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48 hópar skiluðu niðurstöðum

Draumaskólinn

Hugmyndir nemenda Garðaskóla

1

Námsmat

1 Engin próf

18 Færri próf (mikið álag, oft mikið lesefni til prófs, dreifa prófum betur)

6 Hafa prófadaga, bara 1 próf á dag

2 Jólaprófin fyrr

1 Ekki próf á mánudögum

1 Breyta einkunnagjöf í stafsetningu

1 "Fleiri spurningar í prófum og lengri tíma fyrir þá sem þurfa"

1 Nota bækur í prófum

1 Ekki fleiri en 3 próf á viku

2 Fleiri verkefni í stað prófa

4 Hafa 1 dag milli prófa

8 Betra skipulag á prófum

1 Engin jólapróf

Heimanám

8

11 Minna heimanám

Námið

4 Fjölbreyttara, skemmtilegra námsefni

3 Fleiri valfög (fimleikar, kínverska, þýska, ritun, næringarfræði, saga(history), 

2 Meiri jólaundirbúning

1 Gagn og gaman tvisvar á ári

1 Fleiri ferðalög með skólanum

1 Engin danska (frekar þýska eða sænska)

2 Ekki skólaþing rétt fyrir jól

2 Nemendur eiga að fá að tjá sig og ráða smá um námið

2 Sérkennsla í stærðfræði og fleiri fögum fyrir 8. bekk

4 Meira verklegt nám

2 "Minni áhersla á dönsku, samfélagsfræði og meiri áhersla á náttúrufræði og ensku"

1 Einstaklingsmiðaðra nám

Ekkert heimanám. ("Vegna þess að við erum nú þegar svo mikið í skólanum", "margir í 

miklum tómstundum eftir skóla")

"Ef það er gaman í tímum er líka oftast gaman í skólanum. Krakkar hafa þá áhuga á 

skólanum."
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Kennarar

2 Hlusta á nemendur, sýna tillit og leyfa þeim að ráða smá

1 Vilja að nemendur læri

2 Góðir og skemmtilegir við nemendur

2 Yngri kennara (Fá MGM aftur í kennarahópinn)

1 "börn hafa rétt á því að kennarar taki ekki einkaeignir þeirra án leyfis"

"ekki koma fram við okkur eins og smábörn"

eru þolinmóðir

öskra ekki á nemendur

Nemendur

3 hlusta í tímum, fylgjast vel með

3 eru virkir í náminu, vinnusamir

1 eru ekki með hávaða

Vinir/félagar

1 eru með manni í frímínútum

2 eru góðir við aðra, tillitssamir, hjálpsamir

2 bera virðingu fyrir öðrum

3 góður félagsskapur og vinátta einkennir góðan skóla

4 Ekkert einelti einkennir góðan skóla - til að öllum líði vel

Matsala nemenda

13 Góður, hollur og fjölbreyttur matur

8 Ódýrari matur

1 Starfsmenn gæti hreinlætis við afgreiðslu t.d. noti tangir, hanska

2

2 Meiri mat (stærri skammta)

2

1 Matreiðslumeistara í eldhúsið

"Ef þú ert veikur í nokkra daga ertu samt að borga fyrir matinn. Við viljum fá annað hvort 

peninginn tilbaka eða kaupa eitthvað fyrir þann pening"

Góður kennari: "Kennsluaðferðir kennara góðar og persónulegar. Þeir kenna ekki beint úr 

bókum heldur heldur útskýra munnlega og koma kenna manni aðferðir til að leggja námið 

á minnið. Kennarar tala saman um hvenær þeir ætla að hafa próf eða verkefni og reyna að 

setja ekki mörg próf í einni viku eða skilaverkefni. Nemendur geta ráðið hvort þeir taka jóla- 

og vorpróf, annars taka þau fleiri próf yfir önnina og mæting og virkni metin með. Þá getur 

maður valið hvort maður fari í hóp sem tekur lokapróf eða ekki."

"Vinur er sá sem hlustar á þig þegar þú þarft þess, einhver sem þú getur treyst og lætur þig 

fara að hlæja"
"Yngri bekkingar eru örugglega óöruggi í kringum 10. bekkjar borðin - nemendur þurfa að 

breyta viðhorfi sínu á þessu svæði"

"Ef maður er í áskrift og vill ekki matinn ætti að vera hægt að kaupa annað í sjoppunni fyrir 

sömu upphæð og maturinn kostar"
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Sund og íþróttir

7 Ekkert sund í 8.-10. bekk

3 Minna sund, t.d. aðra hverja önn

10 Kynjaskipt sund

7 Fleiri íþróttatíma

1 Frí innanhúss líkamsrækt

4 Hafa stöðupróf þannig að nemendur geti útskrifast úr sundi

2 Meira val í íþróttum

1 Eyður eftir sund

Stundaskráin

1 Stuttar kennslustundir, t.d. fyrir krakka með athyglisbrest

8 Styttri skóladaga, t.d. 9-14, sérstaklega styttri föstudaga

5 Byrja seinna, t.d. kl. 9 eða 11

4 Lengri frímínútur og eyður

Skólaárið

1 Þriggja anna kerfi

12 Lengri frí ("jólafrí fyrr!")

1

4 Hafa tvöfalda tíma ekki lengri en 50-60 mínútur

1 Tilgangslausir dagar rétt fyrir jóla- og sumarfrí

Húsnæðið

1 Gott húsnæði einkennir góðan skóla

2 Staðsett þar sem ströndin er, búinn til úr nammi, hoppukastali í gryfjunni

4 Hreint. Mikilvægt að klósettin séu hrein og snyrtileg.

6

2 Jafnara hitastig í húsinu

2 Betri stóla

5 Fleiri borð og stóla í matsölu

3 Fleiri sófa

1 Fá styttu af Davíð Oddssyni og Gunnari Einarssyni við innganginn

1 Fleiri klukkur

2 Fá sérsvæði fyrir 9. bekk eins og er fyrir 10. bekk

"Kynjaskipt í íþróttum og sundi. Sund er skylda í 8. bekk og haustönn í 9. Svo getur maður tekið próf í 

sundtímum og ef maður nær því getur maður útskifast í sundi. Einnig gildir mat sundkennara 

helming á móti prófum. Ef maður nær ekki prófi getur maður farið aftur vorönn í 9. og reynt að ná þá 

prófunum. Seinasti séns er í 10. bekk að ná sundprófi. Alltaf er eyða eftir sund og aldrei suntími á 

matartímanum. Engar útiíþróttir eru þegar veður er vont eða snjór úti."

"Hver nemandi hannar sína stundartöflu eftir eigin höfði rafrænt (á síðu skólans). Þá getur 

nemandi valið tíma sem hentar honum og ákveðið hvenær hann er í eyðum, hvenær hann 

mætir og er búinn í skólanum og með hvaða kennara og skólafélögum hann er."

Mörg styttri frí frekar en löng ("Þá fær maður frí frá stressi í smá stund en er samt ekki 

lengi frá vinum sínum)

"Mæting á jólaball jafngildir einum skóladegi. Ef þú mætir á jólaballið þarftu ekki að mæta 

daginn eftir."

kynjaskipt klósett ("vegna þess að það verður meira hreinlæti, strákar og stelpur hafa 

mismunandi þarfir")
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Félagslíf

3 "Gott félagsstarf er mikilvægt til að brjóta upp skólastarf, fá góðan móral í skólann"

2 Fleiri lan mót

3 Fleiri böll

1 Bingó með eldri borgurum

Annað

20 Frítt Wifi fyrir nemendur ("Til að geta farið á mentor í tækjunum okkar")

1 Halda sýn Ragnars skólastjóra á gott skólastarf

1 Frelsi er mikilvægt

1 Betri tölvur

2

1 Ætti að vera hægt að kaupa strætómiða í skólanum

Morgunmatur áður en kennsla hefst

2 Hafa ipad í skólanum, í stað bóka

1 Mega vera í úlpum

"Gangaverðir eru kurteisir og trufla mann ekki þegar maður er að borða."

Flestir þekkja skólareglurnar en ekki var haft samráð við nemendur þegar þær voru 

ákveðnar


