygð, gleði, 
gjafmildi og hjálpsemi eru gjarnan hafðar í heiðri. Hér í Brekkuskóla ætlum við að hafa allt 
með hefðbundnum hætti og vinna jafnt og þétt að markmiðum okkar í námi og starfi. Við 
ætlum að huga sérstaklega að öryggisþörfinni okkar í desember og höfða sérstaklega til 
hjálpseminnar sem er gildi desembermánaðar.   
 
Í haust sögðum við ykkur frá því að námsmat er að taka breytingum á næstu misserum. 
Kennarar meta framvindu í námi eftir þeim markmiðum sem þeir hafa sett upp í samstarfi 
við aðra kennara innan skólans. Markmiðin skiptast niður á 20 þrep í hverri námsgrein og 
getur hver einstaklingur verið að vinna að markmiðum á fleiri en einu þrepi í einu. Það fer 
eftir áætlunum og áherslum í náminu hverju sinni. Námsframvindumatið mun birtast 
foreldrum og nemendum í Mentor jafnóðum og matið fer fram, en kennarar vinna í því 
jafnt og þétt út skólaárið. Kynning á námsframvindukerfinu verður sent foreldrum í 
netpósti og á vefsíðu skólans á næstunni. 
 
Næsta fréttabréf kemur út á nýju ári í vikunni 12. - 16. janúar 2015. Matseðla má finna á 

vefsíðu skólans brekkuskoli.is og á matartorg.is  

 

                              Með von um ánægjulega aðventu - Bergþóra Þórhallsdóttir aðstoðarskólastjóri  
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Gildi mánaðarins: 

 

Hjálpsemi 
 
Úr stefnu skólans: 
 
Við erum umhyggjusöm 
og reiðubúin til 
samvinnu og samhjálpar.  
 
Við virðum náunga 
okkar og umhverfi. 

Við viljum að allir sýni 
samábyrgð og virði 
jafnan rétt einstaklinga. 

Við erum heiðarleg og 
umburðarlynd. 

Við sýnum ólíkum 
skoðunum og aðstæðum 
skilning.  

Brekkuskóli er samfélag 
þar sem við vinnum 
saman að því að læra, 
þroskast og taka 
framförum, erum glöð. 
og berum umhyggju 
hvert fyrir öðru.  

           Litlu jólin - 19. desember 2014  
 
Frístund opnar kl.08:00 fyrir nemendur sem þar eru skráðir. 

Nemendur í 2., 4., og 9. bekk mæta klukkan 08:00 í heimastofur. Klukkan 
09:00 koma þau á sal skólans, þar sem verður dansað í kringum jólatré. 
Skóladegi lýkur klukkan 10:00 og Frístund opnar þá fyrir nemendur sem þar eru 
skráðir. 

Nemendur í 3. , 6., 7. og 8. bekk mæta klukkan 09:00 í heimastofur. Klukkan 
10:00 koma þau á sal skólans, þar sem dansað verður í kringum jólatré. 
Skóladegi lýkur um klukkan 11:00 og Frístund verður opin fyrir nemendur sem 
þar eru skráðir. 

Nemendur í 1., 5. og 10. bekk mæta klukkan 10:00 í heimastofur. Klukkan 
11:00 koma þau á sal skólans, þar sem dansað verður í kringum jólatré. 
Skóladegi lýkur um klukkan 12:00. Frístund verður opin fyrir nemendur sem þar 
eru skráðir. 
Starfsdagur verður mánudaginn 5. janúar. Kennsla hefst á nýju ári samkvæmt 
stundaskrá þann  6. janúar 2015.  
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 1.  

Plokkfiskur, kartöflur, 

rúgbrauð, salat og 

ávextir 

2. 

Lasagne, brauð, salat og 

ávextir 

3. 

Steiktur fiskur, 

kartöflur, sósa, salat og 

ávextir 

4. 

Tortilla, grænmeti, sósa 

og ávextir 

5. 

Grjónagrautur, slátur, 

salat og ávextir 

Dagur tónlistar - 

söngsalur í dag 

6. 

7. 8. 

Hakk, spaghettí, salat og 

ávextir 

 

9. 

Fiskibollur, kartöflur, 

sósa, salat og ávextir 

10. 

Lambasnitsel, kartöflur, 

salat og ávextir 

11. 

Fiskréttur, sósa, 

kartöflur, salat og ávextir 

12. 

Súpa, brauð, salat og 

ávextir 

13. 

14. 15. 

Gufusoðinn fiskur, 

kartöflur, rúgbrauð, salat 

og ávextir 

16.  

Hakkbuff, kartöflur, sósa, 

grænmeti og ávextir 

17. 

Ofnbakaður fiskur, 

kartöflur, sósa, salat og 

ávextir 

18. 

Kjúklingur, kartöflur, 

sósa, salat og ávextir 

 

19. 

 

Litlu jólin  

Frístund opin 

20. 

21. 

 

22. 

Jólaleyfi  

23. 

Þorláksmessa  

Jólaleyfi  

24. 

Aðfangadagur jóla 

Jólaleyfi  

 

25. 

Jóladagur 

Jólaleyfi  

 

26. 

Annar í jólum 

Jólaleyfi  

27.  

28. 

 

29. 

Jólaleyfi  

30. 

Jólaleyfi  

31. 

Gamlársdagur 

Jólaleyfi  

1. janúar. 

Gleðilegt nýtt ár 2015  

2. 

Jólaleyfi  

3.  

4.  5.  

Starfsdagur 

Frístund lokuð f. h. 

6. 

Þrettándinn 

Fyrsti kennsludagur 

eftir jólaleyfi  

7.  8. 9.  10. 

Endurskinsmerki 

Með notkun endurskinsmerkja er hinn almenni vegfarandi að auka öryggi sitt til muna,  hann sést fimm 
sinnum fyrr þegar hann lendir í ljósgeisla bíls miðað við þann sem er ekki með endurskin. Best er að velja 
fatnað sem er með endurskini á. Ef endurskin er ekki til staðar á fatnaðinum þarf að hafa laus endurskinsmerki 
á sér. Endurskinsmerkin þurfa að vera þannig  staðsett að ljósgeisli frá bíl falli á þau hvort sem bíllinn kemur á 
móti eða aftan að vegfaranda. 

Staðsetning endurskinsmerkja 
Endurskinsmerki þurfa að vera neðarlega og sjást frá öllum hliðum. Hangandi endurskinsmerki er best að setja 
fyrir neðan mitti, eitt á hvora hlið. Allar skólatöskur/bakpokar eiga að vera með endurskinsmerki. 
Á barnavögnum er best að hafa endurskin á öllum hliðum.  

Sótt af vef Slysavarnarfélagsins Landsbjargar www.landsbjorg.is  
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