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Ágætu foreldrar og forráðamenn 

 

 

Dagana 9.-11. mars verður stór hluti nemenda Garðaskóla í skíðaferðalögum á vegum 

Garðalundar. Í tilefni þessa höfum við ákveðið að breyta til og í stað hefðbundinnar 

stundaskrár verða þemadagar sem enda í skólaþingi föstudaginn 11. mars.  

 

Þemað er „Skapandi skóli“ og meginmarkmið þess verður að virkja nemendur í 

gagnrýna umræðu um hvernig þeir vilja hafa starfið í Garðaskóla. Nemendum verður 

skipt í 12-15 manna hópa, alls 16 hópa. Hver hópur verður skipaður nemendum af 

báðum kynjum og úr öllum árgöngum og mun hafa sérstakan leiðsögukennara. Allt 

starfsfólk skólans mun aðstoða hópana við vinnu þemadaganna og gera hana gagnlega 

og skemmtilega. Dagskráin mun standa frá 8.30-13.30 alla dagana. Öll dagskrá er 

nemendum að kostnaðarlausu og matsala skólans verður opin eins og venjulega fyrir 

þá sem vilja kaupa mat í pásum og í hádeginu. 

 

Miðvikudaginn 9. mars og fimmtudaginn 10. mars vinna nemendur verkefni A og B 

(misjafnt eftir hópum hvort verkefnið er unnið á miðvikudegi eða fimmtudegi): 

A) hópar lesa brot úr skólastefnu Garðabæjar á gagnrýnan hátt og setja fram 

hugmyndir sínar um birtingarmyndir stefnunnar í Garðaskóla 

B) hópar fara í vettvangsferðir á ýmis söfn og vinna þar verkefni 

 

Þemadögum lýkur með skólaþingi föstudaginn 11. mars þar sem nemendum, 

starfsfólki og foreldrum verður boðið til umræðu um framkvæmd skólastefnu 

Garðabæjar í Garðaskóla.  Þingið hefst kl. 11.00 á sal Garðaskóla og þar verður 

þátttakendum skipað í umræðuhópa sem vinna samkvæmt áætlun sem kynnt verður á 

staðnum. Umræðuhóparnir hittast aftur á sal kl. 12.30 þar sem dregin verða fram 

sýnishorn af niðurstöðum umræðuhópanna áður en þinginu verður slitið upp úr kl. 13. 

Niðurstöður skólaþingsins verða sendar skólaskrifstofu Garðabæjar til frekari 

úrvinnslu. 

 

Við bjóðum foreldra sérstaklega velkomna á skólaþingið sem stendur frá 11.00-

13.00 föstudaginn 11. mars. Þeir sem geta ekki komið á þessum tíma eru velkomnir 

að skoða sýningu á verkum nemenda sem verður opin á sal skólans frá 9.45-13.30 

þennan dag. Samantekt á helstu niðurstöðum skólaþingsins verður send öllum 

foreldrum í tölvupósti og þá geta þeir sem komast ekki á þingið sjálft brugðist við, 

bætt við hugmyndum og gert athugasemdir. 

 

 

Samstarfskveðja, 

Stjórnendur Garðaskóla 

 

 


