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Í GARÐASKÓLA ER ÁNÆGT FÓLK SEM NÆR MIKLUM ÁRANGRI 
 

SAMANTEKT 
 
Að hvaða leyti er þessi fullyrðing rétt? 
 Það er of mikil alhæfing í fullyrðingunni.  

 Þetta er góður skóli sem hefur metnað 
fyrir námi og það eru flestir ánægðir og 
ánægðu fólki gengur oft vel. 

 Nemendur kennarar og annað starfsfólk 
eru oftast ánægð – kannanir styðja þetta 

 Ferðakerfið er gott 

 Starfsfólkið er skemmtilegt, flestir 
kennarar góðir 

 Nemendur fá stuðning til að ná góðum 
árangri. 

 Létt heimavinna – bara ef þú lærir vel í 
tímum. 

 Það er minna einelti en í Flataskóla.  

 Íþróttatímarnir eru skemmtilegir.  

 Heimilisfræði er skemmtileg.  

 Félagslífið er gott, flestir tilheyra 
einhverjum vinahópi.  

 
 
Að hvaða leyti er þessi fullyrðing röng? 
 Í stórum hópi geta ekki allir verið ánægðir 

með skólann og mat manna á góðum 
árangri er mismunandi. Fólk hefur 
mismunandi sýn á hvað árangur er. 

 Þeir sem gengur illa í náminu, eiga slæmt 
félagslíf og eiga enga vini, þeim líður oft 
illa og þessi fullyrðing á ekki við um þá.  

 Kennarar eru of bundnir við 
kennsluáætlun. Nemendur fá ekki 
nægilegt svigrúm. Of mikið álag. Setja 
frekar tímavinnu og það sem næst ekki er 
heimavinna – ekki bæði tímavinnu og 
heimavinnu. Ekki setja mikla heimavinnu 
þegar það er próf í öðru fagi. 

 Rangt að setja heimanám fyrir mánudaga, 
fólk á að fá sitt helgarfrí.  

 Starfsfólkið er ekki nógu skemmtilegt.  

 Ófjölbreytt efni í íþróttum. 

 Of mikið af vinnubókum. 

 Sumir krakkar leggja í einelti.  

 Þarf að eiga vini til að vera ánægður í 
Garðaskóla.  

 Mikið af eldri krökkum taka í snjóinn.  

 Sumir strákar eru leiðinlegir við 
stelpur 

 Það mætti vera fjölbreyttari, hollari og 
ódýrari matur.  

 Kvartað hefur verið yfir óþægilegum 
stólum sem fara illa með bakið og geta 
rifið buxur. Nemendur vilja fá fleiri sófa til 
að vera í í hléum.  

 
 

Tillögur til framtíðar: 
 Meira val og fjölbreyttara námsframboð. 

 Skemmtilegra nám, fjölbreyttari kennsluhættir, fjölbreyttari matsaðferðir. 

 Skýr stefna um heimanám. 

 Fjölbreyttari íþróttakennslu, taka tillit til þeirra sem æfa mikið. 

 Bæta samskipti kynjanna, t.d. með verkefnum í lífsleikni. 

 Fjölbreyttari, hollari og ferskari mat. 

 Jafnara hitastig i húsinu.  

 Nemendur gangi betur um. Auka þrif í öllum skólanum. 

 Endurnýja húsgögn og tækjakost, fleiri sófa. 
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Í GARÐASKÓLA ER ÁNÆGT FÓLK 
SEM NÆR MIKLUM ÁRANGRI 

 
Að hvaða leyti er þessi fullyrðing rétt? 
 Nemendur kennarar og annað starfsfólk eru oftast ánægð. Þeir sem eru að ná góðum árangri eru 

oftast ánægðir. Þeir sem sýna virðingu og fá virðingu gengur vel. 

 Sumir eru ánægðir og ná miklum árangri. 

 Það er mjög persónubundið hvenær við náum miklum og góðum árangri. Það er mismunandi 
hvað manni finnst góður árangur. Maður getur verið pirraður en samt náð góðum/miklum 
árangri. Þetta er frekar markmið. Mikilvægt að ánægja og gleði ríki, brjóta upp starfið. 

 Í könnunum kemur Garðaskóli mjög vel út, kannanir sýna það. Í Garðaskóla er ánægt fólk. 

 Við verðum ánægð þegar við náum miklum árangri. Það er of mikil alhæfing í fullyrðingunni. Það 
eru ekki allir með árangur og ekki allir ánægðir og svo í kross. Þar af leiðandi er fullyrðingin röng. 

 Margir eru ánægðir með skólann, ánægðir með matinn og íþróttirnar. Starfsfólkið er 
skemmtilegt. Það er minna einelti en í Flataskóla. Létt heimavinna – bara ef þú lærir vel í tímum. 

 Mörgum líður vel í skólanum. Margir vilja fá góðar einkunnir. Íþróttatímarnir eru skemmtilegir. 
Heimilisfræði er skemmtileg. Það er gott að eiga vini í skólanum. Nemendum líður vel af því að 
þeir fá góðan stuðning. Góður undirbúningur fyrir framhaldsskóla. Að styrkja sjálfsmynd sína í 
námi og leik. 

 Þeir sem hafa áhuga á því sem þeir eru að gera og eru ánægðir ná árangri. 

 Flesta daga eru allir ánægðir og ná miklum árangri. Félagslífið, gott nám, ferðakerfið, vinir. Flestir 
tilheyra einhverjum vinahópi. Flestum gengur vel í skólanum, s.s. í námi og félagslífi. 

 Þetta er góður skóli sem hefur metnað fyrir námi og það eru flestir ánægðir og ánægðu fólki 
gengur oft vel. 

 Ef fólkið leggur sig mikið fram nær það góðum árangri. Í Garðaskóla eru flestir kennarar góðir 
kennarar sem leggja líka áherslu á góðan bekkjaranda. Það er gott félagslíf í Garðaskóla sem er 
að sjálfsögðu mikill kostur.Í Garðskóla er áfangakerfi og við teljum að flestir séu ánægðir með 
það. Betri árangur næst þegar nemendur fá að stunda nám sitt á þeim hraða sem þeir vilja helst. 

 Gildir fyrir suma/flesta, fyrir jákvæða og sjálfsörugga nemendur. Bekkjarkerfi í 8. bekk hjálpar 
fólki að eignast vini. Matsalan er góð til að hitta vini sína og komast inn í nýja vinahópa. 

 
Að hvaða leyti er þessi fullyrðing röng? 
 Þeir sem gengur illa í náminu, eiga slæmt félagslíf og eiga enga vini, þeim líður oft illa og þessi 

fullyrðing á ekki við um þá. Þeir sem fá enga virðingu og bera enga virðingu, þeim líður oft illa. 

 Sumir eru óánægðir og ná ekki árangri. 

 Kennarar eru of bundnir við kennsluáætlun. Nemendur fá ekki nægilegt svigrúm. Of mikið álag. 
Setja frekar tímavinnu og það sem næst ekki er heimavinna – ekki bæði tímavinnu og 
heimavinnu. Ekki setja mikla heimavinnu þegar það er próf í öðru fagi. 

 Það eru ekki allir ánægðir í skólanum og það ná ekki allir miklum árangri. Rangt að setja 
heimanám fyrir mánudaga, fólk á að fá sitt helgarfrí.  

 Í stórum hópi geta ekki allir verið ánægðir með skólann og mat manna á góðum árangri er 
mismunandi. Fólk hefur mismunandi sýn á hvað árangur er. 



 Erfitt heimanám. Sumir krakkar leggja í einelti. Starfsfólkið er ekki nógu skemmtilegt. Mikið af 
eldri krökkum taka í snjóinn. Námið ætti að vera meira tengt áhugamálum. 

 Einn skólabróðir sofnar í tímum, honum leiðist og nennir ekki að læra. Þegar maður er að læra 
eru aðrir með læti og maður nær ekki að einbeita sér. Sumir strákar eru leiðinlegir við stelpur, 
perralegir, slá í rassinn eða segja „komdu í sleik“ – stelpur vilja það ekkert. 

 Sumum krökkum gengur ekki alltaf vel, það eru flestir sem hafa ekki áhuga. 

 Sumum líður ekki vel og gengur þá illa í námi og félagslífi. Sumir eiga erfitt með að læra, falla. 
Námsefnið getur verið leiðinlegt, missir áhugann. Langur skóladagur þreytir mann og maður 
verður ekki jafn einbeittur í námi. Sumir eiga ekki vini og líður illa. Ófjölbreytt efni í íþróttum. 

 Of mikið af vinnubókum. 

 Það eru ekki allir ánægðir og það gengur ekki öllum vel. Sumir eru ánægðir í félagslífinu en ná 
ekki miklum árangri. 

 Einstaklingsbundið, sumir ná árangri. 

 Það mætti vera fjölbreyttari, hollari og ódýrari matur. Hollari matur stuðlar að bættri 
einbeitingu. Það mætti elda heitan mat á staðnum. Kvartað hefur verið yfir óþægilegum stólum 
sem fara illa með bakið og geta rifið buxur. Nemendur vilja fá fleiri sófa til að vera í í hléum. 
Sumir kennarar virðast ekki hafa mikinn áhuga á starfi sínu. 

 Fyrir þá sem eiga ekki vini vantar kannski hjálp fyrir þessa krakka í ferðakerfinu. Þarf að eiga vini 
til að vera ánægður í Garðaskóla. Get náð árangri þótt ég eigi enga vini því þá hefur maður frið til 
að læra. 

 Námsefnið er leiðinlegt og of bóklegt, of mikill lestur, þarf að útskýra, ekki senda verkefnið og 
námsefnið heim. Kennarar nokkrir of pirraðir. 

 
Tillögur til framtíðar: 
 Við nemendurnir getum gengið betur um og hjálpað þannig þrífingarfólkinu. Fara eftir reglum 

skólans. Sýna virðingu fyrir öllum. 

 Skemmtilegt nám, fjölbreytt nám, fá að velja hvað maður velur. 

 Mikilvægt að hafa val og fjölbreytni. Marka stefnu varðandi heimanám og samræma það. 

 Meiri uppbrot og fjölbreytni í kennslustundum. 

 Fjölbreyttari mat, hressari kennara, sundlaug í gryfjuna. Betri skóla, meiri hita í stofurnar og 
meiri myndlist. 

 Það þarf að hafa stranga kennara. Það þarf að segja frá því sem gerist og nemendur eru ósáttir 
við svo hægt sé að taka á því. Það þarf að taka námskeið í eðlilegum samskiptum kynjanna, t.d. í 
lífsleikni. 

 Ef það væri meiri fjölbreytni þá geta flestir fundið eitthvað sem þeir eru góðir í og náð betri 
árangri. 

 Fjölbreytt nám og gera öðruvísi íþróttir í 8. 9. og 10. bekk. Fjölbreyttari námsaðferðir, t.d. 
hópvinna og uppbrot. Ekki hafa of langa skóladaga og mikið heimanám og ekki próf/heimanám 
fyrir mánudag því þá þarf maður að læra um helgar. 

 Hafa endur og gefa öllum páskaegg. 

 Þægilegri stóla og hollari mat. Útskýra námið betur fyrir nemendum.  

 Viljum læra meira með því að nota uppgötvunaraðferðir. Setja aldurstakmark á kennara. 

 Íþróttir og ferðir: taka tillit til þeirra sem eru að æfa mikið. 

 Það væri hægt að kaupa sófa og nýja stóla, sófar þurfa ekki endilega að vera dýrir. Auka þrif í 
öllum skólanum. Ráða kokk fyrir mötuneytið. Kaupa nýrri og betri tölvur. 

 
 


