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Skólaslit

Tólf nemendur úr 7. - 10. bekk tóku !átt í hinum árlega vi"bur"i  
„Virkjum vísindin, og hugvit unga fólksins“.  Sex li" frá 5 skólum í 
Reykjanesbæ og eitt li" frá Stóru-Vogaskóla kepptu og  keppnin fór 
fram í Akurskóla 14. maí. #etta er anna" ári" sem nemendur úr 
Myllubakkaskóla eru me".  #ema" í ár var smí"i báts sem knúinn var 
vistvænni orku.  
Meti" var hversu hratt báturinn komst, hversu beint  hann sigldi  og 
hve vel hann var hanna"ur.  Allur gangur var á sjóhæfni bátanna.
Keppt var í reiptogi á milli li"a yfir sundlaugina í Akurskóla.  Li" 
Myllubakkaskóla vann í !eirri keppni.  Sí"ast en ekki síst var keppt í 
vísindahlaupi.  #ar fóru li"in á milli 10 stö"va og áttu a" leysa !rautir 
á sem skemmstum tíma.
#a" má me" sanni segja a" okkar fólk hafi sta"i" sig me" mikilli 
pr$"i.

PBS

Áætlun um innlei"ingu PBS gengur samkvæmt væntingum. Allir 
bekkir skólans hafa fengi" umbun fyrir gó"a heg"un og sumir 
oftar en einu sinni. Starfsfólk skólans er sammála um a" 
nemendur séu kurteisari og gangi betur um ganga og matsal. 
Verki" tekur 3-5 ár svo segja má a" vi" séum a"eins a" stíga 
fyrstu skrefin.

Unga fólki" og vísindin
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Heimsókn frá Kristiansand

Mánudaginn 23. mars sí"astli"inn fékk 7. bekkur heimsókn frá norskum jafnöldrum frá vinabænum 
Kristiansand. #au voru í skólafer"alagi og ósku"u eftir a" fá a" ey"a me" okkur einum degi. Kiddi, Íris og 
Skúli námsrá"gjafi skipulögg"u dagskrá frá átta til !rjú og var hugmyndin a" nemendurnir myndu blandast í 
hópa og a" allir fengju noti" sín. 
Fyrst kynntu sig allir innan hópanna og svo var spila" „stress“. Sí"an fengu allir ávexti. Eftir frímínútur var 
svo fari" í ratleik sem gekk út á !a" a" fara eftir korti a" nokkrum !ekktum minnismerkjum hér í bænum, 
fræ"ast a"eins um merkin og sækja um lei" hluta af hráefni í vöfflur sem sí"an voru baka"ar !egar 
nemendur komu til baka me" allt  sem til !urfti. S$ndu margir snilldartakta vi" vöfflujárni". A" lokum var 
sest vi" langbor" !ar sem vöfflurnar runnu ljúflega ni"ur. 
Næst sungum vi" saman, bæ"i íslensk !jó"lög, norska söngva og enska slagara. 
A" lokum fórum vi" upp  í í!róttahús og kepptum „landsleiki“ í fótbolta og bandí. Dagurinn var me" 
eindæmum skemmtilegur og allir fóru heim me" bros á vör! 

Foreldrafélagi"

A"alfundur félagsins var haldinn 5. maí s.l. #ökkum vi" !eim sem mættu og Ölmu fyrir hennar innlegg um 
PBS.  Sex af sjö manna stjórn mun sitja áfram næsta skólaár. Hins vegar vantar einn í  stjórn og ef einhver 
hefur áhuga getur hann haft samband vi" formann félagsins. Fulltrúi stjórnar í skólará"i hættir og !arf a" 
manna !á stö"u fyrir komandi vetur.  
Félagi" veitti styrki til skólans en !eir voru eftirfarandi: kr: 100.000 í heimasí"una, í vorfer" 10. bekkjar  kr: 
30.000 ( ca. 60 krakkar ) og vorfer"ir 1.-9. bekkjar kr: 90.000 (ca. 300 krakkar ). #essir peningar innheimtust 
í haust og eru !ví a" fara til heimilanna aftur. Markmi" félagsins er a" nota !á peninga sem innheimtast í !au 
málefni sem !ykja br$nust hverju sinni.  FFM hefur innheimt kr. 750 á heimili og er !a" mun minni upphæ" 
en önnur foreldrafélög skólanna í bæjarfélaginu eru me". Á a"alfundinum var sam!ykkt a" hækka gjöldin í 
kr. 1500 og vonum vi" a" foreldrar taki !ví vel.  
Á fundi FFGIR 30. apríl s.l. var sam!ykkt a" veita FFM  styrk frá FFGIR úr Manngildissjó"i, kr. 50.000 til 
a" sty"ja vi" útivakt í einum frímínútum skólans. #a" mun ver"a útfært á !á lei" a" nemendur í 10. bekk 
sinni útivakt í frímínútum á komandi skólaári. #annig vinna !eir sér inn fjárhæ" sem rennur óskipt í 
fer"asjó" a" vori. Me" verkefninu vill foreldrafélag Myllubakkaskóla sty"ja vi" félags!roska nemenda og 
ábyrg" og auka enn frekar öryggi rúmlega 200 barna sem n$ta útisvæ"i í frímínútum.
Stjórnin !akkar gott samstarf  í vetur vi" skólastjórnendur, bekkjarfulltrúa og a"ra foreldra. Hlökkum til a" 
takast á vi" n$ verkefni á komandi vetri.
       Takk fyrir veturinn og gle"ilegt sumar.
                   Stjórn FFM



Allir nemendur 10. bekkjar fá sendan veflykil me" 
bréfpósti sem !eir nota vi" innritun í framhaldsskóla. 
Skólinn b$"ur nemendum upp á a"sto" vi" innritun 
fimmtudaginn 4. júní en vi" vekjum athygli á a" 
innritunin er á ábyrg" nemenda og foreldra !eirra. 
Sí"asti dagur innritunar er fimmtudagurinn 11. júní. 
Nánari uppl$singar gefur námsrá"gjafi skólans.

Sumarlestur

Eins og undanfarin sumur ver"um vi" í samvinnu vi" Bókasafn Reykjanesbæjar.  A" !ví tilefni hvetjum 
vi" nemendur okkar til sumarlesturs.  Í skólalok fá nemendur skráningarkort !ar sem !eir skrá allar !ær 
bækur sem !eir lesa yfir sumartímann.  Skráningarkorti" gildir bæ"i fyrir skólann og á Bókasafni 
Reykjanesbæjar. Kortinu er sí"an skila" inn til umsjónarkennara í skólabyrjun næsta haust og veitir 
skólinn vi"urkenningar til !eirra nemenda sem teki" hafa !átt í sumarlestrinum.

Allir a" muna a" 
skila bókasafns- og 

kennslubókum fyrir 
sumarfrí.

Samræmd próf næsta haust

Samræmd könnunarpróf í íslensku og 
stær"fræ"i eru lög" fyrir alla nemendur í 4. og 
7. bekk í byrjun hvers skólaárs. Frá og me" 
hausti 2009 mun !a" sama gilda um nemendur 
1 0 . b e k k j a r s e m !á t a k a s a m r æ m d 
könnunarpróf í !remur greinum, !.e. íslensku, 
stær"fræ"i og ensku. #ar me" falla ni"ur 
samræmd lokapróf í 10. bekk. Prófin ver"a 
lög" fyrir 14. – 18. september. Tilgangur 
samræmdra prófa er a" athuga, eftir !ví sem 
k o s t u r e r , h v o r t n á m s m a r k m i " u m 
a"alnámskrár í vi"komandi námsgrein e"a 
náms!áttum hafi veri" ná". Ni"ursta"an á a" 
vera lei"beinandi um áherslur í kennslu 
einstakra nemenda og hópa. Einnig er 
tilgangurinn a" veita foreldrum uppl$singar 
um námsárangur og námsstö"u nemenda. 

Innritun í framhaldsskóla

Í vetur hefur einn hópur úr 9. og 10. bekk veri" í 
Myndlistarvali hjá Siggu Dís. Vi"fangsefnin hafa 
veri" mjög fjölbreytt og hafa nemendur unni" me" 
hin $msu efni eins og olíu-, vatns- og akrylliti. 
Nemendur hafa unni" lágmyndir úr gifsi, móta" úr 
gifsi, skori" í dúk og gert grafíkmyndir og bókverk. 
#á hafa !au teikna" bæ"i uppstillingar og 
sjálfsmyndir og fleira. Hópurinn hefur veri" mjög 
áhugasamur og jákvæ"ur og mætt vel. Margir gó"ir 
framtí"arlistamenn !ar á fer".   

Myndlistarval

Ábyrg netnotkun

Fimmtudaginn 30. apríl komu !eir Haf!ór B. 
Birgisson og Kristján Freyr Geirsson í heimsókn í 
skólann. #eir ræddu vi" nemendur 8. og 10. bekkja 
um tölvu- og netnotkun og !ær hættur sem !ar geta 
leynst. Foreldrar voru einnig bo"a"ir en !ví mi"ur 
mættu einungis 4 foreldrar sem ver"ur a" teljast 
afskaplega dræm !átttaka. Ekki síst í ljósi !ess a" 
hætturnar í netheimum eru fjölmargar og !ví 
mikilvægt fyrir foreldra a" fylgjast vel me" 
netnotkun barna sinna. Fyrir !á sem vilja kynna sér 
máli" má hafa samband vi" námsrá"gjafa skólans.

Nemendur 1. bekkjar fengu n#veri" rei"hjólahjálma a" gjöf frá 
Kiwanishreyfingunni í samvinnu vi" Eimskip.



Vorfer"ir

!ri"judagur 2. júní:

3. og 4. bekkur fer í Húsd$ragar"inn 
Tími fer"alags:  8:30 - 14:00
Ver":  500 kr. 

Mæting kl. 8:10 vi! heimastofu. 
9. bekkur fer til Stokkseyrar og Eyrarbakka
Tími fer"alags:  9:30 - 17:00
Ver":  500 kr.
 Mæting kl. 9:15 vi! heimastofu.

Mi"vikudagur 3. júní

1. og 2. bekkur fer í Sólbrekkuskóg
Tími fer"alags:  8:30 - 13:00  
5. og 6. bekkur fer í Su"urnesjafer"
Tími fer"alags:  8:30 - 15:00
Ver":  500 kr.

Mæting kl. 8:10 vi! heimastofu.

Fimmtudagur 4. júní

7. og 8. bekkur fer í fer" til Reykjavíkur  
Tími fer"alags:  8:30 - 16:00.  
Ver" 500 kr. 
 Mæting kl. 8:10 vi! heimastofu.

Skólaslit Myllubakkaskóla fara fram 

á sal skólans #ri"judaginn 9. júní.

Nemendur mæti sem hér segir:

1., 2., 3. og 4. bekkur klukkan 9:00

5., 6. og 7. bekkur klukkan 10:30

8., 9. og 10. bekkur klukkan 12:00

Foreldrar eru hjartanlega velkomnir.

Vinsamlegast kíki" á óskilamuni á"ur en 
!i" fari" í sumarfrí.  Miki" liggur af úlpum, 
í!róttapokum, vettlingum og fleiru í 
óskilamunakössum hjá húsver"i.

Óskilamunir

Skólaslit

Mánudaginn 
8. júní er starfsdagur 

kennara og !á er jafnframt 
sí"asti dagurinn í 

Frístundaskólanum.

Í!rótta- og grilldagur

Í!rótta-  og  grilldagur  skólans  ver"ur  föstudaginn 
29. maí.  Fari" ver"ur í leiki og keppt í hinum $msu 
í!róttagreinum.  A" keppni lokinni ver"ur grilla".  
Nemendur skulu hafa me" sér drykk, pylsur og 
pylsubrau" en bo"i" ver"ur upp á tómatsósu og sinnep.  
Dagskráin hefst kl. 8:10 og l$kur kl. 11:30.
 Foreldrar eru hjartanlega velkomnir.

Kennsla og útivist

#egar hl$nar í ve"ri og sól hækkar á lofti 
færist skólastarfi" a" nokkru leyti út fyrir 
veggi skólans.  Sumir fara í fer"alög, 
göngufer"ir um bæinn, leiki e"a sund me"an 
a"rir ver"a vi" vinnu í skólanum e"a nágrenni 
hans.  Vi" hvetjum foreldra til a" fylgjast me" 
dagskránni frá degi til dags.

Skúmurinn og lundinn í Öræfunum bí"a nú eftir 
fjörkálfunum úr Myllubakkaskóla. Nemendur ætla a" leggja 
af sta" í vorfer" 25. maí. Ætlunin er a" fara í flú"asiglingu, 
klífa kletta, síga í björg, aka út í Ingólfshöf"a, sigla á 
Jökulsárlóninu, ganga a" Svartafossi í Skaftafelli, synda, 
syngja og hoppa og heilsa upp á fuglana. Vordagar skólans 
eru yndislegasti tími tíundubekkinga.

Vorfer"alag hjá 10. bekk


