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Áherslur skólaársins 2013-2014 

Niðurstaða kennarafundar 19. ágúst 2013 
Þjónusta við nemendur og foreldra: 

Efla ferðakerfið og færa niður í 8. bekk. Nám við hæfi hvers og eins, efla list- og 

verkþáttinn (29) 

Gott mötuneyti – hollur matur eldaður á staðnum í heilsuskóla (13) 

Gott orðspor. Viðhalda góðum anda og ánægju foreldra (10) 

Nemendum líður almennt vel – styrkleiki skólans. (10) 

Viðhalda stoðkerfi: hjúkrun, námsráðgjöf, stjórnendur, námsver. Bið eftir greiningu 

of löng (8) 

Aukin félagsúrræði, styrkja samstarf við félagsmiðstöð, finna nemendum hlutverk til 

að blómstra, vantar úrlausnir í erfiðustu agamálum, hlúa að þeim sem þurfa (6) 

Tónlist/leiklist (5) 

Fagmennska.(5) 

Gæsla eftir hádegi (4) 

Efla samskipti og upplýsingaflæði til foreldra og nemenda.(4) 

Heimanámsaðstoð (3) 

Efla samstarf við atvinnulíf (1) 

Öflug faggreinakennsla (1) 

Umsjónarkennarar – gott samstarf (1) 

 

Verklag – ferlar innra starf 

Góð samvinna milli starfsmanna, stjórnenda, deilda og fagaðila, þverfaglegt starf 

aukið (15) 

Framsækni í skólastarfi, reyna nýja hluti, nýta betur tækni og tækifæri í skólanum, 

erum ekki nógu fljót að bregðast við tækni nýjungum (10) 

Umhverfissóðar – er ógnun sem þarf að verjast. Vantar ílát undir skilagjaldskyldar 

umbúðir. Móta umhverfisstefnu, skila pappír til endurvinnslu… (8) 

Skipulagsdagar nýtast illa, þurfa að vera staðsettir á álagspunktum. Lýðræðislegri 

ráðstöfun á dögunum. (8) 

Stimpilklukkan ógnar sveigjanleika og vinnuanda (5) 

Góðar fagdeildir. (5) 

Viljum hafa lausnamiðaða nálgun (5) 

Endurskoða framboð á valgreinum (4) 

Stefna á fækkun nemenda í hverjum hópi, max 20-23. Fjársvelt – of stórir 

nemendahópar (4) 

Uppstokkun á stundatöflu, nýjar hugmyndir (4) 

Bókasafn mætti vera öflugra (3)Hafa gott skipulag á öllu skólastarfi, kennsluáætlanir 

skýrar og sýnilegar en samt sem áður sveigjanlegar (3) 

Kanna áhrif 60 mínútna kennslustunda á kjarasamninga kennara (2) 

Jákvæður og uppbyggilegur agi (1) 

http://www.gardaskoli.is/


 

Mannauður/fræðsla 

Efla jákvæðan starfanda á milli allra starfsmanna óháð starfi og stöðu. (10) 

Versnandi kjör starfsmanna eru ógnun sem þarf að verjast. ekki hægt að umbuna 

starfsfólki (9) 

Möguleikar starfsmanna til endurmenntunar góður, efla fagmennskuna. Miðstýrð 

endurmenntun er ógnun. (7) 

Jöfn kynjahlutföll (7) 

Efla sjálfstæði, frumkvæði og virkja sköpunarkraft starfsmanna (6) 

Hlúa að góðum mannauð. Þrautþjálfað, fallegt, víðsýnt, vel menntað og reynslumikið 

starfsfólk (5) 

Öflugt samstarf við útlönd (5) 

Beina athugasemdum til viðkomandi kennara en ekki á allan hópinn (4) 

Jákvæð hvatning og hrós mætti vera meira (3) 

Gagnkvæmt traust starfsmanna og stjórnenda og jákvæð afskipti (2) 

Lipurð og sveigjanleiki stjórnenenda varðandi tíma/leyfi/álag (2) 

Vantar líkamsræktarstyrk utan Garðabæjar (2) 

Áframhaldandi fagmennska og metnaður (1) 

Fá stundakennara í sérverkefni til að auka fjölbreytileikann (1) 

Starfsemi í föstum skorðum (1) 

 

Fjármál 

Húsnæði dimmt og óásættanlegt. Húsgögn úrelt, lýsing, ræsting og aðbúnaður (23) 

Bæta aðstöðu starfsmanna, salerni, matráður og kaffistofa (14) 

Ríkasta bæjarfélag landsins vill ekki eyða neinu í unglingana sína. Við njótum ekki 

fjárhagslegs styrkleika bæjarins með neinum sýnilegum hætti. Erfitt að sækja aukið 

fé (12) 

Vantar fjármagn til nemendaferða (6) 

Tölvu kennara eru styrkleiki – frábært. (4) 

Auka sjálfstæði skólanna (4) 

Stórauka tæknikaup (4) 

Loftræstikerfið ómögulegt (3) 

Aukinn vilja bæjarstjórnar til að styrkja námsferðir starfsmanna (1) 

Ómarkviss stefna Garðabæjar við fjölgun skóla, óhagkvæmar einingar (1) 

Styðja betur við félagsmiðstöðina (1) 

 


