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Í þessu riti er skýrsla um starfsemi Garðaskóla veturinn 2003-2004.  Mikil vinna hefur verið 
lögð í gerð skýrslunnar og eru þeim fjölmörgu starfsmönnum sem lögðu hönd á plóg færðar 
bestu þakkir fyrir gott starf. Sem áður er skýrslunni ætlað að varpa ljósi og greina frá fjöl-
þættu skólastarfi. Einnig koma fram hugmyndir um þróunarstarf og tillögur til úrbóta. 
 
Ársskýrslan er hluti af skólanámskrá skólans og er í senn skráning á starfi skólans og starfs-
áætlun. 
 
Í ört breytanlegu samfélagi þarf skólastarf að fá vandaða umfjöllun og málefnalega gagnrýni 
ef það á að vera öflugt og árangursríkt.  Það er von undirritaðs að skýrslan og umfjöllun um 
hana leiði til betra skólastarfs. 
 
  

  
 Ragnar Gíslason, skólastjóri 



Ýmsar upplýsingar um skólann 

Skólanefnd Garðabæjar:  Páll Hilmarsson, formaður 
     Halldóra G. Matthíasdóttir 
     Lárus Blöndal 
     Svava Garðarsdóttir 
     Steinþór Einarsson 
 
Forstöðumaður fræðslu-  
og menningarsviðs:  Gunnar Einarsson 
 
Grunnskólafulltrúi:   Oddný Eyjólfsdóttir      

Fyrsti kafli 

Stjórnendur skólamála í Garðabæ 

Heimasíða - www. gardaskoli.is 



 
Skólastjóri:     Ragnar Gíslason 
Aðstoðarskólastjóri:   Þröstur Guðmundsson 
 
 
Kennararáð:     Anna Ragnarsdóttir 
       Ingimar Ólafsson Waage 
       Sturla Þorsteinsson 
 
 
Deildarstjóri   7. bekkjar:  Helga María Ólafsdóttir 
Deildarstjóri  8. bekkjar:  Hafdís Kristmundsdóttir 
Deildarstjóri  9. bekkjar:  Rebekka Cordova 
Deildarstjóri          10. bekkjar:  Ingibjörg Anna Arnardóttir 
Deildarstóri           sérkennsla:   Erna Björk Hjaltadóttir 
 
 
Fagstjórar:         Bergljót Böðvarsdóttir  danska 
     Kristján Rafn Heiðarsson  heimilisfræði 
     Guðrún Björg Egilsdóttir  tölvur 
     Guðrún Björk Einarsdóttir  textílmennt 
     Halla Thorlacíus   enska 
     Ingimar Ó. Waage   myndmennt  
     Karl V. Jónsson   stærðfræði 
     Magnús Teitsson    íþróttir 
     Reynir Engilbertsson   samfélagsfræði 
     Svanhildur Kr. Sverrisdóttir  íslenska 
     Ögmundur Gunnarsson  náttúrufræði 
     Guðmundur Einarsson   lífsleikni 
 
 
Námsráðgjafar:    Ásta Gunnarsdóttir og  
       Sigríður Dísa Gunnarsdóttir  
 
 
Skólasálfræðingar:    Brynjólfur G. Brynjólfsson og  
       Trausti Valsson 
 
 
Skólahjúkrunarfræðingur:   Ása Sjöfn Lórensdóttir 

 

Stjórnendur í Garðaskóla  



   Piltar   Stúlkur Alls  Umsjónarkennari 
 

7. bekkur 
7. BS   16   7  23 Brynhildur Sigurðardóttir 
7. EE   10  12  22 Elena Einisdóttir 
7. HK   13  12  25 Heiðbjört Kristjánsdóttir 
7. PS   10  12  22 Páll Sveinsson 
7. SÞ   10  13  23 Sturla Þorsteinsson 
7. ÝÞ   13  12  25 Ýr Þórðardóttir 
   72  68  140 
 
8. bekkur 
8. BB   16   8  24 Bergljót Böðvarsdóttir 
8. BG   13  12  25 Bryndís Garðarsdóttir 
8. ES   14  12  26 Elías Bragi Sólmundarson 
8. GÁ   15  12  27 Guðrún Valgerður Ásgeirsdóttir 
8. IN   12  14  26 Ingvar Arnarson 
8, IÞ   10  11  21 Ingunn Þóroddsdóttir 
8.MG   14  10  24 María Guðmundsdóttir 
8. ÓG   16   9  25 Ólafur Á. Gíslason 
8. ÞJ   15  12  27 Þorkell Jóhannsson 
   125  100  225 
 
9. bekkur 
9. AS   14   9  23 Auður Sigurðardóttir 
9. GE       23  23 Guðrún Björk Einarsdóttir 
9. GK   14   8  22 Guðrún I. Karlsdóttir 
9. GU   13   9  22 Guðmundur Einarsson 
9, KS    7  14  21 Kristinn Sigurbergsson 
9. MGG   6   3    9 Marísa Guðmundsdóttir 
9. MT   11  11  22 Magnús Teitsson 
9. RE   12  10  22 Reynir Engilbertsson 
9.SH   10   9  19 Sigurður Stefán Haraldsson 
   87  96  183 
 
10. bekkur 
10. AR   13  10  23 Anna Ragnarsdóttir 
10. ÁP   13  13  26 Ásta Pálmadóttir 
10. HÁ     7  13  20 Hafdís Ágústsdóttir 
10. HT   12  11  23 Halla Thorlacius 
10. IW   12  11  23 Ingimar Ólafsson Waage 
10. KB     9  17  26 Kristín Bjarnadóttir 
10. KV   16   8  24 Karl V. Jónsson 
10. SG   12  12  24 Sigurrós Gunnarsdóttir 
   94  95  189 
 
Samtals:  378  359  737 
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Námskrá Garðaskóla er birt í nokkrum hlutum eins og mörgum er kunnugt. Það hefur gefist 
vel og verður því framhald á því. Á hverju ári er unnið að úrbótum og breytingum á skóla-
námskrá.   
 
A-hluti: Fjallar um ýmis almenn atriði og lýsingar á verksviðum.  
 
B-hluti: Bæklingar sem fjalla um nám og kennslu í hverjum árgangi og eru afhentir forráða-
mönnum nemenda í september.  
 
C-hluti: Kennsluáætlanir í hverri grein sem eru afhentar nemendum í byrjun hverrar annar.  
 
D-hluti: Valgreinalýsingar fyrir 9. og 10. bekk sem eru afhentar nemendum í mars ár hvert. 
 
E-hluti: Kynningarbæklingar um skóla- og félagsstarf. 
 
F-hluti: Valgarður, fréttablað skólans, sem er gefið út a.m.k. þrisvar á ári.  
 
G-hluti: Skólalyklar 
 
H-hluti: Starfsmannahandbók 
 
Nemendur og forráðamenn þeirra fá námskrána afhenta á hverju hausti og vetri samkvæmt 
því sem hér er lýst. Stjórnendur skólans vona að sú mikla vinna sem starfsmenn skólans 
hafa lagt í skólanámskrána skili sér í stöðugt betra skólastarfi, aukinni vellíðan nemenda og 
betri árangri þeirra í námi. 

Skólanámskrá 

Húsnæðismál 

Sumarið 2003 var lokið við að hljóðeinangra langflestar kennslustofur á efri hæð aðal-
byggingar, en hljóðvist þar var bágborin eftir að filtteppi  höfðu verið fjarlægð og loft án 
hljóðeinarngrunar.  Var af þessu mikil bragabót.  
 
Því miður komu fram byggingargallar í nýbyggingu, einkum lekar og frágangur.  Ný-
byggingin hefur ekki verið tekin út þegar þetta er ritað í ágúst 2004.  Á meðal annars eftir að 
fullmála bygginguna að utan sem glöggt sést þegar litið er á þann gafl sem snýr að vegfar-
endum á Vífilsstaðavegi.  
 
Skólastjóri sendi bæjarráði greinargerð vegna stöðu húsnæðismála sem var vel tekið og 
umtalsverðum fjármunum varið til viðhalds sem fram fór sumarið 2004.  Þá var filtteppum 
endanlega úthýst og skólasafn og gangar á efri hæð dúklagðir auk þess sem hljóð-
einangrun var sett í loft á göngum og rafljós endurnýjuð.   
 
Þá var nauðsynlegum framkvæmdum vegna brunavarna að mestu lokið. 



Kennsludagar  = 180

ÁGÚST
1 F 1 M 1 M 1 L 1 M 1 F Nýársdagur 1 S 1 M 1 F 1 L Verkalýðsdagurinn 1 Þ Vorferðir            

Munnl. ens.pr. (10.be.)

2 L 2 Þ 2 F 2 S 2 Þ 2 F 2 M 2 Þ 2 F 2 S 2 M Vorferðir

3 S 3 M 3 F 3 M 3 M 3 L 3 Þ 3 M 3 L 3 M Samr. pr. 10.be.(ísl) 
Könnunarpróf 7.- 9.be. 3 F Bókaskil o.fl.

4 M 4 F 4 L 4 Þ 4 F 4 S 4 M 4 F 4 S Pálmasunnudagur 4 Þ Samr.pr. 10. be.(ens) 
Könnunarpróf 7.- 9. be. 4 F Vorhátíð

5 Þ 5 F 5 S 5 M 5 F 5 M Sk.d. 5 F 5 F 5 M 5 M 5 L

6 M 6 L 6 M 6 F 6 L 6 Þ 6 F 6 L 6 Þ 6 F Samr. pr. 10.be. (sam) 
Könnunarpróf 7.- 9.be. 6 S 

7 F 7 S 7 Þ 7 F 7 S 7 M 7 L 7 S 7 M 7 F Samr. pr. 10.be. (dan) 
Könnunarpróf 7.- 9.be. 7 M Skólaslit

8 F 8 M Alviðra 7. be. 8. -12.   
Vatnask.8.be .8.-11. 8 M  8 L 8 M 8 F 8 S 8 M 8 F Skírdagur 8 L 8 Þ Sk.d.

9 L 9 Þ 9 F 9 S 9 Þ 9 F Afhending einkunna 9 M 9 Þ 9 F Föstudagurinn langi 9 S 9 M Sk.d.

10 S 10 M 10 F 10 M 10 M 10 L 10 Þ 10 M 10 L 10 M Samr. pr. 10.be. (nát) 
Könnunarpróf 7.- 9.be. 10 F Sk.d.

11 M 11 F 11 L 11 Þ Dagur skólans 11 F Haustpróf 11 S 11 M 11 F Árshátíð 11 S Páskadagur 11 Þ Samr. pr. 10.be. (stæ) 
Könnunarpróf 7.- 9.be. 11 F Sk.d.

12 Þ 12 F 12 S 12 M Gagn og gaman 12 F Haustpróf 12 M Foreldra og nem. viðtöl 
12.01. -15.01 12 F 12 F 12 M Annar í páskum 12 M Vorferð 10. bekkur    

11.05 - 13.05. 12 L

13 M 13 L 13 M 13 F Gagn og gaman 13 L 13 Þ 13 F 13 L 13 Þ 13 F 13 S

14 F 14 S 14 Þ 14 F Gagn og gaman 14 S 14 M 14 L 14 S 14 M 14 F 14 M

15 F 15 M Alviðra 7. be.        
15.-17.sept 15 M 15 L 15 M Haustpróf 15 F 15 S 15 M 15 F 15 L 15 Þ

16 L 16 Þ 16 F Samr. stæ.próf í 7.be. 16 S Dagur íslenskrar tungu 16 Þ Haustpróf 16 F 16 M 16 Þ 16 F 16 S 16 M

17 S 17 M 17 F Samr. ísl.próf í 7.be. 17 M 17 M 17 L 17 Þ 17 M Skíðaferð 9. -og 10.be 
17. - 21. mars 17 L 17 M 17 F

18 M Sk.d. 18 F 18 L 18 Þ 18 F 18 S 18 M Skíðaferðir 7.- og 8.be 
18. - 20. febr. 18 F 18 S 18 Þ 18 F

19 Þ Sk.d. 19 F 19 S 19 M 19 F Jólaskemmtun 19 M 19 F 19 F 19 M 19 M 19 L

20 M Sk.d. 20 L 20 M Foreldra og nem. viðtöl 
20.10 -23.10 20 F 20 L 20 Þ 20 F 20 L 20 Þ 20 F Uppstigningardagur 20 S

21 F Sk.d. 21 S 21 Þ 21 F 21 S 21 M 21 L 21 S 21 M 21 F 21 M

22 F Sk.d. 22 M Foreldrafundur       
7. og 8. bekkur 22 M 22 L 22 M 22 F 22 S 22 M 22 F  Sumardagurinn fyrsti 22 L 22 Þ

23 L 23 Þ Foreldrafundur       
9. og 10. bekkur 23 F 23 S 23 Þ 23 F 23 M Bolludagur - Sk.d. 23 Þ 23 F 23 S 23 M

24 S 24 M 24 F 24 M 24 M Aðfangadagur jóla 24 L 24 Þ Sprengidagur - Sk.d. 24 M 24 L 24 M 24 F

25 M Skólasetning 25 F 25 L Fyrsti vetrardagur 25 Þ 25 F Jóladagur 25 S 25 M Öskudagur - Vetrarfrí 25 F 25 S 25 Þ 25 F

26 Þ 26 F 26 S 26 M 26 F Annar í jólum 26 M 26 F Vetrarfrí 26 F 26 M 26 M Vorferð 7. bekkur      
1/2 árgangur 26 L

27 M 27 L 27 M Sk.d. 27 F 27 L 27 Þ 27 F Vetrarfrí 27 L 27 Þ 27 F Vorferð 7. bekkur      
1/2 árgangur 27 S

28 F 28 S 28 Þ 28 F 28 S 28 M 28 L 28 S 28 M 28 F 28 M

29 F 29 M 29 M 29 L 29 M 29 F 29 S 29 M 29 F 29 L 29 Þ

30 L 30 Þ 30 F 30 S 30 Þ 30 F 30 Þ 30 F 30 S Hvítasunnudagur 30 Þ

31 S 31 F 31 M Gamlársdagur 31 L 31 M 31 M Annar í hvítasunnu

5 22 22 20 15 19 15 23 15 19 5

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

Garðaskóli
08.03.2004 Skóladagatal Grunnskólar

2003 – 2004

Samkvæmt lögum nr. 66/1995 um grunnskóla með áorðnum breytingum skulu kennsludagar nemenda ekki vera færri en 170.
Samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga skulu skóladagar nemenda vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní.

Sérstakir starfsdagar kennara á skólaárinu eru fimm og skulu ákveðnir af skólastjóra í samráði við kennara og með hliðsjón af kjarasamningum.



Samskipti heimila og skóla 

Annar kafli 

Á hverju hausti er foreldrum allra nemenda skólans boðið til  fundar í skólanum.  Á fundunum 
kynna umsjónarkennarar skólastarfið og svara spurningum. Helstu atriði eru: 

 
   -  Námsefni í hverri grein 
   -  Félagslíf nemenda í skólanum 
   -  Starf umsjónarkennara og viðtalstímar 
   -  Skólasóknarreglur 
   -  Foreldraráð og starf þess 
   -  Próf og einkunnir 
   -  Námskönnun í október 
 

Foreldrafundir 



Stjórn foreldrafélags  2003 - 2004 

Stjórn foreldraráðs  2002 - 2004 

Á fyrsta fundi stjórnar foreldrafélagsins í október sl. var kosin ný stjórn. 
 
  Formaður:   Þorgrímur Björnsson 
  Varaformaður: Vilberg Helgason  
  Gjaldkeri:  Halldóra Tryggvadóttir 
  Ritari:   Elsa Björnsdóttir 
 
Foreldrafélagið heldur reglulega fundi sína á kennarastofu Garðaskóla annan fimmtudag í 
mánuði frá kl. 17.30-18.30. 
 
Fjölmargar nefndir starfa á vegum foreldrafélagsins og vinna þær mikið og gott starf. 
Stjórnendur Garðaskóla færa fulltrúum í foreldrafélagi skólans bestu þakkir fyrir mikið og 
óeigingjarnt sjálfboðastarf í þágu nemenda skólans. 
 

Stjórn ráðsins skipa: 
   
  Formaður:   Ásthildur Lóa Þórisdóttir 
  Ritari:    Sólbjörg G. Sólversdóttir  
  Meðstjórnendur: Magnús Björn Björnsson 
     Ingibjörg Loftsdóttir 
     Katrín Helgadóttir 
     Vilberg Helgason 
 
Foreldraráð skólans heldur reglulega fundi á kennarastofu skólans fyrsta fimmtudag í 
hverjum mánuði kl. 18-19. 
 
Foreldraráð starfar samkvæmt gildandi lögum og reglum. Það veitir umsögn um flesta 
þætti skólastarfsins og fylgist með því að gildandi lögum og reglum sé fylgt í skólastarfinu.  
 
Stjórnendur Garðaskóla færa fulltrúum í stjórn foreldraráðs bestu þakkir fyrir gott og  
ánægjulegt samstarf. 
 



 

 
Foreldrafélag Garðaskóla 2003 - 2004

 
 

Bekkur Foreldrar Nemendur Heimili Sími Netfang 

7.BS Sigríður Finnbjörnsdóttir Theódór Halldórsson Marargrund 8 5651315 siggafinnbjorns@hotmail.com 

  Sigrún Jónsdóttir Finnur Gauti Guðjónsson Stekkjarflöt 4 5655103 sigrunj@visa.is 

7.EE Ólöf Sigurðardóttir Þorkell Einarsson Eikarárs 8 5658468 olofss@gardabaer.is 

  Hulda Hafsteinsdóttir Kjartan Valur Kjartansson Þrastanesi 3 5542217 huldafanny@hotmail.com 

7.HK Oddný Árnadóttir Arnar Gunnarsson Lyngmóar 5 5656228 gpj@ismennt.is 

  Ágústa Grétarsdóttir Benedikt Jónsson Hæðarbyggð 23 5656893 agusta.ama@simnet.is 

7.PS Hulda Granz Alma og Ásta Hannesdætur Skógarhæð 8 5528565  

  Sigurður Ómar Ásgrímsson Kristján Máni Sigurðarson Hegranesi 5 5171909  

7.SÞ Þorgerður Anna Arnardóttir Ísak Richter Magnússon Móaflöt 33 5656905 thaa@hofsstadaskoli.is 

  Anna M. Hreinsdóttir Sara Magnea Arnarsdóttir Rjúpnahæð 1 5657460 annamh@ismennt.is 

7.ÝÞ Kristín Jónsdóttir Jón Atli Jóhannsson Skógarhæð 7 5657997 kristin_bjorg@hotmail.com 

 Gunnhildur Lýðsdóttir Helgi Már Gunnarsson Skrúðás 3 5537314 gunnhl@centrum.is 

8.BB Elísabet Jóhannesdóttir Ágúst Freyr Jónsson Bæjargil 95 5657589 ej@lin.net 

 Lára Sandholt Líney Sif Sandholt Sunnuflöt 28 5659001 sandholt@atoreign.is 

8.BG Þórhalla Steinþórsdóttir Ýmir Óskarsson Smáraflöt 38 5656904 hallaste@simnet.is 

 Berglind Víðisdóttir Sindri H. Helgason Steinás 6   5656774   

 8.ES Nína Björk Svavarsdóttir Svavar Már Ólafsson Hlíðarbyggð 47 5656685 ninaengjaskoli.is 

 Hrönn Kjærnested Sverrir Eyjólfsson Birkiás 17 5656166 hronnk@hofsstadaskoli.is 

 Hjördís Harðardóttir Ásgeir Örn Sigurðsson Skógarhæð 6 5658072 hjordis@landmat.is 

  Þórdís Guðmundsdóttir Guðmundur H. Tómasson Draumahæð 3 5656842 disa@islandia.is 

 Elín Kristmundsdóttir Berglind og Steyney Snorrad. Háhæð 27 5656674  

8.GÁ Iðunn Ólafsdóttir Tryggvi Þór Einarsson Sigurhæð 5 5651143 idunno@landspitali.is 

 Hanna Kristín Pétursdóttir Hildur Steinþórsdóttir Efstilundur 13 5657763 hkp@binet.is 

8.IN Sólbjörg Sólversdóttir Christine Björg Morancais Birkiás 5 5861232 solbjorg@isl.is 

      

8.IÞ María Guðnadóttir Jón Páll Halldórsson Ægisgrund 18 5658856 mariagud@hi.is 

 Jenný Guðmundsdóttir Grétar Ólafsson Hagaflöt 6 5659727 jennygu@simnet.is 

8.MG Svanhvít Guðbjartsdóttir Guðbjartur Örn Gunnarsson Móaflöt 47 5659339 svanhvit@flataskoli.is 

 Ingigerður Skúladóttir Jökull Hrafnsson Lyngmóar 3 5656825  

8.ÓG Jóhann Gunnar Arnarsson Kristrún Dröfn 
Alexandersdóttir 

Bessastöðum 4614602 johann@forseti.is 

  María Rebekka Þórisdóttir Þórir Gylfi Bjarnason Ásbúð 20 5550372 mth@hhi.is 

8.ÞJ Aðalheiður S. Gunnarsdóttir Tómas Björnsson Skógarhæð 4 5657602 heida@isgunn.com  

 Guðrún V. Sverrisdóttir Högni Rúnar Ingimarsson Súlunes 5 5642172 gvs@simnet.is 

9.AS Sigrún Ómarsdóttir Arnór og Viktor Einarssynir Birkiás 29 5652456 sigrun@sra.is 

 Klara Hjálmtýsdóttir Sigríður Kamilla Alfreðsdóttir Bæjargil 54 5658181 klara@verslo.is 

9.GE Hanna Kristín Pétursdóttir Snædís Steinþórsdóttir Efstilundur 13 5657763 hkp@binet.is 



  Ester Unnsteinsdóttir Fanney Þórisdóttir Breiðás 3 5658219 eru@hi.is 

9.GK Brynhildur Auðbjargardóttir Bára Gísladóttir Brekkubyggð 2 5654439 brynhildura@flataskoli.is 

 Linda Björg Pétursdóttir Bjarki Jóhannsson Háhæð 11 5657398 lbp@ismennt.is 

9.GU  Sólborg Sigurðardóttir Pálmar Sveinsson Markarflöt 25 5656162  

 Þorgrímur Björnsson Ásþór Aron Þorgrímsson Melás 6 5657183 toggi@nyherji.is 

9.KS Gunnhildur Gunnarsdóttir Gunnar Gylfason Birkiás 37 5659566 gunnhildur@isl.is 

 Hrefna Steinþórsdóttir Kristjana Júlía Þorsteinsdóttir Haukanes 15 5543280 kristjana89@hotmail.com 

9.MT Sigurbjörg Á. Ólafsdóttir Pétur Grétarsson Lambhagi 9 5651162 lambh9@islandia 

 Anna Þórðardóttir Grétar Kárason Bæjargil 63 5658443 sih@sih.is 

9.RE Ásta Hreiðarsdóttir Heiða Björg Vernharðsdóttir Nónhæð 3 5658334 solveig151515@hotmail.com 

 Bryndís Richter Jóhanna Þorsteinsdóttir Hákotsvör 4 5659175  

9.SH Ellen Sigurðardóttir Ingi Björn Ómarsson Arnarás 19 5658880  

 Þorsteinn Guðbrandsson Erik Steinn Þorsteinsson Kjarrás 10 5659353 thorsteinn@thekking.is 

10.ÁP Guðfinna Arnardóttir Unnur Ása Bjarnadóttir Holtsbúð 75 5657262 gudfinnaa@pharmanor.is 

 Ingi Olsen Victor Ingi Olsen Sunnuflöt 45 5656262 iolsen@islandia.is 

 Oddný Sigurðardóttir Tómas Oddur Eiríksson Lindarflöt 41 5659309  

 Anna Einarsdóttir Inga Hrönn Ólafsdóttir Dalsbyggð 18 5658417 annaeinarsd@isl.is 

 Sverrir Vilhjálmsson Berglind B.Sverrisdóttir Grenilundur 10 5656855    

 Elínborg Ólafsdóttir Tómas B. Guðmundsson Brekkubyggð 32 5656790 ella@krabb.is 

10.HÁ Kristín Helga Gunnarsd. Birta Kristín Helgadóttir Einilundur 8 5657747 dinna@mmedia.is 

 Vilberg G. Helgason Anna Kristín Vilbergsdóttir Holtás 6 5657673  

 Hannes Örn Jónsson Hugrún Hannesdóttir Hlynsalir 1-3 5652256  

10.HT Zophanías Þ. Sigurðsson Eva Zophaníasdóttir Birkihæð 11 5656615 zophanías@kringlan.is 

10.IW Þorsteinn A. Pétursson Mikael Á.B. Þorsteinsson Eskiholt 6 8650088  

 Vilborg Einarsdóttir Einar Sverrir Tryggvason Sviðholtsvör 9 5554126 vre@ismennt.is 

10.KB Stella K. Víðisdóttir Viktor Hrafn Hólmgeirsson Sjávargrund 3A 5656608 stellav@fel.rvk.is 

10. KV Guðrún M. Rannversdóttir Nanna Bryndís Snorradóttir Brekkubyggð 54 5658525  

 Ólöf Gunnarsdóttir Jón Gunnar Ragnarsson Langamýri 55 5657154 olofgunn@hotmail.com 

 Alda Ásgeirsdóttir Erlingur Erlingsson Hrísmóar 7 5656082 alda@lyf.is 

 Sigrún Ingólfsdóttir Linda Óskarsdóttir Hella v//Marargrund 5656079 sigruni@sph.is 

 Steinunn Árnadóttir Ragnheiður Steina Róbertsd. Melhæð 6 5658921 steinr@centrum.is 

 Jóna Sæmundsdóttir Leifur Grétarsson Langamýri 19 5656582 jona@decode.is 

10.SG Ýr Sigurðardóttir Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir Langamýri 6 5653464 yrsig@msn.com 

 
 



Í grunnskólalögum, sem samþykkt voru á Alþingi vorið 1995, er nýtt ákvæði um að foreldra-
ráð skuli starfa við hvern grunnskóla. Þar er einnig lagagrein um samtök foreldra eða foreldr-
afélög við hvern skóla en í eldri lögum var talað um foreldrafélög eða foreldra- og kennarafé-
lög. 
 
Atriði úr 16. grein grunnskólalaga nr. 66/1995 
Við hvern skóla skal starfa foreldraráð og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess.  Í foreldra-
ráði sitja þrír foreldrar sem ekki eru starfsmenn skólans. Foreldrar við grunnskóla velja full-
trúa í foreldraráð til tveggja ára í senn.  Foreldraráð fjallar um og gefur umsögn til skólans og 
skólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða skólahaldið og fylgist með að 
áætlanir séu kynntar foreldrum, svo og með framkvæmd þeirra.  Skólastjóri starfar með for-
eldraráði og veitir því upplýsingar um starfið í skólanum.  Óski foreldrar þess er skóla heimilt 
með rökstuddri greinargerð að sækja um undanþágu frá ákvæði greinar þessar til mennta-
málaráðuneytisins. Gildar ástæður þurfa að vera fyrir undanþágu svo sem ef skóli er mjög 
fámennur. 
 
Atriði úr greinargerð með frumvarpinu 
Með foreldraráðum er verið að mynda formlegan vettvang til að koma sjónarmiðum foreldra 
varðandi innihald og áherslur í starfi skólans og skipulagi skólahalds á framfæri við skólann. 
Foreldraráði er ætlað að fylgjast með skólanámskrá og öðrum áætlunum um skólahald. For-
eldraráð skal fá áætlanir um skólahald til umsagnar í tæka tíð til að hægt sé að taka athuga-
semdir þess til greina.  Hér er t.d. átt við áform um skólabyggingar, viðhald, aðrar fram-
kvæmdir, búnað skóla og skólaakstur. 
 
Gert er ráð fyrir að í skólanámskrá sé fjallað um atriði sem varða innra starf skóla, s.s, mark-
mið, skipulag náms og kennslu, skólareglur, öryggismál, skólatíma, skóladagatal, námsmat, 
mat á skólastarfi, endurmenntun kennara, félagslíf í skólanum og annað er varðar starfsemi 
skólans. 
 
Foreldraráð á að hlutast til um að skólanámskráin sé kynnt öllum foreldrum við skólann og 
að áætlunum hennar sé framfylgt. 
 
Skólastjóra er skylt að veita foreldraráði upplýsingar um skólastarfið og niðurstöður mats á 
starfi skólans. 
 
Gert er ráð fyrir að kosning í foreldraráð sé til tveggja ára í senn. Val á fulltrúa foreldra í for-
eldraráð fer eftir ákvörðun foreldrahópsins í hverjum skóla.  
 
15. grein grunnskólalaga nr. 66/1995 
Starfsmönnum skóla er skylt að efla samstarf skóla og heimila, m.a. með því að miðla 
fræðslu um skólamál til foreldra og veita upplýsingar um starfið í skólanum. 
 
Foreldrar barna í grunnskóla geta ákveðið að stofna samtök foreldra við skólann í þeim til-
gangi að styðja skólastarfið og efla tengsl heimila og skóla. 
 
Skólastjóri skal boða til stofnfundar slíkra samtaka óski foreldrar þess. Samtökin setja sér 
starfsreglur. 

Hlutverk foreldraráðs 



Úr greinargerð með 15. grein grunnskólafrumvarpsins 
Hér er gerð sú breyting frá 22. grein gildandi laga að í stað félags foreldra og kennara er nú 
gert ráð fyrir foreldrafélögum sem eingöngu foreldrar eiga aðild að. Greinin ítrekar skyldu 
skólastjóra til að stíga fyrsta skrefið að stofna samtök foreldra ef foreldrar óska eftir aðstoð 
hans. 
 
Sú breyting er gerð að tekið er út ákvæði um að foreldrar eigi rétt til setu á kennarafundum. 
Foreldrum er sköpuð formleg leið til að hafa áhrif á starf og stefnumörkun skólans með til-
komu foreldraráðs (16. gr. grunnskólalaga) og með sérstökum fulltrúa sem þeir tilnefna til 
setu á skólanefndarfundum (13. gr. grunnskólalaga). 
 
Heimildir: Grunnskólalög 1995 
Greinargerð með grunnskólalögum 1995 
Foreldraráð, hugmyndir um stofnun og starfsemi foreldraráða við grunnskóla 1995. 



Þriðji kafli  

Erlend samskipti 

Comenius - nemendaheimsóknir 

Undanfarin ár hefur Garðaskóli tekið þátt í evrópsku skólasamstarfi kennt við Comenius.  
Samstarfsskólarnir hafa verið í Teningen í Þýskalandi og í La Broque í Frakklandi og 
hefur einkum verið í formi sameiginlegrar vinnu við eitthvert ákveðið þema. 
 
Á skólaárinu 2003/2004 fekk Garðaskóli ekki styrk frá Comeniusarsjóðnum en hefur nú 
fengið hann fyrir skólaárið 2004/2005.  Samstarfsskólarnir verða frá Þýskalandi, 
Finnlandi, og Ítalíu.  Þemað verður One Mankind - One Environment. 
 
Vinnan fer þannig fram að í skólabyrjun er ákveðið hvaða efni skuli vera til umfjöllunar.  
Síðan vinna nemendur og kennarar hvers skóla að verkefninu á skólaárinu og afrakstur 
vinnunnar er kynntur innan hvers skóla. Á skólaárinu 2003/2004 kom út bókin ,,Freedom 
for mankind” sem var afrakstur vinnu nemenda i samstarfsskólunum árinu áður. Efnt var 
til ljóða-og myndasamkeppni og ljóðin þýdd á ensku og  bókin gefin út með listaverkum 
allra þeirra sem höfðu fengið viðurkenningu. 
 
Annar þáttur þessarar samvinnu eru nemendasamskipti þar sem 4-5 nemendur úr 
samstarfsskólunum heimsækja hverjir aðra og dvelja í vikutíma. Þessu var haldið áfram 
við samstarfsskólann i Teningen i Þýskalandi þótt skólinn hafi ekki fengið formlegan styrk 
frá Comenisarverkefninu. Nemendur búa á heimilum hvers annars og komast þannig í 
kynni við líf og menningu viðkomandi lands. Þeir heimsækja skólana og kynnast starfi 
þeirra, en einnig er tíma varið til skoðunarferða og skemmtunar. Í ár vildi svo til að 
frönsku og þýsku nemendurnir komu í heimsókn og sama tíma, þannig að allir þeir sem 
höfðu unnið að undirbúningi heimsóknanna hittust hér. Voru þýsku þátttakendurnir  
ákaflega ánægðir með móttökurnar og hve vel var staðið að undirbúningi heimsóknanna. 
 
Comenius samstarfið hefur einnig leitt af sér annars konar samvinnu milli Garðaskóla og 
þýska skólans. Fjórir nemendur frá hvorum skóla hafa farið í viku starfskynningu til 
Þýskalands og Íslands.  
 
Foreldrar þeirra nemenda Garðaskóla sem hafa tekið á móti erlendu gestunum eiga 
þakkir skildar fyrir þeirra ómetanlega þátt í hve vel hefur tekist með heimsóknir 
nemendanna hingað til lands. 
 
Samstarf þetta hefur verið ákaflega ánægjulegt og gefandi fyrir þátttakendur en eitt af 
markmiðum þessarar vinnu er að kynna nemendum menningu annarra Evrópulanda, 
styrkja tengsl milli þjóða og auka umburðarlyndi og samkennd. 
 

Halla Thorlacius 
Umsjónarmaður Comeniusarverkefnisins 



Garðaskóli hefur haldið áfram samstarfi við aðila í Kanada og Minnesota í Banda-
ríkjunum vegna Þróunarverkefnis um Uppbyggingu, samskipta og samstarfsaðferðir til 
að efla sjálfsábyrgð nemenda. 
 
Diane Gossen, kennslufræðingur frá Kanada hélt dags námskeið í lok skólaárs 2002/-
2003 og á því skólaári héldu starfsmenn áfram að tileinka sér aðferðir uppbyggingar 
sem m.a. eru tilgreindar I bæklingnum ,,Samskipti og skólaandi" sem allir nemendur og 
foreldrar þeirra fá í hendur. 
 
Fimm starfsmenn fóru síðan á tveggja daga námskeið og heimsóttu skóla I Minneapolis 
í febrúar 2004. 
 
Von er á Judith Anderson, skólastjóra og kennslufræðingi til Íslands haustið 2004 en 
hún mun halda dags námskeið fyrir alla starfsmenn Garðaskóla a starfsdögum í ágúst 
2004.  
 
Garðaskóli fékk styrk frá Verkefna- og námsstyrkjasjóði Kennarasambands Íslands 
vegna Þessa verkefnis skólaárið 2003/2004. 
 

Uppbygging - Restitution 



Skipulag starfsins 

Fjórði kafli  

Félagslíf nemenda 

Félagsmiðstöðin Garðalundur 
Félags- og tómstundastarf unglinga í Garðaskóla fer fram í félagsmiðstöðinni Garðalundi. 
Félagsmiðstöðin  er í sama húsnæði og Garðaskóli  og gefur það fyrirkomulag nemendum 
kost á fjölbreytilegu félagsstarfi.  Gefin er út vetraráætlun og helstu atburðir færðir inn á 
skóladagtal.  Dagskráin er nánar útfærð á heimasíðu félagsmiðstöðvar www.gardalundur.is.  

 
Þátttaka í félagsstörfum 
Í yngri deildum 7. og 8. bekkja eiga nemendur kost á deild setu í bekkjarráðum 
(árgangsráð). Eldri nemendur geta unnið að félagsmálum í valhópum í félagsmálafræði. 
Samtals gegna 30 til 40 nemendur trúnaðarstörfum fyrir nemendafélagið og skipuleggur 
þessi hópur að mestu  félagslífið.  Lögð er áhersla á  að þarna veljist hæfir og áhugasamir 
einstaklingar. Bekkjarráðin  og nemendur félagsmálafræði skipta með sér ýmsum verkum, 
s.s. framkvæmd á dansleikjum, hádegisdagskrá, íþróttahátíð, afmæli skólans, vorhátíð, árs-
hátíð o.fl.  Þeir nemendur sem vinna mikið að  félagsstörfum verða að  gæta þess að það 
komi ekki niður á námi eða skólasókn.  Ætlast er til að þeir nemendur sem veljast til forystu-
starfa í félagsstarfi skólans séu góð fyrirmynd annarra. 
 
Opnunartími og kvöldstarf 
Félagsmiðstöðin er opin daglega frá kl. 9 til 17 virka daga og að auki frá kl 19.30 til 22 
mánudaga og miðvikudaga og á föstudögum frá kl.19.30 til 23.  Á kvöldin gefst nemendum 
færi á að nýta sér borðtennis- og billjarðaðstöðu, horfa á sjónvarp, spila, taka þátt í leikjum, 
hlusta á tónlist, rabba saman, stunda námskeið og hópastarf og fleira eftir dagskrá hverju 
sinni.  Að jafnaði eru fjórir starfsmenn á vakt. 
 
Bekkjarkvöld 
Yfirleitt eru haldin  bekkjarkvöld tvisvar á ári þar sem árgangurinn kemur saman og skemmtir 
sér ásamt umsjónarkennurum sínum.  Bekkjarráðið skipuleggur dagskrá ásamt umsjónar-
manni  ráðsins.  Foreldrum er oft boðið á þessar skemmtanir og þiggja þeir þá kaffiveitingar 
og horfa á skemmtiatriði. 
 
Dansleikir 
Dansleikir eru á u.þ.b. fimm vikna fresti fyrir eldri árgangana og í flestum tilfellum á föstu-
dögum.   Nemendur standa fyrir fjölbreyttum skemmtiatriðum.  Dansleikirnir hefjast yfirleitt 
kl. 20:30 og standa til kl. 24.  Nemendum 7. bekkjar er yfirleitt aðeins boðið að taka þátt í 
jóladansleik og árshátíð. Nemendum er boðinn heimakstur kl. 24. 
 



Hópastarf 
Öflugt hópastarf fer fram í félagsmiðstöðinni á kvöldin. Stefnan er sú að allir nemendur geti fundið 
sér áhugaverð verkefni og notið félagsskapar. Dæmi um viðfangsefni  í Garðalundi eru: Skíði, 
skák, málmsmíði, leiklist, tónlist, billjarð, hljómsveitastarf, flugmódelsmíði, gerð myndbanda, ljós-
myndun o.fl.  Hópastarfið er nánar auglýst og kynnt nemendum og hefst yfirleitt um miðjan 
september. 
 
Námskeið 
Boðin eru stutt, hnitmiðuð  námskeið s.s. í leiklist, myndbandagerð, dansi, hannyrðum, förðun  
o.fl.   Námskeiðin eru auglýst hverju sinni.  
 
Ferðalög  
Í boði eru  ýmis ferðalög á vegum félagsmiðstöðvar og skóla.  Nemendaráð fer  árlega á lands-
mót félagsmiðstöðva.  Félagsmiðstöðin stendur einnig að stuttum dagsferðum og heimsóknum. 
Tíundu bekkingum gefst færi á utanferðum á haustin. Skíðaklúbbar fara í árlegar skíðaferðir og 
efnt er til vorferða í samstarfi skóla og félagsmiðstöðvar. Til þess að hafa rétt til þátttöku  verða 
nemendur að hafa lagt sig fram við námið, sýnt kurteisi og góða framkomu og  verið stundvísir. 
 
Upplýsingar 
Nánari upplýsingar um félagsstarfið eru veittar á skrifstofu félagsmiðstöðvar á opnunartíma og í 
síma félagsmiðstöðvar 590 2575.  Viðtalstími forstöðumanns er milli kl. 10 og 11 virka daga sími 
590 2570. 
 
Meðferð ávana- og fíkniefna er óheimil 
Öll meðferð og notkun ávana- og fíkniefna í skólastarfi og félagsmiðstöð er óheimil samkvæmt 
lögum.  Þeir sem gerast brotlegir eiga frávísun úr skóla og félagsmiðstöð á hættu um lengri eða 
skemmri tíma. 



Skýrsla um félagslífið í vetur 

Dagskráin  
Almennt má segja að félagslífið hafi gengið vel sl. vetur.  Góður hópur valdist í félagsmál 
bæði úr  9. bekk og 10. bekk.   Félagsmálafræðin hefur verið að  festa sig í sessi sem sér-
stök námsgrein. Lögð var áhersla á að efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda við skipu-
lagningu og framkvæmd ýmissa atburða. Gekk það vel eftir og unnu krakkarnir afar skipu-
lega að  opnum  húsum  og stærri samkomum vetrarins.   
 
Minnisstæðir vel heppnaðir einstakir kvöldatburðir voru draugahúsið, tattokeppni, djúpa 
gryfjan, fatahönnunarkeppni, hjómsveitakvöld, söngkeppni Garðalundar, idolkeppni í 7. 
bekk svo eitthvað sé nefnt.  Alls eru skipulagðir um 90  kvöldatburðir skv. vetrardagskrá.  
 
Símaskrá með myndum og upplýsingum um alla nemendur Garðaskóla var gefin út og stóð 
verkefnið nokkurn veginn undir sér með auglýsingum. Dagur skólans var haldinn hátíðlegur 
11. nóvember eins og venja er.  Nemendur í 10. bekk fóru í Vídalínskirkju og áttu þar stutta 
helgistund. Þar á eftir var dagskrá í íþróttahúsinu fyrir alla nemendur skólans.  
 
Félagsmálahópurinn annaðist söngkeppi Samfés í Laugardalshöll sem gerir ekkert annað 
en að stækka og stækka í umsvifum og má geta þess að þátttökufélagsmiðstöðvar voru 64 
og gestir um 3000 alls. Stórt verkefni sem Garðalundur heldur alfarið utan um.   
 
Mikil vinna lá að baki árshátíðinni sem var vel sótt. Skipulag var með eindæmum gott þetta 
árið enda tekinn meiri tími til að stilla upp, æfa atriði o.fl. í íþróttahúsinu. Dansleikjahald 
gekk vel og hegðun nemenda upp til hópa mjög góð. Starf í bekkjarráðum 7. og 8. bekk 
gekk vel þetta árið og ýmis góð verkefni til að takast á við. 
 
Hópastarf 
Hópastarf fór fram í félagsmiðstöðinni síðdegis og á  kvöldin. Öflugt starf var í leiklist undir 
stjórn Þórunnar Clausen.  Einir 25 -30 krakkar úr 9 -10. bekk komu að uppsetningu á söngl-
eik og tókst afar vel til. Stefnan var að sem flestir nemendur gætu fundið sér áhugaverð 
verkefni og notið félagsskapar. Skíðaferð yngri hópsins gekk vel í Bláfjöll og  ferð til Akur-
eyrar fyrir eldri hópinn tókst einnig vel og nægur snjór þetta árið í Hlíðarfjalli. 
 
Ágætur hópur var í gerð myndbanda og fengu nemendur að njóta afraksturs þeirra á ,, Stöð 
“sem sýndi efni og stuttmyndir í skólahléum í vetur. Settur var á laggirnar strákahópur sem 
skemmti sér í ,,Warhammer" sem er n.k. tindátaleikur þar sem föndrað er við að mála og 
spila leikinn. Kraftur var í hljómsveitastarfi og voru starfandi einar 5 hjómsveitir í sem höfðu 
æfingaaðstöðu í tónlistarstofunni.  Keypt voru hljóðfæri , tveir gítarmagnarar og bassa-
magnari til að bæta aðstöðuna til muna í vetur.  Nokkrir dunduðu við flugmódelsmíði í 
vetur.Komið var til móts við hóp yngri stelpna sem hafa átt félagslega undir högg að sækja 
og sinnti einn starfsmaður félagsmiðstöðvar þessu sérstaklega í samvinnu við námsráð-
gjafa.  Einnig var sérsniðin dagskrá fyrir nemendur í skólaathvarfi. 
 
Ýmis ferðalög voru í boði á vegum félagsmiðstöðvar og skóla.  Nemendaráð fór á landsmót 
félagsmiðstöðva í Kópavogi. Félagsmiðstöðin stóð  að stuttum dagsferðum og heimsóknum 
í félagsmiðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Þátttaka var í ýmsu samstarfi á vegum samtaka 
félagsmiðstöðva, Samféstónleikum, söngvakeppni, billiardmóti, plötusnúðakeppni o.fl. 
Nemendur í 8. bekk  fóru í árlega haustferð ásamt starfsmönnum kirkjunnar og skólans. 
Allir árgangarnir fóru í vorferðir. 
 



Húsnæðislán og starfsaðstoð 
Félög fengu inni fyrir ýmsa starfssemi á árinu. Helst ber að nefna UMF Stjörnuna sem skipu-
leggur oft viðburði sem rúmast ekki í Stjörnuheimilinu. Nefna má uppskeruhátíðir, íþrótta- og 
leikjanámskeið, bingó, kaffisamsæti v/fimleikasýninga, dómaranámskeið o.fl. Önnur félög sem 
hafa nýtt aðstöðu á árinu eru Taflfélag  
 
Garðabæjar, Golfklúbburinn með námskeið, Rauði krossinn fyrir námskeið, JC Garðar, kvenfé-
lagið v/kaffisölu, skátar, nemendafélag fjölbrautarskólans, Vinnuskóli Garðabæjar, CISV-
alþjóðlegar sumarbúðir barna, skiptinemasamtökin AFS, Starfsmannafélag Garðabæjar, 
Garðabær, Menningarmálanefnd Garðabæjar, vinnuskólinn, Kvennahlaup í Garðabæ o.fl.  
Fremur lítið var um gistingu íþrótta- og skólahópa á skólaárinu 2003 til 2004.  Gistingu hefur 
verið í auknum mæli beint til skátafélagsins Vífils sem hefur tekjur af gistiþjónustu. 
 
Tæki/búnaður 
Félagsmiðstöðin er vel tækjum búin. Töluvert er um útlán á tækjum.  Helst ber að nefna hljóm-
flutningstæki, hátalarakerfi, ljósabúnað, ljósritun, myndbandsvinnslutæki/sjónvörp, kaffiáhöld, 
myndvarpa, stóla, borð og svefndýnur við hin ýmsu tækifæri hjá félögum og stofnunum í 
bænum. 
Tækin hafa hingað til verið lánuð endurgjaldslaust til félaga og stofnana í bænum enda tengist 
fyrirgreiðslan  tómstundum og eflingu tómstunda meðal bæjarbúa.  Hafið er að endurbæta 
kennslurými og almenningsrými í skólanum og kemur það til með að hafa áhrif á bætta að-
stöðu félagsmiðstöðvar á komandi árum. 
 
Útieftirlit, samráð o.fl. 
Starfsmenn félagsmiðstöðvar unnu við útieftirlit í samstarfi við foreldrafélagið allan veturinn 
mest í upphafi skólaársins og undir lokin. Rannsóknir undanfarið sýna til lengri tíma litið stig-
minni neyslu grunnskólaunglinga á vímugjöfum  og kemur það heim og saman við niðurstöður 
útigæslunnar. Hert eftirlit forráðamanna og stefnufesta félagsmiðstöðvar og skóla á vafalaust 
sinn þátt í betra ástandi. Einnig kemur til aukið samráð, samvinna og upplýsingaflæði  við lög-
reglu og félagsmálaráð um stöðu mála hverju sinni.   Forstöðumaður  félagsmiðstöðvar sat 
fundi nemendaverndarráðs í vetur.  Skólastjóri , Forstöðumaður Garðalundar, lögregluvarð-
stjóri o.fl.  lykilaðilar í forvarnamálum hittast u.þ.b. mánaðarlega og fara yfir helstu frávik sem 
upp koma í unglingasamfélaginu.  Almennt var veturinn tíðindalítill og telst góður á mælikvarða 
forvarna.   
 

Garðabær í júní 2004 
Gunnar Richardson 

 



Fimmti kafli  

Árangur á samræmdum prófum 

Frá árinu 1977 hafa samræmd próf verið lögð fyrir nemendur við lok grunnskóla. Prófin hafa verið mismörg og 
með ýmsu sniði. Síðustu tvö árin hefur verið prófað í sex námsgreinum eins og fram kemur á meðfylgjandi yfir-
liti. 
 
Margt hefur verið rætt og ritað á síðustu árum um samræmdu prófin, bæði með þeim og á móti. Hér er ekki  
ástæða til þess að fjölyrða um prófin. Þó þykir ástæða til að vekja athygli á að skólastarf er fjölþætt og aðeins er 
prófað í fáum námsgreinum. Prófin eru einnig mjög misjöfn að þyngd og gæðum frá ári til árs, kennslugögn eru 
ekki hin sömu frá ári til árs og breytingar á kennaraliðinu hafa mikil áhrif. Því þykir rétt að vara við of víðtækum 
ályktunum af þessum einkunnum en vissulega segja þær sína sögu. Stjórnendur og starfsmenn Garðaskóla telja 
eðlilegt að nemendur skólans séu vel yfir landsmeðaltali í öllum greinum. 
 

 
Samræmd próf í 10. bekk 1999 - 2004 (rauneinkunn) 

       
   1999   2000   2001 
   Landið Garðask.  Landið Garðask.  Landið  Garðask.  
 Íslenska 6,4 6,8  6,6 6,8  6,4 6,5 
 Danska  6,6 7,2  6,5 7,0  5,6 6,0 
 Enska  6,3 6,8  6,6 6,9  6,5 6,9 
 Stærðfræði 5,7 6,8  5,1 5,9  5,8 6,4 
 Meðaltal 6,25 6,90  6,20 6,65  6,10 6,45 
 
   2002   2003   2004 
   Landið  Garðask.  Landið  Garðask.  Landið  Garðask. 
 
 Íslenska 6,4 6,6  6,6 6,7  6,8 6,9 
 Danska  6,4 6,9  7,0 7,1  6,5 6,8 
 Enska  7,5 7,8  7,0 7,1  7,0 7,3 
 Stærðfræði 5,5 5,9  5,6 5,9  5,8 6,1 
 Náttúrufræði 7,8 8,7  6,4 6,4  6,3 6,8 
 Samfélagsfræði   6,1 6,0  6,3 6,3 
 Meðaltal 6,72 7,18  6,45 6,53  6,45 6,70 

 
 

Samræmd próf í 7. bekk 2000 - 2003 (normaldreifð einkunn) 
 

   2000   2001   2002   2003 
   Landið Garðask. Landið Garðask. Landið Garðask. Landið Garðask. 

 
 Íslenska  5,0 5,2  5,0 5,5  5,0 5,4  5,0 5,6 
 Stærðfræði  5,0 4,9  5,0 5,7  5,0 5,1  5,0 5,3 
 

Meðaltal 5,0 5,05  5,0 5,60  5,0 5,25  5,0 5,45 



 
 
Sjötti kafli 

 
 

 
Ýmsar skýrslur 

 
 
 
 
 

Ársskýrsla deildarstjóra 
 í 7. – 10. bekk 2003 - 2004 

 
 

Starfssvið 
Í Garðaskóla er starfandi deildarstjóri í hverjum árgangi auk deildarstjóra sérkennslu. Starf deildarstjóra felst 
fyrst og fremst í því að styðja við umsjónarkennara og nemendur, fylgjast með skólasókn og taka á agabrotum 
og eineltismálum í samvinnu við aðra fagaðila skólans. Deildarstjórar skipuleggja fundi með 
umsjónarkennurum, nemendum og forráðamönnum þeirra og sitja þeir fundi með sérfræðingum og öðrum 
stjórnendum skólans. Á þessum fundum samræma þeir starfið og miðla síðan upplýsingum til annarra 
starfsmanna skólans. Deildarstjórar taka starfsmannaviðtöl á haustönn og vinna úr þeim ásamt 
skólastjórnendum. Þeir sjá um skipulagningu á ferðalögum í samvinnu við umsjónarkennara og starfsfólk 
Garðalundar.   
Í vetur sátu deildarstjórar ásamt fleirum, í verkefnisstjórn verkefnisins Gegn einelti í Garðabæ og 
þróunarverkefnisins Uppbyggingarstefna í Garðaskóla. 
 
Endurmenntun 

Deildarstjórar fóru í náms- og kynnisferð til Hollands í júní ásamt öðrum kennurum og starfsmönnum 
Garðskóla.   
Deildarstjórar í 7. og 8. bekk hófu framhaldsnám í stjórnun við KHÍ sl. haust og munu halda því áfram 
samhliða starfi á næsta skólaári. 
 
Annað sem vert er að komi fram 
Áfram var unnið með endurbætta vinnuferla vegna skólasóknar og agabrota. Telja deildarstjórar að góðan 
árangur og framfarir í skólasókn megi m.a. rekja til markvissra vinnuferla en enn megi gera betur. Vel hefur 
tekist til í málum einstakra nemenda og má þakka það samstilltu átaki umsjónarkennara, stjórnenda og 
annarra fagaðila skólans. Enn þarf ákveðinn hópur nemenda mikla eftirfylgni og umsjá. Eins og síðasta skólaár 
er gefin tvískipt einkunn fyrir skólasókn og ástundun.  Skólasóknareinkunn sýnir raunverulega skólasókn 
nemenda. Ástundunareinkunn sýnir aðra þætti eins og truflanir í tímum og það að vera án námsgagna. Þetta 
hefur gefist vel að mati deildarstjóra og auðveldað inngrip vegna vanhalda á skólasókn nemenda. 
 

 
 



Skólasókn nemenda í 7. bekk  
skólaárið 2003 - 2004 

 
 
 

 Leyfi veikindi fjarvistir seint félagsstörf vísað úr 
kennslu 

truflun í 
kennslu 

án námsgagna 

Haustönn  661 1667 67 335 17 18 131 289 
Vorönn 1232 2010 35 277 2 18 139 352 
Samtals 1893 3677 102 612 19 36 270 641 
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Í 7. bekk fjölgar leyfum um helming á milli anna en veikindi eru sambærileg í ljósi þess að vorönnin er lengri. 
Ólögmætum fjarvistum fækkar um tæplega helming á milli anna og seinkomum um þriðjung. Truflanir nemenda 
í kennslustundum eru mun færri en í öðrum árgöngum. Töluvert er um það að nemendur komi án námsgagna í 
skólann engu að síður stendur þessi árgangur sig mjög vel í samanburði við aðra árganga skólans. Eftirfylgni 
og aðhald foreldra skiptir miklu máli í skólagöngu barna þeirra og það má ekki vanmeta í efri bekkjum 
grunnskóla.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Skólasókn nemenda 7. bekkjar á skólaárinu 
 
 
 

Haust 
 

Einkunn Fjöldi  Prósent 
1-4 0 0 
5-7 11 7,8 
8-9 26 18,5 
10 103 73,6 

 
 

Vor 
 

Einkunn Fjöldi  Prósent 
1-4 0 0 
5-7 4 2,8 
8-9 31 22,1 
10 105 75 

 
 
 
 
Skólasóknareinkunnir í 7. bekk í vetur voru frábærar og mun betri en undanfarin ár. Einkunnir hækka 
á milli anna. Voru 97% nemenda með einkunnina 8 -10 á vorönn sem er afar gott og mjög 
ásættanlegt. Á næsta skólaári verður stefnt að sama árangri og að árgangurinn haldi áfram á sömu 
braut. Þeim fáu einstaklingum sem áttu í erfiðleikum með skólasókn þarf að veita sérstakt aðhald. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Skólasókn nemenda í 8. bekk  
skólaárið 2003 – 2004 

 
 
 

 Leyfi veikindi fjarvistir    seint félagsstörf 
 

vísað úr kennslu truflun í 
kennslu 

án 
námsgagna 

Haustönn 799 3173 599 711 10 46 397 826 
Vorönn 3677 4028 726 799 2 59 422 1393 
Samtals 4476 7201 1325 1510 12 105 819 2219 
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Fjöldi leyfa í 8. bekk tæplega fimmfaldaðist á vorönn og eru ástæður þess m.a. að nemendur hafa 
fengið leyfi daginn eftir fermingu og að góð þátttaka var í skíðaferðalagi. Heilsa nemenda í 
árganginum hefur batnað á milli skólaára en seinkomur og óútskýrðar fjarvistir eru ennþá of margar. 
Tiltölulega fáir nemendur eða rúmlega 15% eiga þar flest stigin. Skólasókn batnaði örlítið á vorönn. 
Allt of margir nemendur hafa mætt óundirbúnir eða án námsgagna og hefur það vafalítið áhrif á 
námsárangur þeirra. Þar verður að gera enn betur. Bæta verður aðhald við skólasókn nemenda og 
hvetja foreldra til aukinnar eftirfylgni með starfi barna sinna. Samstarf umsjónarkennara og heimila 
skiptir gríðarlega miklu máli.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Skólasókn nemenda í 8. bekk á skólaárinu 
 
 
 

Haust 
 

Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 9 4 
5-7 28 13 
8-9 58 25,7 
10 130 57,7 

 
 
 

 
 

Vor 
 

Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 15 6,6 
5-7 20 8,8 
8-9 64 28,4 
10 126 56 

 
 
Árgangur 8. bekkjar er sá stærsti í skólanum og telur 225 nemendur. Skólasóknareinkunnir í 8. bekk 
eru góðar og ásættanlegar hjá um 84% nemenda. Þessi árgangur er á svipuðu róli í skólasókn og á 
síðasta skólaári þrátt fyrir talsverða fjölgun í honum. Fámennur hópur nemenda á í verulegum 
erfiðleikum með skólasókn. Hefur mikið verið unnið í þeirra málum og verður svo áfram. Einstaklinga 
með skólasóknareinkunnir á bilinu 5 – 7 þarf að efla og styrkja til betri árangurs. 
 
 



Skólasókn nemenda í 9. bekk 
skólaárið 2003 - 2004 

 
 

 leyfi veikindi fjarvistir seint félagsstörf vísað úr 
kennslu 

truflun í 
kennslu 

án námsgagna 

Haustönn 1872 3689 467 465 55 9 121 635 
Vorönn 2745 4421      1026 946 115 33 153 1086 
Samtals 4617 8110 1493 1411 170 42     274 1721 
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Skólasókn nemenda í 9. bekk er mjög svipuð á milli skólaára. Hún er ívið betri á haustönninni en í 
fyrra en dettur nokkuð niður á vorönn. Er það svipað og gerðist á síðasta skólaári. Finna þarf 
skýringar á þessu mynstri í árgangnum og hvetja nemendur til úrbóta. Leyfi nemenda eru svipuð og á 
fyrra skólaári en heilsu nemenda hrakar enn á milli ára og veikjast nemendur meira á vorönn en 
haustönn. Seinkomur og fjarvistir eru enn of margar. Of margir nemendur eru með einkunn undir 8 á 
vorönn. Í þeim tilvikum þar sem skólasókn var óásættanleg voru öll skólaúrræði reynd og gerðir 
skólasóknarsamningar við nemendur.  
 
Markmið síðasta árs var að breyta viðhorfum nemenda til stundvísi og skólasóknar. Er það mat 
deildarstjóra að því markmiði hafi verið náð að hluta til.  Haldið hefur verið í horfinu en gera verður 
enn betur.  
 
 

 
 
 



Skólasókn nemenda í 9. bekk á skólaárinu 
 

 
 
 

Haust 
 

Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 9 4,9 
5-7 18 9,9 
8-9 42 23,1 
10 113 62,1 

 
 

 
 
 

Vor 
 

Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 22 12 
5-7 27 14,8 
8-9 56 30,6 
10 78 42,6 

 
 
 
Skólasóknareinkunnir haustannar eru ívið betri á haustönn en á árinu áður. Rúmlega 85 % nemenda 
eru með einkunnina 8–10 sem er mjög gott og ásættanlegt.  Líkt og í fyrra detta skólasóknareinkunnir 
niður á vorönn.  Rúmlega 73 % nemenda fá þá  einkunnina 8 – 10.  Of margir nemendur eiga í 
erfiðleikum með skólasókn á vorönn.  Leggja þarf  kapp á að snúa þessari þróun við á næsta 
skólaári. 
 



Skólasókn nemenda í 10. bekk  
skólaárið 2003 - 2004 

 
 

 leyfi veikindi fjarvistir seint félagsstörf vísað úr kennslu truflun í 
kennslu 

án námsgagna 

Haustönn 1493 5331 534 579 45 8 30 385 
Vorönn 3136 5986 620 917 70 26 63 423 
Samtals 4629 11317 1154 1496 115 34 93 808 
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Skólasókn í 10. bekk er svipuð og síðustu ár. Lögmætum fjarvistum fjölgar þó á milli ára og á það 
sérstaklega við um leyfi og veikindi nemenda. Heilsufari hrakar enn á milli skólaára en í einstökum 
tilvikum áttu nemendur við langvarandi veikindi að stríða. Nemendur í 10. bekk bera aukna ábyrgð á 
félagslífi skólans ef miðað er við fjölda leyfa vegna félagsstarfa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skólasókn nemenda í 10. bekk á skólaárinu 
 
 
 

Haust 
 

Einkunn Fjöldi  Prósent 
1-4 9 4,8 
5-7 19 10,2 
8-9 51 27,2 
10 108 57,8 

 
 
 
 

Vor 
 

Einkunn Fjöldi  Prósent 
1-4 15 7,9 
5-7 17 9 
8-9 62           32,8 
10 95 50,3 

 
 
 
Skólasóknareinkunn 83-85% nemenda var mjög góð eða 8 - 10. Hækkun skólasóknareinkunna í 10. 
bekk má e.t.v. rekja til inntökuskilyrða í framhaldsskólum en einnig góðu aðhaldi umsjónarkennara. 
 
Þegar einkunnir 10. bekkjar er skoðaðar sést að þær breytist lítið á milli anna, lækka þó aðeins á 
vorönn. Nemendum með einkunnina 10 fækkar aðeins en fjölgar að sama skapi með einkunnina 8 – 
9.  Tæplega 8% nemenda voru með mjög slaka skólasóknareinkunn.  Í þeim tilvikum voru flest 
skólaúrræði reynd og í nokkrum tilvikum var málum vísað til félagsmálayfirvalda.  
 
Taka þarf enn betur á í 10. bekk og hvetja nemendur til ábyrgðar á eigin skólasókn  með 
framhaldsnám í huga. 



Samanburður milli árganga 
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Vinnuferill í skólasókn og agamálum 
 

Umsjónarkennarar leitast við að leysa mál nemenda sinna í samráði við forráðamenn. Þegar það tekst ekki 
leita þeir til deildarstjóra sem vinnur með þeim að úrlausnum ásamt forráðamönnum og í sumum tilvikum 
öðrum starfsmönnnum skólans svo sem sálfræðingi, fagstjóra í sérkennslu, námsráðgjafa o. fl.  Í alvarlegri 
málum er leitað samráðs við skólastjóra og málum vísað til nemendaverndarráð. Í sumum tilvikum eru mál 
tilkynnt til skólaskrifstofu/félagsmálayfirvalda í Garðabæ. 
 
Í vetur hefur verið unnið eftir markvissu vinnuferli í þeim tilvikum þar sem skólasókn hefur verið ábótavant eða 
um agabrot hefur verið að ræða. Í vinnuferlinu var eftirfarandi aðgerðum beitt: 
 

• Forráðamenn fengu upplýsingar um skólasókn vikulega 
• Haft samband við forráðamenn vegna skólasóknar þegar nemendur voru komnir í 

skólasóknareinkunnina  8 og voru aðgerðir ákveðnar í framhaldi af því 
• Aðhaldsblað í skemmri eða lengri tíma 
• Gerðir samningar við nemendur og forráðamenn um skólasókn og hegðun. Í kjölfarið gat verið um 

afskriftir stiga að ræða  
• Fundað  reglulega með foreldrum og nemanda 
• Leitað aðstoðar sálfræðinga, námsráðgjafa o.fl. sérfræðiaðila 
• Settir fastir tímar hjá námsráðgjöfum 
• Gerðar einstaklingsnámskrár/áætlanir 
• Umsjónarkennarar, stjórnendur, foreldrar og nemendur sátu samráðsfundi 
• Skólaganga nemenda stöðvuð tímabundið 
• Mál tekin fyrir á nemendaverndarráðsfundum 
• Málum  vísað til félagsmálayfirvalda/skólaskrifstofu Garðabæjar. 

Markmið næsta skólaárs 
Halda áfram að vinna að bættri skólasókn nemenda og ástundun.  Auka þarf enn frekar samvinnu við 
forráðamenn, stuðningsaðila og sérfræðinga  þar sem umsjónarkennarinn er lykilaðili.  Styðja þarf við vinnu 
umsjónarkennara með markvissari hætti og bregðast strax við með umsjónarkennurum þegar út af ber hvað 
varðar skólasókn nemenda og/eða ástundun.  Festa þarf marklínur og vinnuferla betur í sessi.  Auka þarf 
ábyrgð foreldra og nemenda þegar kemur að skólasókn nemenda.   
Taka þarf fastar á umgengni nemenda og hegðun í sameiginlegu rými skólans 
 
Tillögur til úrbóta eru m.a að: 

• Senda staðlað áminningarbréf til forráðamanna og nemenda þegar nemandi er kominn með 7 í 
skólasóknareinkunn 

• Auka samskipti skóla og forráðamanna 
• Vinnuferli séu skýr og sjáanleg 
• Fá nemendur til samstarfs um bætta umgengni t.d. með samráðsfundum og stofnun nefnda. 
• Deildarstjóri fundi reglulega með umsjónarkennurum þar sem farið er yfir stöðu hverrar bekkjardeildar. 

 
Við færum starfsfólki Garðaskóla þakkir fyrir gott samstarf á liðnu skólaári. 

 
 

Garðabæ, júní 2004 
deildarstjóri 7. bekkjar Helga María Ólafsdóttir,  

deildarstjóri 8. bekkjar Hafdís Bára Kristmundsdóttir,  
deildarstjóri 9.og 10. bekkjar Rebekka Cordova. 



Ársskýrsla  
fagstjóra í dönsku  

Kennarar í dönsku voru Auður Sigurðardóttir. Bergljót Böðvarsdóttir, Hafdís Ágústsdóttir, Ingunn Þórodds-
dóttir, Jóhanna Jakobsdóttir, Jón Ólafsson, Reynir Engilbertsson, Ýr Þórðardóttir og Vigdís Thordarson.  Jón 
Ólafsson, veiktist fyrir jól og eftir áramót var Jóhanna Jakobsdóttir ráðin til að leysa hann af. Jón kom aftur til 
starfa í apríl og vann að ýmsum verkefnum það sem eftir lifði kennsluársins. 
 
7. bekkur 
Kennarar:  Auður, Bergljót, Jón/Jóhanna, Vigdís. 
Kennslustundir voru þrjár á viku. Námsefnið Klar parat… hefur verið notað í nokkur ár með ágætum árangri. 
Námsefnið hentar mjög vel sem byrjendaefni þar sem að það byggir að stórum hluta á hlustunarefni sem er 
mjög mikilvægt í byrjendakennslu. 
 
8. bekkur 
Kennarar:  Bergljót, Hafdís, Ingunn, Jón/Jóhanna. 
Kennslustundir voru fjórar á viku en hafa verið þrjár til þessa. Með breytingunum komu skólastjórnendur til 
móts við beiðni dönskukennara um viðbótartíma. Námsefnið Vi ses! er á margan hátt mjög gott en er þó 
töluvert þyngra en námsefni 7. bekkjar. Til að brúa þetta bil hafa dönskukennarar útbúið námsefni sem notað 
er í upphafi haustannar. 
 
9. bekkur 
Kennarar:  Auður, Bergljót, Hafdís, Jóhanna. 
Kennslustundir voru fjórar á viku og var boðið upp á nám í hægferð, miðferð og hraðferð. Reynt er að koma 
til móts við þarfir sem flestra og voru nokkrir nemendur með aðlagað námsefni. Enn vantar gott námsefni 
fyrir þennan árgang og var unnið með námsefni sem kennarar hafa tekið saman. Á vorönn var síðan byrjað 
á Superdansk, en sú bók er einnig notuð í 10. bekk. Á næsta ári verður breyting hér á þar sem að nýtt náms-
efni kemur út fyrir haustið. 
 
10. bekkur 
Kennarar:  Auður, Bergljót, Hafdís, Jón/Jóhanna, Reynir, Ýr. 
Kennslustundir voru fjórar á viku og var boðið upp á nám í hægferð, miðferð og hraðferð. Að auki voru 
nokkrir nemendur með aðlagað námsefni. Nemendur unnu áfram með Superdansk sem þeir byrjuðu á í 9. 
bekk. Eins og undanfarin ár tekur kennsla í 10. bekk að mörgu leyti mið af samræmdum prófum og spreyttu 
nemendur sig m.a. á að leysa gömul samræmd próf. Áhersla var lögð á að þjálfa hlustun og ritun en það 
hefur sýnt sig á undanförnum árum að þessir þættir hafa komið hvað verst út á samræmdum prófum. Fyrir 
samræmdu prófin gafst nemendum kostur á að sækja upprifjunarnámskeið í dönsku. Rúmlega 50 nemendur 
í þremur hópum nýttu sér námskeiðið. Meðaleinkunn á samræmdu prófi í dönsku var á landsvísu 6,5 en í 
Garðaskóla 6,8 og megum við vel við una. 
 
Námsmat 

Í öllum árgöngum er kennt í lotum og líkur hverri lotu með námsmati. Í ár var tekin upp sú nýbreytni í Garða-
skóla að í stað vorprófa í lok maímánaðar voru lögð próf fyrir nemendur í 7., 8. og 9. bekk á sama tíma og 
nemendur í 10. bekk tóku samræmd próf. Að prófum loknum voru lögð fjölbreytt verkefni fyrir nemendur í 
öllum árgöngum. Nemendur þurftu síðan að standa skil á ýmsum verkefnum, bæði einstaklings- og hópverk-
efnum sem metin voru sem hluti af skólaeinkunn. Að mati fagstjóra var þetta fyrirkomulag á margan hátt gott 
og prófaðstæður eins og best verður á kosið.  
 



Ýmislegt 

Boðið var upp á aðstoð við heimanám í dönsku tvisvar í viku og aðstoðuðu fagkennarar nemendur sem 
leituðu eftir aðstoð. Því miður hafa nemendur ekki notfært sér þessa þjónustu sem skildi. 
 
Á skólaárinu bauð dönskudeildin upp á nýjan valáfanga í dönsku. Öll kennsla fór fram á tölvum og verkefna-
skil voru á tölvutæku formi. Nemendur gerðu ýmis verkefni s.s. að gera sínar eigin heimasíður. Kennsla var 
í höndum Auðar og Bergljótar með ómetanlegri aðstoð frá Guðrúnu Björgu Egilsdóttur. 
 
 
Mikill áhugi hefur verið hjá dönskukennurum að nýta tölvur við kennsluna. Raunin varð þó sú að á kennslu-
árinu voru tölvur sjaldnar notaðar í dönskukennslunni en áætlanir gerðu ráð fyrir. Ýmsar ástæður eru fyrir 
þessu en m.a. eru of fáar tölvur á tölvuvögnum og oft einhverjar tölvur sem eru ekki í lagi. Í fjölmennum 
bekkjum gengur þetta ekki upp. Það er hámark að tveir nemendur séu um hverja tölvu. Hins vegar gafst 
mjög vel að nota tölvuvagnana í fámennum hægferðahópum.  
 
Töluvert hefur verið keypt af dönsk-íslenskum orðabókum á síðustu árum en enn vantar nokkuð á að 
þörfinni sé fullnægt. Mikilvægt er einnig að kaupa fleiri íslensk-danskar orðabækur. Deildin á nokkuð gott og 
aðgengilegt safn ítarefnis sem nýst hefur ágætlega við kennsluna. En alltaf má gera betur og er mikill áhugi 
hjá dönskukennurum að auka við bókakostinn sem og að festa kaup á leikjum/spilum til að auka fjölbreytni í 
kennsluháttum.  
 
Eitt af markmiðum okkar með dönskukennslunni er að glæða áhuga nemenda á Norðurlöndunum. Til að 
veita sem besta innsýn í staðhætti er mjög mikilvægt að í þeim kennslustofum þar sem kennd eru 
Norðurlandamàl séu kort af Norðurlöndunum. 
 
Hlustun er eitt af því mikilvægasta í dönskukennslunni. Til að geta nýtt sem best það hlustunarefni sem 
deildin á nú þegar og um leið að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda er mjög mikilvægt að deildin 
hafi yfir að ráða ferðageislaspilurum. Það ætti að gera nemendum kleift að vinna í auknum mæli á eigin 
hraða og að auki koma tækin að góðum notum í sjúkraprófum. 
 
Lokaorð 

Síðasta hausti var bætt úr brýnni þörf dönskudeildarinnar fyrir vinnuaðstöðu. Ágæt aðstaða fékkst fyrir 
gagnabanka deildarinnar en því miður eru vinnuaðstæður ekki góðar. Húsgögn úr ýmsum áttum, þrengsli og 
oft mjög kalt í herberginu. 
 
Á margan hátt hefur starfið í dönskudeildinni gengið vel. Fagfundir voru haldnir reglulega og unnið var mark-
visst eftir kennsluáætlunum. Eins og á síðasta ári fóru kennarar saman yfir próf um jól og að vori og hefur 
það fyrirkomulag sannað ágæti sitt. 
 
Nokkuð hefur verið um mannabreytingar í deildinni og er ljóst að þannig verður það einnig næsta ár. 
Stöðugleiki er eitt af því sem er mjög mikilvægt til að stuðla að góðu starfi en að sjálfsögðu er ekki síður 
mikilvægt að fá inn ferska vinda með nýju og áhugasömu fólki. Við þurfum að gera átak í að laða metnaðar-
fullt fagfólk til starfa en um leið að hlúa að þeim kennurum sem fyrir eru. 
Markmið okkar kennaranna í dönskudeildinni er að glæða áhuga nemenda á dönsku með sem fjölbreyttustu 
kennsluaðferðum. Til að ná því marki er mjög mikilvægt að gera kennurum kleift að fylgjast með nýjungum í 
tungumálakennslu. Fróðlegt væri fyrir dönskukennara í Garðaskóla að kynna sér hvernig tungumála-
kennarar t.d. í nágrannalöndum okkar, koma til móts við mismunandi þarfir nemanda sinna. Að undanförnu 
hefur töluvert verið rætt um slakara námsgengi hjá drengjum en stúlkum. Þetta er þróun sem ekki verður við 
unað. Okkar er að leita leiða til úrbóta. 
 
 

Garðabæ í júní 2004 
Bergljót Böðvarsdóttir, fagstjóri í dönsku 



Ársskýrsla 
fagstjóra í ensku 

Meginmarkmið enskukennslu í Garðaskóla er að nemendur verði vandaðir málnotendur sem eru færir um að 
nota ensku heima, erlendis og til frekara náms.  
 
Kennarar í vetur voru Anna Eyvör Ragnarsdóttir, Halla Thorlacius, Heiðbjört Kristjánsdóttir og Sigurður Stefán 
Haraldsson. Góð samvinna innan deildarinnar er eitt af því sem við erum stolt af, enda trúum við því, að samráð 
og virðing fyrir störfum hvers annars skili sér til nemenda okkar.  Þess vegna vinnum við saman að öllum 
kennsluáætlunum, prófum, könnunum og þemaverkefnum. Við leggjum einnig áherslu á að endurskoða og að-
laga námsefnið og þau verkefni sem nemendur eru að kljást við hverju sinni að þörfum hvers nemendahóps. Í 
upphafi annar veljum við í  sameiningu, ítarefni fyrir hvern námshóp og ræðum á vikulegum fagfundum um hvað 
hefur vel tekist, hvað gæti betur farið og hvernig við getum komið til móts við þarfir einstaka nemenda. Vaxandi 
fjöldi nemenda er með einhvers konar greiningu um námserfiðleika og þó við leggjum okkur fram um að sinna 
hverjum og einum, þá er það dapurleg staðreynd í íslensku skólakerfi að sá hópur nemenda sem ekki á við sér-
tæka námsörðugleika að stríða vill stundum verða útundan í kennslustundum.   
Kennsluáætlanir í öllum árgöngum og valhópum voru settar á heimasíðu skólans í upphafi haust og vorannar.  
Að mati enskukennara ætti að nægja að hafa allar áætlanir á netinu, þar sem stór hópur nemenda virðist ekki 
lesa þær og leita frekar á heimasíðu skólans, þegar þeir þurfa. Reynt var að hafa allar kennsluáætlanir  það 
nákvæmar að nemendur og foreldrar gætu fylgst vel með hvað var á döfinni í hverri viku og hvaða verkefnum 
átti að skila. Enda er það er margsannað að ,,teachers teach, learners learn, but in the end you are res-
ponsible for your own progress.” Í þessu sambandi er hlutverk foreldra ómetanlegt. Gott aðhald, eftirfylgni og 
jákvætt viðhorf gagnvart skólanum skilar sér margfalt til baka, ekki bara hvað varðar betri árangur, heldur einnig 
í sterkari sjálfsmynd. 
 
10.bekkur 
Enska í 10.bekk er 4 stundir á viku í hægferð, miðferð og hraðferð. Í enskuvali (FG enska 103) eru 3 stundir. 
Heimanám var í boði þrisvar sinnum í viku.  
Kennarar voru: Anna, Halla og Sigurður. 
 
Starfið í vetur hefur verið eðlilegt framhald af starfi undanfarinna ára. Auk kennslubókar, hefur verið lögð áhersla 
á lestur styttri texta og léttlestrar bóka, nánari þekkingar í enskri málfræði og að auka og dýpka orðaforða 
nemenda. Því lipurt málfar, fjölbreytilegur orðaforði og rétt mál eru aðalsmerki góðrar kunnáttu í erlendum 
málum. 
 
Allir nemendur skólans, að einum undanteknum, tóku samræmt próf í ensku, sem sýnir að við hvetjum 
nemendur okkar til að takast á við þetta próf 
 
Meðaltal skólans á samræmdu grunnskólaprófi í ensku var 7,3 eða það sama og í Reykjavík, við erum nokkuð 
sátt við þá niðurstöðu. Tveir nemendur árgangsins fengu 10 í einkunn,auk þess sem einn nemandi í 9.bekk náði 
sama árangri. Þrír nemendur, af 45 á landinu, með hæstu einkunn er nokkuð gott. Einnig kom í ljós að nokkrir 
nemendur sem tóku prófið einmitt vegna þess að enskukennararnir hvöttu  þá til þess, náðu ekki aðeins lág-
markseinkunn heldur gott betur.  Fyrir ári síðan höfðum við áhyggjur af hópi nemenda sem stundaði ekki námið 
sem skyldi. Það er ánægjulegt að geta sagt frá því margir þeirra tóku sig verulega á, strax í haust og árangur 
þeirra varð betri en þeir höfðu þorað að vona. Þessi staðreynd sýnir að þegar nemendur taka ábyrgð á eigin 
námi og leggja sig fram, þá er þeim fátt ómögulegt. 
 
Þrjátíu nemendur voru í fjölbrautarensku og var árangur þeirra góður. Tekin var í notkun ný kennslubók sem 
leggur mun meiri áherslu á lestur og orðaforða en eldra efni sem var fremur  málfræðimiðað. Garðaskóli er trú-
lega sá skóli sem hefur flesta nemendur í framhaldsskóla ensku. Í 9.bekk fyrir ári síðan, byrjaði 31 nemandi en 
29 luku áfanganum í vor. Það væri æskilegt að hafa tvo framhaldsskólahópa, því nemendur hafa lýst ánægju 
sinni með þetta val og iðulega komast færri að en vilja. 



9.bekkur 
Enska í 9.bekk er 4 kennslustundir á viku í hægferð, miðferð, hraðferð og flugferð (sem er námsefni 9. og 
10.bekkjar á einu skólaári), að auki var boðið upp á aðstoð við heimanám þrisvar sinnum í viku. Kennarar í 
vetur voru: Anna, Halla, Heiðbjört og Sigurður. 
 
Kennslan var að mestu með hefðbundnu sniði en þar sem í ljós hafði komið að enskur orðaforði var veikur 
hlekkur hjá hópi nemenda, var meiri áhersla lögð á þann þátt með auknum lestri léttlestrarbóka og verk-
efnum út frá þeim. Einnig tengdum við saman hlustun og lestur fyrir þá nemendur sem eiga við lestrarerfið-
leika að stríða. Þessi leið höfðaði mjög til nemenda og sýndi sig í auknum áhuga og betri árangri. Það kom 
þó í ljós að enn vantar allnokkuð upp á bókakost skólasafnsins en það stendur vonandi til bóta. Það segir 
sig sjálft að nemendur lesa meira, þegar nægt úrval er af áhugaverðu lesefni.   Tuttugu og sex nemendur 
voru í flugferð og tóku óvenju margir samræmt próf í ensku eða 18, þau stóðu sig öll með prýði. 
 
8.bekkur 
Kennarar voru: Heiðbjört og Sigurður. Kennslustundir voru 3 á viku, auk aðstoðar við heimanám 3 daga í 
viku. 
 
Unnið var markvisst að ákveðnum þáttum í 2-3 vikur og svo tekið próf úr því efni. Lestur með hlustun var 
meira áberandi en áður, til að byggja upp góðan orðaforða og auðvelda þeim námið sem eiga í lestrarerfið-
leikum. Þessi orðaforði var síðan notaður í stýrðum ritunarverkefnum. Árangur var upp og ofan, margir 
stóðu sig vel eða mjög vel en sumir síður. Ákveðinn hópur nemenda í þessum árgangi þarf að taka sig 
verulega á bæði hvað varðar vinnu í kennslustundum og heima ef þeir ætla að ná ásættanlegum árangri í 
ensku í 9. og 10.bekk. Fjarvistir, seintkomur  léleg ástundun og slæleg verkefnaskil eru ekki líkleg til ár-
angurs. Hvað þetta varðar er hlutverk foreldra lykilatriði.  Það er margsannað það er veruleg fylgni á milli 
þess að foreldrar sýni námi barna sinna áhuga, fylgist með heimanámi þeirra, vinni með kennurum og þess 
að börn þeirra nái árangri í námi  
 
7.bekkur 
Kennarar voru: Anna, Halla og Heiðbjört.  Kennslustundir voru 3 á viku, auk aðstoðaar við heimanám. 
 
Nemendur hafa stundað formlegt enskunám í 2 ár þegar þeir koma í Garðaskóla og kunnátta þeirra í 
tungumálinu er, allt frá því að hafa litla sem enga tilfinningu fyrir málinu, til þess að vera mjög góð. 
Kennarar reyndu að sinna þörfum beggja þessa hópa. Getumeiri nemendur fengu önnur og erfðari verkefni 
í kennslustundum, sem krefst þess að þeir temji sér sjálfstæð vinnubrögð, en ekki allir ráða við. Boðið var 
upp á 2 tíma vikulega í  aðstoð við heimanám fyrir þá sem þurftu meiri og einstaklingsmiðaðri kennslu, því 
miður hentaði tímasetning heimanámstímanna ekki öllum sem á þurftu að halda. En þeir sem sóttu þessa 
tíma reglulega tóku verulegum framförum í enskunáminu. Flestir þeirra náðu t.d. betri árangri á vorprófi en 
um jól, þrátt fyrir að námsefnið sem prófað var úr að vori, væri þyngra. Þetta sýnir mikilvægi þess að sá 
hópur nemenda þ.e. 7.bekkingar sem best sækir heimanámstímana, fái áfram þá þjónustu. Það hefur 
sannað sig  í meiri námsgleði, flest þeirra fá aukna trú á eigin getu og  tilfinning þeirra fyrir tungumálinu 
eykst.     
 
Enska og upplýsingatækni 
Kennarar voru: Halla og Heiðbjört.  Kennslustundir voru 2 samliggjandi tímar á viku. 
 
Undanfarin tvö ár hafa hefur verið boðið upp á sameiginlegt  val fyrir 9. og 10. bekk í ensku og upplýsinga-
tækni. Námið miðast við að nota tölvur til að þjálfa og dýpka kunnáttu í ensku.  Nemendur vinna  í for-
ritunum Word, Power Point og Publisher, en einnig vinna þeir heimildarverkefni af veraldarvefnum, ýmist 
einir eða í pörum. Flest verkefnin tengjast lestri og ritun, en nemendur kynna líka sum þeirra munnlega á 
ensku  Kennsluráðgjafi í upplýsingatækni aðstoðaði kennara og nemendur eftir þörfum og að mati kennara 
er ómetanlegt að hafa slíkan starfskraft innan skólans. Þetta nám gefur nemendum tækifæri til að nýta sér 
tæknina til að vinna fjölbreytileg verkefni, auka orðaforða,  þjálfa lesskilning, ritun og stafsetningu. En síðast 
og ekki síst fá þeir tækifæri til að nota hugmyndaflugið, vinna eftir eign höfði og sínum hraða.     
 



Á næsta skólaári verður einnig boðið upp á val fyrir 9. og 10. bekk sem nefnist skemmtilestur.  Megináhersla 
verður lögð á að nemendur lesi sér til gagns og ánægju óstyttar bækur á ensku. Nemendur vinna ýmis verkefni 
og kynna afraksturinn munnlega og skriflega á ensku.  
Ýmislegt 
Undanfarin tvö ár hefur skólinn keypt nokkuð af léttlestrarbókum, en samt vantar þó nokkuð upp á að við getum 
boðið nemendum okkar viðunandi bókakost. Skóli með rúmlega 700 nemendur, þarf einfaldlega margar bækur. 
Lestur og vandaður upplestur af hljómböndum sem hvetur nemendur til að lesa meira og eykur tilfinningu fyrir 
málinu er ómetanlegur þáttur tungumálanáms. Skólinn þarf að hafa það rúman fjárhag að hægt sé að gera vel 
við nemendur í þessum efnum. Enskudeildin á nú tvö sjónvörp, myndbandstæki og DVD-spilara, en við þurfum 
a.m.k. eitt sett í viðbót, enda verða 5 enskukennarar næsta vetur. DVD sameinar hlustun og lestur og við þurfum 
að koma okkur upp góðu safni DVD diska rétt eins og léttlestrarbóka. DVD-diskar eru ekki dýrir í innkaupum og 
þeir sameina bæði nám og skemmtun. 
 
Það sem enskudeildin óskar til að gera metnaðarfullt starf  betra er: 
 

• fleiri bekkjarsett af léttlestrarbókum. 
• fjölbreytilegan bókarkost á bókasafni skólans.  
• ýmislegt hliðarefni s.s. hlustunarefni einkum fyrir 8, 9.og 10.bekk. 
• kennsluefni á myndböndum sem miðast við áhugasvið unglinga og tengist þeim  
• viðfangsefnum sem aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir. 
• spil/leikir/tölvuforrit sem nota má í enskukennslu til að örva mánotkun og auka fjölbreytni í 

kennslu. 
 
Einstaklingsmiðað nám hefur verið í umræðunni undanfarið. Sú vinna er enn í mótun og á eftir að taka nokkur 
ár. Rannsóknir hafa sýnt að nemendur beita mismunandi námsaðferðum.  Sumum hentar best  að lesa, öðrum 
finnst betra að hlusta, og nema í gegnum eyrað, enn aðrir þurfa sjónrænt áreiti til að tileinka sér námsefnið og 
fjórði hópurinn þarf helst að tengja námið líkamlegri hreyfingu.  Fjölgreindakenning Howards Gardners fjallar um 
ýmsar gerðir greindar og undirstrikar að við þurfum að leggja áherslu á fleira en beint bóknám.  Námskenningar 
segja okkur að lykilatriðið er fjölbreytni í námi og því sem fram fer innan kennslustofunnar. Það er hlutverk skóla-
yfirvalda í hverju sveitarfélagi að gera skólunum kleift að útfæra kenningar um nám. Það er hlutverk kennara að 
nemendum líði vel, fái efni við hæfi og auki og dýpki þekkingu sína. Skólayfirvöld eiga að sjá til þess að 
kennarar hafi tíma til að skipuleggja kennslu og  þróa kennsluaðferðir. Kennara skortir hvorki fagmennsku né 
hugmyndaflug til að gera nám fjölbreytilegt eða sinna við þörfum einstaklingsins. Vissulega kosta allar nýjungar 
sitt en þeir aurar skila sér margfalt til baka.  Það  sem enskudeildin biður um kostar engin ósköp. Óskir ensku-
kennarar fyrir skólaárið 2004-2005 kostar Garðabæ trúlega milli 200.000 - 300.000 krónur  Miðað við að rúm-
lega 700 nemendur, gera það 300-400 krónur á nemanda, sem er ekki há upphæð. 
 
Næsta skólaár er stefnt að því að koma upp heimasíðu fyrir enskudeild Garðaskóla og mun kennsluráðgjafi í 
upplýsingatækni verða kennurum deildarinnar innan handar við uppsetningu og nánari útfærslu. Verði þessi 
hugmynd að veruleika munu nemendur geta nálgast þar ýmsar upplýsingar, ítarefni og krækjur. 
 
 
 

Garðabæ í  júní 2004 
Halla Thorlacius 
fagstjóri í ensku 

 



Árskýrsla fagstjóra  
í textílmennt og smíði  

Kennarar 
Guðrún Björk Einarsdóttir, textílmennt og fatasaumur í öllum árgöngum, Hafdís Bára Kristmundsdóttir, textíl-
mennt og fatasaumur í 8. og 10. bekk,  Jóhann Örn Héðinsson, smíði í öllum árgöngum og Sigurrós Á. Gunn-
arsdóttir, fatasaumur í 10. bekk   
 
Kenndar eru tvær stundir á viku hjá öllum árgöngum en 7. og 8. bekk var kennt hálfan veturinn en 9. og 10. bekk 
allt skólaárið. 
 
Starfið í textílmennt 
Textíl- og smíðastofur voru fullnýttar og má teljast gott að hafa komið öllum valhópunum fyrir. Samvinna verk-
greinakennara gekk vel og nemendur fóru á milli kennslustofa eftir því sem verkefnin gáfu tilefni til.. Í textílmennt 
voru verkleg og skrifleg próf fyrir 7. og 8. bekk en vinnubókarskil í 9. bekk auk verkefna og verklegra prófa.. Í 10. 
bekk var skriflegt próf á haustönn en verkefni, vinnubókaskil og lokaverkefni á vorönn.  
 
Lokaverkefnin í fatasaumi á sviði handverks og hönnunar  í 10. bekk voru fjölbreytt og reyndu á ýmsa færniþætti 
nemenda. Val verkefna fór eftir áhuga hvers og eins og var tískan og kynning á íslenskum og erlendum 
hönnuðum vinsælustu viðfangsefnin.  
 
Netið var mikið notað við heimildaöflun en margir fóru í vettvangsferðir og tóku viðtöl, myndir og fengu sýnishorn 
hjá hönnuðum lánuð. Nemendur kynntu verkefni sín í kennslustundum og nokkur verkefni voru hengd upp til 
sýnis í salnum á skólaslitunum. Hluti þeirra verkefna sem eru á tölvutæku formi munu fara inn á textílsíðu 
skólans. Boðið var upp á aðstoð kennsluráðgjafa í tölvum.   
 
Nemendur í fatasaumi héldu tískusýningu á árshátíð skólans og má segja að það sé orðin hefð. Lögðu sumir 
mikið á sig til að ná að ljúka á tilsettum tíma og var boðið upp á  frjálsa valtíma dagana fyrir árshátíð. Það er 
heilmikið átak fyrir nemendur að koma fram en jafnframt áskorun sem þeir eru ánægðir með að hafa staðist. 
Þrjú verkefni hlutu 10 í einkunn á skólaárinu. Kvenfélag Garðabæjar styrkti þrjá nemendur sem sköruðu fram úr í 
fatasaumi og voru viðurkenningarnar veittar við skólaslit. 
  
Starfið í smíði 
Sérstök áhersla var lögð á eigin hönnun nemenda. Nemendur eru fljótir að átta sig þeim möguleikum sem 
skapast þegar þeir fá að ráða hönnuninni og verða að skila henni þannig að hægt sé að vinna eftir henni. Marg-
ar frábærar hugmyndir og nýstárlegir smíðisgripir litu dagsins ljós.   
 
Skil á vinnubókum voru ekki nægilega góð og þarfnast meiri eftirfylgni. Vinnubækur eru metnar sem hluti af loka-
einkunn.Til að auka þekkingu og styrkja minni nemenda hvað varðar verkfæri og verkþætti er fyrirhugað að vera 
með stuttar hnitmiðaðar áætlanir í hverjum tíma sem tengjast vinnublöðum á heimasíðum skólans. Þörf er á 
stöðugri upprifjun þar sem sá tími sem hver nemandi hefur í verkgreinum er mjög af skornum skammti.  
 
Rafsuðan hefur gengið ágætlega en leggja þarf meiri áherslu á að undirbúa verkefnin betur m.a. með 
teikningum. Silfurkveiking og lóðun verður endurvakin eftir nokkurra ára hlé næsta vetur og boðið upp á hana í 
8. bekk.  
 
Stefnt verður að því að taka aftur upp kennslu í rafeindafræði og tengja hana tölvuforriti skólans sem nýlega var 
keypt Æskilegt væri að skólinn eignaðist yfirfræsara í tengslum við það forrit. Er það mjög í takt við námsskrána 
þar sem kveðið er á um að efla skuli tækniþátt verklegra greina og færa þær meira til nútímans. 
 
Tillögur til úrbóta 
Í textílmennt er unnið að gerð heimasíðu með aðstoð kennsluráðgjafa í tölvum. Markmiðið er að hún nýtist 



nemendum og kennurum sem gagnabanki. Þangað eiga nemendur að geta farið og sótt sér hugmyndir,  upp-
skriftir, skoðað myndir úr kennslu og af verkefnum, tengst tískusíðum, náð í áætlanir o.fl.  
 
Stefnt er að því að vinna námsefni um vefjarefni út frá bresku kennsluforriti í textílmennt en þetta forrit var 
keypt til skólans á síðasta ári. Má hugsa sér það sem ítarefni til viðbótar við námsefnið sem fyrir er. Töluverð 
vinna er eftir við gerð síðunnar en mikilvægt að hún komist í gagnið næsta haust en þróa hana jafnframt áfram. 
 
Í vetur var leiklist kennd við skólann og var markmiðið að láta verkgreinarnar tvinnast inn í hana þ.e. búninga-
hönnun, sviðsmynd og leikmunagerð. Beiðni um aðstoð frá þeim sem að sýningunni stóðu kom því miður fullt 
seint fram.  Þrátt fyrir skamman tíma var reynt eftir megni að aðstoða við uppsetningu sýningarinnar. Í fram-
tíðinni er nauðsynlegt að samhæfa betur starfsemi leikhópsins við starfið í list- og verkgreinum. Það má m.a. 
gera með því að efna fyrr til samstarfs við leikstjóra sýningarinnar en raun var á. Það er mikilvægt að sem 
flestir nemendur verði þátttakendur í leiksýningum og hafa þarf í huga að hlutverkin fara ekki öll fram á leik-
sviðinu.  
 
Stefnt var að því að endurnýja stóla við háborðin í textílstofu og hefur það verið gert með léttum og einföldum 
stólum. Stólar við saumavélar eru orðnir slitnir en húsvörður hefur sinnt viðhaldi á þeim. Nauðsynlegt er að 
huga að endurnýjun þeirra. Farið hefur verið fram á að borð verða slípuð fyrir upphaf næsta skólaárs.   
 
Lokaorð 
Engar stórbreytingar eru fyrirhugaðar á starfi deildanna næsta vetur. Tveir kennarar verða í stað þriggja í textíl-
mennt og einn í smíði. Kennslustundum fækkar lítillega og vonandi er hægt að minnka kennslu í hádegishléum 
að sama skapi. Fækkun verður á kennslustundum í fatasaumi í 10. bekk. Vonir eru bundnar við að hægt verði 
að bjóða upp á valtíma utan skólatíma. Þar yrði um að ræða frjálsa tíma á vegum félagsmiðstöðvarinnar.  
 
Kennarar hafa sótt  námskeið í rafgreiningu og þæfingu á vegum Kennaraháskólans. Á vordögum fóru 
nemendur 10. bekkjar í fatasaumi á listabraut Fjölbrautaskólans í Garðabæ og hittu nemendur sem sýndu 
verkefnin sín. Vakti það áhuga ekki síst þeirra sem huga að námi á listasviði.  
 
Samstarf kennara gekk vel og hefur verið leitast við að samtvinna verkefni eftir því sem tilefni hafa gefist til. 
Kennsla í verkgreinum er nauðsynleg samhliða bóklegu námi og því afar brýnt að búa nemendum þægilegt 
umhverfi til skapandi vinnu. Kennarar deildarinnar eru ötulir við að benda á það sem betur má fara og hvernig 
bæta má og auka við tæki og búnað. Kennarar deildarinnar þakka þann skilning og  góða stuðning sem 
deildinni hefur verið sýndur. 
 
 

Garðabæ,í júní 2004 
Guðrún Björk Einarsdóttir 

fagstjóri í smíði og textílmennt 



Ársskýrsla  
fagstjóra í íslensku  

Kennarar 
Stór og góður hópur vel menntaðra kennara starfar við íslenskudeildina. Flestir þeirra kenna eingöngu íslensku. 
Þessir kennarar eru Ýr Þórðardóttir, Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Sturla Þorsteinsson, Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, 
Kristín Sigurleifsdóttir, Ingunn Þóroddsdóttir, Guðrún Ingibjörg Karlsdóttir, Guðrún Valgerður Ásgeirsdóttir og 
Bryndís Garðarsdóttir. Ásta Sölvadóttir er í ársleyfi. Tveir kennarar hófu störf við deildina síðastliðið haust.  
 

Fagfundir 
Fagfundir voru haldnir einu sinni í viku. Heildarmæting á þessa fundi var um það bil 75%. Á fagfundum fer fram 
mikilvæg umræða um íslenskukennslu, skipulag og starfshætti og á þeim bera kennarar saman bækur sínar. 
Kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingamennt kom á fund til að veita ráðgjöf og sérkennarar mættu á nokkra fundi 
til að fylgjast með því starfi sem fram fer. Í ljósi þess hve deildin er stór og fjölmenn þyrfti að ætla mun meiri tíma 
til fundahalda. Á kennarafundi á vorönn kynnti fagstjóri íslenskudeildina.  
 

Vinnuaðstaða 
Engin námsgrein í skólanum hefur jafn margar kennslustundir og íslenska. Ekki síst þess vegna leggja íslensku-
kennarar áherslu á námsumhverfi þar sem nemendum og kennurum líður vel og þar sem hægt er að vinna að 
fjölbreyttum viðfangsefnum. Úrval bóka og tímarita þarf að vera aðgengilegt nemendum og auðvelt að hengja 
upp á veggi margs konar veggspjöld sem nemendur útbúa. Þá þurfa nemendur nægilegt rými til að þeir geti 
unnið að sameiginlegum viðfangsefnum. Nokkuð skortir á að allar kennslustofur sem ætlaðar eru til íslensku-
kennslu gefi kost á svona umhverfi. Má þá einkum nefna stofur í miðrými á annarri hæð. Þær eru afar óhentugar 
fyrir íslenskukennslu. Loftræsting í þeim hefur lengi verið léleg, þær eru þröngar og hljóðbærar og húsgögnin úr 
sér gengin. Brýnt er að bæta aðstæðurnar því umhverfi ræður miklu um líðan kennara og nemenda. Kennarar 
sem starfa allan daginn í þessum stofum eru mjög óánægðir með vinnuaðstöðu sína. Aðstaða á vinnuherbergi 
íslenskukennara er einnig langt frá því að vera fullnægjandi. Herbergið er lítið, loftræsting er léleg og þar vantar 
t.d. góða stóla, fleiri hillur og vandaðan prentara.  

 
Handbóka- og tækjaeign 
Tækjakostur íslenskudeildarinnar þarfnast endurnýjunar. Margir myndvarpar eru farnir að eldast. Myndbands-
upptökutækið er komið til ára sinna og fóturinn sem fylgdi tækinu löngu horfinn. Sjónvarp, myndbandstæki, 
tölva, skjávarpi og ræðupúlt þyrftu að vera í hverri stofu. Auka þyrfti aðgengi nemenda að tölvum og setja upp 
villuleitarforrit í þær allar. Handbókasafn deildarinnar hefur aukist undanfarin ár en enn vantar töluverðan fjölda 
af orða- og uppflettibókum.   

 
Hópaskipting  
Í 9. og 10. bekk var nemendum raðað í hægferð, miðferð og hraðferð auk flugferðar í 9. bekk og fjölbrauta-
áfanga í 10. bekk. Nemendur í flugferð luku við námsefni tveggja ára og bauðst nú í annað sinn að taka sam-
ræmt próf með 10. bekk. Nokkuð stór hópur nemenda nýtti þetta tækifæri og stóð sig áberandi vel. Í 10. bekk 
luku 23 nemendur íslenskuáfanga á framhaldsskólastigi. Fjöldi nemenda í hverjum hópi í 7. og 8. bekk var á-
sættanlegur. Hins vegar voru margir hópar í 9. og 10. bekk allt of stórir.  
 
Valáfangar 
Tveir valáfangar voru í boði í 9. og 10. bekk; ritun og stafsetning, tvær stundir á viku og lestur og framsögn, þrjár 
stundir á viku. Þessi kennsla gekk vel. Næsta vetur verða þrír áfangar í boði; lestur og framsögn, málfræði- og 
stafsetningargrunnur og goðafræði. 
 

Kennsluáætlanir 
Undanfarin ár hefur mikil vinna verið lögð í gerð kennsluáætlana í íslensku. Markmiðið með þeim er margþætt. 
Ekki síst er þeim ætlað að auka ábyrgð og stjórn nemenda á eigin námi. Hægt er að nálgast þessar kennslu-
áætlanir á heimasíðu skólans. Misvel hefur gengið að kenna nemendum að nýta sér kennsluáætlanir t.d. við 
heimavinnu en áfram verður unnið að því. Á vorönn fengu nemendur í 10. bekk vikulegar áætlanir og gafst það 
fyrirkomulag vel. Foreldrum þeirra var tvisar sent bréf í tölvupósti til að kynna þetta fyrirkomulag og til að biðja þá 
að fylgjast með heimavinnu nemenda.   



Námsmat og námsárangur 
Námsmat var með hefðbundnu sniði á haustönn og í samræmi við áherslur í aðalnámskrá grunnskóla voru 
notaðar fjölbreyttar aðferðir við það. Námsmat á vorönn var hins vegar með öðru sniði en vanalega þar sem próf 
voru lögð fyrir alla árganga á sama tíma og samræmt grunnskólapróf var lagt fyrir í 10. bekk en ekki í lok 
annarinnar eins og vant er. Kennarar í íslenskudeildinni voru ekki sáttir við þetta fyrirkomulag, töldu það m.a. 
kalla á aukna vinnu kennara. Þeir kjósa heldur að hafa próf á tilteknum prófdögum í lok skólaársins. Í vetur var 
lögð meiri áhersla en áður á þátt nemenda í námsmati, ekki síst á vorönn. Þeir lögðu m.a. sjálfir mat á vinnu 
sína og stöðu með því að fylla út margs konar gátlista. Árangur nemenda á samræmdu prófi var góður.  
 
Viðfangsefni 
Auk hefðbundinna viðfangsefna í deildinni má nefna verkefnið Dagblöð í skólum og Stóru upplestrarkeppnina í 
7. bekk, Áfanga Jóns Helgasonar í 8. bekk og lestrarkeppnina Lestur gerir gæfumuninn í 7. og 8. bekk. Keppnin 
stóð í þrjár vikur og voru páskaegg í verðlaun fyrir þá bekki í hvorum árgangi sem sköruðu fram úr. Margvísleg 
verkefni voru unnin í öllum árgöngum í tengslum við bókmenntalestur, m.a. farið í vettvangsheimsókn á Álfta-
nesið á söguslóðir bókarinnar Setuliðið eftir Ragnar Gíslason skólastjóra. Rit-höfundarnir Iðunn og Kristín 
Steinsdætur heimsóttu alla hópa í 8. og 10. bekk. Iðunn ræddi við nemendur í 10. bekk um konur í Íslendinga 
sögum og Kristín fjallaði um örsögur í 8. bekk. Heimsókn þeirra mæltist mjög vel fyrir. Nokkrir hópar fóru í leik-
hús eða á kvikmyndasýningu með kennurum sínum. T.d. fór hópur nemenda í fjölbrauta-áfanganum á leiksýn-
inguna Meistarinn og Margaríta hjá Hafnarfjarðar-leikhúsinu. Eftir leiksýninguna fóru fram umræður þar sem 
leikstjóri og leikarar gerðu grein fyrir ýmsu í sambandi við verkið og uppsetningu þess. Slíkar ferðir eru mikil-
vægar og væri æskilegt að gera meira af því að fara með nemendur á menningarviðburði. Einnig þyrfti að fá 
þekkta rithöfunda, leikara og annað áhugavert fólk í heimsókn mun oftar er gert er.  

 
Áhersla á lestur hefur aukist undanfarin ár í öllum árgöngum. Nemendur í 7. bekk tóku t.d. þátt í umfangsmiklu 
lestrarnámskeiði í samvinnu við sérkennsluna. Hefð hefur skapast fyrir því að verja einni kennslustund á viku í 
öllum íslenskuhópum til að sinna kjörbókalestri. Í þeim lesa nemendur kjörbækur, skrifa um það sem þeir lesa í 
sérstakar stílabækur og mæla lestrarhraða öðru hverju. Bæði kennarar og nemendur hafa látið vel af þessari 
kennslu. Lestur gerir gæfumuninn var liður í lestrarátaki. Bókasafn skólans nýtist vel í tengslum við kjörbóka-
lestur. Starfsmenn safnsins eiga miklar þakkir skildar fyrir þátt þeirra í þessu lestrarátaki. Nemendur í 8. bekk 
hafa í nokkur ár nýtt tölvuver skólans í íslenskutímum einu sinni í viku. Það hefur gefist mjög vel og er í athugun 
að koma á svipuðu fyrirkomulagi í 9. bekk.  
 
Aðstoð við heimanám 
Nemendum bauðst aðstoð við heimanám í íslensku í lok skóladags þrisvar sinnum í viku. Tímarnir voru misvel 
nýttir en eru engu að síður mikilvæg viðbót við hefðbundnar kennslustundir.  
 
Kennsluráðgjafi í íslensku  
Í október tók undirrituð til starfa sem kennsluráðgjafi í íslensku í grunnskólum Garða-bæjar í hlutastarfi. Meðal 
verkefna ráðgjafans er að koma upp umfangsmiklum vef fyrir íslenskukennara í öllum skólunum þremur. 
Vefurinn hefur hlotið nafnið Málgarður og verður væntanlega tekinn í notkun í upphafi næsta kennsluárs.  
 
Starfið framundan 
Skólastarf þarf að vera í sífelldri endurskoðun. Það á að sjálfsögðu við í íslenskudeildinni. Næsta vetur mun 
starfið hefjast á námskeiði þar sem undirrituð gerir grein fyrir kennslu-hreyfingunni „Whole Language“ eða 
náttúrulegri leið til náms. Menntamálaráðuneytið styrkir námskeiðið. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Ís-
lands veitti styrk úr þróunarsjóði grunnskóla til að vinna verkefnið Örsögur á bloggsíðu: ritun – lestur. Guðrún 
Björg Egilsdóttir, kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingamennt, mun hafa umsjón með því verkefni.  
 
Meðal þess sem framundan er í deildinni er að draga úr notkun ljósritaðra verkefna og kennslubókastýringu, fá 
utanaðkomandi aðila í heimsókn í kennslustundir, fylgjast vel með heimavinnu nemenda, þ.m.t. kjörbókalestri, 
auka lestur og ritun á öllum sviðum, halda áfram að byggja upp aðgengilegt verkefnasafn fyrir forfallakennslu, 
endurskoða heimasíðu deildarinnar og koma á keppni í ljóða- og smásagnaritun og jafnvel stafsetningu.  

 
 

Garðabæ í júní 2004 
Svanhildur Kr. Sverrisdóttir,  fagstjóri í íslensku 

 



Ársskýrsla  
fagstjóra í íþróttum 

Markmið skólaíþrótta samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er að stuðla að alhliða þroska hvers nemanda, efla 
heilsufar hans og afkastagetu.  Þessu markmiði var leitast við að ná í Garðaskóla skólaárið 2003-2004 með 
fjölbreyttum æfingum og leikjum og með því að kenna allar helstu íþróttagreinar sem stundaðar eru hér á landi 
og aðstaða okkar býður uppá. Sömu íþróttagreinar voru kenndar hjá öllum árgöngum, með mismunandi á-
herslum. Hver íþróttagrein fékk að meðaltali sex kennslustundir (þrjú skipti) og í annarlok fór fram mat á getu 
nemenda. Almennt gekk nokkuð vel að framfylgja kennsluáætlunum en nokkrar  greinar fengu aðeins fjórar 
kennslustundir sökum röskunar á skólastarfi. 
 
Samsetning einkunna á vorönn var byggð  á blaki, hniti, fimleikum, frjálsum íþróttum og þrekmælingu hver 
grein með 12% vægi, en stærsti þátturinn var virkni nemenda í tímum eða 40% af annareinkunn. Samsetning 
einkunna á haustönn var byggð upp eins og á vorönn en með öðrum íþróttagreinum þ.e. knattspyrnu, körfu-
knattleik, handknattleik, þoli, boltakasti. 
 
Tímafjöldi í íþróttakennslu var 1 x 80 mín. á viku í öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunarstundask-
rá. Knattspyrna, körfuknattleikur, handknattleikur, blak, frjálsar íþróttir, fimleikar, hnit, ratleikir, leikir og dans 
voru helstu greinarnar sem kenndar voru. Kennsluform skólaíþróttanna var  með hefðbundnu sniði, úti- og inni-
tímar fram í desember og síðan aftur frá miðjum apríl og fram til skólaloka.  Frá desember og fram í apríl voru 
nemendur eingöngu inni í íþróttatímum.  
 
Jón Pétur Úlfljótsson, danskennari, sá um danskennslu í samvinnu við íþróttakennarana. Stefnt er að því að fá  
erindreka frá sérsamböndunum næsta vetur til að auka fjölbreytni. Samstarf íþróttakennara var mjög gott í 
vetur. Samstarf við starfsfólk íþróttamiðstöðvar gekk einnig mjög vel og nemendur voru yfirleitt til fyrirmyndar í 
umgengni. 
 
Meðaltalseinkunn allra árganga er 7,50 (var 7,40 árið 2003 7,55 árið 2002, 7,30 2001) Sama meðaltalseinkunn 
er hjá drengjum og stúlkum. Áhugi er hjá nemendum  á íþróttum og góð virkni í tímum. Einnig skiptir það máli 
fyrir meðaleinkunn að vottorðum fer enn fjölgandi. Engir frjálsir tímar voru fyrir alla nemendur skólans í vetur 
líkt og í fyrra. Enn og aftur vil ég ítreka að nauðsynlegt sé að hafa frjálsa tíma fyrir nemendur til íþóttaiðkunar.  
Nemendur hafa notað þessa tíma til að keppa sín á milli, annaðhvort þá á milli bekkja eða árganga og til að 
þjálfa skólalið í hinum ýmsu íþróttagreinum.  Þetta er af hinu góða og eykur samkennd og metnað meðal 
nemenda.  Mér finnst það því vera umhugsunarefni að byrja aftur með skólalið í hinum ýmsu íþróttagreinum og 
keppa við aðra skóla á t.d. íþróttadegi Garðaskóla. Þessir tímar verða að vera eftir að bóklegum tímum lýkur 
svo allir getir tekið þátt. Þar sem F.G. fær aðstöðu í nýju íþróttahúsi við Hofsstaðaskóla ætti að skapast meiri 
tími fyrir skólann til þessarar starfsemi 
 
Sextán nemendur voru í íþróttavali í 10. bekk síðastliðinn vetur þar sem kynntar voru ýmsar íþróttagreinar og 
nemendur tóku einnig þátt í kennslunni. Fulltrúar frá nokkrum sérsamböndum komu og kynntu sína íþrótta-
grein.  Fyrirkomulag á kennslu voru þrír tímar á viku, einn bóklegur og tveir verklegir.  Átján nemendur völdu 
sér íþróttaval í 9. bekk, þetta er nám sem er byggt upp á  tveimur verklegum tímum.  Markmiðið var að hafa 
námið sem fjölbreyttast, nemendur kynntust mörgum ólíkum íþróttagreinum, gestir komu í heimsókn og tókst 
vel til.  
 
Einn sérkennslutími var fyrir stúlkur (sem áttu erfitt með að vera í hóp) og tókst vel til. Það er ljóst að þörf er 
fyrir fleiri slíka tíma. Kennslutæki fyrir íþróttakennslu eru í þokkalegu ástandi. Fjölgun varð á vottorðum í vetur. 
Erfitt er að segja til um ástæðuna, en hluti vottorðanna er vegna þess að nemendur treysta sér ekki til að taka 
þátt í tímum af ýmsum ástæðum .Athyglisvert er að skoða skiptingu hjá stúlkunum en 13 af 28 vottorðum er frá 
stúlkum í 10. bekk. Ég tek að aukatímar í íþróttum séu nauðsynlegir fyrir t.d. hluta þessa nemenda. Þessi 
fjölgun vottorða er ákveðið áhyggjuefni, þetta mál þarf að vinna betur  í samvinnu við skólahjúkrunar-
fræðing ,skólalækni og námsráðgjafa 



Alls voru þrjátíu og fjórir  ( 30 árið 2003, 21 árið 2002, 8 árið 2001, 7 árið 2000) nemendur í öllum árgöngum í 
Garðaskóla með læknisvottorð í vetur. Skipting þeirra milli árganga var eftirfarandi:  Í 7. bekk voru fjögur vottorð
(þrjú í fyrra), í 8. bekk voru sjö nemendur með vottorð (átta í fyrra), þrír nemendur í 9. bekk (tíu í fyrra) og 17 
nemendur í 10. bekk(voru þrettán í fyrra).  
 
Mikil breyting til batnaðar verður á útivistarsvæðum, þrír gervigrasvellir bætast við og því eru fjórir vellir til boða. 
Nauðsynlega þarf að finna svæði fyrir frjálsar íþróttir t.d. langstökksgryfju ,kasthring og spretthlaup. 
 
Sund 
Markmið sundkennslu er að auka færni nemenda í alhliða sundi, kenna björgunar- og leysitök, lífgunaraðferðir 
og hjálp í viðlögum. 
 
Tímafjöldi í sundi er ein stund á viku hjá öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunar-
stundarskrá .Samsetning einkunna fyrir veturinn var byggð á tímatökum 40%, sundstíl 20% og virkni 40%. 
Kennslan í heild gekk nokkuð vel fyrir sig, árangur allra árganga er viðunandi.  Meðaleinkunn er 6,5 ( var s.l. 
vetur 6,6, en 6,8 árið 2002og 6,9 árið 2001 ) sem er heldur lægri einkunn en undanfarin ár. 
 
Fjörtíu og sex nemendur voru með læknisvottorð allan veturinn (s.l.ár voru 39 nemendur,  2002 voru 28 
nemendur og 2001 voru 19 með vottorð) sem skiptist þannig að í  7. bekk voru þrír(2 í fyrra) með vottorð, í 8. 
bekk voru átta(2 í fyrra) með vottorð, í 9. bekk voru ellefu(11 í fyrra) með vottorð og í 10. bekk voru tuttugu og 
fjórir (20 í fyrra) með vottorð.  Athyglisvert er að skoða dreifingu vottorða  og þá sérstaklega fjöldann 10. bekk 
(24 vottorð af 46). Þessi fjöldi vottorða frá sundkennslu virðist vera hærri en landsmeðaltal skv. skýrslu mennta-
málaráðuneytisins um íþróttakennslu frá árinu 2000. Þessi fjölgun vottorða er ákveðið áhyggjuefni, þetta mál 
þarf einnig að vinna betur  í samvinnu við skólahjúkrunarfræðing, skólalækni og námsráðgjafa Úrval kennslu-
tækja er þó nokkurt en halda þarf áfram að bæta við og auka fjölbreytnina. Nemendum í 9. og 10. bekk var skipt 
í hópa eftir getu, færri nemendur voru í hægferðarhópunum og kom þetta fyrirkomulag ágætlega út.  
 
Sérkennslutími er einn á viku. Nemendur geta komið í lengri eða skemmri tíma og fengið tilsögn.   Að mínu mati 
er mikil  þörf fyrir annan sérkennslutíma t.d. fyrir þá sem eru með vottorð og treysta sér ekki til að vera með stór-
um hóp.Mjög mikilvægt er að sérkennslutíminn sé eftir að bóklegri kennslu lýkur. 
 
Eftir páska misstum við afnotin af sundlauginni til Flata- og Hofsstaðaskóla. Það er mjög bagalegt fyrir okkur að 
missa afnot af sundlauginni þegar veðrið skánar og nýtingin á tímun um er sem best. Eftir páska voru bóklegir 
tímar(hjálp í viðlögum).  
 
Kennarar í íþróttum og sundi voru Emiene Gashi, Ólafur Ágúst Gíslason og Magnús Teitsson, Ingvar Arnarson. 
 
 
 

Garðabær í júní 2004 
Magnús Teitsson, fagstjóri í íþróttum. 



Ársskýrsla  
fagstjóra í lífsleikni 

Garðaskóli hefur sett sér metnaðarfull markmið í lífsleiknikennslu, sem m.a. birtist í því að kennslustundir hafa 
verið tvær í viku hverri fyrir elstu nemendur skólans, þ.e. í 9.og 10. bekk. Kennarar voru á skólaárinu tveir, 
Guðmundur Einarsson og Heiðbjört Kristjánsdóttir. Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein fyrir helstu 
viðfangsefnum liðins skólaárs. 
 
Skólalykill, bæklingur um skólareglur og umgengni nemenda er dreift til allra nemenda og foreldra þeirra. Í 
upphafi skólaársins er mikilvægt að fjalla um þessar sjálfsögðu reglur við nemendur, fá upp umræðu um það, 
sem nemendum þykir orka tvímælis, eða vera ósanngjarnt, og freista þess að nemendur líti ekki á reglurnar sem 
ögrun, heldur sjálfsagðan hlut í mannlegum samskiptum. 
 
Eineltisumræðan er sjálfsögð umræða í upphafi skólaárs. Eftir ítarlega umfjöllun um einelti í tímunum, unnu 
nemendur verkefni, sem þau fluttu síðan í 3ja – 4 manna hópum. Í framhaldi þess komu námsráðgjafar skólans í 
alla tímana og fjölluðu um efnið. Hér var lögð áhersla á ábyrgð elstu nemendanna í skólanum, og hlutverk þeirra 
við að aðstoða kennara við að uppræta einelti í skólanum. 
 
Stuttur kveikiþráður, var myndræn framsetning umfjöllunar um að hafa stjórn á skapi sínu, jafnt í skóla, sem á 
heimili. Á unglingsárunum er mikilvægt að benda á þá staðreynd að einmitt þá erum við að móta persónuleika 
okkar, leita sjálfstæðis, og hætturnar á árekstrum við aðra eru oft tíðari þá en endranær. Skemmtilegir tímar, þar 
sem oft var mikið hlegið af frásögum nemenda um slíka árekstra . 
 
Að rækta vináttuna, var verkefni, sem nemendur unnu með ritgerðarverkefni. Hér var fjallað um þá staðreynd að 
oftast eru vináttubönd treyst á þessum árum, sem vara alla ævina, og þeir, sem ekki gera sér grein fyrir því 
hverju þarf að kosta til að eignast sanna vináttu eru í þeirri hættu að missa af gullnu tækifæri til þess að eigna 
ævivini. 
 
Jafngildi kynjanna var án efa eitt skemmtilegasta viðfangsefnið í vetur. Hér var af nógu að taka, nemendur rituðu 
um málið og skiptust á skoðunum með flutningi ritgerða um málefnið. Hér var fjallað um efni s.s. sömu laun fyrir 
sömu vinnu, að skipta verkefnum sanngjarnlega milli kynja, ekki síst á heimilinu. Heitar og skemmtilegar 
umræður, sem bentu til að jafnrétti sé e.t.v. ekki svo langt undan. 
 
Hótel heimili, var verkefni sem nemendur unnu heima fyrir, en fluttu síðan skýrslu um í lífsleiknitímum. Verkefnið 
hófs með því að sameiginlega var gerður listi yfir öll þau störf, sem inna þarf af höndum á venjulegu heimili. Sá 
listi reyndist miklu lengri en flesta óraði fyrir. Síðan kusu nemendur sér verkefni af þessum lista, sem þeir síðan 
inntu af hendi á heimilum sínum, við skemmtileg viðbrögð foreldra sinna. Allir nemendur fluttu skýrslu um 
verkefni sín, og viðbrögð heimilisfólks við þeim. 
 
Íslensku myndböndin ,,Ekki ég, kannski þú”, og Utangarðsunglingar” voru kveikjan að umræðu í tímunum um 
hætturnar, sem geta legið fyrir unglingum á næsta leiti. Að flosna frá heimili, námi og venjulegu samfélagi, að 
taka upp andfélagslega háttu, s.s. reykingar, neyslu vímuefna o.s. frv. Eins og gefur að skilja var mikil áhersla 
lögð á umfjöllun þessara þátta, og nemendur tjáðu hug sinn með gerð ritgerða um efnið, sem þau fluttu í 
tímunum. 
 
Framsögn og tjáning er mikilvægur þáttur í lífsleiknikennslu. Hér var stuðst í upphafi við myndband um efnið, 
sem Jóhann Ingi Gunnarsson, sálfræðingur gerði, en í framhaldi þess voru nemendur látnir semja og flytja mál 
sitt, með stuðningi og leiðbeiningum kennara. Skemmtilegt og þarft verkefni, sem lögð verður ríkari áhersla á 
komandi ári, í ljósi fenginnar reynslu. 



Athyglisverðasta fréttin var verkefni, sem nemendur fengust við. Hér áttu nemendur að fylgjast með fréttum í 
eina viku og rita hjá sér athyglisverðustu frétt vikunnar. Síðar fluttu nemendur greinargerðir sínar og rökstuddu 
álit sitt á athyglisverðust frétt vikunnar. 
 
Ungfrú Ísland.is var meðal þeirra, sem heimsótti lífsleiknihópana í sambandi við svokallað “Ego” verkefni, sem 
tekið var fyrir. Ego verkefnið miðar að því að berjast gegn “staðalmyndum” unglinga. Verkefni, sem vakti verðs-
kuldaða athygli.  
 
Meðal annarra góðra gesta í vetur má nefna fulltrúa frá: Geðvernd, Rauða krossinum, Jafningjafræðslunni, 
Regnbogabörnum ofl. 
 
Heimsókn Alþjóðahúss var án efa einhver eftirminnilegasta heimsókn til nemanda lífsleiknihópanna í vetur. Til 
okkar komu fyrirlesarar, annar ættaður frá Ghana, hinn Vietnam, og fjölluðu um fordóma gagnvart útlendingum á 
Íslandi. Ritgerðir nemenda um sama efni vöktu sumar til umhugsunar um þennan málaflokk í þjóðfélagi okkar. 
 
Námstækni var viðfangsefni nemendanna í lífsleikni, en þar nutu þeir frábærrar kennslu og ráðlegginga náms-
ráðgjafa skólans, Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur og Ástu Gunnarsdóttur. 
 
Fjármál og fjármálaábyrgð var verkefni allra nemenda 10 bekkjar, en verkefnið var unnið af starfsfólki Búnaðar-
bankans í Garðabæ, og stýrðu þeir því. Hér var verðugt verkefni á ferðinni, þar sem reynt var að varpa ljósi á 
helstu hugtök fjármála, ábyrgðir og skyldur, og leikið með dæmi um sparnað og ráðdeild. 
 
Alnæmi var umfjöllunarefni allra lífsleiknihópanna, en það verkefni annaðist hjúkrunarfræðingur skólans, Ása 
Sjöfn Lórensdóttir í samvinnu við Landlæknisembættið. Þarft verkefni, sem hlaut óskipta athygli nemendanna. 
 
Hér hefur verið stiklað á stóru um verkefni í lífsleikni s.l. skólaár. Nemendur voru nánast án undantekningar á-
hugasamir og jákvæðir um viðfangsefnin og því tilhlökkunarefni að líta til komandi skólaárs. 
 
 
 

Garðabæ í júní 2004, 
 

Guðmundur Einarsson, fagstjóri  



Ársskýrsla  
fagstjóra í myndmennt 

Myndmennt er valgrein í 9. og 10.bekk og stunda nemendur námið allan veturinn samfleytt tvær kennslustundir 
á viku. Hún er skyldunámsgrein í 7. og 8. bekk en á hinn bóginn aðeins hálfan veturinn í hálfum hópum tvær 
kennslustundir í senn. Í 7. bekk voru sex hópar, níu í 8. bekk, þrír í 9. bekk og þrír í 10. bekk. Í vetur voru sem 
fyrr tveir kennarar við myndmenntakennslu, undirritaður ásamt Auði Eddu Geirsdóttur. Kennslu í 9. bekk var í 
höndum Auðar Eddu en kennsla í 10. bekk í mínum höndum. 
 
Í 7. bekk voru grundvallaratriði myndskynjunar og myndskilnings aðalviðfangsefnið. Nemendur teiknuðu 
frumformin og unnu þau með grátónum. Lögð var áhersla á ljós og skugga. Lögð var sérstök áhersla á þrívíða 
teikningu og unnu nemendur verkefni þar sem þau teiknuðu margvísleg form á þar tilgert punktablað sem gaf 
tóninn fyrir þrívíddina. Loks teiknuðu nemendur uppstillingu og unnu með grátónum. Ennfremur voru nemendum 
voru kennd undirstöðuatriði fjarvíddar og gerðar umhverfisteikningar. Litafræði skipaði mikilvægan sess. 
Nemendur unnu litafræðiverkefni þar sem lögð var áhersla á blöndun lita með hvítum annarsvegar og svörtum 
hinsvegar. Markmiðið var að efla skynjun nemenda á hinum fjölmörgu blæbrigðum lita. Í framhaldi af þessu var 
hin áður teiknaða uppstilling máluð með þekjulitum þar sem ljós, skuggar og litbrigði léku aðalhlutverk. Það er 
mat okkar sem kenndum að það hafi tekist sérlega vel til með þetta verkefni og náðu nemendur margir hverjir 
afar góðum árangri.  
 

Í 8. bekk voru kennd undirstöðuatriði teiknunar mannslíkamans. Nemendur skiptust á að sitja fyrir. 
Teikningin var færð inn í umhverfi og útfærð í málverki þar sem lögð var sérstök áhersla á rýmið umhverfis fyrir-
sætuna. Sérstök áhersla var lögð á andlitsteikningu; teknar voru stafrænar ljósmyndir af nemendum sem prent-
aðar voru út og stækkaðar með reitaaðferð. Vinnan með andlitið tekur mikinn tíma og er afar krefjandi. Verkefni 
þetta hefur verið lagt fyrir um allnokkurt skeið og hefur að okkar mati fest sig í sessi vegna þess hversu margir 
og ólíklegir nemendur ná góðum árangri. Að lokum voru andlit útfærð í leir sem grímur eftir kynningu á afrískum 
galdragrímum og tókst þetta verkefni afar vel sem fyrr en þetta verkefni hefur verið á dagskrá nokkur undanfarin 
ár. Litafræðiverkefni það sem 7. bekkur vann var einnig lagt fyrir 8. bekk. Okkur þótti vanta upp á tilfinningu 
margra nemenda fyrir litbrigðum og þar sem við vorum að vinna þetta í fyrsta sinn í sjöunda bekk töldum við 
nauðsynlegt að leggja það einnig fyrir þann áttunda. Enda er unnið afar mikið með liti í málverki því af mannslík-
amanum í rýminu sem getið er hér að framan. 
 
9. bekkur. Leirmótun kynnt, aðferðir og prufur unnar. Hugmyndavinna fyrir leirgerð, bækur skoðaðar og 
skissur unnar og leirmótun út frá því. Skylduverkefni voru tveir hlutir, frjálst val á viðfangsefni en skylda var að 
notast við mismunandi aðferðir. Þetta heppnaðist ágætlega en það hefði verið nóg að leggja fyrir einn hlut. 
Grafík ennfremur kynnt og dúkrista unnin. Hópunum í ár líkaði ekki grafíkin og tókst því ekki sem skyldi. Vana-
lega hefur grafíkin tekist vel. 
 
Glerjun leirmuna. Nemendum fannst fínt að glerja hlutina sína en urðu fyrir miklum vonbrigðum þegar hlutirnir 
komu úr brennslu. Glerungarnir komu afar illa út. Þetta eyðilagði dálítið önnina þar sem þetta var stærsta og 
síðasta verkefnið á önninni.  
 
Vorönn hófst á því að grafíkverk frá haustönn voru kartoneruð og voru síðan teknir nokkrir tímar voru í upp-
stillingar. Byrjað var að vinna með kolum. Var þetta gert til að nemendur myndu ekki festast í strokleðranotkun. 
Tímatakmörk voru einnig á hvern hlut. Mér fannst þetta virka mjög vel á nemendur og þau urðu mjög afslöppuð í 
vinnu, sérstaklega þegar það var ekki hægt að nota strokleðrið. Þau losnuðu við alla stífni 
og ,,fullkomnunaráráttu”. Nemendur teiknuðu upp frjálsa uppstillingu sem þeir máluðu með akrýllitum sem og tvö 
önnur frjáls verkefni. Farið var í vettvangsferð í Gerðarsafn í Kópavogi í boði Carnegie - sjóðsins til að skoða 
Carnegie málverkasýninguna. Nemendum fannst mjög gaman að fara í þessa heimsókn og voru vel með á 
nótunum við útskýringar leiðsögumanns. 
 
Lokaverkefni – valverkefni. Nemendur völdu sér eina af þeim aðferðum sem hafði verið unnið með bæði á haust 
og vorönn í lokaverkefni. Þetta tókst ágætlega, það hefði mátt gefa meiri tíma í lokaverkefnið því vorönnin vill 
stundum verða stutt í annan endann vegna páskaleyfis, samræmdra prófa og alls kyns frídaga. Nemendur unnu 
verkefni sem hentaði þeim og flest öll ánægð með útkomuna. 



Í 10. bekk hóf veturinn á upphitunaræfingum með því að teikna valda hluti í ofurstærðum til að liðka 
teikninguna. Síðan tók við isometrisk teikning. Nemendur mældu upp þvottaklemmu og stækkuðu í þrívídd á 
blað og unnu með grátónum. Afar akademískt og agandi verkefni. Síðan tók við leirmótun þar sem nemendur 
mótuðu einfalda hluti með hefðbundnum aðferðum til að ná valdi á leirnum. Síðan hönnuðu nemendur nytjahluti 
á blað og útfærðu síðan í leir. Að þessu loknu tók við klippimyndaverkefni um poplistina. Það verður að 
viðurkennast að það er farið að gæta þreytu í þessu gamla og góða verkefni. Gert er ráð fyrir að endurnýja það 
á næsta ári. Nemendur skiluðu einnig stuttri heimildaritgerð um valinn poplistamann.  
 
Vorönnin hófst á rannsókn á myndbyggingu með áherslu á spennu í myndfleti og hreyfingu/kyrrstöðu. Að þessu 
loknu unnu nemendur málverk útfrá þessum hugmyndum byggð á uppstillingum sem þeir gerðu sjálfir. Þá var 
kennd notkun vatnslita og akrýllita og notuðu nemendur þá til að útfæra myndir að byggðar á uppstillingum. Að 
lokum skipaði lokaverkefni að eigin vali stóran sess á vorönn þar sem nemendur völdu sér efni og inntak til að 
vinna með (í samráði við kennara). Flestir völdu sér að vinna með olíu á striga en aðrir fóru í leir eða grafík. Einn 
nemdandi valdi sér svart/hvíta ljósmyndun enda er ágæt aðstaða í skólanum til slíkra hluta þó ekki komist nema 
3 - 4 nemendur að í senn. Greinilegt að stafræna kynslóðin er farin að hafa áhuga á eldri tækni því hún býr oft 
yfir heillandi listrænum þokka.  
 
Lokaverkefnið tókst afar vel og var þetta í fyrsta sinn sem lagt var upp með frjálst lokaverkefni og var greinilegt 
að nemendur kunnu vel að meta það frelsi sem þeir fengu en frelsi fylgir ábyrgð og áttu sumir erfitt með að fóta 
sig. Aðrir sem voru betur í stakk búnir blómstruðu í lokaverkefninu. Það er ljóst að lokaverkefnið þarf að vera 
talsvert lengra en gert var ráð fyrir og má teygja það yfir hálfa önnina að mínu mati. Að lokum má geta þess að 
10. bekkur fór í vettvangsferð í Gerðarsafn í Kópavogi til að njóta leiðsagnar um Carnegie-sýninguna í boði 
Carnegie-sjóðsins. En þess má geta að öllum grunnskólum var boðin leiðsögn og akstur ef viss hópur nemenda 
frá hverjum skóla kæmi og er þetta tilboð þakkarvert. Ferðin gekk áfallalaust fyrir sig en segja má að 10. 
bekkingar hafi ekki hrifist jafn mikið og 9. bekkingarnir gerðu í seinni ferðinni. 
 

Lokaorð. 
Í stórum dráttum gekk starfið í myndmenntinni afar vel í vetur sem endranær. Umgengi er ágæt um stofuna og 
þrif nokkuð regluleg. Stólar voru endurnýjaðir en bæta þarf úr skorti á geymsluplássi nálægt vöskum fyrir pensla, 
blöndunarbakka, málningu og þessháttar. Lengi hefur staðið til að setja hillur eða grunna skápa á veggi til að 
mæta þessari þörf en efndir hafa engar orðið að hálfu umsjónarmanns húseigna bæjarins. Það eru orðin nokkur 
ár síðan þessu var lofað. Ég tel að myndmennt njóti ágætrar virðingar meðal nemenda í skólanum og sést það 
ágætlega á hinni miklu aðsókn í valáfanga í 9. og 10. bekk. Athygli vekur ennfremur að strákar eru um 30% 
nemenda í myndmenntarvali. Þegar borið er saman við aðra skóla sækja drengir mun minna í greinina. (sbr. 
Varmárskóli í Mosfellsbæ). Í vetur þurftu nemendur í valhópum að kaupa sjálfir algeng áhöld og teikniblokkir til 
þess að vinna í. Þetta er gert með það fyrir augum að efla kostnaðarvitund nemenda og bæta umgengni þeirra 
og auka virðingu þeirra fyrir efnum á áhöldum.  
 
Nemendur í 7. og 8. bekk hins vegar þurftu aðeins að koma sjálfir með einföld áhöld og útbjuggu persónulegar 
teikniblokkir. Það er ljóst að örlítið fé sparast með þessu móti en það er notað á hinn bóginn til að kaupa vandað 
sérhæft efni og áhöld s.s. pensla, liti, striga, leir, glerunga o.s.frv. Næsta vetur gerum við ráð fyrir að hinir yngri 
nemendur þurfi einnig að kaupa sjálfir teikniblokkir og má þá hugsa sér að sérframleiddar blokkir verði seldar 
annað hvort innan skólans eða gerður verði samningur við bókaverslun á Garðatorgi. Innan deildarinnar hafa 
farið fram umræður um með hvaða hætti megi auka við listasögufræðslu innan myndmenntarinnar. Nú þegar 
liggja fyrir áætlanir um að kynna íslenska listamenn fyrir nemendum og nota til þess efni á vef Listasafns Íslands 
og Námsgagnastofnunar. Einnig er mikilvægt að fjölga safnheimsóknum og ferðum á sýningar. Það hefur verið 
erfitt að fara langt frá skólanum, bæði vegna tímaskorts (kennari og nemendur þurfa að mæta í kennslustundir 
eftir ferðina) og vegna fjárskorts. Nemendur eru ekki alltaf tilbúnir til að reiða fram fargjöld í strætisvagna úr eigin 
vasa. Það er ljóst að til þess að hægt sé að fara í heimsóknir af þessu tagi þarf tilhliðranir líkt og sjálfsagt þykir í 
tengslum við Þórsmerkur og Alviðruferðir, skólaheimsóknir og alls kyns annars konar ferðir. 
 
 
 

       Garðabæ í júlí 2004 
Ingimar Ólafsson Waage, fagstjóri í myndmennt 



Síðust ár hefur verið unnið við það að skipuleggja kennsluna samkvæmt nýrri námskrá. Segja má að kennslan í 
Garðaskóla hafi í vetur spannað flestalla þá námsþætti sem taldir eru upp í þrepamarkmiðum náttúrufræðihluta 
aðalnámskrár. Að mestu er fylgt þrepamarkmiðum hvers árgangs í námskrá, þó þannig að einstaka markmið eru 
flutt til milli árganga þar sem það hentar.  
 
Í námskránni eru talin upp þau atriði bæði bókleg og verkleg sem tekin skulu fyrir. Bóklegu atriðin fylgja að 
mestu kennslubókunum svo frekar auðvelt er að skipuleggja starfið þannig að þeim sé sinnt. Garðaskóli er 
sæmilega settur hvað varðar aðstöðu til verklegrar kennslu og þekkingu kennara á henni. Verkleg kennsla hefur 
í gegnum árin verið töluverð í Garðaskóla og nokkur hefð fyrir henni. Einn stóran ókost hvað varðar verklega 
kennslu verður þó að nefna. Náttúrufræðin má búa við það ein verklegra greina að vera með heila óskipta bekki 
í verklegum æfingum. Þetta kemur niður á gæðum starfsins því allar verklegar æfingar verða að vera einfaldar 
og reyna þá ekki mikið á duglegri nemendur. Þetta takmarkar sérstaklega verklega námið í 9. og 10. bekk þar 
sem æfingar eru flóknari og gera meiri kröfur til nemenda. Afleiðing er sú að verklega námið er ekki eins mikið 
og æskilegt væri í eldri deildunum.  
 
Hvað varðar notkun tölva við náttúrfræðikennsluna þá hefur því miður verið minna en æskilegt væri. Mjög lítið er 
um lausa tíma í tölvustofum og fartölvuver eru oft bókuð langt fram í tímann. Það verður einnig að segjast eins 
og er að fartölvuver á annarri hæð í hinum enda hússins nýtist okkur illa enda fara 10-15 mínútur í flutninga á 
því fram og til baka. 
 
Aðbúnaður til náttúrufræðikennslu er í þokkalegu lagi í Garðaskóla. Mikið er til af tækjum og gögnum ýmiskonar. 
Farið er að sjá verulega á kennslustofunum, húsgögnum og innréttingum enda að nálgast 30 ára aldurinn. Þörf 
er á að endurnýja og endurskipuleggja stofurnar frá grunni. Það má þó nefna að ný borð og stólar fengust í 
stofurnar á síðasta vetri. Ljóst er einnig að þær 126 kennslustundir sem kenndar verða í náttúrufræði af sex 
kennurum næsta vetur rúmast ekki í þeim þremur stofum sem greininni eru ætlaðar. Ég legg á það mikla áherslu 
að við fáum eina kennslustofu fyrir næsta vetur til viðbótar. Líffræðikennslan í sjöunda bekk gæti nýtt þá stofu og 
að auki myndi hún nýtast fyrir aðra hópa í náttúrufræði. Alls verða kenndir 76 tímar á viku í líffræði næsta vetur 
og núverandi aðstaða til líffræðikennslu sprungin. Þetta húsnæðishrak hefur bitnað illa á náttúrufræðikennurum 
síðustu vetur og hafa þeir mikið verið á hlaupum um húsið með sín gögn. Nú er að mínu mati kominn tími til að 
bæta úr því.  
 
Núna þegar kennsla fer stundum fram í hádegishléum kemur berlega í ljós aðhljóðeinangrun hurða og dyraum-
búnaðar er með þeim hætti að nánast er ókennsluhæft er í stofum 102, 103 og 104 á köflum. Einhverjar úrbætur 
voru reyndar í vetur en það þarf að gera enn betur. Nemendaskápar hafa einnig verið festir á veggi alveg upp 
að dyrum stofanna en mikill hávaði fylgir umgengni nemenda um þá. Líður greinin einnig fyrir nálægð við matar-
aðstöðu nemenda. Borð fyrir nemendur til að matast við hafa verið sett upp of nálægt stofum 102 og 103 og er 
oft verulegt ónæði að því. Vona ég að hægt verði að bæta úr þessu. 
 
7. bekkur 
Í 7. bekk eru kenndar þrjár vikustundir. Sex bekkir voru í árganginum og kenndi Ingvar Arnarsson fjórum 
bekkjum og Brynhildur Sigurðardóttir tveimur.  Kennd er eðlisfræði hálft skólaárið en líffræði hinn helminginn. Í 
vetur var kennslan í líffræðinni og eðlisfræðinni að langmestu leiti samkvæmt þrepamarkmiðum 7 í nýrri náms-
skrá. Ný kennslubók Auðvitað 3 var notuð í fyrsta sinn í vetur og létu kennarar og nemendur vel af henni. Sú 
bók er samin til að uppfylla þrepamarkmið 7 í eðlisvísindum.  
 
8. bekkur 
Í 8. bekk eru fjórar stundir á viku. Er það einni stund meira en lágmarkið er í nýrri námsskrá. Í árganginum voru 
níu deildir og kenndi Þorkell Jóhannsson þremur, Helga María Ólafsdóttir einni, Ingvar Arnarsson tveimur 
bekkjum og Brynhildur Sigurðardóttir þremur. Kennslunni var þannig háttað að kennd er efnafræði fyrir jól en 
líffræði eftir jól. Kennt er að mestu leyti samkvæmt þrepamarkmiðum 8 í nýrri námskrá.  

Ársskýrsla  
fagstjóra í náttúrufræði 



9. bekkur 
Í 9. bekk eru fimm vikustundir, tveimur meira en lágmarkið er samkvæmt námsskrá. Veitir ekki af, því í 
henni er gert er ráð fyrir miklu efni í 9. bekk. Kennt er samkvæmt þrepamarkmiðum 9 í námskránni. Í 
vetur voru átta hópar blandaðir að námsgetu auk eins sérkennsluhóps og kenndi ÖG einum, ÞJ einum, 
HMÓ tveimur og BS tveimur, þar af einum sérkennsluhóp. Námsefnið í níunda bekk er af nokkrum 
sviðum náttúrufræðinnar, á haustönn er kennd líffræði og kynfræðsla en aflfræði og stjörnufræði á vor-
önn. Nemendur geta nú lokið náttúrufræðinámi sínu í 9. bekk enda hafa þeir þá fengið þann lágmarks-
stundafjölda sem krafist er í námsskrá fyrir 7-10 bekk vegna aukins stundafjölda í 8. og 9. bekk. 
Vettvangsferðir hafa verið fastur liður hjá þessum árgangi lengi. Höfum við bæði farið í mógrafir og 
einnig í jurtasöfnunarferðir og safnað sýnum til greiningar í skólanum. 
 
10. bekkur 
Náttúrufræði var í vetur valfrjáls og samræmt próf í greininni í þriðja sinn. Kenndar voru 5 vikustundir. Alls völdu 
72% nemenda náttúrufræði og var nemendum skipt í sex hópa og kenndi ÞJ tveimur og ÖG fjórum. Af ár-
ganginum tóku 59% samræmt próf. Ekki liggur fyrir hve stór hluti nemenda þreytti prófið í einstökum lands-
hlutum. Árangur nemenda Garðaskóla verður að teljast góður en meðaleinkunn var 6,8 (samanborið við 6,3 á 
landsvísu) og á normaldreifðum kvarða 5,4 (5,0 á landinu öllu). Ályktanir út frá þessum samanburði eru þó frekar 
vafasamar þar sem prófin eru valfrjáls og misstór hluti nemenda þreytir prófið í einstökum landshlutum. Að 
mestu er fylgt þrepamarkmiðum 10 í námskrá við gerð áætlana í 10 bekk. Einnig var rifjað upp námsefni 8. og 9. 
bekkjar til samræmds prófs. Vettvangsferðir í fjöruna og út í hraun voru farnar undir vorið. 
 
Við sem kennum náttúrufræði hyggjumst ráðast í þær umbætur næsta vetur að nýta okkur þau kennsluforrit sem 
til eru á íslensku fyrir greinina. Hér er um að ræða forrit í efna-, eðlis- og líffræði sem henta ágætlega til kennslu 
í 7. – 9. bekk. Við höfum notað þau áður og höfum ágæta reynslu af þeim en höfum ekki notað þau m.a. af   
ástæðum sem eru raktar að framan. 
 
 
 
 

Garðabæ í júní 2004, 
Ögmundur Gunnarsson,fagstjóri í náttúrufræði 



Ársskýrsla  
fagstjóra í samfélagsfræði 

Kennarar og tímafjöldi 
7. bekkur Kennslustundir voru 3 á viku. Kennarar voru: Bryndís Garðarsdóttir Páll Sveinsson og 
Reynir Engilbertsson. 
 
8. bekkur Kennslustundir eru 4 á viku. Kennarar voru :Bryndís Garðarsdóttir Heiðbjört Kristjáns-
dóttir, Guðmundur Einarsson, María Guðmundsdóttir, Ólafur Gíslason og Reynir Engilbertsson. 
 
9. bekkur Kennslustundir voru 4 á viku. Kennarar voru: Bryndís Garðarsdóttir, Guðmundur Ein-
arsson María Guðmundsdóttir, Páll Sveinsson og Reynir Engilbertsson. 
 
10. bekkur Kennslustundir voru 4 á viku. Kennarar voru: Bryndís Garðarsdóttir, Guðmundur 
Einarsson, María Guðmundsdóttir, og Reynir Engilbertsson. 
 
Kvikmyndasaga 2 valhópar Kennslustundir voru 3 á viku. Kennari Reynir Engilbertsson 
 

Námsefni 
7. bekkur 
Á haustönn var kennd Íslandssaga . Þar var til umfjöllunar tímabilið 13.-19. öld, og í tengslum við það 
unnið sjálfstætt rannsóknarverkefni á skólabókasafni. Námsefni vorannar var landafræði Evrópu, 
einnig voru unnin verkefni í tengslum við það á skólabókasafni. Viðfangsefni á fyrsta hluta vorannar 
var kristin fræði.  
 
8. bekkur 
Á haustönn var á dagskrá Trúarbragðafræði. Þar er fjallað um helstu trúarbrögð heims önnur en 
kristni, sem tekin er fyrir í 7. bekk og í fermingarundirbúningi. Þá tók við það sem kalla má almenn 
landafræði heimsins. Þar eru til umfjöllunar hin margvíslegu viðfangsefni og hugtök sem landafræðin 
fæst við, má þar nefna t.d. orka,mengun,búseta og jarðvegseyðing. Viðfangsefni vorannar að landaf-
ræðinni slepptri var,, Landið og landakortin og ýmis verkefni sem tengjast landafræði Íslands korta-
vinna og fleiri verkefni því tengt. Að lokum var unnin hópavinna þar sem hver hópur hafði ákveðin 
landshluta til umfjöllunar og kynnti hann fyrir bekknum út frá mismunandi sjónarhornum. Dæmi um 
þessa kynningu var gerð ferðamannabæklings um viðkomandi svæði. Í þeim tilfellum var í kynningu 
lögð áhersla á að selja viðkomandi svæði sem ferðamannastað. Þetta verkefni tókst sérlega vel og 
skilað var mörgum spennandi lausnum.  
 
9. bekkur 
Viðfangsefni haust- og vorannar var Landafræði II þar sem fjallað er um heimsálfur aðrar en Evrópu. 
Nemendur unnu verkefni og fluttu fyrir hópfélaga sína, að eigin vali, um Rússland og í tengslum við 
Afríku völdu þau sér land í þeirri heimsálfu og unnu verkefni þar sem m.a. var lagt upp úr leikrænni 
tjáningu og skemmtilegum flutningi. Aðalverkfærið við vinnslu og upplýsingaöflun í þessum  verk-
efnum voru fartölvuver skólans og nýttust þau sérlega vel í þessu samhengi. Á haustönn var unnið 
með námsefnið ,,Jón Sigurðsson og hugmyndir 19. aldar” Í þessu efni er saga og sjálfstæðisbarátta 
íslensku þjóðarinnar sett í samhengi við það sem gerst hefur í nútíð og fortíð einkanlega í Evrópu. 
Nemendur skrifuðu ritgerð um sjálfstæðisbaráttu ýmissa þjóða og þjóðarbrota, þar komu fartölvuverin 
aftur mikið við sögu. 



10. bekkur 
Í vetur var samfélagsfræði valfag í 10 bekk og sóttu um það bil 120 nemendur nám til samræmds prófs 
í greininni nú í vor. Aðalviðfangsefni haustannar var íslandssaga 20. aldar þar var notuð nýleg kennslu-
bók sem heitir Úr sveit í borg , samhliða þessari bók voru notuð myndbönd um tímabilið . Eftir að vinnu 
með 20. aldar íslandssögunni var lokið var unnið með námsefni í þjóðfélagsfræði sem heitir Þjóð-
félagið. 
 
Aðalnámsefni vorannar var svo þjóðfélagsfræðin áfram, og svo upprifjun til samræmds prófs í náms-
efni 8. og 9. bekkjar í landafræði og sögu. Á báðum önnum voru unnin verkefni og ritgerðir, þar sem 
bókasafn skólans og tölvuver voru notuð af kappi. 
 
Þá má geta þess að eftir að samræmdu prófunum var lokið voru unnin sérstök hópverkefni í 10 bekk 
þar sem tekist var á um mikilvægt málefni líðandi stundar í samfélaginu. Ég safnaði saman blaða-
greinum og efni af netinu um Evrópusambandið þar sem hinir ýmsu aðilar bæði úr atvinnulífinu, stjórn-
málaflokkum, hagsmunaaðilum, fræðimenn og einkaaðilar tjáðu sig um hugsanlega aðild Íslands að 
sambandinu. Nemendur áttu að nota þetta efni til að mynda sér skoðun á efninu og kynna þá skoðun 
með rökstuðningi munnlega. Þetta gekk í öllum aðalatriðum mjög vel og hyggst ég gera eitthvað 
svipað á þessum tímapunkti á skólaárinu næsta ár. 
 

Árangur  
Segja má að árangur 9. bekkjar í ár sé mjög góður meðaleinkunn í árganginum var 7,80 sem er mjög 
lofandi fyrir komandi skólaár þess má geta að árangur síðasta árs var 7,32 þar sem allar fyrirgjafir eru 
mjög vel sambærilegar. 
 
Útkoma 10. bekkjar er mjög góð þegar litið er á skólaeinkunn en þar var meðaleinkunn 8,00 (7,68 
síðasta ár) Árangurinn í samræmda prófinu var hinsvegar ekki alveg í samræmi við þær væntingar 
sem við höfðum gert okkur, en var þó góð framför frá í fyrra og vonandi höldum við áfram að bæta 
okkur með þeim góða efnivið sem við höfum í komandi 10. bekk. 
 
8. bekkur kemur þokkalega út meðaleinkunn 7,26 Meðaleinkunn var 6,87 á síðasta ári Árangur 7. 
bekkjar þetta skólaárið er í þokkalegu lagi en meðaleinkunn var 7,08. Meðaleinkunn á síðasta ári var 
var 6,82. 
 
Þegar á heildina er litið má segja að árangur í greininni sé mjög vel ásættanlegur þó alltaf megi gera 
betur. Til að bæta árangur á samræmdu prófi 10. bekkjar má hugsa sér að hefja megi upprifjun á 
námsefni 8. og 9. bekkjar fyrr á vetrinum. 
 
Ekki er vafi á því að talsvert hefur tekist að glæða áhuga nemenda á greininni með tilkomu nýrra 
kennslutækja t.d. eins og skjávarpa, og fartölvum. Þennan áhuga má ennþá auka með skemmtilegri 
notkun á þessum hjálpartækjum í kennslunni og verkefnavinnu henni tengd. 
 
 
 

Garðabær í júní 2004 
 

Reynir Engilbertsson, fagstjóri í samfélagsfræði 
 

 
 



Ársskýrsla  
deildarstjóra sérkennslu  

Sérkennsla felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/eða kennsluað-
ferðum miðað við það sem öðrum nemendum á sama aldri er boðið upp á (Reglugerð um sérkennslu 
nr.389/1996). 
 
Í 9. og 10. bekk skólans er sérkennslan að nokkru í formi hægferða. Þar er um að ræða fámenna námshópa 
sem fá aðlagaða kennslu og námsefni.  
 
Annarri sérkennslu má í grófum dráttum skipta í tvennt. Annars vegar kennslu í námsveri og hins vegar í sér-
deildum.  
 
Námsver skólans er hugsað sem vinnusvæði þar sem nemendur í 7-10 bekk fá aðlagaða kennslu. Námsverið 
var opið alla daga frá 8.00-14.30 og þar störfuðu tveir kennarar í fullu starfi og þrír í hlutastarfi. Hlutverk Náms-
versins var margþætt.  
 
Þar fengu fáeinir nemendur sem ekki gátu setið tíma í ferðakerfi grunnkennslu í íslensku og stærðfræði. Stór 
hópur nemenda fékk viðbótarhjálp 2-4 tíma á viku í sömu greinum. Nemendur sóttu tíma til að ljúka við og fá 
aðstoð við heimanám.  
 
Nokkrir nemendur sem áttu rétt á nýbúakennslu (þ.e. höfðu búið um lengri tíma erlendis eða voru af erlendu 
bergi brotnir) sóttu í Námsver bæði kennslu í íslensku og aðstoð við heimanám í ýmsum námsgreinum. 
Nemendur voru einnig vistaðir tímabundið á vinnusvæðinu á meðan stundaskrá og önnur tilhögun náms þeirra 
var endurskoðuð. Í byrjun vetrar var mest áhersla á eldri nemendur en síðar komu inn fleiri nemendur úr 
bekkjarkerfinu. Frá miðjum vetri var fjöldi nemenda sem sótti vinnu í námsveri orðin liðlega 60 og álag í einstaka 
kennslustundum mikið. Undir vor hafði tímum einstakra nemenda fjölgað í námsveri þar sem þeim hafði verið 
vísað frá tímum í ferðakerfinu. Fyrir próf í vor var námsverið opið frá 14.30-16.00 fyrir nemendur.  
 
Inntaka og útskrift nemenda í Námsveri var tekin af námsversteymi sem í sátu tveir námsverskennarar og 
deildarstjórar sérkennslu og 9.-10. bekkja. Það var síðan í höndum deildarstjóra eða umsjónarkennara að ræða 
við nemanda um breytingarnar. Alls munu um 75 nemendur hafa komið við sögu Námsversins í vetur og 60% 
þeirra voru drengir. 
 
Nemendur Námsversins voru ánægðir og ásókn nemenda var meiri en hægt var að bregðast við. Kennarar 
námsvers leggja á það áherslu á næsta vetur verði tryggt að fjöldi nemenda í hóp fari ekki yfir 5 einstaklinga því 
í mörgum tilfellum er um að ræða nemendur sem þurfa nánast maður á mann kennslu til að ná árangri. Útskrift 
nemenda þarf að vera liðugri bæði til að fjölga nemendum og útskrifa þá nemendur sem ekki nýta sér aðstoðina. 
 
Í vetur var einum nemanda í 9. bekk boðið vinnuúrræði í samvinnu við Vinnuskóla Reykjavíkur þ.e. tveir dagar í 
vinnu og þrír í skóla. Þetta úrræði hefur gefist vel ákveðnum hópi nemenda en nýttist þó ekki þessum nemanda 
 
Sá hópur nemenda sem þurfti mest aðlagaða kennslu fékk hana í tveimur námshópum 8. og 9. bekk. Í sumum 
tilfellum var um að ræða einstaklinga sem þurftu manninn með sér í flestum greinum. Flestir nemendur sóttu 
tíma í ferða og bekkjarkerfi skólans og fengu fylgd stuðningsfulltrúa í þá tíma sem þeir þurftu. Um kennslu, 
námsefnisgerð og skipulag sáu einn kennari og tveir meðferðarfulltrúar í fullu starfi, þrír kennarar í hlutastarfi og 
fjórir stuðningsfulltrúar í 275% starfi.  
 

Í 9. bekk fengu 8 nemendur mikinn stuðning og 2 minni aðstoð. 
Í 8. bekk fengu 8 nemendur mikinn stuðning og 8 minni aðstoð. 
Í 7. bekk fengu 3 nemendur mikinn stuðning. 
 

Þegar vel tekst til í þessari kennslu eru nemendur útskrifaðir að hluta til eða alveg í Námsver. Flestir nemenda í 



miklum stuðningi fá um 14-24 stundir í sérkennslu. Í vetur fengu þeir sérkennslu í matreiðslu og líffræði. Tveir 
nemendur fengu sérkennslu í leikfimi og 3 nemendur höfðu á stundaskrá sérstaka tíma í hreyfingu þar sem 
stuðningsfulltrúar fóru með þá í stuttar gönguferðir. Í vetur var gert sérstakt átak í félagslegum stuðningi við 
nemendur. Einn starfsmanna fékk það hlutverk að skipuleggja tómstundir eftir hádegi á fimmtudögum þar sem 
2 eða fleiri nemendur fóru saman og gerðu eitthvað “skemmtilegt” utan skóla.  
 
Nemendur og starfsmenn deilda fóru einnig með nemendum á árshátíð skólans og borðuðu með þeim. Bæði 
nemendur og starfsmenn voru mjög ánægðir með þetta fyrirkomulag.  
 
Einn nemandi í 10. bekk og annar í 9. bekk fengu aðstoð stuðningsfulltrúa í öllum kennslustundum. Einn 
nemandi í 7. bekk fékk kennslu hjá meðferðarfulltrúa í flestum kennslustundum frá áramótum. 
 
Námsmat 
Nemendur tóku próf eða unnu verkefni sem byggðust á námsefni og getu hvers og eins. Sum þeirra voru tekin 
á prófatíma önnur á starfstíma. Allir nemendur mættu til vinnu alla prófdaga. Einkunnir eru merktar með 
stjörnu í prófskírteinum nemenda. 
 
Eitt lestrarnámskeið fyrir eldri nemendur var haldið í haust. Það sóttu 7 nemendur. Nemendum í 7. bekk 
bauðst í vetur fyrri hluti lestrarnámskeiðs í samráði og samvinnu við íslenskukennara. Allir bekkir nema einn 
nýttu sér það. Þar sem bekkjarskipan verður óbreytt næsta vetur verður seinni hlutinn kenndur þá. Framhald 
og skipulag þessara námskeiða mun verða endurskoðað í samvinnu við fagstjóra í íslensku. 
 
Sérfræðiþjónusta 
Greiningar á erfiðleikum nemenda er hluti af þjónustu skólans. Næsta haust er fyrirhugað að GRP14 les-
skimunarprófið verði tekið í notkun í skólanum en þar er um að ræða staðlað hóppróf til að meta lestur og 
stafsetningu nemenda í 9. bekk. Þar sem ekki tókst að leggja það fyrir nemendur 9. bekkjar í ár er stefnt að 
því að hópprófa 10. bekkinn með næsta haust. 
 
Í vetur fengu 6 nemendur greiningu sérkennara á stærðfræðiörðugleikum og 4 nemendur greiningar vegna 
lestrarörðugleika. Þetta eru heldur færri nemendur en síðast liðinn vetur, trúlega vegna þess að ekki fæst 
lengur greitt sérstaklega fyrir slíkar greiningar og einnig vegna þess að einungis tveir menntaðir sérkennarar 
starfa við skólann. 
 
Sálfræðingar skólans í hlutastarfi eru tveir þeir Brynjólfur Brynjólfsson og Trausti Valsson. Í vetur tókst að 
stytta bið eftir greiningum umtalsvert og í vor biðu einungis 4 nemendur greiningar. Þetta tókst m.a. með 
breyttum vinnubrögðum varðandi nemendur sem einungis þurfti að leggja fyrir ADHD lista, en í flestum til-
fellum var nóg að senda slíka lista lítið unna ásamt bréfi til viðkomandi lækna. Nemendum sem þurftu viðvar-
andi viðtalsaðstoð var einnig vísað annað. 
 
Í vetur naut skólinn einnig ráðgjafar Ásgerðar Ólafsdóttur einhverfuráðgjafa vegna vinnu með einn nemanda.  
Samstarf við stofnanir utan skóla var með hefðbundnum hætti, sóttir voru 9 fundir vegna nemenda á Barna- 
og unglingageðdeild, fjórir formlegir fundir með félagsmálastjóra bæjarins, samskipti voru við félagsmálayfir-
völd á Álftanesi og í Hafnarfirði. 
 
Húsnæði 
Starfsemi sérkennslunnar mótaðist nokkuð af þröngum húsakosti þrátt fyrir að sérkennslan fengi nýja kennslu-
stofu til afnota. Námsverið var staðsett í stofu 208, vinnuherbergi sérkennara í stofu 207, 9. MGG í stofum 
206, í stofu 205 og 204 fór fram sérkennsla í 7. og 8. bekkinga. Þegar vantaði aðstöðu fyrir mjög litla náms-
hópa (maður á mann) var í sumum tilfellum hægt að nýta Námverið og því sjaldnar sem þurfti að nýta bóka-
safn eða tölvuskjól. 
 
Viklegir fundir deildarstjóra með stuðnings- og meðferðarfulltrúum voru kl.9.40 á miðvikudögum, fundir með 
sérkennurum kl. 14.30 á þriðjudögum og Námsversfundir kl. 12.30 á miðvikudögum 



Starfsmenn: 
Kennarar sem sinntu sérkennslu voru: Erna Björk Hjaltadóttir, Ólafur Ólafsson, Stefanía Júlíusdóttir, María Guð-
mundsdóttir, Vigdís Thordersen, Auður Edda Geirsdóttir, Guðrún Karlsdóttir og Ásta Sölvadóttir (haust).  
 
Stuðnings- og meðferðarfulltrúar sem störfuðu í vetur bæði með einstaka nemendum eða hópum voru: Jóhanna 
G. Ólafsson, Kristín Bernharðsdóttir, Þórunn Brandsdóttir, Guðlaug Eggertsdóttir, Sigrún Magnúsdóttir, S. Kristín 
Þorvarðardóttir, Guðmunda Ó Jónsdóttir, Anna Lísa Benediktsdóttir, Kolbrún Hlöðversdóttir og María Gunnars-
dóttir. 
 
Skipulag næsta vetrar tekur mið af þeirri reynslu sem fékkst í vetur og flestir starfsmenn verða áfram. Námsverið 
er sá hluti þjónustunnar sem telst til nýbreytni. Þar tókst markvisst að skapa mörgum nemendum sem að öllu 
jöfnu hefðu ekki átt kost á stuðningi tækifæri til að bæta stöðu sína. Næsta skólaár verður stefnt að því að sam-
vinna milli sérdeilda í 9. og 10. bekk gefi aukið svigrúm fyrir fjölbreyttari námstilboð til nemenda.  Einn starfs-
manna sérkennslunnar hefur tekið að sér að afla sérstaklega námsgagna fyrir nemendur í 9. og 10. bekk, en 
vegna sérþarfa þeirra er fátt til að útgefnu námsefni fyrir þá. Nú sem áður er það verkefni sérkennsluhópsins að 
þróa áfram núverandi skipulag og safna reynslu til að gera þjónustu við þennan hóp nemenda markvissari. 
 
 

Garðabær í júní 2004  
Erna Björk Hjaltadóttir deildastjóri. 



Ársskýrsla fagstjóra í stærðfræði 
 

Kennslustundir voru fimm á viku í 7. 8. og 9. bekkjum.  Í 10. bekk og flugferðum í 9.bekk voru þær sex. 
Mun þetta vera í samræmi við viðmiðunarstundaskrá. 
 
Stærðfræðikennarar 
Kynning á stærðfræðikennurum skólans er á Stærðfræðivef Garðaskóla (netfangið er: 
http://frontpage.simnet.is/karval/kennarar.htm).  Þar gefur að líta margvíslegar upplýsingar um 
kennarana sem kenndu stærðfræði á liðnu skólaári. 
 
Kennsluefni, kennsluaðferðir og tillögur um breytingar 
Kennsluefnið skiptist í meginatriðum í tvennt, annars vegar eru notaðar aðsendar kennslubækur frá 
Námsgagnastofnun og hins vegar námsefni sem fagstjóri og kennarar hafa samið. Með tilliti til nýrrar 
námskrár í stærðfræði hefur verið saminn verkefnabálkur bæði fyrir 9. og 10. bekk sem ber heitið 
"Þjálfun". Nýtt kennsluhefti var tekið í notkun eftir áramótin í 7. bekk og hefur verið tilraunakennt nú í 
vetur annað árið í röð. 
 
Kennsluaðferðir felast í útskýringum frá töflu og einstaklingsaðstoð. Unnið er að þrautalausnum og 
tölvur eru stundum notaðar sem lítið tíðkaðist áður. Tvö færanleg fartölvuver hafa reynst mjög vel.  
Breytingar eru ekki fyrirsjáanlegar í námsefni né kennsluháttum en haldið verður áfram að virkja 
áhugasvið nemandanna með notkun innlendra og erlendra verkefnabanka á netinu. Gamli góði 
blýanturinn og strokleðrið (sem og kjafturinn og krítin) verða samt áfram í fullu gildi. 
 

Mat á árangri, markmið og leiðir 
Að svo miklu leyti sem einkunnir milli ára eru samanburðarhæfar virðist árangurinn í heild ásættanlegur. 
Kennarar unnu saman að námsmati. Á fagfundum voru próf samin og aðlöguð námsefninu. Árangur 10. 
árgangsins á samræmda grunnskólaprófinu var þó í slakara lagi. Þótt árgangurinn væri nokkuð yfir 
landsmeðaltali var hann ekki yfir Reykjavíkurmeðaltalinu. Ýmsan samanburð og súlurit  má skoða á 
Stærðfræðivef Garðaskóla (http://frontpage.simnet.is/karval/samrprof04.htm)  þar sem bæði venjulegar 
einkunnir og normaldreifðar eru rannsakaðar. Hér gefur að líta töflu yfir árangur nemenda á liðnum 
árum. Árangurinn í stærðfræði í Garðaskóla hefur reyndar um áratugaskeið verið nokkuð ofan við 
Reykjavíkurmeðaltalið og oftast höfum við skipað 
eitt af 10 efstu sætum landsins.  Það er því 
umhugsunarvert að í ár gerum við ekki mikið meir, 
(annað árið í röð), en að hanga í meðaltali 
Reykjavíkurskólanna.   

Á myndinni hér til hliðar gefur að líta einkunnir 
liðinna ára, en varast ber að taka þennan 
samanburð of hátíðlega. Hægt er þó að bera 
saman normaldreifðar einkunnir með góðri 
nákvæmni og sést þá að framfarastuðull 10. 
bekkjar frá því í 7.bekk er ekki sem verstur eða 
0,33. 

Sjöundi bekkur tók einnig samræmt próf sem lagt var fyrir á haustönn og stóðu þau sig vel.  Vonandi 
verður hægt að vinna markvisst áfram með þeim góða efnivið sem þar er.  

Hvað fór úrskeiðis og hvað má til betri vegar færa? 
Ég get ekki fundið eitthvert eitt atriði sem blasir við að sérstaklega þurfi að færa til betri vegar. Kennarar 
eru allir góðir og gera sitt besta, samstarf er eins og best verður á kosið.  Ástæðan fyrir því að ekki tókst 
betur til með 10. árganginn er margþætt og samsafn af mörgum smáatriðum.   Það sem ég tel að við 
verðum að hafa ofarlega í huga næsta skólaár eru atriði eins og t.d.  hnitmiðaðri nýting hverrar 
kennslustundar, meira aðhald í heimanámi og betri verkefnaskil og fleiri stutt skyndipróf sem sýna stöðu 
mála og að gripið sé inn í um leið og eitthvað bjátar á.  
 

http://frontpage.simnet.is/karval/kennarar.htm
http://frontpage.simnet.is/karval/samrprof04.htm


Þó að við viljum ná umtalsverðum árangri á samræmdum prófum, þá er það ekki aðalatriði í sjálfu sér, 
heldur viljum við líka reyna finna þær leiðir sem  skila hverjum nemanda sem hæfustum út í lífið og til 
áframhaldandi náms. Þannig verður framvegis reynt að laga það sem betur má fara, skoða niðurstöður 
og leita leiða sem skila fyrst og fremst fyrirmyndarnemendum og vonandi um leið góðum árangri á 
lokaprófum.   

 
Um  flýtihópa og framhaldsdeildir 

Tveir flýtihópar voru starfræktir í 9. bekk, kallaðir flugferðir. Nemendur þessara hópa fara á tvöföldum 
hraða yfir námsefnið. Þeir nemendur luku því bæði við 9. og 10.bekkjar námsefni í vor og nokkrir tóku 
samræmt próf, lokapróf ásamt 10. bekkingum. Einn þeirra náði meira að segja 10,0 á samr. prófinu. 
Hefur það ekki gerst síðan 1994, eða fyrir 10 árum að nemandi í 9. bekk fekk 10,0 á samr. prófi.  (Sjá 
nánar á stærðfræðivefnum http://frontpage.simnet.is/karval/samrprof04.htm
Framhaldsdeildir í stærðfræði voru einnig starfræktar, en í þeim eru nemendur sem lokið hafa námsefni 
10. bekkjar (úr flugferðinni árið áður). Þeir leggja stund á námsefni framhaldsskólans. Nám þetta er 
metið til eininga í flestum framhaldsskólum landsins. 
Kennari flugferðanna var Kristín Bjarnadóttir, en kennari fjölbrautaáfanganna Ásta K. Pálmadóttir.    
Einnig ber að geta þess að Kristín Bjarnadóttir kom 9.bekkingunum okkar upp í annað sæti í KappAbel 
keppninni og margir góðir nemendur okkar tóku þátt í stærðfræðikeppni sem haldin er árlega á vegum 
Fjölbrautaskólans í Garðabæ.  
Lesa má nánar um þetta á stærðfræðivefnum  http://frontpage.simnet.is/karval/sidakarlsvalgeirs2.htm
 
Lokaorð  
Nám og kennsla á liðnum vetri tókst í alla staði vel til. Í 7. og 8. bekk var hefðbundið bekkjakerfi þar sem 
nemendur voru blandaðir að getu og fjöldinn frá 22 upp í 26 í hverjum bekk. Í 9. og 10. bekk var 
svokallað hópakerfi, sem kallast hægferðir, miðferðir, hraðferðir, flugferðir og framhaldshópar. 
Í þessu "ferðaskipulagi" er reynt að hafa nemendur í hægferðum mun færri en í venjulegum bekk. Rétt 
er að minnast einnig á að starfræktir voru mjög fámennir séráfangar undir leiðsögn Ólafs Ólafssonar 
sérkennara fyrir þá nemendur sem mestan stuðning þurftu. Nánar má lesa um þetta undir krækjunni: 
http://frontpage.simnet.is/karval/upplysingar.htm
 
Eins og áður greinir þurftu nokkrir nemendur sértæka aðstoð. Þar kemur sérkennslan til, en hún var í 
vetur starfrækt með miklum dugnaði undir stjórn Ernu B. Hjaltadóttur, Ólafs Ólafssonar og fleiri 
sérkennara. Sérkennslan hefur eflst með ári hverju enda hafa 
margir af nemendum liðins vetrar greinst með einhverja 
námsröskun. 

Aðstoð við heimanám í stærðfræði hefur verið starfrækt þrjá 
eftirmiðdaga í viku og verið einstaklega vel sótt af bæði eldri og 
yngri nemendum. Kerfi endurhæfingar sem gefur rétt til 
endurtökuprófa í stærðfræði stuðlar að mikilli sókn nemenda í 
aukaverkefni og upprifjunargögn sem þeir fá að vinna með í  
"aðstoð við heimanám"  stofunni. 

Verkefnasöfn og stærðfræðiþrautir má finna á Stærðfræðivef Garðaskóla undir liðnum "Ýmsar krækjur" 
http://frontpage.simnet.is/karval/kraekjur.htm.   10. bekkingum var bent á að sækja gömul samræmd 
próf, sem Námsmatsstofnun birtir á sínum upplýsingavef, prenta þau út og reikna. 

Að lokum skal stjórnendum skólamála í Garðabæ, skólastjórum og deildarstjórum innan skólans sem og 
samkennurum þakkað afbragðs gott og ánægjulegt samstarf. Einnig ber að þakka öðru starfsfólki, 
nemendum og foreldrum frábæra samvinnu. 

 
Garðabæ í  júní 2004 

Karl Valgeir Jónsson, fagstjóri í stærðfræði 
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Skýrsla Gæðanefndar  

Í gildandi lögum um grunnskóla er kveðið á um að grunnskólar skuli byggja upp innra mat á starfsemi 
skólans.  
 
Matið á að taka til allra þátta skólastarfsins og þar með allra starfsmanna.  

 Sérhver grunnskóli innleiðir aðferðir til að meta skólastarfið, 
 þar á meðal kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan skólans 
 og tengsl við aðila utan skólans. Á fimm ára fresti skal að frumkvæði  
 Menntamálaráðuneytisins gerð úttekt á sjálfsmatsaðferðum skóla.  
        (49.gr. Nr.66/1995) 

 
Frá árinu 1993 hefur verið unnið markvisst að sjálfsmati í Garðaskóla. Á þeim tíma hafa matsaðferðir tekið 
stöðugum breytingum. Tvívegis hafa sjálfsmatsaðferðir skólans verið metnar af aðilum á vegum ráðuneytis 
menntamála og í bæði skiptin fékk skólinn fyrstu einkunn. Til að sinna þessari vinnu í Garðaskóla er starf-
andi nefnd sem í eiga sæti  Guðrún Björg Egilsdóttir, Þorkell Jóhannsson og Sigurrós Ásgerður Gunnars-
dóttir.  
 
Starfið í vetur: 
Í upphafi skólaárs var ljóst að sjálfsmatsaðferðir Garðaskóla yrðu teknar til skoðunar af aðilum á vegum 
Menntamálaráðuneytis. Nokkur vinna nefndarmanna á haustmánuðum fór í að undirbúa og safna saman 
gögnum og gera þau aðgengileg fyrir úttektaraðila. Ljóst er að lokinni þeirri vinnu að halda þarf betur utan 
um alla pappíra er lúta að margs konar mati og áætlanagerð innan skólans. Niðurstöður úttektar 
ráðuneytisins voru jákvæðar og fékk skólinn fyrstu einkunn sem segir að í heild eru þessi mál í mjög góðu 
lagi. Í skýrslu úttektaraðila segir m.a. ,,Greinilega er lagður metnaður í sjálfsmatsstarfið og umbætur í kjölfar 
þess. Starfsfólk virðist hafa mikinn áhuga á framþróun skólans og teljum við að öflugt innra starfi og sjálfs-
mat sé þegar orðinn virkur þáttur í daglegu skólastarfi.” Þrátt fyrir að sjálfsmatsaðferðir þættu  fullnægjandi 
er alltaf eitthvað sem betur má fara. Úttektaraðilar bentu á að gögn um sjálfsmat væru ekki nógu sýnileg t.d. 
vantaði skýrslu gæðanefndar í ársskýrslu skólans.  
 
Í vetur voru lagðar fyrir nokkrar viðhorfakannanir. Þær byggðust á spurningalista sem settur var saman af 
starfsmönnum Kennaraháskólans í úttekt sem gerð var veturinn 1998 – 1999. Fyrsta könnunin fór fram í 
september og voru þá lagðar spurningar fyrir nemendur  
 
8. bekkja. Gekk sú framkvæmd mjög vel og lágu niðurstöður strax fyrir. Næst voru könnuð viðhorf foreldra til 
skólans. Könnunin var lögð fyrir í október í tengslum við foreldraviðtöl. Foreldrar voru mjög jákvæðir og gáfu 
sér góðan tíma til að sinna þessu verkefni.  
 
Á starfsdögum í febrúarmánuði í tengslum við vetrarfrí voru spurningalistar lagðar fyrir kennara og aðra 
starfsmenn. Þá var komið að nemendum 7. og 10. bekkja og fóru þær kannanir fram í  mars og apríl. Ekki 
vannst tími til að leggja könnunina fyrir 9. bekk vegna tímaskorts og álags vegna utanaðkomandi kannana 
sem gæðanefnd vissi ekki um þegar starfsáætlun vetrarins var gerð. Framkvæmd viðhorfakannana var með 
þeim hætti að þátttakendur svöruðu spurningum beint á tölvur skólans. Þessi háttur auðveldaði alla úr-
vinnslu og útprentun og einnig það að hafa kunnáttumanneskju í tölvumálum í nefndinni en mikið mæddi á 
Guðrúnu Björgu í þessari vinnu. Fartölvuverin nýttust einnig mjög vel í þessari vinnu. Vegna þess hve 
framkvæmdin og öll úrvinnsla gekk vel telur gæðanefndin að komi til greina að nota þessar kannanir alfarið 
við sjálfsmat í Garðaskóla og komi þær þá í stað Skólarýnis. Þess ber þó að geta að spurningarnar í 
könnununum þurfa að vera í stöðugri endurskoðun. 
 
Fleiri atriða er vert að geta sem ekki eru beinlínis uppi á borði gæðanefndar lengur en falla þó undir innra 
mat. Þar viljum við fyrst nefna starfsmannaviðtölin sem nú eru alfarið í höndum stjórnenda. Lítið hefur heyrst 



af almennu niðurstöðum þeirra en persónulegar upplýsingar úr þeim eru auðvitað trúnaðarmál. Almennar 
niðurstöður úr viðtölunum er nauðsynlegt að birta því þær geta gefið heilmiklar upplýsingar um skólastarfið. 
 
Þá er vert að nefna að mikil og almenn gagnrýni kom fram í öllum viðhorfakönnunum vetrarins á húsnæði 
skólans og aðbúnaði. Úrbætur og áætlanir í þeim efnum eru í höndum stjórnenda.  
 
Einn af mikilvægustu þáttum í innra matinu er gerð ársskýrslu skólans. Þar gera starfsmenn upp liðið starf-
sár og benda á leiðir til úrbóta. Í ársskýrslu er greinargerðum safnað frá stjórnendum, fagstjórum og fleirum. 
Þar koma fram ábendingar er varða stærstu þættina í skólastarfinu. Upplýsingar um innra starfið, hvaða 
árangur náðist á liðnu starfsári, ábendingar um hvað betur má fara og hvaða leiðir menn hyggjast fara til að 
bæta árangurinn. Öll þessi atriði eru að sjálfsögðu mikilvægur hluti hverrar skýrslu og þá um leið stór þáttur 
í innra mati skólans.  
 
Af verkefnum sem liggja fyrir næsta vetur má m.a. nefna endurskoðun sjálfsmatsáætlunar Garðaskóla. Þó 
svo nú liggi fyrir áætlun til næstu ára þá hyggjumst við leggja til nokkrar breytingar á henni í ljósi þeirrar 
reynslu sem fékkst af starfi vetrarins. Þá þarf að mati nefndarinnar að skýra betur hvaða aðilar innan 
skólans taka að sér það verkefni að túlka niðurstöður kannana. Hverjir leggja mat á það hvar umbóta er 
þörf í skólastarfinu og hverjir gera úrbótaáætlun í samræmi við það. 
 
Starf gæðanefndar í vetur gekk í alla staði mjög vel og var auk þess oft skemmtilegt og viljum við þakka 
þeim fjölmörgu sem áttu þátt í því með okkur.  
 
 

Garðabæ í júní 2004 
Guðrún Björg Egilsdóttir,  

Þorkell Jóhannsson og  
Sigurrós Ásgerður Gunnarsdóttir.  

 
  



Ársskýrsla tölvuumsjónarmanns  

Í byrjun ágúst 2003 tók ég við starfi tölvuumsjónarmanns í Garðaskóla.  Fyrstu vikurnar fóru í að 
kynnast tölvukerfinu og starfsfólki skólans. 
 
Nýir kennarar fengu fartölvur afhentar á þessum fyrstu vikum. Gallar í stýrikerfi Windows gerði það að 
verkum að mikið var um vírusárásir allan veturinn. Við urðum líka vör við þessa vírusa en sluppum að 
mestu leyti. Starfsmenn skólans voru duglegir að uppfæra vélarnar sínar og fóru eftir ábendingum frá 
mér til að forðast að fá vírusa inn á kerfið okkar. 
  
Keyptar voru sex nýjar tölvur fyrir sérkennsluna og vakti það mikla gleði hjá nemendum og kennurum. 
Garðabær gerði samning við tölvufyrirtækið Þekkingu um að uppfæra netþjóninn okkar í kerfi sem heitir 
Server 2003. Í samráði við yfirmenn skólans og mig var ákveðið að uppfæra 9. janúar 2004. Því miður 
fylgdu ýmsir vankostir þessari uppfærslu og er ennþá verið að skoða og lagfæra þau vandamál sem 
komu upp þá.  
 
Í skólanum eru um það bil 40 Dell tölvur sem eru að verða 4 ára, sem þýðir að þær eru ekki í ábyrgð 
lengur og ekki var gert við þær ef þær biluðu vegna kostnaðar. Því miður kom sú staða upp að margar 
af Dell vélunum voru ónýtar og var þá ákveðið að taka annað fartölvuver nemenda úr notkun og nota 
þær vélar fyrir kennara.  
 
Garðabær ákvað að endurnýja þessar Dell tölvur og var yfirmönnum og tölvuumsjónarmönnum boðið til 
stærstu tölvufyrirtækjanna til að skoða og kynnast fartölvum sem þessi fyrirtæki höfðu uppá að bjóða.  
Garðabær ákvað í framhaldi af þessum kynningum að taka tilboði Nýherja og verða tölvurnar afhentar í 
ágúst næstkomandi.  
 
Breyting var á tölvupósti hjá starfsmönnum í vor, ákveðið var að færa notendur í exchange server , 
þetta var mjög jákvætt og geta notendur nú nálgast póstinn sinn á vefpósti og séð allan eldri póst sem 
þeim gafst ekki kostur á áður.  
 
Það hefur borið á því í vetur að nemendur hafi stolið kúlunum úr músum á vélum sem eru í tölvuverum, 
einnig hefur verið nokkuð um skemmdir á fartölvuverum . Nemendur hafa líka lent í því að ef þeir hafa 
verið að vinna í forriti í fartölvum hafa þau ekki getað opnað skjölin sín á öðrum vélum, en í haust verða 
allar vélar með Office 2003 svo að þau vandamál eiga ekki að koma upp aftur  
 
Internet tenging hjá okkur er ekki nógu hraðvirk  fyrir þennan fjölda notenda, svo að nokkuð hefur borið 
á því að kennarar hafa verið að vinna heima við uppfærslur á vef og annað vegna slæmrar tengingar frá 
skólanum og út á netið.  
 

Garðabær í júní 2004 
Jónina Guðrún Skaftadóttir, tölvuumsjónarmarður. 

 



Kennsla í tölvu- og upplýsingatækni gekk vel í vetur.  Í 7. bekk voru nemendur einn tíma á viku í tölvu-
kennslu hálfan veturinn á móti kennslu á bókasafninu.  Kennari var Auður Edda Geirsdóttir.  Í 
kennslunni var lögð áhersla á ritvinnslu og myndvinnslu.  Nemendur unnu líka vélritunaræfingar í 
heimavinnu.  Nokkrir nemendur sem höfðu náð mikilli færni í fingrasetningu fengu að sleppa þeim 
æfingum. 
 
Í áttunda bekk fengu nemendur tvo tíma á viku í tölvuveri allan veturinn.  Annarsvegar var um 
hefðbundna tölvukennslu að ræða og hinsvegar íslenskukennslu, þar sem áhersla var lögð á ritun og 
uppsetningu.  Í tölvutímunum var lögð áhersla á tölvunotkun, þá sérstaklega Microsoft Office forritin.  
Einnig gerðu nemendur vélritunaræfingar. 
 
Í 9. og 10. bekk voru einungis valtímar í tölvum.  Nemendur gátu valið um forritun, margmiðlun, ensku- 
og upplýsingatækni og dönsku á vefnum.  Í forritun lærðu nemendur að forrita með VisualBasic.  Í  
margmiðlun lærðu nemendur að gera heimasíður, margmiðlunarefni á geisladiska og að vinna með 
kvikmyndir. Í ensku- og upplýsingatækni og dönsku á vef var lögð á hersla á tungumálakennslu með 
tölvum og Interneið mikið notað. 
 
Tvö fartölvuver eru í skólanum og voru þau nánast í stöðugri notkun.  Nánast allar kennslugreinar 
notuðu fartölvuverin í kennslu.  Á vorönn þurfti að taka annað fartölvuverið úr notkun vegna þess að 
kennaratölvurnar voru farnar að gefa sig og voru þá nemendatölvur notaðar fyrir kennara.   
 
Kennarar hafa þó nokkuð kvartað undan því að aðgangur að tölvum er ekki nógu góður.  Eins og er eru 
u.þ.b. tíu nemendur um hverja tölvu í skólanum.  Til að vel ætti að vera þyrftu að vera fjórir nemendur 
um hverja tölvu.  Kennarar hafa einnig kvartað undan því að tímafrekt og erfitt sé að færa fartölvuverið 
á milli stofa og að oft séu batteríin tóm.  Í mörgum tilfellum væri betra að hafa tölvuver sem tæki á móti 
heilum bekk sem kennarar gætu notað fyrir kennslu sína.  Nokkrir kennarar hafa líka sýnt áhuga á að 
hafa nokkrar tölvur inni í kennslustofunni sinni.  Best væri að blanda þessu saman, hafa einhver far-
tölvuver, tölvuver sem tæki á móti heilum bekk og væri aldrei bókað í fasta kennslu og tölvur í kennslu-
stofum þar sem við á. 
 
Kennsluráðgjafar grunnskóla Garðabæjar áttu reglulega fundi á skólaárinu. Áhersla var lögð á stefnu-
mótun í tölvu- og upplýsingatækni til næstu þriggja til fimm ára fyrir grunnskóla bæjarins. Þar sem 
skýrslan um framtíðarskipan tölvumála í grunnskólum Garðabæjar sem birt var í apríl 2000 rann út í 
ársbyrjun 2003. Vegna þessarar vinnu funduðu kennsluráðgjafar m.a. með tölvuumsjónarmönnum, 
skólastjórnendum, deildarstjórum og starfsmönnum fræðsluskrifstofu. Þrátt fyrir það tókst ekki að ljúka 
þeirri vinnu á skólaárinu en ákveðið var að kennarar fengju nýjar fartölvur fyrir skólaárið 2004 – 2005. 
 
Kennsluráðgjafar grunnskóla Garðabæjar áttu reglulega fundi á skólaárinu. Áhersla var lögð á stefnu-
mótun í tölvu- og upplýsingatækni til næstu þriggja til fimm ára fyrir grunnskóla bæjarins. Þar sem 
skýrslan um framtíðarskipan tölvumála í grunnskólum Garðabæjar sem birt var í apríl 2000 rann út í 
ársbyrjun 2003. Vegna þessarar vinnu funduðu kennsluráðgjafar m.a. með tölvuumsjónarmönnum, 
skólastjórnendum, deildarstjórum og starfsmönnum fræðsluskrifstofu. Þrátt fyrir það tókst ekki að ljúka 
þeirri vinnu á skólaárinu en ákveðið var að kennarar fengju nýjar fartölvur fyrir skólaárið 2004 – 2005. 
 
Kennsluráðgjafi fór í náms- og kynnisferð til Kuusankoski í Finnlandi, ásamt Elísabetu Benónýsdóttur 
og Steinunni Hall kennsluráðgjöfum í Hofsstaða- og Flataskóla og Hilmari Ingólfssyni skólastjóra Hofss-
taðaskóla.  Megin tilgangur ferðarinnar var að heimsækja fyrirtækið ReNet en það framleiðir hugbúnað 
til notkunar í kennslu. Einnig voru heimsóttir nokkrir skólar, m.a. til að sjá hvernig hugbúnaðurinn er 
nýttur í kennslu.  Kynntumst einnig starfseminni og aðbúnaði, sérstaklega varðandi tölvukennslu.  
 

Skýrsla kennsluráðgjafa 



Kennsluráðgjafi sótti eftirfarandi kynningar og námskeið á skólaárinu.  
 

• Ráðstefnuna UT-2004 sem haldin var í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ.  
• Íslensk fyrirtæki, Ecweb, Allra átta ehf., Áttan og Hugsmiðjan Epilica voru heimsótt og vef-

umsjónarkerfi þeirra skoðuð 
• Kynningarfundur Skýrr á upplýsingakerfinu Korkur fyrir grunnskóla sem 

byggir á sambærilegu kerfi fyrir framhaldsskóla. Hugmyndafræði 
kerfisins var kynnt og hvaða þættir eru inní því. Kynningin var haldin að 
beiðni Skýrr með hugsanlegt þróunarsamstarf við Garðabæ í huga. 

• Kynningarfundir hjá EJS, Opnum kerfum, Nýherja og Tæknival vegna 
væntanlegra kaupa á fartölvum fyrir kennara o.fl. 

• Kynning hjá Mentor vegna breytinga á Stundvísi. Kerfið verður flutt á 
Netið og gert miðlægt. 

• Kynning á vef Menntagáttar sem er alhliðavefur. Á vefnum er lögð áhersla 
að veita upplýsingar um skólamál m.a. með því að auðvelda aðgang að 
námsefni, upplýsingum og þjónustu á Netinu. 

• Fundur með Láru Stefánsdóttur ráðgjafa hjá Tristan - Þekking. Þar kynnti 
hún starf sitt hjá Tristan og bauð fram þjónustu sína. 
 
 

Garðabær í júní 2004 
Guðrún Björg Egilsdóttir, kennsluráðgjafi. 

 



Námsráðgjöf í Garðaskóla 
 
Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir helstu verkefnum og áherslum í starfi námsráðgjafa Garðaskóla 
skólaárið 2003 - 2004.  
 
Meginhlutverk námsráðgjafa er að vinna með nemendum, forráðamönnum, kennurum, 
skólastjórnendum, starfsmönnum skólans, starfsfólki á fræðslu- og menningarsviði og félags- og 
heilbrigðissviði Garðabæjar að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum 
nemenda.  
 
Mörg verkefni námsráðgjafa eru fastur liður í skólastarfi Garðaskóla en önnur mótast af aðstæðum og 
þörfum hverju sinni. Einstaklingsviðtöl vegna námsvals og framtíðaráforma, vanda tengdum námi, líðan 
og samskiptum eru sem fyrr umfangsmest í starfinu en hópráðgjöf og fræðsla hefur verið að eflast.  
  

 
Náms- og starfsráðgjöf 

 
Einstaklingsmiðuð ráðgjöf 
Alls komu 265 nemendur í viðtal til námsráðgjafa  í eitt skipti eða oftar. Forráðamenn 111 nemenda 
komu í viðtal eða höfðu samband símleiðis eða með tölvupósti. Af þeim voru nokkrir í reglulegu 
sambandi allan veturinn.  
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Mynd 1.  Fjöldi nemenda eftir bekkjardeildum og kyni sem komu til námsráðgjafa í 

einstaklingsviðtöl í  eitt skipti eða oftar. 
 
 
 
 
 
 



Einstaklingsmiðaða ráðgjöf má flokka í eftirfarandi þrjá flokka. 
 
1. Ráðgjöf við náms- og starfsval  
Náms- og starfsráðgjöf  miðar að því að nemendur efli og þroski þekkingu á sjálfum sér s.s. viðhorfum, 
áhuga, hæfileikum, getu og væntingum, námsleiðum, störfum og atvinnulífi til að auðvelda þeim 
ákvörðun um nám eða starf að loknum grunnskóla.  
Aðstoð námsráðgjafa felst  m.a. í: 

• könnun og greiningu á áhugasviði    
• mati og greiningu á styrkleikum og veikleikum einstaklinga með tilliti til náms- og starfa 
• miðlun upplýsinga um möguleika og framboð á námi og störfum 
• skipulagningu og heimsóknum í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu 

 
2. Persónuleg ráðgjöf  og stuðningur 
Persónuleg ráðgjöf og stuðningur er veitt nemendum forráðamönnum og kennurum. 
Ráðgjöfin snýst einkum um: 

• persónuleg og einstaklingsbundin  mál s.s. félags- og tilfinningalegan vanda, veikindi, 
sjálfstraust, sjálfsmynd o.fl.  

• samskiptavanda  s.s. einelti, ofbeldi,  hegðunarvanda, vináttu o.fl.  
• námstengdan vanda s.s. sértæka námserfiðleika, prófkvíða, námsleiða o.fl.  

Oft er um fjölþættan vanda að ræða 
 
3. Ráðgjöf um vinnubrögð  
Markmið fræðslu og ráðgjafar í námstækni er að nemendur kynnist hugsun,  viðhorfum, námsaðferðum 
og námsvenjum sem rannsóknir og reynsla hafa sýnt að eru árangursríkar. Nemendur fá m.a. aðstoð 
við:  

• að skoða og meta eigin námsaðferðir og námsvenjur 
• fræðslu og þjálfun í minnistækni, lestri á námsefni, glósugerð, o.fl.  
• leiðsögn um vinnulag í einstökum námsgreinum, heimanám, upprifjun fyrir próf, o.fl. 
  

 
 

Hópráðgjöf / fræðsla 
 
10. bekkur 
Nemendur fengu ráðgjöf og/eða fræðslu í minni hópum í aðstöðu námsráðgjafa eða  í stærri 
hópum í lífsleikniáfanga.   
Viðfangsefnin voru m.a.:  

• áhugasviðsgreining  
• námstækni, vinnulag og glósugerð í einstökum greinum  
• kynning á námi á almennu námi og verk- og starfsmenntun á framhaldsskólastigi 
• próf og prófundirbúningur 

 
9. bekkur 

• kynning á íslenska framhaldsskólakerfinu og inntökuskilyrðum á einstaka námsbrautir. 
 
8. bekkur 

•   kynning á  námsaðferðum, námsvenjum og lífsstíl  
 
7. bekkur 

• kynning á aðstöðu og starfi námsráðgjafa 
• samskipti og líðan 

 



Ýmis verkefni 
 
 
Gegn einelti í Garðabæ/verkefnastjórn 
Gegn einelti í Garðabæ er heiti á aðgerðaáætlun grunnskóla Garðabæjar til að vinna að bættum 
samskiptum, líðan og öryggi nemenda. Verkefnið hófst formlega haustið 2003 og markmiðið er að því 
verði viðhaldið um ókomin ár.  Námsráðgjafar eru í verkefnastjórn ásamt deildarstjórum Flata- og 
Hofsstaðaskóla og stýra framkvæmdinni í Garðaskóla auk þess að vinna að ýmis konar verkefna- og 
námsefnisgerð í tengslum við verkefnið. 
 
Nemendaráðgjöf 
Nemendaráðgjöf er jafningjastarf þar sem nemendur aðstoða nemendur. Tíu nemendaráðgjafar 
störfuðu með námsráðgjöfum að þessu verkefni síðasta skólaár. Tveir námskeiðsdagar voru haldnir fyrir 
nemendaráðgjafa í samstarfi við Holtaskóla í Keflavík, annar í sept. 2003 og hinn í jan. 2004. 
Nemendaráðgjafar taka þátt í móttöku og aðlögun nýrra nemenda, kynningu á skólanum og ýmsum 
verkefnum sem snúa að velferð og líðan annarra nemenda. Fundir voru haldnir með nemendaráðgjöfum 
vikulega. 
 
Hádegisklúbbur 
Á vorönn var gerð tilraun í samvinnu við nemendaráðgjafa með hádegisklúbb fyrir nemendur sem finna 
sig illa félagslega í skólanum. Um tíu nemendur komu að jafnaði í aðstöðu námsráðgjafa í 
hádegishléum tvisvar í viku til að spila og spjalla. Að mati námsráðgjafa, nemendaráðgjafa og 
nemendanna sjálfra gafst tilraunin vel.  
 
Önnur verkefni 
• skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda í skólanum  
• stelpuklúbbi í samvinnu við félagsmiðstöð komið af stað (félagsleg styrking)  
• kynning á verkefninu Gegn einelti m.a. á opnum morgunverðarfundi f. starfsmenn Garðabæjar, 

starfsmenn íþróttahúss og vinnuskóla. 
• greinar  skrifaðar  í fréttabréf skólans:  
• skráning fundargerða nemendaverndarráðs 
• umsjón með fundum með skólaliðum og deildarstjórum 
• umsjón og undirbúningur að kynningar- og skemmtifundi með foreldrum í 10. bekk  
• aðstoð við próftöku  nemenda með  sértæka námserfiðleika 
• undirbúningur og leiðsögn á Gagn og Gaman dögum í Garðaskóla 
• þátttaka í forvarnarverkefninu ,,Vertu frjáls” í lífsleikni í 10.bekk  
• bæklingur útbúin fyrir nemendur í 10. bekk um undirbúning fyrir samræmd próf 
• kynningar og heimsóknir í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu 
• skipulagning og kynning á Garðaskóla fyrir nemendur í Flata- og Hofsstaðaskóla 
• þátttaka  í  starfskynningarverkefni fyrir nemendur í 9. bekk í samstarfi við skóla í  Teningen í 

Þýskalandi. 
• kynningarfundur fyrir forráðamenn væntanlegra nemenda í 7.bekk 
• undirbúningur, skipulagning og umsjón með könnun á samskiptum og líðan í samstarfi við 

Námsmatsstofnun og fyrirlögn á könnun um samskipti og líðan  í Flataskóla og Hofsstaðaskóla 
• fræðsla f. starfsmenn vinnuskóla Garðabæjar um einelti og persónulegan og félagslegan vanda 

nemenda   
 
 
 
 
 
 
 



ENDURMENNTUN/VIÐHALD FAGÞEKKINGAR 
 

Námsráðgjafar sóttu eftirtalin námskeið og fræðslufundi á skólaárinu:  
• Ráðstefna um einelti á vegum norrænu ráðherranefndarinnar, Stokkhólmur 22.9.  – 23.9. 

2003 
• Námstefna um gerð áhugasviðskannana, KHÍ 17.10. 2003 
• Námskeið í uppbyggingarstefnu og heimsókn í 4 unglingaskóla, Minneapolis 19.2.- 26.2 

2004  
• Fræðslustarf og stjórnun, Háskóli Íslands,  sept. – des. 2003 
• Forysta og stjórnun breytinga Háskóli Íslands,  jan. – maí 2004 
• Kynning á forvarnarverkefninu “Barnið” , ÓB ráðgjöf, apríl 2004 
• Að spinna í vefinn, Símenntunarstofnun KHÍ  apríl - maí 2004 
• Náms- og kynnisferð til Hollands 8.6 – 13.6. 2004 

 
 

LOKAORÐ 
  
Námsráðgjafar vilja áfram leggja áherslu á náms- og starfsráðgjöf sem mikilvægan og sýnilegan þátt í 
starfi þeirra. Áhersla verður áfram lögð á að efla hópráðgjöf auk þess sem stefnt er að gerð vefsíðu með 
gagnlegum upplýsingum vegna náms- og/eða starfsvals fyrir nemendur, forráðamenn og kennara. 
 
Námsráðgjafar eru í verkefnisstjórn aðgerðaáætlunarinnar Gegn einelti í Garðabæ og hafa umsjón með 
skipulagningu og framkvæmd verkefnisins í Garðaskóla. Næsta skólaár verður áhersla lögð á viðhald 
fræðslu til starfsmanna, fræðslu fyrir nýja starfsmenn, fræðslu til forráðamanna og markvissar 
uppbyggingar á fræðslu til nemenda í tengslum við lífsleikni.  
 
Námsráðgjafar hafa hug á að efla enn frekar það skipulega hópastarf sem hófst í vetur með nemendum 
sem eru lagðir í einelti, eru óöruggir eða eiga erfitt uppdráttar félagslega. Nokkrir nemendaráðgjafar 
skólans stóðu sig vel í þessu starfi og stefnt er að því að efla þetta starf enn frekar auk þess að festa 
virka nemendaráðgjöf  enn frekar í sessi við skólann. 
 
Á næsta skólaári er stefnt að samvinnu við íslenskudeild um fræðslu og stuðning við nemendur í 
hægferðarhópum og frekari eflingu hópráðgjafar og stuðning við lífsleikninám í 7. og 8. bekk.  
 
Námsráðgjafar hafa áhuga á að þróa og aðlaga hugmyndafræði Uppbyggingarstefnu  í starfi sínu og 
jafnframt taka þátt frekari innleiðingu uppbyggingar í skólastarfinu í heild í samvinnu við stjórnendur og 
fleiri áhugasama. 
 
Að lokum viljum við þakka stjórnendum, samstarfsfólki og skólayfirvöldum auðsýnda velvild og skilning 
á starfi okkar. Við munum áfram leitast við að bæta og þróa námsráðgjöf við skólann. 
 
 
 

Garðabæ í júní 2004 
 

Ásta Gunnarsdóttir og  
Sigríður Dísa Gunnarsdóttir 
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Fréttablað Garðaskóla  

Viðauki  



 



Velkomin í Garðaskóla 
Móttaka nýrra 

nemenda 

 

Ástundun - skólasókn 

 

Handbók nemenda 

 

Samskipti og skólaandi 

 

Félagsmiðstöðin 

 

Gegn einelti  

í Garðabæ 

 

Leiklist 

 

Uppbygging - 
Restitution 

 

Fréttabréf 
Garðaskóla 

Skólabyrjun  

Nemendafjöldi í hámarki 

Skólastarf í Garðaskóla hófst formlega 18. ágúst þegar kennarar 
mættu til starfa að loknu sumarleyfi. 
Skólasetning er hinn 25. ágúst og kennsla hefst samkvæmt 
stundaskrá þriðjudaginn 26. ágúst. 
Skólastjóri býður alla þá sem taka þátt í starfi Garðaskóla, 
nemendur, starfsmenn og foreldra hjartanlega velkomna til 
starfa. 
Megi veturinn sem framundan er verða starfsamur og gifturíkur. 
 

     Skólastjóri 

Ljóst er að nemendafjöldi í Garðaskóla verður í vetur hinn mesti í sögu skólans. Áætlað 
er að nemendur verði alls um 730-740. Þetta er mikil fjölgun á skömmum tíma. Til 
samanburðar voru aðeins um 580 nemendur í skólanum skólaárið 2000-2001. Þeim 
fjölgaði í um 715 á síðasta skólaári. Skólinn er því nú í hópi fjölmennustu grunnskóla 
landsins og langfjölmennasti unglingaskólinn. 
Samkvæmt gildandi spám fækkar nemendum á næsta skólaári og þvínæst munu 
breytingar í Flataskóla og Hofsstaðaskóla hafa umtalsverð áhrif á nemendafjölda Garða-
skóla. Nemendur á Álftanesi munu síðan sækja heimaskóla sinn til framtíðar og ekki er 
von á 8. bekkingum þaðan á næsta skólaári. Garðaskóli mun því á næstu árum geta te-
kið á móti auknum fjölda nemenda í 8.-10. bekk sem flytja í ný hverfi Garðabæjar. 

Meðal efnis í 
blaðinu:  

2.tbl. 27. árg. 
ágúst 2003 



 

Áhugasamir nýnemar 

Móttaka nýrra nemenda 

Ástundun – skólasókn 

Í vetur hefja um 200 nýir nemendur nám í Garðaskóla. Nýnemar koma úr Flata-, 
Hofsstaða- og  Álftanesskóla auk þeirra sem eru nýfluttir. 

Á liðnu vori heimsóttu námsráðgjafar Garðaskóla nemendur í Flata- og Hofsstaða-
skóla og kynntu þeim skólastarfið.  Þá hafa allir nemendur skólanna þriggja komið 
í heimsókn og skólinn bauð öllum foreldrum nýrra nemenda til kynningarfunda á 
sl. vori. 

Reynt er eftir megni að aðstoða nýja nemendur við að fóta sig í nýjum skóla og 
reynslan hefur kennt okkur að það gangi yfirleitt að óskum. Við tökum vel á móti 
nýjum nemendum og eldri nemendur og starfsmenn skólans eru reiðubúnir að 
veita þá aðstoð sem með þarf. Rétt er að benda nýjum nemendum á að tveir náms-
ráðgjafar skólans þær Sigríður Dísa Gunnarsdóttir og Ásta Gunnarsdóttir eru 
ávallt til viðtals og greiða góðfúslega úr vanda nemenda.  Þá eru nemendur hvattir 
til að leita til umsjónarkennara sinna eða stjórnenda skólans ef þeir eru óöruggir í 
skólanum. 

Góð skólasókn er ein af mikilvægum forsendum þess að nemendur nái sínu besta í 
námi.  Í samvinnu við foreldra mun verða tekið ákveðið á málum þeirra nemenda 
sem kunna að slaka á í skólasókn. Ekki er hægt að sætta sig við að nemendur mæti 
illa og séu óstundvísir. Skólinn gefur út sérstakar reglur um skólasókn en raun-
verulega eiga allir sem að skólanum standa að setja sér eftirfarandi einfalda reglu: 
Nemendur sækja skóla dag hvern og gera sér far um að mæta stundvíslega til 
starfa sinna. 

Skólinn treystir nemendum fyrir skólasókn sinni en ef þeir reynast ekki traustsins 
verðir eru foreldrar kallaðir til ábyrgðar. Lagaskylda skólans er að gera foreldrum 
viðvart þegar út af ber. Alvarleg vanhöld á skólasókn eru tilkynnt fræðslu- og 
barnaverndaryfirvöldum. 

Reglur um skólasókn eru birtar í handbók nemenda og á heimasíðu skólans. 

Handbók nemenda 
Eins og undanfarin ár fá nemendur í byrjun skólaárs afhenta án endurgjalds Hand-
bók nemenda. Handbókin er eins konar dagbók og er ætlað að auðvelda 
nemendum að skipuleggja vinnu sína. Í bókina skrá þeir heimanám og námsá-
ætlanir sínar.    

Kennarar og forráðamenn skrá athugasemdir í bókina og umsjónarkennarar 
nemenda yfirfara bókina vikulega. 

Í vetur er það nýlunda að ritið Samskipti og skólaandi er prentað og bundið með 
handbókinni. 
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Samskipti og skólaandi 

Mikilvægt er að allir temji sér góða umgengni á jafnstórum vinnustað og 
Garðaskóli er.   

Í skólanum eru ekki fatahengi, heldur er nemendum fenginn aðgangur að 
geymsluskáp þar sem þeir eiga að geta geymt lausamuni á meðan þeir 
stunda nám í skólanum. 

Nemendur fá aðgang að nemendaskáp gegn 1500 króna tryggingargjaldi 
sem þeir fá að fullu endurgreitt að vori svo fremi að skápi sé skilað 
hreinum og ókrotuðum ásamt heilum talnalási.   

Reglur um nemendaskápa er að finna í handbók nemenda. 

Í haust hafa verið settar upp bráðabirgðahillur fyrir skammtímageymslu á 
skófatnaði í nýjum anddyrum skólans. Skólinn getur ekki borið ábyrgð á 
skófatnaði sem geymdur er þar og eftir sem áður er mælst til þess að 
nemendur geymi skófatnað sinn í nemendaskápum og nemendur hvattir 
til að nota inniskó á skólatíma. 

Þá mun áhersla lögð á að nemendur gangi vel um, gangi frá á eftir sig að 
loknum máltíðum og noti ruslafötur fyrir matarleifar, umbúðir og annað 
sorp. 

Nemendur verða hér eftir sem endranær kallaðir til þess að ,,sópa” að 
loknum löngu frímínútum og hádegishléi.  

Umgengni 
-nemendaskápar og skóhillur 

Í fyrravetur  kom út í fyrsta sinn ritið Samskipti og skólaandi:  Marklínur – 
samskipta- og umgengnisreglur.    

Í ritinu er á skýran hátt fjallað um þær samskipta- og umgengnisreglur sem 
gilda í Garðaskóla og hvaða leiðir séu farsælar til að skapa góðan skólaanda 
og árangursríkt skólastarf. 

Í vetur er efni þessa rits prentað í Handbók nemenda, en einnig gefið út sem 
einstakt hefti sem foreldrar fá í hendur á fyrsta foreldradegi. 

Nemendur og foreldrar eru hvattir til þess að kynna sér vel efni þessa 
bæklings en hann er einnig að finna á heimasíðu skólans:  
www.gardaskoli.is 
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Félagsmiðstöðin  
Garðalundur 

- félagslíf  nemenda Garðaskóla - 

Mataraðstaða nemenda 

Vetrardagskrá félagsstarfsins í Garðalundi hefst 3. september með opnu húsi. 
Félagsstarfið er ætlað nemendum Garðaskóla í 7. til 10. bekk. Opið verður á 
mánudögum og miðvikudögum frá kl. 19 til 22.  Einnig er opið á föstudögum 
fyrir nemendur í 8. til 10. bekk frá kl. 19 til 22.30.  

Dagskrá er á vegum nemendafélags Garðaskóla og starfsmanna Garðalundar 
og auglýst hverju sinni. 

Dansleikir verða á u.þ.b. fimm vikna fresti og oftast á föstudögum. Dansleikir á 
haustönn verða 19. sept., 31. okt., og jólaball 5. desember.  

Opnunardansleikur fyrir nemendur í 8. til 10. bekk verður föstudaginn 19. 
september og stendur frá kl. 20.30 til 24.  Nemendur í 7. bekk fá að sækja sinn 
fyrsta dansleik á jólaballi 5. desember. 

Aðrir stærri viðburðir í félagslífi eru; Þátttaka nemendaráðs á Landsmót Samfés, 
samtaka félagsmiðstöðva 4. til 6. október í Borgarnesi, Afmælisdagur skólans og 
Gagn og gaman dagar 11.-  til 14. nóv. Stílkeppni félagsmiðstöðva 22. nóv., 
Söngkeppni í janúar, Samfésball, og árshátíð 11. mars. 

Félagsmálafræði er í boði sem valgrein fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. Tveir 
hópar verða í vetur með um 20 nemendur samtals.  Nemendur félagsmálaf-
ræðinnar koma að miklu leyti til með að skipuleggja félagslíf vetrarins, fá 
fræðslu sem viðkemur félagsmálum og undirbúa og framkvæma ýmis verkefni 
og viðburði.  

Klúbba- og námskeiðahald hefst fljótlega í skólabyrjun. Lögð verður áhersla á 
leiklist, stuttmyndagerð, hljómsveitastarf, ljósmyndun (á haustönn) og skíða-
hópar  taka til starfa eftir áramót.  Nánari upplýsingar upplýsingar um dags-
krána og fréttir má nálgast á heimasíðu Garðalundar www. gardalundur.is.  

Sími félagsmiðstöðvar er 590 2575 og sími forstöðumanns er 590 2570. 

Sem fyrr verður áhersla lögð á að bjóða nemendum upp á góða og holla 
fæðu af ýmsu tagi.    

Enn hefur ekki verið komið upp fullkomnu mötuneyti við skólann og 
miðast framboð að sjálfsögðu við þær aðstæður sem nú er búið við. 

Í vetur verður rekinn áróður fyrir hollustu og stefnt að því auka framboð á 
kjarngóðri og hollri fæðu. 

Skólafélagar við Skógafoss 
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Gegn einelti í Garðabæ 

Leiklist  

nemendur og 
foreldrar verða varir 
við þetta starf og 
vonir standa til að 
okkur takist sem best 
að bægja frá okkur 
einelti og öðrum nei-
kvæðum sam-
skiptum.    

Nú í vetur munu grunn-
skólar bæjarins starfa 
saman að sameiginlegu 
verkefni sem hlotið 
hefur nafnið ,,Gegn ein-
elti í  Garðabæ. “  
Markmiðið er að hér í 
bænum verði einelti 
ekki liðið og allar 
þekktar og færar leiðir 
til að sporna gegn því og 
uppræta verði notaðar.  
Til þess að það takist  
þurfa starfsmenn að 
standa saman, fræðast 
og læra þær aðferðir 
sem reynst hafa best í 

baráttu við þennan vá-
gest.   

Starfið hófst formlega á 
starfsdögum í ágúst 
þegar allir starfsmenn 
grunnskólanna í Garða-
bæ sóttu fyrsta fræðslu-
fundinn í röð sex funda 
sem haldnir verða í 
vetur. 

Í hverjum skóla verða 
settir á fót vinnuhópar 
sem vinna með verk-
efnisstjórn sem sam-
hæfir starfið í Garðabæ. 

Að sjálfsögðu munu 

Leiklistarlíf Garðaskóla 
og Garðalundar tók á 
síðastliðnu skólaári á-
nægjulegan fjörkipp. 
Nemendur 10. bekkjar 
settu upp undir stjórn 
Þórunnar Ernu Clausen, 
leikstjóra,  glæsilegan 
söngleik, ,,Grease.”  
Þórunn Erna er Garð-
bæingur og fyrrum 
nemandi í Garðaskóla. 

Söngleikurinn var 
sýndur allmörgum 
sinnum fyrir fullu húsi 
og hlaut feiknalega góð-
ar viðtökur áheyrenda. 

Nú er von á góðu því 
Þórunn Erna Clausen 
hefur fengist til skólans 
og mun vinna með um 
60 nemendum skólans í 
leiklistarvali í 9.- og 10. 
bekk.   

Vitað er að meðal 

nemenda Garðaskóla 
leynast miklir og fjöl-
breyttir hæfileikar og 
stefnt er að því að styðja 
nemendur til þess að 
setja upp stórt leikverk 
eða söngleik á þessu 
skólaári.  Það er félags-
miðstöðin Garðalundur 
og Garðaskóli sem vinna 
saman að þessu verkefni 
í samstarfi. 
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Vel heppnuð nemendasýning ,,Grease.” 



Garðaskóli - V/Vífilsstaðaveg - Sími: 590 2500 - Fax: 590 2501 

Netfang: gardaskoli@gardabaer.is 

Heimasíða Garðaskóla: www.gardaskoli.is 

 

Skrifstofa skólans er opin frá kl. 7.45-16.00.   

Skólaritarar: Anna María Bjarnadóttir og Soffía Jacobsen, fulltrúi skólastjóra 

 

Skólastjóri:  Ragnar Gíslason. ragnarg@gardabaer.is, 

Aðstoðarskólastjóri: Þröstur Guðmundsson. throstur@gardabaer.is 

 

Forstöðumaður Garðalundar: Gunnar Richardson. gunnarrich@gardabaer.is 

 

Deildarstjórar: 

7. bekkur:     Helga María Ólafsdóttir. helgamo@gardabaer.is 

8. bekkur:     Hafdís Bára Kristmundsdóttir.  hafdisb@gardabaer.is 

9. –10. bekkur:   Ingibjörg Anna Arnarsdóttir  ingibjorga@gardabaer.is 

    (Rebekka Cordova tekur við 9. bekknum á ný um áramót). 

Deildarstjóri sérkennslu: Erna Björk Hjaltadóttir.  erna@gardabaer.is 

 

Félagsmiðstöðin Garðalundur og Garðaskóli deila húsnæði og starfa saman að félagsmálum nemenda.  
Að öllu jöfnu gilda sömu reglur um starfsemi Garðalundar og Garðaskóla. 

 

Skólasafn skólans er opið alla daga frá kl. 8.00-15.30.  Skólasafnkennari:  Stefanía Júlíusdóttir. 

 

Hjúkrunarfræðingur skólans er Ása Sjöfn Lórensdóttir.  Skólalæknir er Ásmundur Jónasson. 

 

Skólasálfræðingar eru Trausti Valsson og Brynjólfur G. Brynjólfsson.  Þeir hafa aðsetur á skólaskrifstofu 
Garðabæjar, sími 525 8500. Sálfræðingarnir hafa og aðstöðu til viðtala í Garðaskóla. 

 

Námsráðgjafar skólans eru Ásta Gunnarsdóttir astag@gardabaer.is og Sigríður Dísa Gunnarsdóttir 
sigridurd@gardabaer.is eru báðar í fullu starfi og til viðtals alla skóladaga.  Nemendur og foreldrar geta 
pantað viðtal hjá þeim eftir þörfum í aðalsíma skólans 590 2500.  

Gott að vita  
- ýmsar upplýsingar - 
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Fréttabréf Garðaskóla 
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ágúst 2003 
 

Fréttabréfinu er dreift til allra nemenda 
skólans og er ætlað þeim og forráða-

mönnum þeirra. 

 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 

Ragnar Gíslason, skólastjóri. 

 

Umbrot og hönnun:  

Soffía Jacobsen, ritari. 

 

Upplag: 850 eintök. 

 

Heimasíða: http://www.gardaskoli.is 

Netfang: gardaskoli @gardabaer.is 

Síðastliðið vor var öllum starfsmönnum Garðaskóla boðið á námskeið hjá Diane 
Gossen, kanadískum kennslufræðingi, þar sem fjallað var um samskiptaaðferðir 
sem náð hafa samheitinu ,,Uppbygging(Restitution).” 

Kennarar og starfsmenn Garðaskóla hafa byrjað að prófa þessar aðferðir með 
góðum árangri.  Deildarstjórar sóttu námskeið í Minnesota á sl. vetri og skólinn 
hefur fengið styrk frá Kennarasambandi Íslands til að þróa þessar aðferðir á 
þessu skólaári. 

Uppbyggingaraðferðinni er lýst að hluta til í bæklingnum ,,Samskipti og skóla-
andi.”  Hann er að finna á heimasíðu skólans og foreldrar munu einnig fá hann 
afhentan á fyrsta foreldradegi vetrarins. 

Í stuttu máli má segja að uppbyggingunni sé ætlað að auðvelda lausn á sam-
skipta- og agamálum þannig að allir aðilar mála gangi sterkir til leiks á ný.  Það 
er gert með því að leggja áherslu á að enginn stjórni eigin hegðun annar en 
einstaklingurinn sjálfur.  Uppbyggingunni er ætlað að aðstoða nemendur við að 
ná stjórn á eigin hegðun og öðlast við það styrk, ábyrgðarkennd og aukið sjálfs-
traust. 

Garðaskóli færir Búnaðarbanka Íslands hjartans þakkir fyrir myndarlegan 
stuðning við námskeiðið sem haldið var í Skíðaskálanum í Hveradölum í júní sl. 

Uppbygging – Restitution: 
Allir starfsmenn á námskeiði 

 Upplýsingar  
- heimasíða - 

 

 Allar helstu upplýsingar um skólann á að 
vera hægt að nálgast á heimasíðu hans:  

www.gardaskoli.is .   
 

 Vert er að vekja athygli á því að skólinn 
býður foreldrum og nemendum upp á að fá 
sendar upplýsingar um skólasókn nemenda 

með tölvupósti.  
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Fréttabréf 
Garðaskóla 

Viðhorfakönnun 
 

Einkar jákvæð viðhorf foreldra til Garðaskóla   
Í lok október tóku um 70% foreldra Garðaskóla þátt í könnun á viðhorfum 
foreldra til Garðaskóla.   Framkvæmdin gekk vel og í stuttu máli má líta á 
niðurstöður sem ótvíræða traustsyfirlýsingu foreldra enda viðhorf þeirra til 
skólans einkar jákvæð: 

 

Almennt eru foreldrar ánægðir með innra starf skólans, kennara hans, 
kennsluhætti, agamál og samskipti.  Skipulag skólans og ferðakerfi í  9. og 
10. bekk fær góða dóma.   Ánægja ríkir með starfsemi félagsmið-
stöðvarinnar 

 

Það sem foreldrum finnst helst ábótavant eru þrengsli vegna fjölda 
nemenda,  slök mataraðstaða, skortur á viðhaldi skólabyggingar og margir 
hafa áhyggjur af því að nemendur “týnist” vegna mikils nemendafjölda.    
Þá voru foreldrar bæði duglegir að þakka fyrir það sem vel þykir gert og 
benda á það sem betur mætti fara.  Hvort tveggja er mjög jákvætt og þegið 
með þökkum af starfsmönnum skólans. 

 

Nánar er fjallað um niðurstöður könnunarinnar á heimasíðu Garðaskóla 
http://www.gardaskoli.is. 

Meðal efnis í 
blaðinu:  

3.tbl. 27. árg. 
desember 2003 

Frá skólastjóra 
 

Jákvætt viðhorf til 
Garðaskóla 

 
Skóli er samfélag 

 
Dagur skólans 

 
Hvert á að leita? 
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Viðtalstímar 

 
Samstarf  

skóla og heimila 
 

Gagn og gaman 
 

Haustannarpróf  
 

Frá foreldraráði  
 

Skóladagatal 



Frá skólastjóra 
Frá hausti hefur skólastarf í Garðaskóla verið með besta móti.  Nemendafjöldi 
hefur aldrei verið meiri, en tæplega 740 nemendur stunda hér nám í vetur.  Á 
köflum er æði þröngt um nemendur en þeim til hróss má segja að þeir hafa 
brugðist við af stakri þolinmæði.  Allflestir nemendur sýna aðstæðum skilning og 
eru umburðarlyndir í garð hvers annars.  Það má þó ekki mikið út af bregða og oft 
er dagamunur á nemendum og þegar margir hækka róminn í jafnstórum hópi er 
stutt í óþægindi vegna hávaða í matsölu og á göngum skólans. Umgengni hefur 
batnað en þarf  þó að verða miklu betri. 

 

Í þessu fréttabréfi skólans er tæpt á því helsta sem hefur verið á döfinni í vetur 
ásamt því að litið er til næstu annar. 

Í fréttabréfinu er greint frá nýlegri könnun á viðhorfi foreldra til Garðaskóla og í 
stuttu máli má segja að foreldrar beri almennt gott traust til skólans.  Það er vel 
því hér í skólanum starfar harðsnúið lið mjög hæfra og metnaðarfullra kennara.  
Það er ekki heiglum hent að vinna með unglingum sem eru kröfuharðasti 
nemendahópurinn.  Hér í Garðaskóla vinnum við hörðum höndum að því að 
skapa nemendum jákvætt og krefjandi námsumhverfi.  Við gerum kröfur til 
nemenda að þeir verði góðir námsmenn og keppi við sinn verðugasta keppinaut – 
sjálfan sig.   Til þess verða þeir að temja sér sjálfsaga sem m.a. birtist í góðri skóla-
sókn, vinnusemi og háttvísi. 
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Fréttabréfinu er dreift til allra nemenda skólans og  

er ætlað þeim og forráðamönnum þeirra. 

 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Ragnar Gíslason skólastjóri. 

 

Umbrot og hönnun: Soffía Jacobsen, ritari 

 

Upplag: 850 eintök. 

 

Heimasíða: http://www.gardaskoli.is. Netfang: gardaskoli @gardabaer.is 

Jákvæð viðhorf til Garðaskóla 



Skóli er samfélag 
Sífellt aukast kröfur til grunnskólans.  Meginábyrgð á uppeldi nemenda og umhirðu færist 
ískyggilega nær skólastarfinu.  Slíkt er í sjálfu sér skýranlegt miðað við þróun þjóðfélagsins, 
en það eru takmörk á því hvað skólinn ræður við.  Ef heimilin gefa eftir uppeldið er voðinn 
vís.  Skólinn er fræðslustofnun sem hefur einnig það hlutverk að taka þátt í uppeldi nemenda 
– ekki annast það. 

 

Skólinn er fræðslustofnun sem getur boðið upp á samfélag sem er ekki spegilmynd af samfé-
laginu heldur raunverulegt samfélag.  Í því felst galdurinn.  Við í skólanum getum kennt 
nemendum að sinna starfi sínu,  vinna í samfélagi, leggja sig fram af metnaði og sýna sam-
ferðamönnum sínum virðingu, kurteisi og tillitssemi.  Ef okkur tekst að skapa gott og 
metnaðarfullt skólasamfélag lætur árangur ekki á sér standa.  Þetta starf þarf að vinna í sam-
vinnu allra, nemenda, starfsmanna skólans, foreldra og bæjaryfirvalda. 

 

Jafnframt því sem skólastjóri árnar öllum þeim sem koma að Garðaskóla heilla og velfarnaðar 
á komandi ári vill hann þakka einkar áhugasömu og metnaðarfullu starfsfólki skólans fyrir 
vaska framgöngu á haustönn.   Þá óskar skólastjóri nemendum til hamingju með dugnað og 
ástundun í námi sínu.   Langflestir hafa lagt sig fram og megi þeir uppskera erfiði sitt með 
góðum árangri.   Það býr mikið í nemendum Garðaskóla. 

 

Foreldrum er þakkað fyrir einkar gott samstarf.  Þá er yfirvöldum í Garðabæ þakkað fyrir 
öflugan stuðning á árinu sem senn er liðið. 

      Lifið heil 

 

     Ragnar Gíslason, skólastjóri Garðaskóla   
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Starfsmenn Garðaskóla vorið 2003 



Dagur skólans- 

bls. 4 Fréttabréf Garðaskóla 

Í Garðaskóla hefur í áranna rás verið hefð fyrir því að minnast afmæli skólans 
með því að tileinka skólanum einn dag.  Að þessu sinni hittust nemendur í 
íþróttamiðstöðinni þar sem fram fór mikil skemmtun.  Aðsókn var feykigóð og 
ekki annað að sjá að bæði þátttakendur og áhorfendur skemmtu sér hið besta. 

Enn á ný höfðu nemendur betur í viðureign sinni við starfsmenn skólans í 
knattspyrnu.  Það munaði þó mjóu: 4-3! 
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Samkvæmt annarri grein grunnskólalaga skal leitast við að haga námi og starfi þannig að 
komið sé til móts við eðli og þarfir hvers og eins. Starfsmenn Garðaskóla hafa þetta 
markmið ofarlega í huga í sínu daglega starfi.  

 
Nemendum er uppálagt að sýna öðrum virðingu, tillitssemi og að temja sér heilbrigðan 
metnað fyrir námi sínu og lífi svo að sérhver einstaklingur fái notið sín á eigin forsendum. 
Þrátt fyrir fögur fyrirheit geta komið upp aðstæður sem óæskilegar teljast. Þá er mikilvægt 
að brugðist sé eins skjótt við og kostur er við lausn mála til að koma þeim í rétt horf á ný.  
Best er að foreldrar/nemendur snúi sér fyrst til umsjónarkennara sem getur leitt mál áfram 
til fleiri þegar á þarf að halda. 

 
Hér að neðan er getið nokkurra atriða í þessu sambandi.  Skólastjórnendur eru skólastjóri, 
aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar hvers árgangs auk sérkennslustjóra. 

 
 Hvert á að leita? Aðrir sem koma að 

málinu. 
Einelti umsjónarkennari 

skólastjórendur  
námsráðgjafar 

sálfræðingur 
eineltisteymi 

Hegðunarörðugleikar 
 

umsjónarkennari 
sérkennari  
skólastjórnendur 

námsráðgjafar 
sálfræðingur 

Námsörðugleikar umsjónarkennari 
sérkennari 
námsráðgjafar 
skólastjórendur 
fagstjórar 

sálfræðingur 
nemendaverndarráð 

Lestrarörðugleikar umsjónarkennari 
sérkennari 
fagstjóri íslensku 

nemendaverndarráð 
skólasafn        

Samskiptaörðugleikar umsjónarkennari 
námsráðgjafar  

nemendaverndarráð 
sálfræðingur 
skólastjórendur 

Val á framhaldsnámi 
 

umsjónarkennari 
námsráðgjafar 
skólastjórnendur 

 

Grunur um fíkniefnanotkun umsjónarkennari 
námsráðgjafar 
skólastjórnendur 

nemendaverndarráð 
félagsráðgjafi 
lögregla 

Óöryggi -  
veik sjálfsmynd 

umsjónarkennari 
námsráðgjafar 

Sálfræðingur 
félagsmiðstöð 

Sorg -  
ástvinamissir -skilnaður 

umsjónarkennari 
námsráðgjafar  
skólastjórendur 

sálfræðingur 
prestur 

Ofbeldi  umsjónarkennari 
námsráðgjafar 
skólastjórnendur 
 

nemendaverndarráð 
sálfræðingur 
lögregla 
 

 

Hvert á að leita? 
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Garðaskóli - v/Vífilsstaðaveg - Sími: 590 2500 - Fax: 590 2501 

Netfang: gardaskoli@gardabaer.is 

Heimasíða Garðaskóla: www.gardaskoli.is 

 

Skrifstofa skólans er opin frá kl. 7.45-16.00.   

Skólaritarar: Anna María Bjarnadóttir og Soffía Jacobsen, fulltrúi skólastjóra 

 

Skólastjóri:  Ragnar Gíslason. ragnarg@gardabaer.is, 

Aðstoðarskólastjóri: Þröstur Guðmundsson. throstur@gardabaer.is 

 

Forstöðumaður Garðalundar: Gunnar Richardson. gunnarrich@gardabaer.is 

 

Deildarstjórar: 

7. bekkur:     Helga María Ólafsdóttir. helgamo@gardabaer.is 

8. bekkur:     Hafdís Bára Kristmundsdóttir.  hafdisb@gardabaer.is 

9. –10. bekkur:   Rebekka Cordova.   rebekka@gardabaeris 

Deildarstjóri sérkennslu: Erna Björk Hjaltadóttir.  erna@gardabaer.is 

 

Félagsmiðstöðin Garðalundur og Garðaskóli deila húsnæði og starfa saman að félagsmálum nemenda.  
Að öllu jöfnu gilda sömu reglur um starfsemi Garðalundar og Garðaskóla. 

 

Skólasafn skólans er opið alla daga frá kl. 8.00-15.30.  Skólasafnkennari:  Stefanía Júlíusdóttir. 

 

Hjúkrunarfræðingur skólans er Ása Sjöfn Lórensdóttir.  Skólalæknir er Ásmundur Jónasson. 

 

Skólasálfræðingar eru Trausti Valsson og Brynjólfur G. Brynjólfsson.  Þeir hafa aðsetur á skólaskrifstofu 
Garðabæjar, sími 525 8500. Sálfræðingarnir hafa og aðstöðu til viðtala í Garðaskóla. 

 

Námsráðgjafar skólans eru Ásta Gunnarsdóttir astag@gardabaer.is og Sigríður Dísa Gunnarsdóttir      
sigridurd@gardabaer.is eru báðar í fullu starfi og til viðtals alla skóladaga.  Nemendur og foreldrar geta 
pantað viðtal hjá þeim eftir þörfum í aðalsíma skólans 590 2500. 

 

Allar helstu upplýsingar um skólann á að vera hægt að nálgast á heimasíðu hans:                
www.gardaskoli.is .   Vert er að vekja athygli á því að skólinn býður foreldrum og nemendum 
upp á að fá sendar upplýsingar um skólasókn nemenda með tölvupósti.  

Gott að vita  
- ýmsar upplýsingar - 
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Viðtalstímar  
Nafn Vidtalstimi
Anna D. Hermannsdóttir Mánudaga  kl. 10:20 -11.00
Anna Eyvör Ragnarsdóttir Þriðjudaga kl. 13.10 - 13.50
Auður Edda Geirsdóttir Föstudaga kl. 11.50 - 12.30
Auður Sigurðardóttir Föstudaga kl. 10.20 - 11.00
Ásta Gunnarsdóttir Upplýsingar á skrifstofu
Ásta K. Pálmadóttir Miðvikudaga kl. 10.20 - 11.00
Bergljót Böðvarsdóttir Þriðjudaga kl. 11.50 - 12.30
Bryndís Garðarsdóttir Miðvikudaga kl. 13.50 - 14.30
Brynhildur Sigurðardóttir Miðvikudaga kl. 13.50 - 14.30
Elena Einisdóttir Miðvikudaga kl. 11.10 - 11.50
Elías Bragi Sólmundarson Þriðjudaga kl. 13.50 - 14.30
Emine Gashi Föstudaga kl. 10.20 - 11.00
Erna Björk Hjaltadóttir Mánudaga og föstudaga kl. 11.10 - 11.50
Guðmundur Einarsson Föstudaga kl. 10.20 - 11.00
Guðrún Björg Egilsdóttir Upplýsingar á skrifstofu 
Guðrún Björk Einarsdóttir Miðvikudaga kl. 10.20 - 11.00
Guðrún I. Karlsdóttir Miðvikudaga kl. 11.10 - 11.50
Guðrún Valgerður Ásgeirsdóttir Föstudaga kl. 11.50 - 12.30
Hafdís Ágústsdóttir Fimmtudaga kl. 10.20 - 11.00
Hafdís Bára Kristmundsdóttir Mánudaga  og þriðjudaga kl. 8.40 - 9.20
Halla Thorlacius Þriðjudaga kl. 13.50 - 14.30
Heiðbjört Kristjánsdóttir Föstudaga kl. 11.10 - 11.50
Helga María Ólafsdóttir Mánud. kl. 11.10-11.50-Miðvikud.10.20-11.00
Ingimar Ólafsson Waage Miðvikudaga kl. 10.20 - 11.00
Ingunn H. Þóroddsdóttir Mánudaga kl. 13.50 - 14.30
Ingvar Arnarson Þriðjudaga kl. 13.50 - 14.30
Jón Ólafsson Mánudaga kl. 11.10 - 11.50
Karl V. Jónsson Miðvikudaga kl. 13.50 - 14.30
Kristinn Sigurbergsson Föstudaga kl. 9.40 - 10.20
Kristín Bjarnadóttir Mánudaga kl. 10.20 - 11.00
Kristín S. Sigurleifsdóttir Föstudaga 11.10 - 11.50
Kristján Rafn Heiðarsson Þriðjudaga kl. 13.10 - 13.50
Magnús Teitsson Þriðjudaga kl. 10.20 - 11.00
María Guðmundsdóttir Þriðjudaga kl. 12.30 - 13.10
Ólafur Á. Gíslason Þriðjudaga kl. 10.20 - 11.00
Ólafur Ólafsson Þriðjudaga og miðvikudaga kl. 12.30 - 13.10
Páll Sveinsson Mánudaga kl. 11.10 - 11.50
Ragnar Gíslason Alla virka daga skv. samkomulagi eða tímapöntun.
Rebekka Cordova Upplýsingar á skrifstofu 
Reynir Engilbertsson Miðvikudaga kl. 13.50 - 14.30
Sigríður Dísa Gunnarsdóttir Upplýsingar á skrifstofu
Sigurður Stefán Haraldsson Mánudaga kl. 13.50 - 14.30
Sigurrós Gunnarsdóttir Fimmtudaga kl. 11.50 - 12.30
Sturla Þorsteinsson Mánudaga kl. 13.10 - 13.50
Svanhildur Kr. Sverrisdóttir Miðvikudaga kl. 11.50 - 12.30
Ýr Þórðardóttir Mánudaga kl. 13.50 - 14.30
Þorkell Jóhannsson Miðvikudaga kl. 14.30 - 15.10
Þröstur V. Guðmundsson Miðvikudaga og fimmtudaga  - kl. 9.40 - 10.20
Ögmundur Gunnarsson Miðvikudaga kl. 09.40 - 10.20
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Hvernig náum við sambandi við skólann? 
Það er augljóst að samskipti heimila og skóla hafa stóraukist á örfáum árum.  Það er vel og ekki 
síst framþróun tækninnar fyrir að þakka.   Hér áður fyrr létu margir foreldrar nægja að hitta 
kennara einu sinni til tvisvar á ári á foreldradögum og sumir ögn oftar á tilteknum viðtalstímum.  
Nú hafa orðið stakkaskipti og það er farið að heyra til undantekninga að kennarar og foreldrar 
bindi samskipti við fasta viðtalstíma.  Til upplýsingar eru hér greindar helstu samskiptaleiðir á 
milli heimila og Garðaskóla. 

 

Nemandinn sjálfur 
Auðvitað er einfaldast og best að fá upplýsingar um skólastarfið, verkefni þess og áætlanir frá 
nemandanum, unglingnum.  Við veitum nemendum okkar upplýsingar munnlega og skriflega.  
Þá er þeim oftar en ekki falið að upplýsa foreldra sína eða færa þeim lesmál frá skólanum.  Við 
vitum þó að þessi samskiptaleið er á stundum ófær og upplýsingar komast ekki til skila.  Það 
hlýtur að teljast vandi viðkomandi nemenda og foreldra þeirra.   En blessunarlega skila lang-
flestir nemendur skilaboðum til foreldra sinna. 

 

Handbók nemanda 
Allir nemendur hafa fengið í hendur handbók nemenda Garðaskóla.  Ætlast er til að þar sé einn 
vettvangur samskipta heimila og skóla.  Umsjónarkennarar fara vikulega yfir handbækur 
nemenda (í umsjónartíma).  Nemendur eiga að skrá niður heimanám og bæði kennarar og 
foreldrar geta sent sín á milli skrifleg skilaboð.  Bæði foreldrar og umsjónarkennarar eiga að 
kvitta í handbækur vikulega. 

 

Síminn 
Foreldrar geta hringt í skólann og skilið eftir skilaboð til umsjónarkennara, annarra kennara eða 
stjórnenda skólans um að hringja. 

Þá geta foreldrar einnig pantað viðtöl á viðtalstíma eða á öðrum tíma í samkomulagi við við-
komandi kennara.   Ritarar á skrifstofu skólans taka á móti skilaboðum. 

 

Tölvupóstur 
Inn á heimasíðu skólans www.gardaskoli.is er að finna netföng allra starfsmanna skólans.  Allir 
kennarar eru með fartölvu og í stöðugu netsambandi.  Þetta er sú leið sem flestir foreldrar kjósa 
nú til dags.  Við í skólanum leggjum til að einföld skilaboð og upplýsingar séu flutt með tölvu-
pósti, en dýpri samræður og lausn vandamála fari fram á persónulegri hátt – á fundum eða 
einkaviðtölum í skólanum. 

 

Skólapóstur 
Umsjónarkennarar senda vikulega með tölvupósti upplýsingar um ástundun nemenda til þeirra 
forráðamanna sem eru á póstlista. 

 

Ýmis bréf og tilkynningar eru sendar til forráðamanna sem eru á póstlista.  Kennarar geta einnig 
sent tilkynningar eða bréf til aðstandenda hópa eða umsjónarbekkja. 

Samstarf skóla og heimila: 
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Heimasíða skólans 
Á heimasíðu skólans eru ýmsar almennar upplýsingar um skólann, s.s. skólanámskrá, fréttabréf 
skólans, upplýsingar um starfsmenn skólans og stjórnendur.  Þá eru einnig upplýsingar um náms-
ráðgjöf, foreldrafélag og fleira. 

 

Á forsíðu heimasíðunnar má ávallt sjá fréttir um það sem er að gerast í skólanum og þar eru 
einnig hagnýtar upplýsingar og  tenglar í það nýjasta á vefnum. 

Myndir úr skólastarfinu eru reglulega settar inn á heimasíðuna. 

 

Á heimasíðunni má finna tengla (krækjur) á nokkra námsgreinavefi sem kennarar við skólann 
hafa útbúið.  Nokkrir kennarar hafa útbúið sérstaka vefi með upplýsingum um sínar námsgreinar. 

 

Heimasíða Garðalundar (www//gardalundur.is) inniheldur upplýsingar úr félagslífi nemenda 
við skólann. 

 

Fjölskylduvefur 

Á fjölskylduvef skólans geta foreldrar fundið upplýsingar um nöfn og símanúmer nemenda sem 
eru í sama umsjónarbekk og barn þeirra.  Þar má nálgast stundaskrár fyrir nemendur í 7. og 8. 
bekk.  Þar er einnig að finna skóladagatal og tilkynningar frá umsjónarkennurum.Forritið sem 
heldur utan um fjölskylduvefinn (“Stundvísi”) gerir ekki ráð fyrir áfangakerfi eins og er hér í 
skólanum og þess vegna getur skólinn ekki fullnýtt möguleika hans. Forritið er í stöðugri fram-
þróun og vonandi verður það betur sniðið að þörfum okkar í framtíðinni. 

 

Foreldrafundir 

Í hverjum árgangi er haldinn kynningarfundur fyrir alla foreldra samtímis að hausti. 

 

Foreldradagar 
Fyrirfram boðuð viðtöl við foreldra eru tvisvar á ári.  Í vetur voru slík viðtöl í lok október og þau 
næstu verða dagana 12.-15. janúar 2004. 

 

Bekkjar- og skemmtikvöld 
Hér að framan eru ótaldar samkomur og fundir sem foreldrum er boðið að sækja.  Ætíð er fram-
boð af slíku.  Foreldrar hvers árgangs er boðið til skemmti – og kynningarfunda á haustönn og 
síðan er það nokkuð undir virkni og frumkvæði bekkjarfulltrúa hvort og hvernig bekkjarkvöldum 
er háttað. 
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Það var ómengað líf og fjör í skólanum um miðjan nóvember þegar hefðbundið skóla-
starf var brotið upp á árlegum  þemadögum skólans sem kallast ,,Gagn og gaman.” 

Nemendur völdu sér sex verkefni og fengu eftir úrdrátt eitt þeirra og á fjórða tug mis-
munandi verkefnahópar störfuðu í skólanum í þrjá daga.   Fjölbreytnin var ótrúlega 
mikil og myndir segja meira en þúsund orð. 

Gagn og gaman í Garðaskóla 
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Skólanámskrá 
Skólanámskrá Garðaskóla er í sífelldri endurskoðun.  Samkvæmt grunnskólalögum ber 
hverjum skóla að gefa úr skólanámskrá sem er í raun starfsáætlun skólans hverju sinni þar 
sem greint er frá áherslum í skólastarfi og útfærslu aðalnámskrár.  Í vetur munu fagkennarar 
undir stjórn fagstjóra í hverri grein endurskoða þá kafla sem varða viðkomandi námsgrein 
eða námssvið. 

Skólanámskráin er nú í skoðun hjá foreldraráði skólans og Skólaskrifstofu Garðabæjar. 

Að lokinni endurskoðun  mun námskráin í heild sinni verða birt foreldrum, en þeir hafa engu 
að síður fengið allt það efni sem varðar þeirra börn, námsáætlanir, lýsingar á námsgreinum, 
Skólalykla, skóladagatal o.fl. 

 

Sjálfsmat skóla 
Samkvæmt grunnskólalögum er hverjum skóla skylt að halda uppi sjálfsmati.   Í Garðaskóla 
hefur sjálfsmat verið viðhaft um árabil og við skólann starfar gæðanefnd kennara sem bæði 
skipuleggur gæðastarf og sjálfsmat skóla. 

Nú í haust lenti Garðaskóli í úrtaki Menntamálaráðuneytis og sjálfsmatsaðferðir skólans voru 
teknar út af ráðgjafafyrirtækinu KPMG. 

Það er gleðilegt frá því að segja að skólinn fékk hæstu mögulega einkunn.  Sjálfsmatsaðferðir 
skólans uppfylltu allar kröfur sem settar eru um sjálfsmat grunnskóla. 

Sérstök ástæða er til að færa gæðanefnd skólans sérstakar þakkir fyrir ötult starf á umliðnum 
árum.  Við í skólanum gerum kröfur um gæði og vitum að það er nemendum í hag og fellur að 
kröfum foreldra um gæðaskóla. 

Fréttir úr innra starfinu 
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10. bekkur: 
  Fimmtud. 11. des. kl. 09.00 - 10.00  Íslenska  
  Föstud.  12. des. kl. 09.00 - 10.00  Enska 
  Mánud. 15. des. kl. 09.00 - 10.00  Danska 
  Þriðjud. 16. des. kl. 09.00 - 10.00  Stærðfræði 
   
 
9. bekkur: 
  Fimmtud. 11. des. kl. 11.00 - 12.00  Stærðfræði  
  Föstud.  12. des. kl. 11.00 - 12.00  Danska 
  Mánud. 15. des. kl. 11.00 - 12.00  Íslenska 
  Þriðjud. 16. des. kl. 11.00 - 12.00  Samfélagsfræði 
 
 
8. bekkur: 
  Fimmtud. 11. des. kl. 09.00 - 10.00  Samfélagsfræði 
  Föstud.  12. des  kl. 09.00 - 10.00  Íslenska 
  Mánud. 15. des. kl. 09.00 - 10.00  Stærðfræði 
  Þriðjud. 16. des. kl. 09.00 - 10.00  Náttúrufræði 
 
 
7. bekkur: 
  Fimmtud. 11. des. kl. 11.00 - 12.00  Stærðfræði  
  Föstud.  12. des. kl. 11.00 - 12.00  Íslenska 
  Mánud. 15. des. kl. 11.00 - 12.00  Náttúrufræði 
  Þriðjud. 16. des. kl. 11.00 - 12.00  Enska   
 
 

 Skólastarf 17. - 19. desember  
 

Kennsla/jóladagskrá.  Nemendur mæti til umsjónarkennara 17. og 18. desember  
kl. 9.00 - 13.00  Ekki verður kennt með hefðbundnum hætti. 

Nánari upplýsingar í bréfi til nemenda. 
 

Litlu jólin verða 19. desember  
í umsjónarstofum og á sal. 

 
Tímasetningar verða sem hér segir  

 
7. bekkir          kl. 8.15 - 9.40 
8. bekkir          kl. 8.40 - 10.10 
9. bekkir       kl. 9.30 - 11.05 

10. bekkir    kl. 10.00 - 11.30 

Haustannarpróf 2003 
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Haustið 2002 hófst starfsemi foreldraráðs Garðaskóla en það hafði ekki verið starfrækt við skólann fram 
að því. 

Foreldaráð starfar samkv. 16. grein grunnskólalaga en auk þess, starfa foreldraráð í Garðabæ, sam-
kvæmt erindisbréfi frá bæjaryfirvöldum. Þar segir m.a. um hlutverk foreldraráða. 

„Foreldraráð er formlegur og lögbundinn vettvangur til að koma sjónarmiðum foreldra um skipulag, 
innihald og áherslur í starfi grunnskólans á framfæri við skólann og  bæjaryfirvöld.“ 

Kosið er í foreldraráð til tveggja ára í senn og í vetur er foreldraráð Garðaskóla þannig skipað: 

Ásthildur Lóa Þórsdóttir, formaður 
Magnús Björnsson, varaformaður 
Katrín Helgadóttir, ritari 
Vilberg Helgason 
Rósa Jónsdóttir 
Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

Síðastliðinn vetur fór foreldraráð m.a. yfir skóladagatal fyrir þetta ár og samþykkti það, en auk þess fór 
fram mikil umræða um nemendafjölda í Garðaskóla og þá aðstöðu sem þar er, t.d. hvað varðar matarað-
stöðu nemenda. 

Umræður um innra starf skólans hafa verið þó nokkrar, og hefur Ragnar Gíslason skólastjóri kynnt 
okkur þær áherslur sem skólinn viðhefur í skólastarfi t.d. hvað varðar aga- og samskiptamál og hvernig 
tekið er á þeim, reglur varðandi skólasókn, ábyrgð umsjónarkennara o. fl. 

Núna í vetur eru húsnæðismál skólans í brennidepli. Garðaskóli er komin í sára þörf fyrir endurnýjun og 
viðhald.  Hér stunda nám um 740 nemendur, og þó að spár bendi til að þeim fækki á næstu árum, 
verður Garðaskóli áfram mjög fjölmennur vinnustaður. Mötuneytismál skólans eru í ólestri. Einungis eru 
52 sæti í mötuneyti og aðstöðu fyrir matreiðslu er ábótavant. Við í foreldraráðinu teljum mjög brýnt að 
finna lausn á þessum vanda, helst með stækkun mötuneytis og eldhúss, þannig að hægt sé að bjóða 
börnum okkar upp á hollan mat og sæmilega aðstöðu til að matast. Einnig er komin tími á ýmiskonar 
viðhald í skólanum og endurnýjun tækja og húsgagna. 

 

Tillögur skólastjóra um endurnýjun á húsnæði skólans 

Fyrir skömmu sendi skólastjóri tillögur að breytingum og lagfæringu skólahúsnæðisins til bæjaryfir-
valda. Tillögurnar eru í átta liðum, og snúa m.a. að stækkun mötuneytis, breytingum á skólalóð, og 
endurnýjun náttúrufræðistofa. 

Foreldraráð stendur heilshugar að baki þessum tillögum skólastjóra enda teljum við allar þessar 
breytingar mjög brýnar. Til að sýna þessum málum stuðning fórum við á fund bæjarstjóra, Ásdísar Höllu 
Bragadóttur, og áttum mjög góðan fund með henni og Gunnari Einarssyni, forstöðumanni fræðslu- og 
menningarsviðs Garðabæjar.  

Að lokum viljum við í foreldraráðinu hnykkja á mikilvægi foreldrastarfs í skólum, jafnvel þó börnin   
okkar séu komin á unglingsaldur.  Forvarnargildi foreldrasamstarfs er ótvírætt, og þá ekki síst þegar 
börnin eru á unglingsaldri. Ekkert okkar vill vantreysta börnum sínum, en staðreyndin er nú sú, að 
unglingar vilja gjarnan fást við eitt og annað án vitneskju foreldra sem þau geta jafnvel borið skaða af. Ef 
foreldrar eru í góðum samskiptum sín á milli, a.m.k. þannig að þeir kannist hverjir við annan, þá er 
erfiðara fyrir börnin að fara á bak við þá, og auðveldara fyrir foreldra að koma í veg fyrir eftirlitslaus 
partý og þvíumlíkt.   

Við hvetjum því foreldra barna í Garðaskóla að taka þátt í foreldrasamstarfi, mæta á fundi og bara yfir-
leitt sýna áhuga á því sem er að gerast í skólanum. Einnig viljum við benda ykkur á að þið getið haft 
samband við okkur ef þið viljið koma einhverju á framfæri.  Netföng okkar er að finna á heimasíðu 
Garðaskóla. 

 Ásthildur Lóa Þórisdóttir, 

formaður foreldraráðs 

Frá foreldraráði 
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Námsráðgjöf Garðaskóla 

 

Námsval - starfsval að loknum grunnskóla 
Eitt af hlutverkum námsráðgjafa er að veita nemendum náms- og starfsráðgjöf sem byggist á því að 
einstaklingi eða hópi er veitt fræðsla eða persónuleg ráðgjöf vegna náms- og/eða starfsvals.  Ráðgjöfin 
miðar að því  að nemendur efli og þroski þekkingu á sjálfum sér s.s. viðhorfum, áhuga, hæfileikum og 
getu, námsleiðum, störfum og atvinnulífi til að auðvelda ákvörðun um nám eða starf að loknum 
grunnskóla.  

 

Aðstoð námsráðgjafa felst í viðtölum, upplýsingamiðlun um  nám og störf, aðstoð við mat á áhugasviðum, 
sjálfskönnun og upplýsingaöflun. Í ráðgjafarferlinu er lögð áhersla á að val eða ákvörðun á námi eða starfi 
er ekki bundið við eitt skipti. Að setja sér markmið, ávinna sér leikni við ákvarðanatöku og kunna að afla 
sér upplýsinga kemur einstaklingi til góða alla tíð. 

 

Námsráðgjafar veita einnig fræðslu og hópráðgjöf í samvinnu við lífsleikninám m.a. um kenningar um 
starfsmanngerðir, áhugasvið, skólakerfið og námsframboð einstakra skóla.   

Nemendum og forráðamönnum er velkomið að panta viðtal hjá námsráðgjöfum vegna náms- og/eða starf-
svals að loknum grunnskóla.  

Í Garðaskóla hafa verið starfandi nemendaráðgjafar í nokkur ár. Hlutverk þeirra hefur verið m.a. að kynna 
skólann fyrir nemendum sem koma úr Flata-, Hofsstaða- og Álftanesskóla, taka á móti gestum sem koma í 
skólann og styðja nýja nemendur ásamt því að vinna að fjölmörgum verkefnum í samstarfi við námsráð-
gjafa. Þeir hafa einnig tekið að sér að styðja nemendur sem hafa verið lagðir í einelti eða eru óöruggir í 
skólanum.  

Nú eru starfandi tíu nemendaráðgjafar sem eru í  9. og 10. bekkjum. Í vetur hefur nemendaráðgjöfin verið 
í samstarfi við Holtaskóla í Keflavík, m.a. hafa verið haldin sameiginleg námskeið fyrir nemendaráðgjafana.  

Fyrir námsráðgjafa er ómetanlegt að hafa nemendur í samstarfi sem eru tilbúnir að leggja sitt fram til að 
bæta líðan annarra nemenda og skólabraginn í heild. 

 

Nemendaráðgjöf í Garðaskóla 

 

Náms- og starfsval er þroskaferli sem hægt er að örva með ýmsum hætti. 

 

Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að styrkja sjálfsmynd sína  og sjálfssköpun með 
því að átta sig á eigin hæfni og getu, læri að taka ákvarðanir og velja með upplýstum hætti. 

 

Það er líklegra að nemendum, sem vanda vel til námsvals og hafa ákveðna stefnu og 
markmið varðandi framtíðina, farnist vel í námi eða starfi. 



Bls.  15 3.tbl. 27. árg. 

 

Nemendum  í 10. bekk gefst tækifæri til að fara í skólaheimsóknir á vorönn. Skipulagið verður þannig að 
frammi hjá námsráðgjöfum mun liggja listi með nöfnum nemenda þar sem þeir skrifa þá skóla sem þeir 
vilja heimsækja. Heimsóknirnar verða auglýstar  á töflu fyrir framan námsráðgjöfina með góðum fyrir-
vara. Mikilvægt er að nemendur kynni sér eins vel og mögulegt er þá skóla sem þeir hafa áhuga á að 
heimsækja þannig að þeir hafi raunverulegan áhuga á þeim skólum sem þeir skoða. Þeir skólar sem 
stendur til að heimsækja eru: 

 

Iðnskólinn í Reykjavík 

Iðnskólinn í Hafnarfirði 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

Menntaskólinn við Hamrahlíð 

Verslunarskóli Íslands 

Kvennaskólinn í Reykjavík/Menntaskólinn við Tjörnina 

Menntaskólinn í Reykjavík  

Menntaskólinn Hraðbraut 

Menntaskólinn í Kópavogi 

 

Ef nemendur hafa óskir um að heimsækja aðra en ofangreinda skóla aðstoða námsráðgjafar þá.  
Nemendur eru hvattir til að kynna sér vel skólana s.s. með því að skoða heimasíður, bæklinga sem liggja 
frammi hjá námsráðgjöfum, tala við nemendur sem þeir þekkja í skólunum, ræða við forráðamenn 
o.s.frv.  

Fyrsta skólaheimsóknin verður miðvikudaginn 7. janúar í Verslunarskóla Íslands kl. 14.00. 

10. bekkur – Heimsóknir í framhaldsskóla 

 
Skipulag fræðslu- og hópráðgjafar eftir árgöngum  

veturinn 2003-2004 
 

7. bekkur Haustönn: Nemendur í 7. bekk koma í heimsókn til námsráðgjafa til að kynnast starfsemi 
námsráðgjafar. Bekkjum er skipt í tvo hópa eftir kyni. 

8. bekkur Haustönn: Námsráðgjafi fer í tvær kennslustundir í lífsleikni. Rætt verður annars vegar um 
árangursríkar námsaðferðir og námsvenjur og hins vegar prófundirbúning og próftöku. 

9. bekkur Vorönn: Kynning á vali á samræmdum prófum og inntökuskilyrði á námsbrautir fram-
haldsskólanna. Einnig verður kynning á framhaldsskólum og námsframboði þeirra. 

10. bekkur Haustönn: Rætt um árangursríkar námsaðferðir og námsvenjur í lífsleiknitíma og 
nemendur gera sjálfskönnun á eigin vinnubrögðum. Áhugasviðskönnun lögð fyrir alla 
nemendur. Kynning á starfsmanngerðum og niðurstöður áhugasviðskönnunar túlkaðar í 
minni hópum hjá námsráðgjafa. Nemendum kynnt hvernig hægt er að beita ákveðnum 
aðferðum við að taka ákvarðanir. 
 

Vorönn: Kynning á námsframboði framhaldsskólanna. Á vorönn verður farið í heimsóknir í 
framhaldsskóla. Allir nemendur heimsækja Fjölbraut í Garðabæ. Nemendum gefst tækifæri 
til að heimsækja tvo til þrjá aðra skóla. Undirbúningur fyrir samræmd próf. 

Ásta Gunnarsdóttir, Sigríður Dísa Gunnarsdóttir 

náms- og starfsráðgjafar 
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  Matsala nemenda Garðaskóla 

 

Pastaréttir, grjónagrautur, súpur,  
samlokur, langlokur, rúnstykki m/osti, 

pizzusnúðar, skinkuhorn, pizzur  
og hamborgarar. 

 
Mjólkurdrykkir, jógúrt, ávaxtasafar, ís,  

Prins Póló, kleinuhringir, kleinur, 
og Cheerios. 

 
Góðmeti og þjónusta á lágmarksverði.  

 
Starfsfólk matsölu nemenda  

óskar  
nemendum og forráðamönnum  

       gleðilegra jóla! 



 



Fréttabréf Garðaskóla 
1.tbl. 28.árg. 
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Fréttabréf 
Garðaskóla 

Meðal efnis í 
blaðinu:  

Frá skólastjóra 

Skólastarf frá  

áramótum 

 
Átak í 

húsnæðismálum 

 

Nemendafjöldi 

 

Bókagjöf 

 

Árbók Garðaskóla 

 

Söngleikurinn Hárið 

 

Stóra  

upplestrarkeppnin 

 

KappAbel 

 

Tónlist fyrir alla 

 

Myndbandagerð 

 

Stærðfræðikeppni 

 

Idolkeppni 

 

Próftafla og dagskrá 
vordaga. 



Frá skólastjóra 

Skólastarf frá áramótum 
 

Að vanda hefur starfið í Garðaskóla og Garðalundi verið með fjölbreyttasta móti á 
vorönn eins og lesa má um í þessu fréttabréfi. 

Nemendur hafa haldið uppteknum hætti og hegðun þeirra verið með besta móti.  
Tillitssemi og yfirvegun hefur einkennt langflesta nemendur og þess vegna hefur 
að jafnaði verið ágætur agi á þessum stóra hópi 740 unglinga frá 12-16 ára.     

Til hamingju með það nemendur góðir. 

 

Kennarar skólans og starfsmenn hafa lagt sig fram að búa nemendum bestu að-
stæður í námi og leik. Auðvitað bregður út af – einstaka nemandi missir stjórn á 
sér og taka þarf á samskiptamálum.  Það fylgir mannlífinu og þá gildir að vinna 
faglega, leysa mál með það að marki að viðkomandi gangi jákvæður til starfa á 
nýjan leik staðráðinn í að bæta eigin hegðun.  Þetta gildir um alla sem starfa í 
Garðaskóla, nemendur, kennara, stjórnendur og aðra starfsmenn.    

 

Viðhorf Íslendinga til skólagöngu og menntunar eru um margt að breytast og nú á 
dögum þarf ekki að útskýra fyrir unglingum gildi menntunar.  Hún blasir 
hvarvetna við og langflestir nemenda okkar hyggja á framhaldsnám að grunn-
skólanámi loknu.   Þetta viðhorf auðveldar starf okkar í Garðaskóla og ánægjulegt 
að sjá hve margir nemendur okkar kjósa að stunda framhaldsskólaáfanga sem 
boðið er upp á í 10. bekk.    

 

bls.  2 Fréttabréf Garðaskóla 

Fréttabréf Garðaskóla 1. tbl. 28. árg.apríl 2004. 

 

Fréttabréfinu er dreift til allra nemenda skólans og  

er ætlað þeim og forráðamönnum þeirra. 

 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Ragnar Gíslason skólastjóri. 

 

Umbrot og hönnun: Soffía Jacobsen, ritari 

 

Upplag: 850 eintök. 

 

Heimasíða: http://www.gardaskoli.is. Netfang: gardaskoli @gardabaer.is 



Átak í búnaðar- og húsnæðismálum 
Það er ánægjulegt að geta sagt frá því að bæjaryfirvöld hafa ákveðið að verja umtalsverðum fjármunum 
til viðhalds og endurnýjunar á búnaði skólans.  Nú þegar hefur verið gengið í að hljóðeinangra og dúk-
leggja flestar kennslustofur skólans.  Er þá komið að göngum og miðrýmum á efri hæð eldri byggingar.  
Þar verður dúklagt og hljóðeinangrað í sumar.  Munu því gólfteppin endanlega hverfa úr skólanum. 

 

Þá hafa verið keypt ný  húsgögn í fimm kennslustofur og húsgögn í samkomusal endurnýjuð.  

Þessi tíðindi eru einkar ánægjuleg og það er samdóma álit skólamanna og yfirvalda að þörf hafi verið á 
umbótum í húsnæðis- og búnaðarmálum eftir mikla notkun á skólanum og húsnæði félagsmið-
stöðvarinnar. 

Er bæjaryfirvöldum færðar bestu þakkir fyrir mikilsvert framlag.  

bls.  3 

Ljóst er að nemendafjöldi verður talsverður á næsta skólaári þótt reikna megi með fækkun um 30-40 
nemendur frá þessu skólaári.  Munar þar mestu um að ekki er tekið á móti nemendum af Álftanesi í 8. 
bekk. 

 

Þarnæsta skólaár verður hins vegar töluverð fækkun þegar Flata- og Hofsstaðaskóli taka við 7. 
bekkingum. 

Á næsta ári þurfum við því að vinna með stærsta hóp unglinga á landinu sem starfar saman á einum 
stað.  Sem endranær treystum við í skólanum á skilning og góða samvinnu við forráðamenn.   Hlutir 
hafa gengið vel og vissa okkar er sú að slíkt verði til frambúðar.   Nemendur Garðaskóla eru mann-
kostafólk sem við styðjum til vaxtar og þroska. 

 

Lifið heil 

Ragnar Gíslason, skólastjóri 

Nemendafjöldi 
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Við í Garðaskóla tókum á móti góðum gestum mánudaginn 22. mars. 
Hópur valinkunnra Garðbæinga undir forystu sr. Braga Friðrikssonar kom 
og afhenti öllum 10. bekkingum bók að gjöf. Bókin var "Meistari Jón - 
Predikari af Guðs náð" eftir Þorgrím Þráinsson. Bókin var á sínum tíma 
gefin út af hópi fólks sem vildi taka höndum saman um að varðveita 
minningu Jóns Vídalíns, biskups, eins frægasta sonar byggðarlagsins okkar.  

Sr. Bragi ávarpaði prúðan hóp 10. bekkinga sem tóku vel á móti 
gestunum.Jón Vídalín var fæddur 1666 og lést 1720. Hann var farsæll 
biskup og hafði mikil áhrif á Ís-
lendinga fyrr og nú með 

predikunum sínum og kjarnyrtu tungutaki.  

 

Húslestrarbók hans, Vídalínspostilla, var til á nánast hverju 
heimili landsins í 200 ár. Jón Vídalín fæddist í Görðum á 
Álftanesi 21. mars 1666 og var gjöfinni því valinn tími  
nálægt fæðingardegi biskups. Sem kunnugt er þá er kirkja 
Garðbæinga, Vídalínskirkja, kennd við Jón Vídalín. 

Nemendur 10. bekkjar Garðaskóla færa gefendum 
bókarinnar bestu þakkir. 

Allt frá 1991 hefur Garðaskóli gefið út glæsilega árbók Garðaskóla með 
myndum af öllum nemendum sem útskrifast úr 10. bekk auk mynda af öllum 
starfsmönnum skólans.  Við myndirnar hafa nemendur valið sér máltæki og 
síðan eru línur þar sem nemendur geta beðið skólafélaga sína að skrifa 
kveðjuorð á.    

Árbókin verður þá persónuleg minningarbók viðkomandi.  Það er Kristín 
Bjarnadóttir kennari sem hefur haft veg og vanda af  útgáfu árbókarinnar.  
Starfsmenn félagsmiðstöðvar hafa aðstoðað við ljósmyndun,  Árbókin fyrir árið 
2004 kemur út í maí. 

Höfðingleg bókagjöf 

Árbók Garðaskóla – skemmtileg hefð 

Í fyrra settu nemendur Garðaskóla upp söngleikinn ,,Grease” og þótti uppfærslan takast einkar 
vel.  Nú í vetur hafa tveir hópar í leikslistarvali Garðskóla notið handleiðslu Þórunnar Ernu 
Clausen, leikstjóra og leikkonu.  Hefur hópurinn, um 30 manns, nú æft og sett upp hippasöng-
leikinn “Hárið.” 

Sýningar standa yfir á meðan fréttabréfið er í prentun. . 

Verkefni af þessu tagi er samvinnuverkefni félagsmiðstöðvar og skóla og á næsta ári geta allir  
áhugasamir skráð sig í leiklistarhóp sem rekinn verður á vegum Garðalundar. 

Söngleikurinn Hárið settur upp í Garðalundi 

Sr. Bragi Friðriksson. 
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Garðaskóli tók í sjöunda sinn þátt í Stóru upplestrarkeppninni miðvikudaginn 17. mars. Í ár var lokahá-
tíðin haldin í nýjum sal Tónlistarskólans í Garðabæ. Nemendur 7. bekkja hafa æft upplestur síðasta 
misserið og fór undankeppnin fram milli bekkja tveimur vikum áður. Tveir nemendur úr hverjum bekk 
komust í lokakeppnina og því reyndu tólf keppendur með sér.  

Eftirfarandi nemendur komust í úrslit: 

 Harpa Káradóttir 7. SÞ    Ásgeir Davíðsson 7. HK  
 Jónatan Kristjánsson 7. EE   Hreinn M. Bergs 7. PS  
 Benedikt Jónsson 7. HK    Ástríður Magnúsdóttir 7. BS  
 Eygló Myrra Óskarsdóttir 7. ÝÞ   Helga Lára Halldórsdóttir 7. SÞ  
 Katla Þorgeirsdóttir 7. EE   Vala Kristín Eiríksdóttir 7. BS  
 Erla María Árnadóttir 7. PS   Ingibjörg Fríða Helgadóttir 7. ÝÞ  
 
 
Keppnin fór fram með hefðbundnu sniði. Nemendur komu fram í þremur umferðum. Fyrst lásu þeir brot 
úr skáldsögunni Hjalti kemur heim eftir Stefán Jónsson. Í annarri umferð voru lesin ljóð eftir Þuríði Guð-
mundsdóttur. Í lokaumferðinni lásu nemendur ljóð að eigin vali. 

Keppnin tókst í alla staði mjög vel. Keppendur komu vel undirbúnir til leiks og nutu áhorfendur upp-
lestrarins í frábærum húsakynnum Tónlistarskólans. 

Nokkrir nemendur í 7. bekk sáu um tónlistarflutning á milli atriða. Þórdís úr 7. EE söng, Hilda Hrönn, 
Eygló Myrra og Anna Katrín úr 7. ÝÞ spiluðu hvert sitt lag á 
píanó. 

Að venju var kynnir keppninnar nemandi í 7. bekk. Í ár var 
Anna Katrín úr 7. ÝÞ kynnir og stóð hún sig með prýði. 

 

Sigurvegarar í keppninni 2004 
Sparisjóður Hafnarfjarðar í Garðabæ gaf peningaverðlaun fyrir 
fyrstu þrjú sætin og afhenti fulltrúi hans verðlaunin. 

Eygló Myrra Óskarsdóttir 7. ÝÞ fékk 15.000 kr.  
Hreinn M. Bergs 7. PS fékk 10.000 
Helga Lára Halldórsdóttir 7. SÞ fékk 5.000 

Allir keppendur fengu bókaverðlaun frá Eddu, blóm frá Blómaskarti og viðurkenningarskjal. 

Keppnin tókst í alla staði mjög vel og mættu keppendur vel undirbúnir til keppninnar í ár. Dómarar áttu 
erfitt verk fyrir höndum þar sem keppendur voru mjög jafnir að getu. Dómnefndin var skipuð Ingibjörgu 
Frímannsdóttur, Oddnýju Björgvinsdóttur, Guðmundi B. Kristmundssyni og Hildi Benediktsdóttur. 

Umsjónarmenn keppninnar í Garðaskóla eru Ýr Þórðardóttir og Guðrún Valgerður Ásgeirsdóttir. 

Stóra upplestrarkeppnin í Garðaskóla  

Helga Lára, Eygló og Hreinn. 
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Vaskur hópur níundu bekkinga Garðaskóla hefur afrekað það að komast í úrslit í Stærðfræðikeppninni 
KappAbel. 

Þessi keppni er ættuð frá Noregi og er hugmyndin komin frá stærðfræðikennara sem vildi bregðast við 
slöku gengi norskra nemenda í fjölþjóðlegum rannsóknum.  Keppnin varð geysivinsæl og nú er henni 
háttað þannig að hvert Norðurlandanna sendir einn bekk til keppninnar ár hvert. 

Í ár tók 51 íslenskur bekkur þátt í keppninni hér heima og níu þeirra náðu í úrslitakeppnina, þar á meðal 
hópur 904601 úr Garðaskóla.  Fékk bekkurinn 80 stig af 80 mögulegum!! 

 

Í tilefni af keppninni hefur einn hópfélaganna, Sigurður Orri Guðmundsson, samið stærðfræðilag og  
tekið upp á geisladisk. 

 

Úrslitakeppnin fer fram 26. og 27. apríl. 

Sigurvegarinn verður fulltrúi Íslands í úrslitakeppni í Noregi. 

 

 Til fróðleiks má geta þess að nafnið KappApel er eins konar orðaleikur og kemur frá orðinu Kapabel 
(duglegur, hæfur) en vísar einnig til nafns eins kunnasta stærðfræðings Norðurlanda:  Niels Henrik Abel 
(1802-1829). 

 

Allir 740 nemendur Garðaskóla á tónleikum  
Sinfóníuhljómsveitar Íslands 31. mars sl. 

 

,,GÆSAHÚÐ” 
Miðvikudaginn 31. mars fóru allir nemendur Garðaskóla á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Háskóla-
bíói þar sem flutt var dagskrá sem bar heitið “Gæsahúð.”  “Jónsi” (Jón Jósep Snæbjörnsson) söngvari hljóm-
sveitarinnar “Í svörtum fötum,” var kynnir og sögumaður. 

 

 Í einu orði sagt þá heppnuðust 
tónleikarnir ákaflega vel og 
nemendur voru sjálfum sér, 
skólanum og heimilum sínum til 
sóma.  Hafa stjórnendur og starfs-
menn Sinfóníunnar beðið fyrir 
þakkarkveðjur til nemenda sem 
þóttu einkar góðir tónleikagestir. 

 

Viðstöddum þótti gaman að sjá 
hvernig nemendur okkar 740 ásamt 90 starfsmenn fylltu nær Háskólabíó en skólinn var einn um þessa tón-
leika sem voru liður í átakinu “Tónlist fyrir alla.” 

 

Garðaskóli í úrslitum  
KappAbel keppninnar 

Tónlist fyrir alla 
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Rífandi gangur hefur verið hjá vöskum hópi áhugamanna um myndbanda- og stuttmyndagerð í Garðaskóla 
og Garðalundi.  Verið er að útbúa hljóð- og myndver inn af tómenntastofu skólans og skólinn og félagsmið-
stöðin hafa eignast ágætar klippitölvur.   
Þá er verið að koma fyrir fullkomnu hljóð-
upptökuforriti í tölvunum.  

 

Nemendur úr kvikmyndaklúbbnum unnu 
myndband við lagið ,,Engin orð" með 
hljómsveitinni “Í svörtum fötum.”   Mynd-
bandið var frumsýnt á árshátíð nemenda 
11. mars. Það líkaði svo vel að hljóm-
sveitin ákvað að gera það að sínu og það 
er nú sýnt í opinberum sjónvarpsstöðvum. 

Myndbandaklúbburinn hefur síðan 
nokkuð reglulega sýnt afurðir sínar á sal í 
hádegishléi á föstudögum. 

 

Einn félaga í klúbbnum, Úlfur Karlsson, hlaut nýlega alþjóðlega viðurkenningu fyrir stuttmynd sem hann 
vann. 

Gróskumikil myndbandagerð 

Nemendur í 7. ÝÞ fengu verðlaun fyrir reykleysi 

Tóbaksvarnarnefnd stendur fyrir samkeppninni ,,Reyklaus.is" hjá öllum 7. og 8. bekkjum á landinu. 
Þeir einir hafa möguleika á vinningi sem eru reyklausir og staðfesta reykleysi sitt á síðu tóbaksvarna-
nefndar www.reyklaus.is. Einn bekkur í Garðaskóla var dreginn út, 7. ÝÞ. Öllum í bekknum ásamt 
umsjónarkennara hefur verið sendur vinningur, og fékk hver og einn ferðageislaspilara að gjöf. 
Hamingju- og reykleysisóskir fylgdu gjöfinni. 

Það borgar sig greinilega að vera reyklaus og láta vita af því!!!  
 

Rétt er að 
geta þess að 
fróðir menn 
telja að það 
muni mjög 
litlu að allir 
nemendur í 
7. og 8, bekk 
séu reyk-
lausir.    

Haldið þessu 
áfram krakk-
ar:  Það er til 
mikils að 
vinna:  Betri 
heilsa  rýmri 
fjárhagur. 

Jóhann Óli, Pétur, Ágúst Ari, Magnús Örn, Stefán Rafn og Hallur 

Nemendur í 7. ÝÞ ásamt umsjónarkennara. 
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Undanfarin ár hefur verið lögð mikil áhersla á kjörbóka-
lestur í Garðaskóla. Allir nemendur eiga að lesa reglulega 
í kjörbók, bæði heima og í skólanum. Kjörbækur er hægt 
að velja á bókasafni eða koma með að heiman.  

Ein kennslustund á viku er sérstaklega ætluð til lesturs 
kjörbóka. Í þessum kennslustundum skrá nemendur 
jafnframt hjá sér hve mikið þeir lesa og um hvað. Þessi 
áhersla kemur m.a. í kjölfar mikilla umræðna um mikil-
vægi lesturs og niðurstöður ýmissa rannsókna þar sem 
sýnt hafa að lestur er undirstaða alls náms.  

Í apríl efndi íslenskudeild Garðaskóla til lestrarkeppni 
innan allra 7. og 8. bekkja skólans. Hver bekkur skráði hjá 
sér fjölda bóka og blaðsíðna sem lesnar voru fram að 
páskum.  

Tveir bekkir fengu verðlaun – 7. SÞ og 8. ÓG.   Hver 
nemandi fékk í hendur myndarlegt páskaegg frá Góu.   Þá 
voru þeir nemendur sem mest lásu heiðraðir á sama hátt. 

Garðaskóli og Garðalundur fara ekki varhluta af þeim mikla áhuga á söng og hljóðfæraleik sem 
nú heltekur æsku landsins. Að fyrirmynd “Idol-keppninnar” héldu 7. bekkingar Garðaskóla 
sína eigin söngkeppni og völdu sinn eigin Idol-sigurvegara í mars sl. 

Margir tóku þátt og fram komu ótrúlega margir hæfileikaríkir nemendur. Dómarar kvöldsins 
voru Ragnar Gíslason skólastjóri, Árni Guðjónsson í skólahljómsveitinni (10. bekk) og Steinunn 
Sigurðardóttir sem tók þátt í söngvakeppni Samfés í ár (10. bekk)  

Í þriðja sæti var Hreinn í 7. PS með lagið “I wanna be starting something” með Michael Jacks-
Jackson. Í öðru sæti var Þórdís í 7. EE með lagið “The winner takes it all” með Abba.  Sigurveg-
ari í Idol keppni 7. bekkja var síðan Eygló Myrra í 7. ÝÞ með lagið “Út á lífið” úr kvikmyndinni 
,,Fame”. Kvöldið tókst mjög og allir, þátttakendur og áhorfendur, stóðu sig frábærlega. 

Lestur gerir gæfumuninn! 

Idolkeppni í 7. bekk 
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  9. bekkur: 
 
  Mánudagur 03. maí kl. 09.00 - 10.00  Danska 
  Þriðjudagur 04. maí kl. 09.00 - 10.00  Stærðfræði 
  Fimmtudagur 06. maí kl. 09.00 - 10.00  Náttúrufræði 
  Föstudagur 07. maí kl. 09.00 - 10.00  Íslenska 
  Mánudagur 10. maí kl. 09.00 - 10.00  Enska 
  Þriðjudagur 11. maí kl. 09.00 - 10.00  Samfélagsfræði 
 
  8. bekkur: 
 
  Mánudagur 03. maí kl. 13.00 - 14.00  Enska 
  Þriðjudagur 04. maí kl. 13.00 - 14.00  Samfélagsfræði 
  Fimmtudagur 06. maí kl. 13.00 - 14.00  Stærðfræði 
  Föstudagur 07. maí kl. 13.00 - 14.00  Danska 
  Mánudagur 10. maí kl. 13.00 - 14.00  Íslenska 
  Þriðjudagur 11. maí kl. 13.00 - 14.00  Náttúrufræði 
 
 
   
  7. bekkur: 
 
  Mánudagur 03. maí kl. 11.00 - 12.00  Náttúrufræði 
  Þriðjudagur 04. maí kl. 11.00 - 12.00  Íslenska 
  Fimmtudagur 06. maí kl. 11.00 - 12.00  Danska 
  Föstudagur 07. maí kl. 11.00 - 12.00  Samfélagsfræði 
  Mánudagur 10. maí kl. 11.00 - 12.00  Stærðfræði 
  Þriðjudagur 11. maí kl. 11.00 - 12.00  Enska 
   
 
 

Könnunarpróf að vori 2004 
Próftafla 
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Dagskrá vordaga í Garðaskóla 2004 
 

Kennslu samkvæmt stundaskrá lýkur föstudaginn 28. maí.   
Síðan eftirfarandi dagskrá. 

 

7. bekkur 
26. – 27. maí Vorferð í Þórsmörk ½ árgangur.  7. BS, 7. SÞ, 7. ÝÞ 

1. – 2. júní Vorferð í Þórsmörk ½ árgangur.  7. EE, 7. HK, 7. PS 

   Dagskrá fyrir þá sem ekki fara í ferðina auglýst síðar  

2. júní.  7. BS, 7. SÞ, 7. ÝÞ.  Bókaskiladagur og frágangur á skápum  

3. júní  7. EE, 7. HK, 7. PS.  Bókaskiladagur og frágangur á skápum 

3. júní   Allir bekkir.  Gróðursetning. Mæting auglýst síðar 

4. júní  Vorhátíð Garðaskóla og Garðalundar.  Mæting kl. 9.00 

7. júní   Skólaslit kl. 11.00 

 
8. bekkur 
1. júní  Dagsferð á Laugarvatn ½ árgangur.  Mæting kl. 8:30 

   8.BB, 8.BG, 8.ES, 8.GÁ.   

   Dagskrá fyrir þá sem ekki fara í ferðina auglýst  síðar 

2. júní  Dagsferð á Laugarvatn ½ árgangur.  Mæting kl. 8:30   

   8. IN, 8. IÞ, 8. MG, 8. ÓG, 8. ÞJ 

   Dagskrá fyrir þá sem ekki fara í ferðina auglýst síðar 

3. júní  Bókaskiladagur.  Frágangur á skápum.  Mæting kl. 9.00 

4. júní  Vorhátíð Garðaskóla og Garðalundar. Mæting kl. 9.00 

7. júní   Skólaslit kl. 10.00 

 
9. bekkur 
1. – 2. júní Vorferð á Snæfellsnes.  Mæting kl. 8:30  

   Dagskrá fyrir þá sem ekki fara í ferðina auglýst síðar 

3. júní  Bókaskiladagur.  Frágangur á skápum.  Mæting kl. 9.00 

4. júní  Vorhátíð Garðaskóla og Garðalundar.  Mæting kl. 9.00 

7. júní   Skólaslit kl. 9.00 

 
10. bekkur 
11. – 13. maí Vorferðalag að Skógum.  Brottför kl. 14.00, 11. maí 

   Dagskrá fyrir þá sem ekki fara í ferðina auglýst síðar 

1. júní  Munnlegt próf í ensku.  Tímasetningar hjá enskukennara 

   Stærðfræðipróf hjá fjölbrautaáfanga.  Kl 8.00 – 10.00 

2. júní  Gönguferð og grill í Heiðmörk.  Mæting kl.  9.00 

3. júní  Bókaskiladagur.  Frágangur á skápum.  Mæting kl. 9.00 

4. júní  Vorhátíð Garðaskóla og Garðalundar. Mæting kl. 9.00 

7. júní  Skólaslit kl. 18.00.  Foreldrar/forráðamenn  

   sérstaklega boðnir með nemendum. 
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