
 Áherslur skólaársins 2015-2016 

 
Garðaskóli  v/Vífilsstaðaveg,  210 Garðabæ  Sími 590 2500  Fax 590 2501 

Netfang gardaskoli@gardaskoli.is   www.gardaskoli.is 

 

Nemendur – námið: 

 Í stundatöflugerð sé hugað að því að vinnudagur nemenda sé ekki of langur og hlé 

skipulögð til að brjóta upp vinnulotur og tryggja nemendum tíma til að borða. (EE) 

 Í umsjón sé umræðuvettvangur fyrir lífsleikniverkefni á borð við jafnrétti, kynheilbrigði, 

geðheilbrigði, almenna velferð, umhverfismál, fjármál o.fl. (HMÓ og ÁHH) 

 

Kennarar – kennslan: 

Endurskoðun skólanámskrár haldið áfram til að tryggja að kennsluhættir séu í anda 

aðalnámskrár 2011/2013: 

 Eflum læsi í víðum skilningi – Læsi til náms – Daglegur yndislestur. (GÞF) 

 Námsmat – Áhersla á skýr hæfniviðmið og leiðsagnarmat. Endurskoðun lokið í 10. bekk 

og nemendur útskrifaðir skv. kröfum Aðalnámskrár og fylgiskjala frá MMR. SKÍN 

verkefnið. (IAA) 

 Upplýsinga- og tæknimennt – Heildstæð sýn á kennslu, tækjanotkun og netstefnu. 

Þróunarverkefni á sviði spjaldtölva, forritunarkennslu og speglaðrar kennslu. (IAA og 

HR) 

 

Starfsmenn – vinnuumhverfi: 

 Vinnumat kennara innleitt með áherslu á gagnkvæman sveigjanleika. (BS) 

 Stefna skólans – ábyrgð starfsmanna. Innleiðum gildi skólans með skýrari verkferlum. 

(BS) 

 Starfsmannasamtöl efld til að tryggja starfsmönnum góða endurgjöf á störf sín. SKÍN 

verkefnið. (BS) 

 

Skólasamfélagið 

 Skólasókn, viðvera og viðhorf nemenda og forráðamanna til skólastarfsins: minna en 5% 

nemenda með 7 og lægri einkunn í lok annar. (HMÓ og ÁHH) 

 Námfús: leiðbeiningar til foreldra, nýtum hæfniviðmiðin og bætum aðgengi að gögnum. 

(HR og IAA) 

 Andlegt heilbrigði áhersla heilsueflingar. (HR) 

 Endurskoðun á forvarnaráætlun skólans með hliðsjón af Forvarnarstefnu Garðabæjar og 

verkefninu „Velferð barna og ungmenna í Garðabæ“. Sérstök áhersla á heildstæða 

kynfræðslu og jafnréttisáætlun. (BS) 

 Efling starfsfræðslu með áherslu á iðn- og tæknigreinar. (AS) 

 Alþjóðlegt samstarf (Erasmus verkefni): 

o Erasmus+ á vegum enskudeildar: Frá hugmynd til afurðar. (HT og GBE) 

o Ný Erasmus umsókn með Shoeburyness, UK. (BS) 

o Erasmus kennaranámskeið. (HT) 

 Kynningarstarf eflt til að styrkja sjálfsmynd skólans og styðja betur starfsmenn. (BS og 

HR) 

 Úrbætur á skólahúsnæði: tillögur í fjárhagsáætlun 2016 tengjast uppbyggingu á list- og 

verknámsbraut við skólann. (BS og SÓ) 
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