
BORGÓ
BORGARHOLTSSKÓLI



HVAR ER BORGÓ?







STOFNAÐUR  

1996





Hlutu umhverfisverðlaun Reykjavíkur árið 2005
UMHVERFISVERÐLAUN  



HVERNIG KEMST ÉG?



1 KLST. 31 MÍN. 



CA. 35 MÍN. 



21 MÍNÚTA 



12 MÍNÚTUR 



FÓLKIÐ



1400
NEMENDUR



138
STARFSFÓLK



Skólameistari er  
Ársæll Guðmundsson 



SVIÐ OG DEILDIR



BÍLTÆKNIBRAUT 
 • Bifreiðasmíði 
 • Bifvélavirkjun 
 •   Bílamálun 



BÓKNÁM TIL STÚDENTSPRÓFS 
 • Félags- og hugvísindabraut  
 • Náttúrufræðibraut 
 • Viðskipta- og hagfræðibraut 
 • Afreksíþróttasvið 
 • Viðbótarnám til stúdentsprófs 



ÞJÓNUSTUBRAUTIR 
 • Leikskólaliðabraut 
 • Félagsmála- og tómstundabraut 
 • Félagsliðabraut 
 • Stuðningsfulltrúabraut  



FRAMHALDSSKÓLABRAUT 



LISTNÁM 
 • Grafísk Hönnun 
 • Kvikmyndagerð 
 • Leiklist 



MÁLM– OG VÉLTÆKNIGREINAR 
 • Blikksmíði 
 • Rennismíði 
 • Stálsmíði 
 • Vélvirkjun



SÉRNÁMSBRAUT 



NÁMIÐ



SÍMAT



FÉLAGSLÍF





Borgó vann silfrið  
árin 2001, 2004 og 2014 



SIGURVEGARAR 2005



Það er nokkur nemendafélög:

NEMENDAFÉLÖG



NEMENDAFÉLÖG
· Stjórn 
· Skemmtinefnd 
· Auglýsinganefnd 
· Margmiðlunanefnd 

· Leikfélag 
· Vefsíðunefnd 
· Ljósmyndanefnd 



LÍFIÐ Í BORGÓ



Anna Bríet Adda Sólbjört Dagur Lár Hreiðar 

NEMENDUR KENNARI 
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HVERNIG FINNST ÞÉR SKÓLINN? 

Mér finnst hann bara rosa 
fínn. Það er alltaf nóg að 
gera og krakkarnir er 
æðislegir og hjálpsamir.



HVERNIG ER KENNSLAN? 

Hún er fín ef þú lendir á 
góðum kennurum. Oftast er 
kennurum alveg sama þó að 
þú sért ekki að læra því námið 
er á manns eigin ábyrgð. 



HVERNIG ER MATURINN?

Maturinn er mjög fínn, 
oftast mjög góður matur  
í hádeginu og nóg af úrvali 
í sjoppunni.



HVERNIG ER FÉLAGSLÍFIÐ?

Það er ekki svo gott, ekki 
margir viðburðir en þau eru 
að vinna í því og þau eru 
að spjalla við krakkana um 
hvað er hægt að gera til að 
gera það betra.



Á HVAÐA BRAUT ERTU?

Ég er á viðskipta- og 
hagfræði braut og svo er 
ég á afreksviðinu líka.



AF HVERJU BORGÓ?

Útaf afreksbrautinni, sú 
besta í bænum ;)
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HVERNIG FINNST ÞÉR SKÓLINN? 

Hann er oftast mjög fínn, 
flott félagslíf og auðvelt 
að eignast vini.



HVERNIG ER KENNSLAN? 

Kennslan er mjög fín, 
kennarar mjög þolinmóðir  
og hjálpsamir. 



HVERNIG ER MATURINN?

Mér finnst maturinn  
mjög góður og mikið 
úrval í sjoppunni.



HVERNIG ER FÉLAGSLÍFIÐ?

Félagslífið er fínt, oft 
eithvað að gerast í matnum 
sem fólk sameinast í.



Á HVAÐA BRAUT ERTU?

Félagsfræði braut og  
er svo líka á afrekinu.



AF HVERJU BORGÓ?
Mér fannst námið fínt en 
fór aðallega vegna 
afreksins, og svo líka því 
það eru engin lokapróf 
lengur :)
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HVERNIG FINNST ÞÉR SKÓLINN? 

Mér finnst skólinn ágætur, 
skólinn er einnig 
rúmgóður sem mér finnst 
mjög þægilegt.



HVERNIG ER KENNSLAN? 

Mikil fjölbreyttni í 
kennslu og lengd 
kennslustunda er fín.



HVERNIG ER MATURINN?

Maturinn er góður.



HVERNIG ER FÉLAGSLÍFIÐ?

Böllin eru ekki svo góð 
hingað til en það er mikið 
af viðburðum.



Á HVAÐA BRAUT ERTU?

Ég er á listnámsbraut.



AF HVERJU BORGÓ?

Af því mig langaði í listnám.
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HVAÐ GERIR ÞÚ Í BORGÓ?

Ég kenni nemendum á Afrekssviði 
skólans Íþróttasálfræði. Einnig veiti ég 
þeim nemendum sviðsins sem lenda í 
slæmum meiðslum íþróttasálfræði-
ráðgjöf á skólatíma.



HVERNIG ER LÍFIÐ Í BORGÓ? 

Lífið í Borgó er líflegt ☺ Nemendur 
og kennarar skólans eru upp til hópa 
kurteist og gott fólk sem þægilegt er 
að eiga í samskiptum við. Matsalurinn 
er hjarta skólans og þar er boðið upp 
á ljúffengan mat auk þess sem þar eru 
gjarnan ýmsar uppákomur. Kaffið er 
gott, þá er lífið gott.



HVERNIG ERU  
KRAKKARNIR Í SKÓLANUM? 
Í skólanum er mjög fjölbreytt úrval náms-
leiða svo þarna er engin ein „týpa“ af nem-
endum. Nemendahópurinn er fjölbreyttur 
því þarna sameinast bílaáhugafólk, listafólk, 
íþróttafólk og fólk sem hefur áhuga á 
náttúrufræðigreinum eða félagsfræði-
greinum. Krakkarnir í skólanum eru því 
margskonar. 



HVAÐ ER SKEMMTILEGAST  
VIÐ SKÓLANN? 
Mér finnst fjölbreytileiki nemendahópsins 
eitt það skemmtilegasta við skólann. Eins og 
ég sagði í spurningunni hér að ofan þá eru 
námsleiðirnar margar í Borgó og þess vegna 
laðar skólinn að sér alls konar týpur. Það að 
sjá alls konar nemendur á göngum skólans 
finnst mér skemmtilegast. 



AF HVERJU ÁKVAÐSTU  
AÐ STARFA Í BORGÓ? 

Af því að í Borgarholtsskóla gafst mér 
tækifæri á að kenna það sem ég starfa við 
og er mitt helsta áhugamál, íþróttasálfræði. 
Þar er kennurum líka gefið ákveðið frelsi 
með hvernig þeir setja námsefnið fram og 
hvernig þeir meta nemendur. Það frelsi gerir 
starfið enn skemmtilegra.



MÆLIRÐU MEÐ BORGÓ  
FYRIR UNGLINGA? 

Ég mæli heldur betur með Borgó  
fyrir unglinga.



SAMFÉLAGSMIÐLAR



nfbhs Borgarholtsskóli



www.bhs.is



AGI 
VIRÐING 

 VÆNTINGAR



TAKK FYRIR OKKUR :)


