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Opinn dagur

!emadagar voru 26. og 27. nóvember.  !ema" í ár var 
GLE#I.  Nemendum var skipt í hópa og fór hver nemandi 
á 6 stö"var.  Upp óx gle"itré, brandarabanki og 
kátínumyndir. Gle"igrímur spruttu fram, broskökur 
birtust úr ofninum, fyndnar stuttmyndir voru framleiddar 
og mörg andlit tóku ótrúlegum breytingum me" litríkum 
blæbrig"um.

Skólinn var me" opinn dag föstudaginn 28. nóvember.    
!á gafst færi á a" sko"a afrakstur $emadaganna.  Margir 
komu í heimsókn og voru ánæg"ir me" vinnu nemenda.  
Vi" viljum $akka $eim sem heimsóttu skólann kærlega 
fyrir gó"an dag.  
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Samverustund á sal

Leirnámskei#

Tjarnarsel og Vesturberg í heimsókn

Í tilefni Dags íslenskrar tungu komu elstu 
börnin á Tjarnarseli og Vesturbergi í heimsókn 
föstudaginn 21. nóvember. Leikskólanemendur 
og nemendur 1. bekkja sungu saman og fyrir 
hvort anna".

Fimmtudaginn 20. nóvember áttu nemendur notalega stund saman á sal.  Tilefni" var a" halda 
upp á Dag íslenskrar tungu sem var 16. nóvember sí"astli"inn.  Nemendur s%ndu hvor ö"rum 
glæsileg íslensk atri"i.  

Frábæru námskei"i í leirger" er loki". Námskei"i" 
stó" yfir í fjórar vikur, einu sinni í viku í tvo 
klukkutíma í senn.  !a" var mjög gaman a" sjá 
hversu margir komu. Leira" var tvö kvöld og gengi" 
frá og mála" í tvö skipti. !etta er í $ri"ja sinn sem 
leirnámskei" eins og $etta er haldi" og er $a" ætla" 
nemendum í 6. - 7. bekk og foreldrum $eirra. 
Vi" hlökkum til a" hitta ykkur á næsta námskei"i.

Kve"ja Gu"björg Rúna og Svana



6. bekkur - náttúrufræ#ikynning

Lego keppnin

Heimsókn í Mjólkursamsöluna

Nemendur í 3. bekk heimsóttu Mjólkursamsöluna 
mi"vikudaginn 5. nóvember.  !ar kynntu $eir sér 
allt í sambandi vi" mjólkur- og ís 
framlei"slu.  Bjarni töframa"ur s%ndi $eim 
skemmtileg töfrabrög" og í lokin var $eim bo"i" 
upp á ís og a"rar veitingar.
Nemendur voru til fyrirmyndar í alla sta"i og 
skólanum til sóma.

Fimmtudaginn 6. nóvember kynntu nemendur 6. bekkja verkefni sín sem unnin voru úr námsefninu 
Lífríki" í fersku vatni. Nemendur höf"u unni" heilmikla heimildavinnu af netinu og í bókum sem 
fengnar voru á bókasafni skólans.  Nemendur 6. HF áttu a" velja sér va"fugla en í 6. MF áttu $au a" 
velja sér ferskvatnsfiska og finna heimildir um $á.   Sí"an var fari" í tölvustofuna til a" setja 
heimildirnar upp  í glærus%ningu eins og flestir völdu a" gera.  A"rir hópar völdu a" fara hef"bundnari 
lei"ir og bjuggu $ess vegna til veggspjöld. Afraksturinn var svo kynntur a" vi"stöddum öllum 
nemendum $essara bekkja ásamt gestum og vakti frammista"a $eirra mikla lukku og a"dáun.  Slík 
verkefni eru vel til fallin til a" auka áhuga nemenda á vi"fangsefninu og sam$ætta ólíkar námsgreinar.

Laugardaginn 9. nóvember sí"astli"in fóru nokkrir nemendur í 7. – 10. bekk í Lego keppnina sem 
haldin var í Öskju í Reykjavík. Undirbúningur fyrir keppnina haf"i $á sta"i" yfir í nokkrar vikur. Lego 
keppnin samanstendur af nokkrum verkefnum sem nemendur leysa, $rautalausn vélmennis, 
rannsóknarverkefni, dagbók, skemmtiatri"i og kynning á hönnun vélmennis. Dagurinn hófst á $ví a" 
nemendur mættu kl. 07:00 í skólann $ar sem lagt var af sta" til Reykjavíkur. Keppnin hófst svo kl. 
8:30 og lauk dagskrá me" ver"launaafhendingu um kl. 16:00. !etta var $ví langur og strangur dagur 
$ar sem nemendur stó"u sig mjög vel. Li" Myllubakkaskóla var tvisvar tilnefnt til ver"launa, fyrir 
kynningu á hönnun vélmennis og fyrir skemmtiatri"i.



       

     

10. JS í heimsókn hjá KSÍ

Reykjavíkurfer# hjá Ég er..

5. ES las fyrir Vesturberg

!ann 12. nóvember fór 5. ES í heimsókn á leikskólann Vesturberg. Hver nemandi  leiddi tvö 
leikskólabörn afsí"is og las fyrir $au eina e"a fleiri barnabækur. Stemningin var reglulega hátí"leg, 
leikskólabörnin hlustu"u me" a"dáun á stóru skólabörnin lesa og svo s%ndu litlu börnin $eim stóru 
n%ja húsi". Heimsókninni lauk í Kiddasal, $ar sem allir söfnu"ust saman og sungu tvö lög. Mjög 
velheppnu" og skemmtileg tilbreyting í skammdeginu.

!ann 15. október s.l. fór 10. bekkur JS í vettvangsfer" til Reykjavíkur.  !essi bekkur er 
í$róttatengdur og fengu nemendur a" velja hvort $eir vildu vera í $essum bekk e"a ekki fyrir $etta 
skólaár.  !a" a" vera í$róttatengdur $%"ir a" bekkurinn fær 4 í$róttatíma í viku og einn tíma sem kallast 
í$róttafræ"i og er bóklegur.  Vettvangsfer"in var hluti af $essari tengingu vi" í$róttirnar.  Byrja" var a" 
fara í Laugardalinn í höfu"stö"var Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ).  !ar var teki" á móti bekknum 
og fari" um skrifstofur, búningsklefa, fundarsali, bla"amannaa"stö"u, ni"ur á sjálfan Laugardalsvöllinn 
og sko"a" VIP- stofa.  Næst var haldi" ni"r á Reykjavíkurtjörn og unni" gó"verk dagsins me" a" gefa 
öndunum brau".  Eftir $etta tók vi" íshokk%æfing í Egilshöll $ar sem $jálfarinn Zergei Sac frá 
Skautafélaginu Birninum  kenndi bekknum nokkur grunnatri"i í í$róttinni.  Kringlan var næsti 
áfangasta"ur $ar sem bekkurinn fékk frjálsan tíma til a" matast og sumir verslu"u föt og handbolta.  
Sí"asta stopp fer"arinnar var landsleikur milli Íslands og Makedóníu á Laugardalsvellinum en KSÍ haf"i 
bo"i" hópnum á leikinn og $ökkum vi" $eim vel fyrir $a".  Ísland vann leikinn 1 - 0 og var $ví haldi" 
heim á lei" í sigurvímu $ví $a" er nú ekki oft sem Ísland vinnur landsleik í fótbolta. ! 

Mánudaginn 10. nóvember var lagt af sta" í fer" til 
Reykjavíkur me" valáfangana, Ég er... og Ö"ruvísi í$róttir.  
Samtals voru $etta 56 nemendur og $rír kennarar.  Fer"inni 
var heiti" í Al$jó"ahús og í Keiluhöllina.  Eftir a" hafa 
hlusta" á skemmtilegan fyrirlestur í Al$jó"ahúsi og spila" 
keilu í Keiluhöllinni var haldi" i Kringluna, $ar áttu 
nemendur frjálsan tíma í eina og hálfa klukkustund.  Vel 
heppna"ri fer" lauk svo um kl. 18:00 fyrir utan 
Myllubakkaskóla.
Kiddi, Gummi og Skúli $akka nemendum fyrir gó"a fer".



              

 

Tónlist fyrir alla

!ri"judaginn 21. október fóru nemendur 
okkar í Kirkjulund og nutu gó"rar tónlistar.  
Dagskráin “ Ég hef taktinn” var flutt af 
Jazzkvartett Reykjavíkur og skemmtu 
nemendur sér mjög vel.

Skólinn r$mdur

Brunavarnir Su"urnesja stó"u fyrir 
r%mingaræfingu 20. október.  Æfingin gekk 
vel fyrir sig og voru allir nemendur skólans 
mættir á sitt svæ"i fyrir framan skólann á 
stuttum tíma.

Ábyrg netnotkun

Dagana 6. - 10. október sí"astli"inn fóru nemendur í 7. bekk ásamt kennurum sínum í skólabú"ir a" 
Reykjum í Hrútafir"i.  Markmi" skólabú"anna er a" skemmta nemendum me" fjölbreyttum verkefnum, 
fræ"a $á, efla sjálfstraust og félagsanda.  Nemendur fóru í í$róttir og sund, á bygg"arsafn, í ratleik, 
fjármálafræ"slu, fjörufer", á kvöldvökur, í %msar keppnir auk $ess sem inn á milli gafst tími til a" slaka 
á, rabba saman e"a spila.  Nemendur voru í sk%junum me" fer"ina sem var mjög vel lukku" og voru $eir 
sammála $ví a" allt  hafi veri" skemmtilegast og maturinn æ"i.  !eir vilja $akka skólastjórnendum 
kærlega fyrir a" lofa $eim a" fara í $essa frábæru fer".  !etta eru gó"ar minningar í minningabankann : )

7. bekkur í skólabú#um

!ri"judaginn 11.nóvember komu $eir Haf$ór B. Birgisson og Kristján Freyr Geirsson í heimsókn í 
skólann. !eir ræddu vi" nemendur 6. bekkjar og foreldra $eirra um tölvu- og netnotkun og $ær hættur 
sem $ar geta leynst. Heppna"ist fyrirlesturinn mjög vel og eftir áramót munu $eir félagar heimsækja 
nemendur og foreldra 8. og 10. bekkjar og flytja $eim bo"skap sinn. Ljóst er a" hætturnar í netheimum 
eru fjölmargar og viljum vi" $ví br%na fyrir foreldrum a" fylgjast vel me" netnotkun barna sinna. 
Námsrá"gjafi skólans veitir gjarnan nánari uppl%singar og rá"gjöf til foreldra.



Frá foreldrafélaginu

Foreldrafélag Myllubakkaskóla hefur funda" mána"arlega $a" sem af er vetri. Einnig hefur veri" 
funda" me" skólastjóra.  Fundur me" bekkjarfulltrúum var haldinn í október. !a" er gaman a" 
heyra a" foreldrar eru me"vita"ir um nau"syn $ess a" hafa gott öryggisnet í kringum börnin okkar 
og a" vi" tölum saman. Vi" $ökkum $eim sem komu. Annar fundur ver"ur haldinn á næstu önn.   
Grei"sluse"lar voru sendir út  í nóvember og skal árétta a" upphæ"in er 750 kr á heimili, ef einhver 
hefur borga" meira fær hann endurgreitt.
FFGÍR er skammstöfun fyrir foreldrafélög og foreldrará" í Reykjanesbæ. N%r verkefnastóri tók 
vi" nú í haust en $a" er Kristlaug María Sigur"ardóttir. Starfsdagur FFGÍR var 25. nóvember.
N%  grunnskólalög tóku gildi s.l. sumar. Samkvæmt $eim hefur foreldrará" veri" lagt ni"ur. 
Skólará" hefur teki" vi" en í $ví sitja 9 a"ilar og sér skólastjóri um a" kalla rá"i" saman.
Jólaföndri" var haldi" 25. nóvember og $ökkum vi" öllum sem mættu fyrir komuna.
Foreldrahandbók félagsins er komin á heimasí"u skólans og hvetjum vi" foreldra a" kynna sér 
hana.
         
        Stjórn foreldrafélagsins

Nemendur 10. bekkja eru a" selja merkispjöld og jólalukku. Merkispöldin eru me" leirtrjám og 
snjókörlum e"a ilmandi sætabrau"sdrengjum og seljast stök á 150 krónur stykki".  Í jólalukkunni 
eru fimm veglegar matarkörfur í ver"laun, hla"nar %msu gómsætu  jólagó"gæti o.fl. Fimmtánda 
desember ver"ur dregi" í lukkunni og hringt í $á heppnu en nöfn vinningshafa  birtast sí"an á 
heimasí"u skólans.
Salan er li"ur í a" afla tekna til a" fara í yndislega vorfer" a" loknum samræmdum prófum. 
Vi" óskum öllum gle"ilegra jóla og $ökkum $ann stu"ning sem nemendur hafa fengi" í gegnum 
tí"ina.

Jólin ilma



Senjorítur me# sand í brók

Jólabingó

Heimsókn í kirkjuna

Mi"vikudaginn 10. desember ætlar Bryndís 
Jóna Magnúsdóttir rithöfundur a" lesa upp úr 
bók sinni Senjorítur me" sand í brók fyrir 8. - 
10. bekk.  !etta er fjór"a og jafnframt sí"ast 
bókin í $essari bókarö".  Fyrri bækurnar hafa 
lagst vel í unglingana og á $essi bók örugglega 
eftir a" gera $a" líka. 

Fimmtudaginn 11. desember
Jólabingó hjá 1.  - 3. bekk kl. 17:30 - 19:00
Jólabingó hjá 7. - 10. bekk kl. 19:30 - 21:00

Föstudaginn 12. desember
Jólabingó hjá 4. - 6. bekk kl. 16:00 - 17:30

Jólabingóin fara fram á sal skólans og kostar 
spjaldi" 100 kr.  !a" væri gaman a" sjá sem flesta 

foreldra mæta me" börnunum.

Mánudaginn 8. desember fara nemendur ásamt 
kennurum í Keflavíkurkirkju.  !ar ætlar sr. Sigfús 
ásamt starfsfólki a" taka á móti okkur og ætlum vi" 
a" syngja saman, hlusta á sögu og hljó"færaleik.  
Ætlunin er a" eiga saman notalega stund.

Engin útlán ver"a á bókasafninu 
eftir föstudaginn 12. desember.  Allir 

nemendur eru be"nir um a" skila bókum 
sem $au eru me" heima fyrir jólafrí.

 Desember 2008 

Föstudaginn 5. desember ætlar rithöfundurinn 
!orgrímur !ráinsson a" heimsækja nemendur í 
4. - 7. bekk.  Hann ætlar a" lesa upp  úr bók 
sinni !ri"ji ísbjörninn.

!ri#ji ísbjörninn

Reykjanesbær mun $ri"judaginn 2. desember úthluta 
einu jólatré á hvern skóla til a" skreyta. Jólatrén ver"a 
sta"sett á Hafnargötunni en $etta er li"ur í verkefninu 
a" færa Hafnargötuna í jólabúning.  Fyrir hönd 
Myllubakkaskóla fer 6. bekkur ásamt kennurum.  !au 
hafa útbúi" mjög sni"ugt skraut í myndmennt úr 
plastpokum, vír og perlum.  Einnig málu"u $au 
leirhjörtu. Eftir a" trén hafa veri" skreytt fer allur 
hópurinn í Skessuhelli til a" færa Skessunni jólaskraut 
svo hún geti skreytt  hjá sér um jólin eins og a"rir 
bæjarbúar.

Hafnargatan í jólabúning

Virkisver#irnir

Su"urnesjama"urinn Sigurjón Vikarsson kemur í 
heimsókn $ri"judaginn 2. desember.  Hann ætlar 
a" lesa fyrir nemendur í 1. - 5. bekk kafla úr 
n%ju bókinni sinni Virkisver"irnir.



Leikriti# “Óskin”

Söfnin í Reykjanesbæ hafa í mörg ár bo"i" börnunum í bænum upp 
á menningardagskrá í desember. Nú ætlar Reykjanesbær a" bjó"a 
elstu börnunum á leikskólunum ásamt nemendum í 1. og 2. bekk á 
leikriti" “ Óskin”.  Myllubakkaskóli fer á s%ninguna fimmtudaginn 
11. desember kl. 10:00 í Bíósal Duushúsa.

Litlu jól

Jólaball hjá 8. - 10. bekk

Jólamatur 18. des

A#ventustund á sal

Litlu jólin ver"a föstudaginn 19. desember og er $a" jafnframt 
sí"asti skóladagur ársins.  Nemendur mæta í skólann kl. 9:00.  
Hátí"in hefst í heimastofum nemenda $ar sem jólagu"spjalli" er 
lesi", lesin jólasaga, fari" í leiki, skipst á pökkum ofl.  
1., 3., 5., 7. og 9. bekkur fara svo í salinn kl. 10:00 og dansa í 
kringum jólatréi" í 30 mínútur og fara svo aftur i stofur til kl. 11:00.  
2., 4., 6., 8. og 10. bekkur fer í salinn kl. 11:30 og dansa kringum 
jólatré".  Hátí"inni l%kur kl. 11:00

Mánudaginn 5. janúar er starfsdagur hjá kennurum.  

Skóli hefst aftur samkvæmt stundaskrá 

!ri"judaginn 6. janúar 2009.

Jólaball grunnskóla Reykjanesbæjar ver"ur haldi" í Fjörheimum $ri"judaginn 
16. desember.  Húsi" opnar kl. 20:00 og er balli" búi" kl. 23:00.  Strætófer"ir 
ver"a frá skólunum og í Fjörheima og heim eftir balli".

Í hádeginu fimmtudaginn 18. desember ver"ur 
bo"i" upp á jólamat.  !eir sem ekki eru í áskrift 
geta keypt jólamat á 300 kr. en $a" $arf a" ganga 
frá $ví í sí"asta lagi  $ri"judaginn 16. desember.

A"ventustund ver"ur $ri"judaginn 16. desember og koma $á 
nemendur skólans saman á sal. Nemendur eru me" skemmtileg atri"i 
og sjötti bekkur setur upp helgileik.

Starfsfólk 
Myllubakkaskóla óskar 

nemendum og foreldrum gle"ilegra jóla 
og farsældar á n%ju ári.


