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Ábyrgðarmenn: Stjórnendur 

Kæra skólasamfélag 
 
Það stefnir í að febrúar verði viðburðaríkur mánuður hjá okkur en nemendur í 1. 
bekk hófu hann á því að halda upp á að hafa verið í skólanum í 100 daga.  Þetta 
er skemmtileg hefð sem setur sterkan svip á skólastarfið.  Nemendur vinna með 
einingar, tugi og hundrað á fjölbreyttan hátt, skreyta skólann og ganga um hann 
syngjandi og gleðja þannig alla sem heyra og sjá.    
Ákveðið hefur verið að hafa vikuna 6. - 10. febrúar símalausa og er það gert til að 
bregðast við þeirri þróun sem snjalltækin hafa á nám, samskipti og líðan 
nemenda. Í of mörgum tilvikum ráða nemendur illa við allt það áreiti sem tækin 
bjóða upp á og eiga erfitt með að hafa stjórn á notkuninni. Með þessu vonum við 
að nemendur átti sig betur á að það er líka líf utan snjalltækjanna:-) 
Framundan eru nokkrar rannsóknir en einn liður í skólaþróun er að taka þátt í 
rannsóknum og könnunum. Rannsóknin Ungt fólk nær til nemenda í 8. - 10. bekk 
og Skólapúlsinn er lagður fyrir nemendur í 6.-10. bekk. Í febrúar verður  send út 
könnun til úrtaks úr foreldrahópnum og hvetjum við fólk til að svara því rödd 
foreldra er skólanum mikilvæg.  

Með góðri kveðju úr skólanum, stjórnendur 
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Skólaskákmót 
 

Haldið var árlegt skólaskák-
mót í Brekkuskóla 26. janúar 
þar sem 17 þátttakendur 
spreyttu sig við taflborðin.  
Að þessu sinni var það Gabrí-
el Freyr í 7. bekk sem bar 
sigur úr býtum og óskum við 
honum til hamingju með 
árangurinn.  

   1. Lambasnitsel. 

kartöflur, grænmeti og 

ávextir. 

100 daga hátíð  

2. Fiskiréttur í ofni, 

kartöflur, salat og 

ávextir. 

3. Rjómalöguð súpa, 

brauð, álegg og 

ávextir.  

4. 

5. 6. Gufusoðinn fiskur, 

rúgbrauð, salat og 

ávextir. 

 

7. Hakkbuff, kartöflur, 

sósa, salat og ávextir. 

8. Ofnbakaður fiskur, 

kartöflur, salat og 

ávextir. 

 

 

 

9.Steiktur kjúklingur, 

kartöflur, sósa, salat 

og ávextir. 

 

 

 

10. Skyr, brauð, álegg 

og ávextir. 

 

 

 

11. 

12. 13. Steiktur 

fiskur,kartöflur, sósa, 

salat og ávextir.  

 

14. Kjötbollur, kál, 

kartöflur,smjör, salat 

og ávextir. 

Þemadagar 

15. Ofnbökuð ýsa, 

kartöflur, salat og 

ávextir. 

Þemadagar 

16. Lambapottréttur, 

kartöflur, salat og 

ávextir. 

Þemadagar 

17. Pastaréttur, brauð, 

salat og ávextir. 

18. 

19. 20. Brauðaður fiskur, 

kartöflur, sósa, salat 

og ávextir.  

21. Heitt slátur, 

kartöflur, grænmeti og 

ávextir. 

22. Gufusoðinn fiskur, 

kartöflur, rúgbrauð, 

salat og ávextir. 

23. Grænmetisbuff, 

salat, hrísgrjón og 

ávextir. 

24. Grjónagrautur, 

slátur og ávextir.  

25. 

26. 27. Fiskibollur, 

kartöflur, sósa, salat 

og ávextir. 

Bolludagur  

28. Saltkjöt og baunir 

túkall. Ávextir.  

 

Sprengidagur  

    


