Blönduskólafréttir
Ýmislegt að gerast í Blönduskóla

Frá skólastjóra
Komið þið sæl. Nú er apríl hálfnaður og þrátt fyrir að það sé einhver veira að gera okkur lí ð leitt þá
hefur margt á daga okkar dri ð hér í Blönduskóla frá skólasetningardegi 20. ágúst og margt sem við,
140 nemendur ásamt starfsfólki, höfum verið að bralla í vetur.

Samstarf skólanna í
Húnavatnssýslum

Sameiginlegir
íþróttatímar

Samstarf leik- og
grunnskóla

Samstarf skólanna í
Húnavatnssýslum er ávallt
mikið og gott og er það alltaf
að aukast en því miður
urðum við að a ýsa öllum
sameiginlegum viðburðum
þetta skólaárið. Vonandi
gengur okkur betur á næsta
skólaári.

Í haust hófst samstarf milli
Blönduskóla og
Húnavallaskóla sem felst í
því að nemendur í 7. og 8.
bekk og nemendur í 9. og 10.
bekk eru í sameiginlegum
íþróttatímum hér í
Íþróttamiðstöðinni á
mánudögum. Íþróttakennari
Húnavallaskóla fylgir með
þannig að íþróttakennarar
eru þrír í þessum tímum.
Þessi samvinna gengur vel
þrátt fyrir að hlé ha þurft að
gera á samstar nu nokkrum
sinnum í vetur út af Covid.

Nemendur í elsta árgangi
Barnabæjar hafa komið einu
sinni í viku, þegar það hefur
verið hægt, í Blönduskóla og
verið í tímum með 1. og 2.
bekk og hefur samstar ð
gengið mjög vel.

Starfsþróun starfsfólks Blönduskóla
Það er gaman að segja frá því að starfsfólkið í Blönduskóla er líka duglegt að læra ekki síður en
nemendurnir. Margir eru í réttinda- og framhaldsnámi frá Háskólum Íslands en einnig erum við dugleg
að sækja hin ýmsu námskeið og deila þekkingu.
Nokkrir kennarar eru í stærðfræðinámi frá Háskólanum á Akureyri sem miðar að því að auka samtal
um stærðfræðihugtök milli nemenda og starfsfólks, bæta kennsluhætti og samfellu í
stærðfræðikennslu í skólanum. Þeir funda reglulega með öllum stærðfræðikennurum skólans og miðla
þekkingu og ræða saman.
Dagana 25. og 26. september tók stór hópur kennara Blönduskóla þátt í mjög umfangsmikilli
netráðstefnu; Utís Online, netráðstefnu frá grunni þar sem áhersla var á fyrirlestra og kynningar um
skólaþróun, upplýsingatækni og nýsköpun í menntamálum. Ráðstefnan var skipulögð af Ingva
Hrannari Ómarssyni og var hún mjög vel skipulögð og vel heppnuð í alla staði. Að sjálfsögðu var
ráðstefnan á netinu en kennarar Blönduskóla og Húnavallaskóla ákváðu að vera saman í Blönduskóla
á meðan á ráðstefnunni stóð til að geta rætt saman á milli atriða.
Rúsínan í pylsuendanum er svo úthlutun sem Félags- og skólaþjónusta A-Hún fékk úr Sprotasjóði kr.
1.900.000 fyrir verkefnið Lærdómssamfélag í öllum leik- og grunnskólum Austur Húnavatnssýslu.
Þróunarverkefnið hefst haustið 2021.

Heimsóknir
Heimsóknir í skólann frá utanaðkomandi aðilum hafa ekki verið margar á þessu skólaári en þó
nokkrar. Allir nemendur skólans settu krókusa niður í kirkjuhólinn í haust með Björk Bjarnadóttur
umhver sþjóðfræðingi og fyrrverandi nemanda Blönduskóla. Nemendur 3. - 8. bekkjar hnýttu
hugar ugur með rit- og myndhöfundunum Lindu Ólafsdóttur og Lóu Hjálmtýsdóttur og 5. og 6.
bekkur fékk heimsókn og fyrirlestur frá verkefninu Handritin heim. Allt frábærar og fróðlegar
heimsóknir.
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Upptakturinn - Tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna
Inga Rós Suska sendi inn tónlistarverk
Nemandi í 9. bekk, Inga Rós Suska sendi inn tónlistarverk í Upptaktinn, tónsköpunarverðlaun barna og
ungmenna. Verk hennar var eitt af tólf verkum sem valin voru til verðlauna af 94 innsendum verkum.

Verkin eru fullunnin í tónsmiðju í Listaháskóla Íslands og Hörpu með tónskáldum og fagfólki í tónlist.
Að því ferli loknu hafa orðið til ný tónverk. Þriðjudaginn 20. apríl 2021 er áætlað að tónverkin verði utt
á metnaðarfullri og glæsilegri tónleikadagskrá í Silfurbergi, Hörpu. Tónleikarnir eru hluti af
opnunarhátíð Barnamenningar í Reykjavík. Hljóðfæraleik og framkvæmd annast fagfólk í tónlist. Öll
verkin sem utt verða á tónleikunum hljóta tónsköpunarverðlaunin: Upptakturinn 2021. Þess má geta
að Inga Rós vann m.a. að verkinu sínu í "áhugasviðsvali" sem er hluti af valfögum í 9. og 10. bekk þar
sem nemendur geta unnið að sínum hugðarefnum einstaklingslega eða í litlum hópum.

Gjöf frá Kiwanis til nemenda í 1. - 6. bekk
Kiwanismenn gáfu öllum nemendu í 1. - 6. bekk endurskinsvesti sem vonandi nýtast nemendum bæði í
leik og star næstu árin.

Smíðastofunni lokað og allt flutt í nýbygginguna
Um mánaðarmótin var öllu pakkað niður í smíðastofunni og verkfæri og húsbúnaður uttur y r í
kjallara nýbyggingarinnar við skólann. Í haust mun ný list- og verknámsaðstaða vera tekin í notkun við
skólann og þar munu verða fjórar stofur; hönnun og smíði, textílmennt, myndmennt og heimilisfræði.
Við erum orðin mjög spennt og hlökkum til næsta vetrar.

Framsagnarkeppni grunnskólanna í Húnavatnsþingi 2021
Keppnin var haldin í Blönduskóla 18. mars
Að þessu sinni var engin sameiginleg lokakeppni heldur einungis bekkjarkeppnir í hverjum skóla. Í
Blönduskóla voru þrír valdir með bestu framsögn en það voru þau Björgvin Svanur Dagbjartsson,

Kristín Erla Sævarsdóttir og Stefana Björg Guðmannsdóttir. Dómarar voru Kolbrún Zophoníasdóttir,
Kristín Guðjónsdóttir og Vilborg Pétursdóttir. Allir keppendur fengu bókarverðlaun frá skólanum en að
auki fengu þau þrjú efstu viðurkenningarskjöl frá Röddum og ljóðabækur. Magdalena Berglind
Björnsdóttir íslenskukennari sá um allan undirbúning keppninnar.

Sumarskemmtun og árshátíð rafrænar
Við erum orðin ótrúleg tæknitröll
Árshátíðin okkar tókst mjög vel. Hún var rafræn að þessu sinni þ.e. eingöngu var hægt að horfa á
hana í tölvu eða síma. Nemendur 7. - 10. bekkjar tóku allir þátt í undirbúningi undir handleiðslu
kennara skólans en Snæfríður Sól Gunnarsdóttir sá um að stjórna okkur öllum í þær tvær vikur sem
undirbúningur fór fram og gerði það með sóma. Árni Gunnarsson hjá Skotta lm tók árshátíðina upp
en Anna Margret Sigurðardóttir sá um að koma öllu á stafrænt form bæði leikritum, leikskrám og
söngatriðum Blönduvision.
Fyrir páska tóku umsjónarkennarar 1. - 6. bekkjar ásamt skólastjórnendum þá ákvörðun að hafa
Sumarskemmtunina einnig rafræna og eru æ ngar á fullu. Þegar þetta er ritað virðist sú ákvörðun
hafa verið mjög skynsamleg.

Skíði
Nemendur bæði mið- og unglingastigs skelltu sér á skíði í mars ásamt nokkrum starfsmönnum
skólans í brakandi blíðu. Allir komu ánægðir heim enda færið frábært.

