
 

 

móti foreldrum og forráða-

mönnum í kennslustofu og 

þar fá foreldrar m.a. afhent 

lykilorð fyrir 

foreldraaðganginn í 

upplýsingakerfinu. Athugið 

að ekki er um einkaviðtöl að 

ræða, þau verða í upphafi 

næstu annar.  

Miðvikudaginn 5. september 

nk. klukkan 20:00 verður 

foreldrum og forráða-

mönnum boðið til fundar í 

Bláa sal (hátíðarsal) skólans. 

Dagskráin verður með 

hefðbundnu sniði og mun 

skólastjóri fara í fyrstu yfir 

ýmis atriði sem lúta að námi 

við skólann. Að því loknu 

mun forseti Nemenda-

félagsins segja frá félagslífi 

nemenda. Skólastjórnendur, 

námsráðgjafi, forvarna- og 

félagslífsfulltrúi og fulltrúi 

nemenda munu sitja við 

pallborð og svara fyrir-

spurnum úr sal. Að fundi 

loknum mun umsjónar-

kennari hvers bekkjar taka á 

Nýnemaferð 

Föstudaginn 7. september 

munu eldri nemendur 

skólans bjóða nýnema 

velkomna í skólann með 

sínum hætti. Eins og 

undanfarin ár verður síðan 

farin sólarhrings skemmti- 

og hópeflisferðferð, að 

þessu sinni i Borgarnes. 

Skemmtinefnd nemenda-

félagsins skipuleggur og 

stýrir ferðinni, undir hand-

leiðslu starfsfólks. Þar 

sem nýnemar eru ekki 

sjálfráða þurfa þeir 

upplýst samþykki 

foreldra/forráðamanna 

fyrir þessari ferð. Nú 

ættu flestir nýnemar að 

hafa komið heim með 

samning sem varðar 

ferðina til undirritunar. 

Þær ferðir sem farnar 

hafa verið hafa heppnast 

einstaklega vel og gerum 

við ráð fyrir að svo verði 

einnig nú. 

Skólasetning 
Verzlunarskólinn var settur í 108. sinn mánudaginn 20. ágúst síðastliðinn. Skólastjóri, 

Ingi Ólafsson, flutti ávarp af því tilefni og ræddi meðal annars um mikilvægi þess að 

nemendur tækju nám sitt alvarlega og litu á það sem fulla vinnu. Mikilvægt er að 

nemendur temji sér hófsaman lífsstíl og setji skólann í forgang í stað þess að eyða dýr-

mætum tíma í aukavinnu á kostnað námsins. Einnig vék skólastjóri að gildum skólans 

sem nú eru orðin sýnilegri í byggingunni. Gildi skólans eru; hæfni, ábyrgð, virðing og 

vellíðan. Gildin mynda kjarnann í ríkjandi skólabrag og verður unnið markvisst með 

þau í vetur. 

Aðsókn að skólanum var góð og komust færri að en vildu í 3. bekk. Vissulega er 

ánægjulegt að fá slíkan fjölda af góðum umsækjendum en að sama skapi leitt að þurfa 

að hafna sterkum nemendum. Það er vandasamt verk að velja nemendur inn í skólann 

undir þessum kringumstæðum og að venju skapaðist nokkur umræða í fjölmiðlum um 

inntökuna. Við erum sátt við okkar störf og teljum inntökuferlið sanngjarnt miðað við 

aðstæður og til þess fallið að þjóna markmiðum skólans 

Skólinn verður þétt setinn í vetur og þessa önn munu 1249 nemendur stunda nám í dag-

skólanum í 49 bekkjum. Þar við bætast u.þ.b. 550 nemendur í fjarnáminu. Því stefnir í 

annasaman og líflegan vetur eins og vera ber. Samsetning og fjöldi nemenda í bekkjar-

deildum er eftirfarandi:  

VEFRIT 

 5. september 2012 1. tölublað 4. árgangur 

Fundur með foreldrum og forráðamönnum nýnema 

Nemendafélagið stendur fyrir dans-

leik miðvikudaginn. 12. september. 

Ballið verður í Vodafonehöllinni að 

þessu sinni og stendur frá klukkan 

22:00 til 01:00. Nýnemaballið er 

með stærri dansleikjum vetrarins og 

mikil stemning fyrir því. Flestir 

bekkir hittast fyrr um kvöldið í 

heimahúsum og beinum við þeim 

tilmælum til foreldra og for-

ráðamanna að leyfa hvorki eftirlits-

laus partí né meðferð áfengis. 

Undanfarin ár hafa dansleikir okkar 

farið mjög vel fram og nemendur 

verið til fyrirmyndar í alla staði. Til 

þess að forðast allan troðning fyrir 

utan staðinn eiga nemendur að mæta 

skv. eftirfarandi tímatöflu: 

3. bekkur mætir milli 22:00-22:30 

og blæs í áfengismæli. 

4. bekkur mætir milli 22:30-23:00 

5. bekkur mætir milli 23:00-23:30  

6. bekkur mætir milli 23:30-24:00 

og húsið lokar stundvíslega klukkan 

24:00.  

Edrúpotturinn verður á sínum stað. 

Skóli hefst klukkan 8:15 eða sam-

kvæmt stundaskrá daginn eftir.  

Nýnemadansleikur 

Golfmót nemenda 

Nemendur héldu sitt árlega golfmót 

í Hafnarfirði föstudaginn 31. ágúst 

og var það afar vel heppnað í alla 

staði. Íþróttanefndin fær hrós frá 

félagslífsfulltrúum skólans fyrir 

skipulagninguna og þeirra framlag. 

Lögð er áhersla á að atburðir á 

vegum nemendafélagsins séu 

áfengislausir og var því leitað í 

öllum golfpokum og er ánægjulegt 

að geta þess að ekkert athugavert 

fannst við leitina. Yfirmaður golf-

skálans kom sérstaklega til for-

varnarfulltrúa og hrósaði 

krökkunum fyrir gott skipulag og 

háttvísi á vellinum. Gat hann þess 

jafnframt að þetta væri tilkomumikil 

breyting frá ölvun og háreisti undan-

farinna ára sem hefði útilokað 

menntskælinga frá vellinum. Þessi 

góðu orð eru gott veganesti inn í 

veturinn. 

Ábm. Þorkell H. Diego 
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Bekkur Fjöldi nemenda Fjöldi pilta Fjöldi stúlkna 

3. (1. námsár) 340 138 (41%) 202 (59%) 

4. (2. námsár) 332 140 (42%) 192 (58%) 

5. (3. námsár) 297 135 (45%) 162 (55%) 

6. (4. námsár) 277 108 (39%) 169 (61%) 

Samtals: 1246 521 (42%) 725 (58%) 

http://www.verslo.is/skolinn/gildin/
http://www.verslo.is/skolinn/gildin/

