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BARNABÆR MEÐ BREYTTU SNIÐI

F

áni Barnabæjar
verður dreginn að
húni mánudaginn 1.
júní nk. þegar fríríkið verður
sett á laggirnar í fimmta sinn.
Barnabær er orðinn
ómissandi þáttur í
skólastarfinu á vordögum við
ströndina. Þetta á við
grunnskólann og einnig elstu
nemendur leikskólans sem
taka þátt í Barnabæ. Í
nokkra daga í byrjun júní
breyta kennarar, nemendur,
foreldrar og aðrir starfsmenn
skólanum í alveg einstakan
smábæ með alls kyns
uppákomum. Allt iðar af lífi,
gleði og vinnusemi.
Bæjarstjóri og bæjarráð
Í ár er það Tinna Ósk
Björnsdóttir sem stýrir
Barnabæ. Hún er þaulkunnug
starfinu og forkur mikill í þessu
hlutverki. Henni til aðstoðar
eru þær Hekla Þöll
Stefánsdóttir og Lene Drejer
Klith. Búið er að kjósa í
Barnabæjarráð og sjáum við
það hér á öðrum stað á síðunni.
Ráðsins bíða margar
skemmtilegar ákvarðanir þar
sem ákveðin nýlunda er í
Barnabæ þetta árið.
Laun og launamál
Sú hugmynd að vera með
bankabækur, sem upp var tekin

í síðasta Barnabæ, tókst afar
vel. Starfsmaðurinn fékk launin
sem inneign í bankabókinni og
gat notað hana í viðskiptum.
Meðal verkefna nýs
Barnabæjarráðs verður að taka
afstöðu til þess hvort slík
tilhögun henti þetta árið eða
hvort þurfi að prófa aðrar
leiðir.
Barnabærinn í ár
Barnabær í ár verður dagana 1.
– 4. júní. Ákveðið hefur verið
að breyta ögn til þetta árið og
vera með TÍVOLÍ þema í
bænum. Allar stöðvar vinna að
því að opna TÍVOLÍ
BARNABÆJAR fimmtudaginn
4. júní með öllum þeim
uppákomum sem þar verða.
Það var álit okkar að prófa
svona nýja nálgun á verkefnið
enda nauðsynlegt að útvíkka þá
sýn sem verkefnið Barnabær
hefur. Ljóst er að þessi útfærsla
mun vekja athygli og ekki
ólíklegt að 2016 verði þessum
tveimur útfærslum blandað
saman.
Þátttaka foreldra
Þátttaka foreldra og annarra
sem lifa í samfélaginu sem
umlykur skólann er gífurlega
mikilvæg. Hingað til hefur
þátttaka þessara aðila verið
mikil og í fyrra stýrðu foreldrar
6 stöðvum og voru í tengslum

við margar aðrar stöðvar. Þetta
er ómetanlegt fyrir skólann og
frábært fyrir nemendur hans.
Einnig má benda á að eldri
nemendur sem hafa verið í
Barnabæ í fjögur ár hafa áhuga
á því að vera með starfsstöðvar,
annaðhvort með kennara eða
foreldri. Einnig eru elstu
nemendur leikskólans
þátttakendur í Barnabæ með
eigin stöð, sem er yndislegt.
Barnabær er samfélagslegt
ævintýri sem hefur opnað lítil
útibú í Þorlákshöfn og Hellu.
Unnið er að því að sameina
heimasíður allra bæjanna til að
hægt sé að fylgjast með starfinu
á hverjum tíma. Barnabær er að
okkar mati uppskera vetrarins í
starfinu og gleðin sýnir okkur
hvernig hefur gengið.
VELKOMIN Í BARNABÆ!
Magnús, skólastjóri.

Bæjarstjórn Barnabæjar 2015 skipa:










María Björg, 5.bekk
Iðunn Freyja, 6.bekk
Óliver, 7.bekk
Hrafn, 8.bekk
Ómar, 9.bekk
Bára, 10.bekk
Hekla, kennari
Lene, kennari
Tinna, kennari og
bæjarstjóri

SKOÐIÐ AUGLÝSINGAR BLAÐSINS VEL HEIMA. FYLLIÐ SVO ÚT
UMSÓKNINA HÉR FYRIR OFAN MEÐ ÞVÍ AÐ SETJA Í NÚMERAÐA RÖÐ ÞÆR
STÖÐVAR SEM ÞIÐ VILJIÐ VINNA Á, KLIPPIÐ MIÐANN ÚT OG SKILIÐ SVO
TIL UMSJÓNARKENNARA Í SÍÐASTA LAGI
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