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INNGANGUR 
Ársskýrsla er hluti af skólanámskrá Garðaskóla. Námskráin hefur verið í gagngerri endurskoðun frá tilkomu 

nýrra grunnskólalaga árið 2008 og við þá endurskoðun var tekið mið af kröfum Aðalnámskrár 2011/2013. 

Skólastjórnendur grunnskólanna í Garðabæ hafa borið sig saman og sett upp sameiginlegt efnisyfirlit fyrir 

skólanámskrár og hefur það verið nýtt við endurskoðun skólanámskrár Garðaskóla sem birtist í heildstæðri 

mynd á vef skólans haustið 2014.  

Í ársskýrslu Garðaskóla er fjallað um það sem hæst ber í starfsemi Garðaskóla á skólaárinu 2013-2014. 

Upplýsingar um helstu verkefni starfsfólks, nemenda og foreldrafélags eru teknar saman. Skólastjórnendur og 

fagstjórar birta skýrslur um skólaárið. Ársskýrslunni er í senn ætlað að vera verkfæri í þróunarstarfi og innra 

mati skólans. Ársskýrslan er einnig mikilvæg heimild um skólastarf og inntak þess.  

Við samantekt þessarar ársskýrslu var áhersla lögð á að stytta texta og endurtaka ekki lýsingar sem fram koma í 

starfsáætlun, kennsluáætlunum eða öðrum hlutum skólanámskrár. Lesendum er vísað með rafrænum tenglum 

á heimasíðu skólans til að afla frekari upplýsinga og því hefur útprentuð útgáfa ársskýrslu takmarkað gildi miðað 

við rafrænu útgáfuna.  

Á heimasíðu Garðaskóla má ávallt nálgast ýmsar upplýsingar um daglegt starf, almenna starfshætti og stefnu 

skólans. Þá birtast mikilvægar upplýsingar um félagsstarf nemenda á heimasíðu félagsmiðstöðvarinnar 

Garðalundar sem m.a. sér um félagslíf nemenda Garðaskóla í nánu samstarfi við starfsfólk Garðaskóla. 

Í þessari ársskýrslu birtast skýrslur um öflugt og skapandi starf sem starfsfólk, nemendur og foreldrar eru stoltir 

af. Öllum þeim sem lögðu til efni í skýrsluna er þakkað kærlega fyrir framlagið. Sigurður Stefán Haraldsson fær 

þakkir fyrir prófarkalestur. 

Stjórnendur og starfsfólk Garðaskóla þakka öllum aðilum gott og gefandi samstarf á skólaárinu 2013-2014 og 

við hlökkum til komandi verkefna. 

Garðabær, september 2014 

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri 

 

 
Nemendur í útileik í lífsleikni 

http://gardaskoli.is/skolinn/starfsaaetlun-gardaskola/
http://gardaskoli.is/default.aspx?PageID=006ce6ac-5fb1-4603-99a1-5dc5ac0caff3
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/
http://gardaskoli.is/
http://www.gardalundur.is/g/
http://www.gardalundur.is/g/
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MINNINGARORÐ  
Ragnar Gíslason skólastjóri Garðaskóla 2002-2013.  

Fæddist 24. október 1951, lést 14. febrúar 2014. 

Það er áfall fyrir skóla að missa skólastjórann sinn. Við andlát Ragnars Gíslasonar 

þann 14. febrúar 2014 sló þögn á skólann. Mikill samhugur og væntumþykja 

einkenndi öll viðbrögð starfsmanna, nemenda og foreldra. 

Í veikindum Ragnars fundu allir í Garðaskóla að hjartsláttur skólans dofnaði lítið 

eitt. Hlutverk Ragnars í skólanum var að stýra áherslum, beina athygli að því sem 

vel var gert og hlúa að því. Hann tryggði að forsendur framúrskarandi skólastarfs 

væru til staðar. Þetta gerði hann með því að hlusta vel á nemendur, bæta aðbúnað 

og öryggi þeirra og kenna bæði nemendum og starfsmönnum að þekkja sjálfa sig 

betur. 

Ragnar kynnti hugmyndir uppbyggingarstefnunnar í Garðaskóla og innleiddi þær í 

starfshætti skólans á þann hátt að starfsmönnum fannst þeir í raun alltaf hafa 

unnið samkvæmt sömu hugmyndafræði. Það er mikil list að stýra fólki þannig að 

því finnist það vera að stjórna sér sjálft og þessari list beitti Ragnar. Hann byggði upp jákvæðan skólabrag á 

markvissan hátt löngu áður en það fyrirbæri var skilgreint í lögum um grunnskóla. 

Ragnar beindi athygli nemenda og starfsfólks að eigin líðan og kenndi að ef okkur líður ekki vel þá getum við 

ekki unnið vel. Nærvera Ragnars var alltaf hlý og skemmtileg. Hann gaf sig að hverjum nemanda, fylgdist með 

litlum en mikilvægum málum og dreifði umhyggju og gleði í starfi skólans. 

Við brottfall Ragnars skólastjóra þurfa starfsmenn og nemendur Garðaskóla að skapa sér nýjan hjartslátt. Það 

var hópnum afar mikilvægt að taka þátt í undirbúningi erfidrykkju Ragnars í samstarfi við fjölskyldu hans. 

Nemendur og starfsfólk sameinuðust í fallegri minningarstund sem haldin var á sal skólans 24. febrúar. Þar 

fluttu gamlir félagar Ragnars í hljómsveitinni Randver hugvekju og tónlist og Guðmundur Einarsson 

lífsleiknikennari las minningarorð. Hópur fyrrverandi nemenda Garðaskóla stóð minningarvörð við útför 

Ragnars og setti það afar fallegan svip á athöfnina. 

Um leið og við kveðjum Ragnar með söknuði þá er veganestið frá honum styrkur á þeirri vegferð. Minningin um 

góðan samstarfsmann og umhyggjusaman leiðtoga mun lifa í skólanum.  

 

 
Hópur eldri nemenda Garðaskóla standa minningarvörð við útför Ragnars Gíslasonar 
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MINNINGARORÐ  
Kristín Heiðrún Bernharðsdóttir skólaliði og stuðningsfulltrúi í Garðaskóla 1990-2014.  

Fæddist 12. nóvember 1956, lést 9. júlí 2014. 

Fyrir tæpum tveimur árum hóf stór og skemmtilegur hópur nemenda nám í 8. bekk 

Garðaskóla. Þetta var síðasti árgangurinn fæddur á 20. öldinni og hópurinn setti 

strax mikinn svip á starf skólans. Þótt hópurinn skipaði sess yngstu nemenda 

skólans áttu þeir þegar á fyrsta ári öfluga fulltrúa í nemendaráði Garðaskóla og létu 

til sín taka við skipulag á félagslífi skólans. Í árganginum eru afar öflugir námsmenn 

en líka stór hópur sem af ýmsum ástæðum naut stuðnings við nám í 8. bekk, m.a. í 

stærðfræði.  

Margir nemendur kynntust Kristínu þegar hún kom inn í bekki og aðstoðaði við 

stærðfræðinámið. Allir kynntust henni í ferlinu sem fylgir því að læra á skápana í 

skólanum því Kristín úthlutaði öllum nemendum skápum og aðstoðaði í hvert sinn sem lás bilaði eða týndist. 

Það var svo varla liðin haustönnin árið 2012 þegar ritari skólans fór að taka eftir því að nemendur komu á 

skrifstofu skólans til að leita að „Meistaranum“. Kristín var Meistarinn. Henni var gefinn titillinn af hópi stráka 

sem báru óendanlega mikla virðingu fyrir henni og leituðu til hennar um hjálp við nám, skápamál og lífið sjálft. 

Fyrir okkur samstarfsfólk Kristínar var augljóst af hverju hún var Meistarinn. Hún hlustaði vel á alla. Hún 

útskýrði hvað sem er á mannamáli. Hún hugsaði aldrei um vandamál, bara skemmtileg verkefni og 

úrlausnarefni. Hún var alltaf jákvæð og hvetjandi og veitti öllum umhyggjusama athygli. Kristín minnti okkur 

stöðugt á að það skiptir mestu máli í lífinu að njóta hvers dags og vera góður við fólkið í kringum sig.  

Það er mikilvægt fyrir okkur sem menntum komandi kynslóðir að muna þann lærdóm sem 20. aldar fólk eins og 

Kristín skilur eftir hjá okkur. Við þurfum að kunna að umbera allar breytingarnar, erilinn og áreitið sem líf okkar 

einkennist af. Við þurfum að muna að verkefnin eru til að leysa þau og svo lengi sem við erum góð við okkur 

sjálf og hvert annað þá mun það ganga vel, alveg sama hvert tækni og þekking leiðir okkur.  

Starfsfólkið í Garðaskóla verður alltaf þakklátt fyrir að hafa fengið að vinna lengi með Kristínu og njóta 

samstarfsins og félagsskaparins við hana. Það er skrítið að hefja störf í ágúst og hitta ekki brosmilda Kristínu á 

skrifstofu skólans. Við vitum að söknuður nemenda verður líka mikill, þeir hafa misst Meistarann. Fjölskyldu 

Kristínar sendum við hugheilar samúðaróskir um leið og við óskum þess að hún hvíli sig nú vel á fallegum stað 

og fylgist með okkur áfram úr fjarlægð. 
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SKÓLASTARF Í GARÐASKÓLA 2013-2014 
Garðaskóli er sérhæfður skóli fyrir unglingastig og starfar í nánu samstarfi við félagsmiðstöðina Garðalund. Á 

grundvelli þess að Garðaskóli þjónar aðeins þremur árgöngum, lokastigi grunnskólans, hefur starfið mótast af 

sérhæfingu og markvissum vinnubrögðum sem henta námi og kennslu þessa aldurshóps. Til skólans ráðast 

eingöngu kennarar og starfsmenn sem vilja og geta unnið með nemendum á hinu viðkvæma skeiði 13-16 ára 

aldurstigsins. Ekki er síður mikilvægt að til kennara skólans eru gerðar ríkar kröfur um þekkingu og færni til að 

geta kennt það námsefni sem ætlað er unglingum sem eru að ljúka grunnskólanámi. 

SKÓLADAGATAL 2013-2014 

Skóladagatal í leik- og grunnskólum Garðabæjar er samræmt til að mæta þörfum fjölskyldna og skapa 

möguleika á samstarfi þvert á skóla. Megin rammi skóladagatalsins er samþykktur af skólanefnd að vori en 

minniháttar tilfærslur á viðburðum geta orðið eftir því sem líður á skólaárið.  

Eftirfarandi er skóladagatal Garðaskóla eins og það leit endanlega út í mars 2014. 

 

HÚSNÆÐI SKÓLANS 

Sumarið 2013 var húsnæði skólans málað að utan. Einnig hófst viðgerð á þaki hússins en sú framkvæmd gekk 

illa vegna mikilla rigninga. Tafir urðu á opnun matsölu skólans í upphafi skólaársins vegna þessa. Daglegt 

viðhald er unnið vel og skipulega af umsjónarmanni hússins í samstarfi við Eignadeild Garðabæjar.  

Nýr umsjónarmaður Garðaskóla er Símon Ólafsson og tók hann við starfinu í lok janúar 2014. Símon hefur á 

fyrstu mánuðunum í starfinu unnið að ýmsum endurbótum. Meðal helstu verkefna sem hann hefur unnið að 

má nefna: 

 Hann lagði strax í febrúar þunga áherslu á nauðsyn þess að endurnýja ræstivagna sem skólaliðar nota 

við þrif í húsinu og var það gert.  

 Hann hefur í samstarfi við skólastjóra og forstöðumann Garðalundar leitað tilboða í endurnýjun 

húsgagna og sóltjalda í matsölu skólans en skólanum var veitt fjármagn í þau verkefni á fjárhagsárinu 

2014.  
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 Hann skilaði skólastjóra og forstöðumanni Eignadeildar úttekt á geymslurýmum í aðalbyggingu skólans 

og áætlun um úrbætur á þeim herbergjum. Mörg þessara rýma hafa aldrei verið fullfrágengin síðan 

húsið var byggt. Sumarið 2014 hófst vinna við að pússa, mála og ganga frá lögnum eins og nauðsyn er. 

 Hann hefur flokkað, tekið til og hent ýmiss konar varningi sem safnast hefur upp í kjallara skólans. 

Stjórnendur Garðaskóla funda reglulega með forstöðumanni Eignadeildar bæjarins og fara yfir stöðuna 

varðandi viðhald hússins. Einnig funduðu skólastjóri, umsjónarmaður og forstöðumaður Eignadeildar með 

bæjarverkfræðingi í júní 2014 til að ræða um nauðsynlegar úrbætur á húsnæði skólans. Óskir skólans um 

endurnýjun á húsnæðinu eru vel skilgreindar og hafa verið lagðar fram við gerð fjárhagsáætlunar á hverju ári.  

Nauðsynlegt er að ráðast í mikilvægar framkvæmdir sem allra fyrst til að tryggja að húsnæðið verði ekki fyrir 

frekari skemmdum vegna lekavandamála. Þakið þarf allt að endurbyggja en einungis lítill áfangi verður unninn í 

því verkefni sumarið 2014 til viðbótar við það sem gert var við á síðasta ári.  

Haustið 2013 var lögð fram skýrsla um loftræstikerfi skólans og í henni eru gerðar yfir 20 athugasemdir um 

atriði sem nauðsynlegt er að lagfæra. Sumarið 2014 voru loftstokkar í stórum hluta hússins hreinsaðir og 

málaðir. Starfsmenn hafa haft áhyggjur af því að loftræsting í skólanum hafi skaðleg áhrif á heilsufar þeirra sem 

þurfa að vinna í húsinu og mikilvægt er að halda áfram hreinsun og viðgerðum á kerfinu. 

Starfsmenn Garðaskóla eru mjög ánægðir með þær kennslustofur sem voruð endurnýjaðar árið 2012. Þar eru 

innréttingar, gólfefni, raglagnir og lýsing til fyrirmyndar. Nauðsynlegt er að endurnýja aðrar kennslustofur í 

aðalbyggingu skólans á sambærilegan hátt til að bæta vinnuumhverfi og mæta þeim þörfum sem skapast hafa 

með framþróun á tölvum og annarri tækni. Mikilvægt er að hefja endurnýjun í list- og verkgreinaálmu skólans 

og bæta þar tækjakost sem er úr sér genginn að miklu leyti. Þessi framkvæmd er forsenda fyrir uppbyggingu á 

frekara verknámi við skólann. Stjórnendur skólans munu þrýsta á þessar úrbætur af auknum krafti. 

 
Aðalbygging Garðaskóla. Húsið er teiknað af Manfreð Vilhjálmssyni arkitekt. 

BEKKIR, HÓPAR OG FERÐIR 

Í 8. bekk hefur verið lögð áhersla á að taka vel á móti nýjum nemendum og styðja við félagslega aðlögun þeirra í 

nýjum skóla. Nemendum hefur verið skipt niður í bekkjardeildir þar sem þeir hafa notið styrkrar leiðsagnar 

umsjónarkennara. Ekkert val er í boði í 8. bekk en þess í stað er mikil áhersla lögð á list- og verkgreinar fyrir alla 

nemendur. 

Í 9. og 10. bekk hafa nemendur í vaxandi mæli val um hvaða leiðir þeir vilja fara. Þetta er gert mögulegt með 

hópa- og ferðakerfi þar sem áhersla er lögð á að hver einstaklingur fái nám við hæfi. Það þýðir að enginn 

nemandi í 9. og 10. bekk hefur eins stundaskrá og nemendur raðast eftir frammistöðu og námshraða í 

kjarnagreinar (dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði). Hópakerfi Garðaskóla hefur það í för með sér að 

nemendur venjast því að starfa í mörgum og ólíkum hópum þar sem þeir kynnast mjög mörgum skólafélögum 
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sínum. Þetta hefur skapað mikla samheldni í hópnum. Nemendur kveðja skólann með söknuði við útskrift og 

heimsækja hann við ýmis tækifæri síðar á lífsleiðinni.  

Garðaskóli býður ríkulegt úrval valgreina en þær voru alls 27 á skólaárinu 2013-2014 og kenndar í 49 hópum. 

Meðal valgreina voru íþróttir, list- og verknám, spænska og fleiri bóklegar greinar auk þess sem hægt var að 

taka grunnþjálfun stærðfræði. Viðmiðunarstundaskrá er birt í starfsáætlun haust hvert og þar má fá nánari 

upplýsingar um skiptingu tíma milli námssviða. 

Flugferðir í 9. bekk og fjölbrautaáfangar í 10. bekk eru hluti af valkerfi skólans. Í flugferðum ljúka nemendur 

námi tveggja ára í íslensku, ensku og/eða stærðfræði á einum vetri og geta að því loknu skráð sig í 

framhaldsskólaáfanga í sömu námsgreinum í 10. bekk. Síðasta vetur gátu nemendur í 10. bekk Garðaskóla lokið 

tveimur áföngum í íslensku, ensku og stærðfræði auk þess sem hægt var að ljúka áfanga í spænsku og 

fatahönnun við skólann. Einnig var skyndihjálp í boði sem valgrein í annað sinn og er sá áfangi metinn til eininga 

í framhaldsskólum. Þetta fyrirkomulag á langa sögu innan skólans og er mögulegt með góðu samstarfi við 

Fjölbrautaskólann í Garðabæ (FG). Samstarf milli kennara Garðaskóla og FG er stöðugt og gott. Þeir skiptast á 

kennsluáætlunum, samræma val á námsefni og bera sig saman við undirbúning námsmats. Í krafti þessa 

samstarfs metur FG námið í Garðaskóla til eininga. Misjafnt er hvort aðrir framhaldsskólar meta einingarnar og 

er það vandamál sem allir framhaldsskólanemendur geta staðið frammi fyrir ef þeir flytja sig milli skóla. Til að 

auka líkurnar á því að nemendur fái fjölbrautaáfanga sína metna geta þeir valið að taka viðbótar lokapróf í FG í 

lok hvorrar annar til viðbótar við námsmatið í áfanganum í Garðaskóla. Flestir nemendur hafa nýtt sér þennan 

valkost. Auk þess sem lokaprófið tryggir nemendum lokaeinkunn inni í framhaldsskólakerfinu þá nýtist það 

skólunum sem viðbótar tæki til að meta hvort námið í FG og Garðaskóla sé sambærilegt eða hvort skerpa þurfi 

á samræmingu ákveðinna þátta.  

Til að styðja við nemendur í stórum skóla hefur ávallt verið lögð rík áhersla á að skapa sterkt stuðningsnet sem 

fylgist með og grípur til úrræða þegar nemendur þurfa á því að halda. Deildarstjórar, sérkennarar, 

námsráðgjafar og aðrir starfsmenn stuðningsnetsins þekkja þarfir og sérkenni unglinga vel og hafa mikla reynslu 

af að styðja við þá á jákvæðan hátt. Nemendur eru hvattir til að sækja þennan stuðning á eigin forsendum og 

hefur það reynst mjög vel. Nemendur sem vilja og þurfa stuðning við námið fá þjónustu í námsveri skólans. 

Námsverið býður fámenna stuðningstíma, einstaklingsleiðsögn og stuðning úti í hópum og er kennslan sniðin að 

þörfum einstaklinga og hópa hverju sinni. Nánari lýsingar á stuðningsneti skólans má lesa aftar í ársskýrslunni í 

skýrslum námsráðgjafa, deildarstjóra árganga og deildarstjóra námsvers. 

UPPBYGGINGARSTEFNAN 

Um árabil hefur starfsfólki skólans verið uppálagt að ýta undir sjálfsábyrgð nemenda með því að eiga við þá 

samskipti sem einkennast umfram allt af virðingu. Í Garðaskóla hefur þessi uppeldisstefna verið kölluð 

„Uppbyggingarstefnan“ en hún er orðin þekktari undir heitinu „Uppeldi til ábyrgðar“ og hefur í síauknum mæli 

verið tekin upp í leik- og grunnskólum landsins. Stefnan mótar öll aga- og samskiptamál í Garðaskóla og var 

höfð til hliðsjónar við framsetningu á skólareglum. Nemendum eru kynntar aga- og samskiptareglur skólans 

bæði í umsjónartímum og í kennslustundum í lífsleikni. Best kynnast þeir þó hugmyndafræðinni í daglegum 

samskiptum sínum við starfsmenn skólans. Starfsmennirnir leggja áherslu á að hver og einn beri ábyrgð á eigin 

hegðun og finni gott jafnvægi til að uppfylla grunnþarfir sínar í öllum verkefnum. 

Bæklingurinn „Samskipti og skólaandi“ hefur ávallt verið aðgengilegur á heimasíðu skólans en hefur nú alfarið 

tekið á sig rafræna mynd. Bækingurinn er ekki lengur prentaður á pappír heldur er nemendum, 

forráðamönnum og starfsfólki bent á að nýta hann með rafrænum miðlum. Þar er Uppbyggingunni lýst ásamt 

helstu skólareglum og þeim marklínum sem skólinn setur um hegðun og samskipti allra sem að Garðaskóla 

koma. Starfsmenn fá reglulega fræðslu og leiðbeiningar um hvernig uppbyggingin styður þá til að halda uppi 

jákvæðum samskiptum. Auk þess hafa minni hópar starfsmanna sótt lengri námskeið. Í ágúst 2014 munu til 

dæmis starfsmenn sem eru nýlega byrjaðir að starfa í Garðaskóla sækja tveggja daga námskeið í Álftanesskóla.  

http://gardaskoli.is/skolinn/starfsaaetlun-gardaskola/
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/
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FJÖLBREYTT SKÓLASTARF SEM MIÐAR AÐ SEX GRUNNÞÁTTUM MENNTUNAR 

Í góðu skólastarfi eiga nemendur að finna öryggi í því að ganga til verka samkvæmt skýru skipulagi frá degi til 

dags. Jafn mikilvægt er þó að brjóta upp vanann og horfa í nýjar áttir af og til. Í Garðaskóla er hefðbundið 

skólastarf brotið upp reglulega og á margvíslegan hátt og engin undantekning var á því skólaárið 2013-2014. Í 

skýrslu deildarstjóra árganga er nánar sagt frá uppbrotsdögum og ferðum. 

Í vinnu kennara við að laga skólastarfið að kröfum Aðalnámskrár 2011/2013 hefur komið skýrt í ljós að starf á 

uppbrotsdögum í skólanum hentar einkar vel til að ná þeim markmiðum sem lýst er sem grunnþáttum 

menntunar. Þótt grunnþættirnir (læsi, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð, sköpun, sjálfbærni, 

jafnrétti) séu rauður þráður í gegnum allt skólastarf þá er mikilvægt að beina sérstakri athygli að þeim af og til 

þannig að allir starfi saman að því að skilja betur hvað í þeim felist og beita þeim í hugsun og verki. Heilsudagar 

vorið 2013 beindu þannig sérstakri athygli að heilbrigði og velferð og skólaþingið í desember 2013 fjallaði um 

lýðræði og mannréttindi auk þess sem það gegndi mikilvægu hlutverki í innra mati skólans. Á gagn og gaman 

dögum hefur sköpunin ávallt verið í fyrirrúmi og fyrir frumkvæði list- og verkgreinakennara hefur sjálfbærnin 

fengið sífellt stærri sess í starfinu þessa þemadaga. Unnið er að því að skilgreina hlut uppbrotsdaganna í 

skólanámskrá og festa þessa tengingu við grunnþættina í sessi. 

Gagn og gaman dagar eiga sér fastan sess í skólalífinu og hugmyndum Garðbæinga um gott skólastarf. Þátttaka 

nemenda í þessum þemadögum er ávallt góð en það sama er ekki upp á teningnum á uppbrotsdögum sem ekki 

eiga sér jafn sterka hefð innan skólans. Slíkir dagar voru haldnir við nokkur tækifæri í vetur: 

 Þemadagar 8. og 9. bekkinga í september samhliða samræmdum prófum í 10. bekk,  

 Skólaþing allra nemenda í desember 

 Þemadagar samhliða skíðaferðum Garðalundar í mars 

 Listadagar um mánaðmótin apríl-maí 

 Útivist og ferðir í júní 

Skólastjóri tók saman yfirlit um fjarvistir nemenda á slíkum dögum á skólaárinu og vakti athygli á niðurstöðunni 

í skólaráði. 

FJÖLDI NEMENDA SEM ER FJARVERANDI Á HEFÐBUNDNUM SKÓLADEGI  

SAMANBORIÐ VIÐ UPPBROTSDAGA SKÓLAÁRIÐ 2013-2014 

 20.11.2013 (miðvikud.) 
Hefðbundin stundaskrá 

18.12.2013 (miðv.d.) 
Uppbrot/skólaþing 

13.3.2014 (miðv.d.) 
Uppbrot/skíðaferð, þema 

4.6.2014 (miðv.d.) 
Uppbrot/ferðir 

Leyfi 7 18 21 29 

Veikindi 22 18 13 4 

Fjarvist 1 15 15 20 

Samtals 30 51 49 53 

 

Af þessum samanburði má sjá að 60-70% fleiri nemendur eru forfallaðir frá skólastarfi þegar uppbrotsdagar eru 

í gangi heldur en á venjulegum, stundaskrárbundnum skóladegi. Ef leyfi og óútskýrðar fjarvistir eru skoðaðaðar 

sérstaklega er munurinn enn meiri: leyfi eru tvisvar til þrisvar sinnum fleiri á uppbrotsdögum og fjarvistirnar 

margfaldar.  

Í ljósi þess að Garðaskóli leggur sérstaka áherslu á að vinna markvisst með grunnþætti menntunar í tengslum 

við uppbrotsdaga þá er mikilvægt að auka þátttöku í þeim. Líklega þarf að rökstyðja og útskýra betur hlutverk 

þeirra og gildi fyrir nemendum og foreldrum. Einnig skoða stjórnendur hvort hægt sé að bæta skipulag þeirra og 

undirbúning þannig að þeir mæti betur væntingum og óskum nemenda. Með því að skilgreina uppbrotsdagana 

betur, staðsetja þá með góðum fyrirvara og kynna vel fyrir nemendum og foreldrum standa vonir starfsmanna 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
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til þess að allir geti borið virðingu fyrir skólastarfinu á uppbrotsdögum og tekið þátt í því á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt. 

Í skýrslum fagstjóra má lesa að vegna fjölda leyfa á vorönn2014, uppbrotsdaga, kannana og kynninga af ýmsu 

tagi til nemenda var síðla vors erfitt að halda utan um framvindu í námi og kennslu. Kennslustundir sem féllu á 

ákveðna vikudaga, sérstaklega fimmtudaga, voru yfir önnina mun færri heldur en kennslustundir á öðrum 

vikudögum. Þetta gerði kennurum erfitt um vik að halda áætlun í hópum sem sóttu tíma á fimmtudögum miðað 

við aðra hópa. Aðlaga þurfti kennsluáætlanir og í sumum fagdeildum var verkefnum fækkað eða breytt til að 

mögulegt væri að komast yfir námsmarkmið annarinnar. Kennarar og stjórnendur eru sammála um að finna 

þarf betra jafnvægi milli starfsins sem unnið er í hefðbundinni stundaskrá og þess sem unnið er á 

uppbrotsdögum. Þetta er sérstaklega mikil áskorun á vorönninni sem er brotin upp með lengri leyfum. 

Fjölskyldur í Garðabæ eru duglegar að nýta vetrarleyfi og páskaleyfi til fjölskylduferða og samveru og er það til 

fyrirmyndar. En þessi ferðalög teygja sig stundum út fyrir þá leyfisdaga sem skilgreindir eru í skóladagatali og 

það eykur á rót hjá einstökum nemendum og hópum þegar gera þarf ráðstafanir vegna fjarveru frá 

kennslustundum. Stjórnendur Garðaskóla leggja áherslu á að skipulag skólastarfsins sé vel skilgreint fram í 

tímann þannig að allir starfsmenn, forráðamenn og nemendur geti verið samtaka í því að vinna að settum 

markmiðum. Áhersla verður lögð á það á næsta skólaári að skerða ekki um of þann kennslutíma sem fagdeildir 

skólans gera ráð fyrir samkvæmt skóladagatali með verkefnum sem koma inn með litlum fyrirvara. 

ÁFALLARÁÐ 

Í áfallaráði sátu skólastjóri, ritari, umsjónarmaður fasteignar, náms- og starfsráðgjafar, forstöðumaður 

Garðalundar og skólahjúkrunarfræðingur. Auk þess hefur Vigdís Björk Agnarsdóttir þroskaþjálfi verið ráðgjafi 

um ýmis mál. Hún hefur m.a. farið yfir allar skyndihjálpartöskur skólans og bætt við töskum svo þær séu til taks 

í ýmsum verkefnum. Vigdís Björk hefur kennt skyndihjálparnámskeið sem allir starfsmenn hafa tekið þátt í og 

lagt mikið til málanna varðandi undirbúning rýmingaræfingar. 

Á skólaárinu 2013-2014 lagði ráðið áherslu á tvö atriði: 

 Að halda rýmingaræfingu og var það gert 20. nóvember 2013 (sjá niðurstöður könnunar meðal 

starfsmanna í kjölfar æfingarinnar) 

 Að endurnýja viðbragðs- og áfallamöppu skólans en í henni eru geymdar upplýsingar um viðbrögð við 

vá af ýmsu tagi. Mappan var yfirfarin, upplýsingar og gögn uppfærð og kaflar í henni endurskrifaðir. 

Mappan var gefin út í fjórum eintökum og eru þau geymd á nokkrum stöðum í húsnæði skólans til að 

auka aðgengi starfsmanna að henni. Auk þess var viðbragðs- og áfallaáætlun uppfærð á vef skólans. 

Auk þessara verkefna fundaði ráðið í kjölfar andláts skólastjóra og í kjölfar andláts aðstandanda nemanda. 

Verkferlar þeir sem lýst er í áfallamöppu skólans nýtast vel þegar á þarf að halda og minniháttar breytingar eru 

gerðar á þeim eftir þörfum. 

ÞRÓUN OG STEFNUMÓTUN 

Starf Garðaskóla er í stöðugri þróun.  Nemendur og starfsfólk tekur þátt í fjölbreyttum verkefnum af gleði og 

metnaði og í þessum kafla er fjallað um þau verkefni sem voru efst á baugi í skólanum á liðnu ári og eru í 

undirbúningi fyrir það næsta. 

VALGREINAR 
Það eru alltaf einhverjar breytingar á úrvali valgreina milli skólaára. Kennarar eru hvattir til að brydda upp á 

nýjungum en ákveðnar valgreinar eiga fastan sess í skólanum. Áhersla hefur verið lögð á að styrkja stöðu list- og 

verkgreina í valgreina úrvalinu og íþróttagreinarnar eru ákaflega vinsælar. Ein vinsælasta valgreinin hefur verið 

spænska sem Anna Ragnarsdóttir hefur kennt. Anna lauk störfum við skólann í vor og þar sem enginn kennari 

var tilbúinn að taka við kennslu í greininni féll hún út af valgreina listanum. Það er mikill söknuður að greininni 

http://gardaskoli.is/library/Files/R%C3%BDmingar%C3%A6fing2013_sk%C3%BDrsla.pdf
http://gardaskoli.is/library/Files/R%C3%BDmingar%C3%A6fing2013_sk%C3%BDrsla.pdf
http://gardaskoli.is/skolinn/vidbragds-og-afallaaaetlun/
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og starfsmenn sammála um að metnaður skólans standi til þess að kenna þriðja erlenda málið. Því var lögð 

áhersla á það í auglýsingu um ráðningu nýs enskukennara og lýkur standa til að þriðja tungumálið komi aftur 

inn í skólann 2015-2016. 

JAFNRÉTTI, KYNHEILBRIGÐI OG VELFERÐ 
Jafnréttisstofa gerði úttekt á Jafnréttisstefnum grunnskóla vorið 2014 og fékk stefna Garðaskóla góða umsögn. Í 

hana vantaði þó skýrari aðgerðaráætlun og verður hún lögð fram haustið 2014.  

Ásta Gunnarsdóttir námsráðgjafi hefur í vetur starfað með stýrihópi 

verkefnisins Jafnrétti, kynheilbrigði og velferð í Garðabæ. Fundað var 

reglulega og vinna hófst við gerð fræðsluáætlunar og 

viðbragðsáætlunar. Drög að þeirri síðari verða lögð fram í ágúst 2014 

en fræðsluáætlunin verður áfram í vinnslu næsta skólaár. Þá mun 

Nanna Traustadóttir fagstjóri í náttúrufræði bætast í stýrihópinn fyrir 

hönd Garðaskóla. 

Innan Garðaskóla verður lögð áhersla á að samræma betur þá vinnu 

sem tengist jafnrétti, kynheilbrigði og velferð. Fara þarf yfir í hvar 

verkefni eru staðsett og tryggja að nægilega sé unnið á þessu mikilvæga sviði. Stjórn foreldrafélagsins hefur lagt 

fram tillögu um að efla kynfræðsluna með gestakennara/fyrirlesara sem tali til bæði nemenda og 

forráðamanna. Fast verður haldið í mikilvæg verkefni á borð við forvarnarfræðslu Blátt áfram í 8. bekk. Á 10 ára 

afmæli Blátt áfram í apríl 2014 fékk Garðaskóli viðurkenningu samtakanna fyrir að hafa unnið að forvörnum 

gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Starfsfólki Garðaskóla er sýndur mikill heiður með þessari 

viðurkenningu og mun halda ótrautt áfram að leggja þessu mikilvæga málefni lið. 

 
Skólastjóri og náms- og starfsráðgjafar taka við viðurkenningu frá Blátt áfram 

HEILSUEFLANDI SKÓLI 
Heilsueflingarnefnd lagði sérstaka áherslu á bætt mataræði í skólanum skólaárið 2013-2014. Dagskrá var hvorki 

mjög skipulögð né áberandi en undir niðri skapaðist umræða sem er vísir að hugarfarsbreytingu. Starfsmenn 

lögðu aukna áherslu á hollustu í eigin mataræði og áhersla var lögð á að bjóða oftar ávexti og grænmeti á 

fundum og samkomum þar sem kökur og kex höfðu verið áberandi áður. Þegar nemendur úr 7. bekk heimsóttu 

Garðaskóla að vori voru þeim einnig boðnir ávextir. 

http://www.jafnretti.is/jafnretti/default.aspx
http://www.klifid.is/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=186
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Mötuneyti nemenda er eins og undanfarin ár rekin af Skólamat ehf. og þar er ávallt lögð áhersla á hollt 

mataræði. Fjöldi nemenda í áskrift að heitum mat hefur aukist jafnt og þétt og í vetur voru um 40% nemenda í 

áskriftinni einn eða fleira daga í viku.  

 

Nemendur kalla eftir fjölbreyttu úrvali í matsölunni og var orðið við því með því að skipta reglulega út 

vörutegundum. Það er tilhneiging til að ákveðnar vörur festist í sessi í matsölunni og má þar helst nefna sætar 

mjólkurvörur og hvítt brauð sem margir nemendur sækja í. Það er því ástæða til að vinna enn betur að 

hugarfarsbreytingu í þessum efnum og hefur heimilisfræðideildin hug á að stýra því átaki. 

Undanfarin ár hefur verið vilji til að breyta fyrirkomulagi í matsölu nemenda á þann veg að þar sé eldaður 

matur af matreiðslumanni á staðnum. Skólastjórnendur hafa skoðað þennan möguleika og telja hann ekki 

raunhæfan nema mötuneyti nemenda og starfsmanna séu sameinuð. Hugmyndin var því rædd á 

starfsmannafundi í ágúst 2013 og niðurstaða þeirrar vinnu var að starfsmenn hafa áhuga á slíkri breytingu svo 

fremi sem það breyti ekki þeirri aðstöðu sem þeir hafa til að nærast í frímínútum og matartímum á kaffistofu 

starfsmanna. Ekki hefur orðið frekari framvinda varðandi þessa hugmynd og þrýstingur á hana virðist fara 

minnkandi samfara vaxandi ánægju með matsöluna sem Skólamatur rekur. 

ALÞJÓÐLEG SAMSTARFSVERKEFNI 
Eins og mörg undanfarin ár tók enskudeild Garðaskóla þátt í fjölþjóðlegu samstarfsverkefni með styrk frá 

Comeniusar áætlun Evrópusambandsins. Skólastjóri heimsótti í október Tianjin Experimental High School í 

stórborginni Tianjin í Kína. Sá skóli hefur tengst Evrópusamstarfshópnum á undanförnum árum og bauð að 

þessu sinni til ráðstefnu um starfsþróun í tilefni af 90 ára afmæli skólans. Á þessu skólaári lauk enskudeildin 

ásamt samstarfsskólunum vinnu við verkefni sem ber titilinn „Water – a Sea of Resources“. Afrakstur þess var 

kvikmynd sem frumsýnd var á kennarafundi í Garðaskóla 20. maí síðastliðinn. Samstarfshópurinn sótti um nýtt 

verkefni sem bar vinnuheitið „Frá hugmynd til afurðar“ en fékk því miður ekki styrk til þess verkefnis fyrir 

komandi starfsár. Enskudeildin mun vinna áfram með samstarfsskólum sínum að því að semja umsókn um styrk 

fyrir skólaárið 2015-2016. Nánari upplýsingar um Comeniusar samstarf Garðaskóla má lesa á heimasíðu 

skólans. 

Fræðslu- og menningarsvið Garðabæjar stendur að öðru Evrópusamstarfsverkefni þar sem tengsl eru mynduð 

milli sveitarfélaganna Garðabæjar og Southend on Sea á suðuströnd Bretlands. Markmið samstarfsins er að 

þróa matskerfi grunnskólanna, leita leiða til að auka áhuga stráka í skólum og efla raungreinakennslu. Á vegum 

þess verkefnis var skólastjóra Garðaskóla boðið að heimsækja Shoeburyness High School í október og 

sömuleiðis tók skólinn á móti fulltrúum Shoeburyness í febrúar. Haustið 2014 fara tveir kennarar Garðaskóla í 
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heimsókn til Shoeburyness til að leggja drög að samstarfi raungreinadeilda skólanna til lengri framtíðar. 

Markmið Garðaskóla með samstarfinu er að efla innra mat skólans, gefa raungreinakennurum tækifæri til að 

miðla góðum kennsluaðferðum milli skólanna og leita sameiginlega leiða til að virkja stráka til náms á jákvæðan 

hátt og með hámarksárangur að markmiði. 

HEIMSPEKILEG SAMRÆÐA 
Garðaskóli hefur verið í fararbroddi að nýta heimspekilegar aðferðir til að efla samræðufærni nemenda, 

lýðræðislega þátttöku ásamt því að þjálfa skapandi og gagnrýna hugsun. Áhersla hefur verið lögð á að byggja 

upp samræðufélög nemenda þar sem þeir þroska samskiptafærni sína og hugsun á mjög víðtækan hátt. 

Kennsluaðferðin er mjög í anda Aðalnámskrár 2011/2013 og þjálfar flesta af þeim þáttum sem skilgreindir eru 

sem lykilhæfni nemenda. 

Skólaárið 2013-2014 hófu íslenskukennarar skólans þátttöku í rannsókn á innleiðingu heimspekilegrar samræðu 

í skólastarf. Rannsókninni er stýrt af Heimspekistofnun Háskóla Íslands og stýrihópi stjórnenda í leik- og 

grunnskólum í Garðabæ. Skýrsla fagstjóra í íslensku segir nánar frá þessu starfi. 

 
Niðurstaða greiningar á hugtakinu „krúttlegur“ sem nemendur í 8. bekk unnu í íslenskutíma. 

SJÁLFBOÐALIÐASTARF 
Vorið 2013 fór af stað góðgerðarverkefni nemenda Garðaskóla. Á síðasta skólaári þróaðist verkefnið áfram 

undir stjórn nefndar sem skipuð er nemendum, forráðamönnum og starfsfólki skólans. Áhersla er lögð á að 

veita nemendum tækifæri til að vinna sjálfboðastörf sem útvíkka reynslu þeirra til muna. Gott samstarf hefur 

verið við hjúkrunarheimilið Ísafold og Fjölskylduhjálp Íslands sem hafa tekið vel á móti nemendum Garðaskóla 

og leiðbeint þeim í starfinu þannig að allir þátttakendur hafa komið ákaflega ánægðir til baka. Þegar nemandi 

hefur unnið sjálfboðastarf kemur hann í viðtal til deildarstjóra eða námsráðgjafa og segir frá reynslunni. Með 

þessu móti fylgist skólinn með reynslu hvers nemanda og getur stutt hann ef á þarf að halda við úrvinnslu í 

kjölfarið. Á næsta ári stefnir sjálfboðaliðanefndin á að skipuleggja fjáröflun til styrktar góðu málefni sem valið 

verður af nemendum skólans. Guðmundur Einarsson samfélagsfræðikennari og fyrrum lífsleiknikennari mun 

verða tengiliður við samstarfsstofnanir og senda sjálfboðaliða af stað í verkefni sín. Ragný Þóra Guðjohnsen 

hefur fylgst með verkefninu frá fræðilegu sjónarhorni og mun fylgjast með og skrásetja upplifun nemenda af 

þátttöku í góðgerðarstarfinu. 
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Sjálfboðaliðar að störfum hjá Fjölskylduhjálp Íslands í Eddufelli 

ÞRÓUN NÁMSMATS Í ANDA NÝRRAR AÐALNÁMSKRÁR 
Starfsmenn sem buðu fram krafta sína í námsmatsnefnd skólaárið 2013-2014 voru samtals 13 talsins og hélt 

aðstoðarskólastjóri utan um starfið. 

Markmið nefndarinnar. Nefndinni var ætlað að fjalla um kennsluáætlanir skólans með áherslu á grunnþætti 

menntunar, hæfniviðmið og lykilhæfni samkvæmt nýrri Aðalnámskrá. Ennfremur var markmiðið að skoða 

hvernig gert er grein fyrir kennsluaðferðum, námsaðferðum og matsaðferðum í skólanámskrá. 

Námsmatsnefndinni var falið að skoða skapalón fyrir kennsluáætlanir og vinnu fagdeilda með það fyrir augum 

að kjósa það skapalón sem hugnast best fyrir Garðaskóla. Ennfremur var nefndinni ætlað að skoða með hvaða 

hætti væri ákjósanlegt að koma á námsmati í bókstöfum.  

Störf nefndarinnar á skólaárinu. Nefndin fundaði formlega nokkrum sinnum yfir skólaárið auk styttri funda, 

netsamskipta og fræðslufunda sem aðilar úr nefndinni sóttu. Einnig voru námsstefnur og vinnuverkstæði á 

vegum Háskóla Íslands og Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem aðilar teymisins sóttu. Nefndin 

útbjó möppu á sameiginlegu tölvudrifi skólans tileinkaða námsmati sem inniheldur nokkrar tegundir af 

gátlistum, dæmi um frammistöðumat og fleira tengt námsmati. Teymið lét kennarahóp skólans reglulega vita 

bæði af möppunni og vinnu teymisins.  

Helstu niðurstöður. Lögð var áhersla á að kennsluáætlanir væru drög í vetur þar sem um miklar breytingar var 

að ræða. Breytingarnar fólust í efnistökum, kennsluaðferðum og kröfu um fjölbreyttara námsmat en venja 

hefur verið. Nefndin fór  yfir skapalón fyrir kennsluáætlanir og vinnu þá sem kennarar unnu varðandi 

birtingarmynd grunnþáttana í kennsluáætlununum.  

Ákvörðun um námsmat í bókstöfum eða tölustöfum vafðist fyrir hópnum og fram kom að hópurinn taldi að 

Menntamálaráðuneytið þyrfi að koma með skýrari lýsingu á hvernig framkvæmanlegt sé að skipta yfir úr 

tölustöfum í bókstafi. Menntamálaráðherra frestaði svo innleiðingu nýs námsmatskerfis sem ráðgert er nú að 

verði ekki innleitt að fullu fyrr en 2016. 

Ljóst er að meira af leiðsagnarmati þarf að koma til svo námsmat í bókstöfum verði auðveldara. 

Fagdeildir þurfa að vinna meira í námsmatinu og tengingu við hæfniviðmiðin til að verða öruggari í að gefa í 

bókstöfum.  

Ekki náðist markmiðið að skoða hvernig gerð er grein fyrir kennsluaðferðum, námsaðferðum og matsaðferðum 

í skólanámskrá. 
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Ábending um hvort ekki væri hægt að efla kennara í fjölbreyttum kennsluaðferðum hér innanhúss í stað þess 

að leita út fyrir húsið kom fram. Í kjölfarið var einn kennari, hverju sinni, fenginn til að vera með stutta kynningu 

fyrir samkennara á kennarafundum á einhverju áhugaverðu verkefni sem hann notar í kennslu. Góður rómur 

var gerður af þeim kynningum. Jafnframt var hópurinn sammála um að fá nánari kynningu á Orð af orði 

þróunarverkefninu. 

Sú tillaga að gefa 8. og 9. bekk í bókstöfum hlaut hljómgrunn í nefndinni sem og að ekki skuli gefa 10. 

bekkingum sem útskrifast í vor einkunnir í bókstöfum (þetta kom ekki til aðgerða vegna á frestunar á 

innleiðingu nýs námsmatskerfis).  

Ákveðið var að hefja einkunnagjöf fyrir lykilhæfni á haustönn 2014. Slíkar einkunnir verður birtar á 

vitnisburðablaði við útskrift úr 10. bekk vorið 2015. Fagdeildir og kennarar munu skipta með sér 

lykilhæfniþáttum og í hverju fagi verður lögð sérstök áhersla á að meta tvo til þrjá þætti. Í lok annar verður mat 

á öllum lykilhæfniþáttum dregið saman fyrir hvern nemanda. Áætlun um innleiðingu á einkunnagjöf fyrir 

lykilhæfni er svohljóðandi: 

 Haust 2014 verður gefin lykilhæfnieinkunn í 10. bekk  

 Vor 2015 verður gefin lykilhæfnieinkunn í 10. bekk og 9. bekk.  

 Haust 2015 og framvegis verður gefið lykilhæfnieinkunn hjá öllum árgöngum. 

Eftirfylgni og næstu skref: 

 Kanna hvort allar fagdeildir hafi ákveðið hvaða lykilhæfni þær vilja meta. Stjórnendur setja inn í skema 

og samþykkja. 

 Skoða kennsluáætlanir næsta skólaárs með áherslu á grunnþætti menntunar, hæfniviðmið og 

lykilhæfni samkvæmt nýrri Aðalnámskrá.  

 Fylgjast með kröfum frá ráðuneytinu varðandi námsmat í bókstöfum/tölustöfum og bregðast við. 

 Viðhalda gagnabanka um námsmat á tölvudrifi. 

 Kynna gagnabankann og annað sem tengist námsmati fyrir kennarahópnum. 

INNLEIÐING SPJALDTÖLVA Í SKÓLASTARFI 
Spjaldtölvuteymi skólaárið 2013-2014 var í umsjón Ingibjargar Önnu aðstoðarskólastjóra og var skipað níu 

kennurum og kennsluráðagjafa í tölvum. 

Markmið nefndarinnar: 

 Innleiðing á spjaldtölvum í skólann 

 Þátttaka í starfendarannsókn á vegum Ingibjargar 

Störf nefndarinnar á skólaárinu. Aðstoðarskólastjóri og 

kennsluráðgjafi í tölvum undirbjuggu skólaárið með því að 

kanna hvaða spjaldtölvur væru hentugar til kaups. Farið var 

í skólaheimsóknir og á kynningar hjá seljendum. Kennurum 

skólans var boðið að taka þátt í teymisvinnu með það að 

markmiði að að vinna markvisst að innleiðingu spjaldtölva. 

Kennarar úr flestum faggreinum sýndu verkefninu áhuga. Í byrjun haustannar samþykkti skólinn að vera 

þátttakandi í þróunarverkefni á vegum Microsoft. Um var að ræða þróun á notkun Surface spjaldtölva í 

skólastarfi og fékk skólinn 27 tæki til afnota í þróunarverkefninu. Vinna haustsins miðaðist við þær tölvur og 

ákveðið var að vinna að hugmyndafræði um hvernig hægt sé að nýta spjaldtölvur, af hvaða gerð sem er, inn í 

kennslu með nemendum. Afhending á tölvunum dróst hins vegar töluvert og voru þær ekki komnar í notkun 

fyrr en í byrjun janúar. Þangað til vann hluti teymisins með fimm iPad spjaldtölvur sem skólinn hafði þá til 

afnota. Nokkrir kennarar úr teyminu sóttu vinnustofur á vegum Menntavísindasviðs Háskóla Íslands sem og 

fundi, vinnubúðir og kynningar á spjaldtölvum á mismunandi vettvangi. Ennfremur voru forrit og slóðir með 

upplýsingum um spjaldtölvur og notkun þeirra í skólastarfi skoðuð. Þegar Surface tölvurnar voru komnar fékk 
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teymið kennslu á tækin frá sérfræðingum Microsoft. Kennarar teymisins nýttu tölvurnar mismikið og skiluðu inn 

mati á vinnunni í lok vorannar.  

Í lok maí mánaðar fékk skólinn 45 iPad spjaldtölvur til afnota. Ekki náðist að koma þeim í umferð fyrir skólalok 

en á síðasta kennarafundi skólaársins voru kennarar upplýstir um nýju tölvurnar og að áframhald yrði á 

þróunarvinnu teymisins. Fleiri kennarar bættust í hóp áhugasamra og fengu iPad spjaldtölvur með sér heim yfir 

sumartímann í þeim tilgangi að kynnast tækjunum. 

Helstu niðurstöður: 

 Microsoft Surface vélarnar nýtast sérstaklega vel þar sem um upplýsingaleit er að ræða og við notkun 

á ákveðnum forritum. Einnig þegar nota á myndir og myndbönd í verkefnavinnu. 

 Talið er að eiginleikar iPadsins nýtist betur en Microsoft tölvanna í úrvinnslu verkefna þar sem fleiri og 

áhugaverðari forrit í þeim voru nefnd af meðlimum teymisins sem ákjósanleg í vinnu með nemendum.  

 Báðar gerðir tölvanna geta nýst skólanum. 

 Kennarar þurfa kennslu á spjaldtölvurnar og kynningu á helstu forrit sem nýtast í kennslu. 

 Gera þarf ráð fyrir tíma innan vinnuramma kennara til að vinna með spjaldtölvur. 

 Hlutverk kennsluráðgjafa í tölvum eða öðrum sem heldur utan um verkefnið er afar mikilvægt og þarf 

að vera gefið svigrúm í skólastarfinu. 

Samkvæmt samantekt frá meðlimum teymisins má merkja að áhugi margra kennara á upplýsingatækni og 

spjaldtölvunotkun hafi aukist á tímabilinu og má þakka vinnu kennsluráðgjafa og jákvæðu viðmóti stjórnenda. 

Eftirfylgni og næstu skref: 

 iPad kynning og námskeið í haust fyrir kennara. 

 Vinnufundir teymis þurfa að vera reglulega þar sem meðlimir teymisins fá tækifæri til að bera saman 

bækur sínar og deila reynslu sinni. 

 Mikilvægt er að skólinn móti sýn um upplýsingatækni í skólastarfi og jafnframt þarf að vera ljóst 

hvernig verkefnið muni bæta nám nemenda. 

BREYTINGAR Á VIÐMIÐUNARSTUNDASKRÁ  
Skólaráð Garðaskóla samþykkti í mars 2014 breytingu á viðmiðunarstundaskrá sem miðar að því að 

kennslustundir verði 60 mínútna langar. Starfsmenn hafa lengi haft áhuga á þessari breytingu og telja 60 

mínútur rýmri grunneiningu fyrir verkefni nemenda en að um leið reyni ekki jafnmikið á úthald þeirra en margir 

hafa átt erfitt með tvöfalda tíma (80 mínútur) í bóklegum greinum. Stjórnendur skólans heimsóttu 

stjórnendateymi Hagaskóla en þar var breytt úr 40 í 60 mínútna kennslustundir haustið 2013 og eru 

Vesturbæingar ákaflega ánægðir með nýja fyrirkomulagið. Við breytinguna flyst kennslutímamagn að einhverju 

leyti milli námsgreina eða árganga og á næsta skólaári munu fagdeildir vinna að því að laga starfið að þessum 

breytingum. Helstu breytingar á viðmiðunarstundaskránni eru þessar: 

 Tímamagn til list- og verkgreina eykst lítillega. Hver grein fær rýmri vinnutíma en þar með fækkar þeim 

greinum sem kenndar eru sem skylda í 8. bekk. Það ræðst af starfsmannahópnum hvaða listgreinar og 

hvaða verkgreinar eru kenndar ár hvert og á næsta skólaári dregur verulega úr tónmenntakennslu í 

skólanum. Til mótvægis kemur ný valgrein –  „ritmísk hringekja“ – sem kennd er í samstarfi við 

Tónlistarskólann í Garðabæ. 

 Tímamagn í íslensku- og dönsku minnkar lítillega en er áfram yfir mörkum Aðalnámskrár. 

 Tímamagn í stærðfræði og upplýsinga- og tæknimennt eykst lítillega. 

 Lífsleikni sem sérstök námsgrein fellur út og í staðinn verður ný kennsluáætlun unnin fyrir 

umsjónartímann og hlutverk hans útvíkkað og þróað. Náms- og starfsfræðsla verður til dæmis felld 

undir umsjónarkennslu í öllum árgöngum og sérstök áhersla verður lögð á hana í 10. bekk. 

http://www.tongar.is/
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 Tímamagn flyst til milli íþrótta- og sundkennslu. Til að koma öllum hópum fyrir í íþróttahúsi og 

sundlaug var þörf á nokkuð róttækri endurskipulagningu á hópakerfi í íþróttum og munu 

íþróttakennarar vinna að henni á næsta skólaári. Fyrsta breytingin sem nemendur taka eftir verður í 

stundaskránni þar sem íþróttir og sund eru ekki aðgreindar námsgreinar heldur kenndar í sömu 

kennslustundum. Nemendahópum verður skipt innbyrðis í ólík verkefni og með þessu skapast til 

dæmis auknir möguleikar á að kynskipta hópum í sundi en nemendur hafa lagt ríka áherslu á að það 

verði gert.  

Skólaráð ræddi einnig hugmyndir starfsmanna um að taka upp ferðakerfi í 8. bekk, þ.e. sama skipulag og lengi 

hefur verið í 9. bekk. Fulltrúar nemenda í skólaráði lögðust gegn þessari breytingu og vega þar þungt þau rök að 

bekkjarkerfið í 8. bekk henti vel til að halda utan um yngstu nemendurna á meðan þeir eru að kynnast nýjum 

skóla og fjölmörgum nýjum félögum. Fyrir þennan þrýsting frá nemendum var horfið frá þessari hugmynd. 

Kennarar hafa áfram áhyggjur af því að erfitt sé að mæta einstaklingsþörfum í fjölmennum getublönduðum 8. 

bekkjum. Haustið 2014 verður gerð tilraun með að raða nokkrum 8. bekkjum á sama tíma í stundaskránni í 

stærðfræði til að skapa möguleika á að raða einstaklingum og hópum saman á annan hátt en raunin er í 

umsjónarbekkjunum. Það á eftir að koma í ljós hvort þessi útfærsla sé möguleg í stundatöflugerðinni og síðan 

hvernig hún reynist í námi og kennslu. 

 
Spilahópur á Gagn og gaman dögum 

ÚR MENTOR Í NÁMFÚS 
Mentor hefur um árabil verið notað til að halda utan um námsframvindu nemenda og samskipti skóla og 

heimila. Í vetur fengu skólastjórnendur kynningu á fundi skóladeildar á forritinu Námfús sem gegnir 

sambærilegu hlutverki og Mentor. Eftir kynningu í hópi kennara og ítarlega athugun á kostum og göllum 

Námfúss var tekin ákvörðun um að skipta um kerfi og taka upp notkun á Námfús haustið 2014. Ástæðurnar eru 

helst þessar: 

 Námfús heldur utan um alla þá þætti sem Garðaskóli hefur nýtt í Mentor: skólasókn og hegðun 

nemenda, dagbók nemenda, verkefnabækur og vitnisburðarspjöld. 

 Í Námfús eru margfalt fleiri möguleikar á að halda utan um nám og kennslu. Kennarar geta sett upp 

verkefni og próf inni í Námfús og kerfið getur jafnvel farið sjálfvirkt yfir hluta verkefnanna. Hægt er að 

setja inn verkefni, texta og ýmis gögn sem nemendur nýta í náminu auk þess sem verkefnaskil 

nemenda geta í auknum mæli farið fram rafrænt innan kerfisins. 

 Í Námfús er talgervill sem nemendur geta nýtt að vild. Þessi talgervill talar fleiri tungumál en 

Garðaskóli hefur áður haft til afnota. 

file://gb-fs1/GS-Sameign$/mentor.is
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 Töflugerð Garðaskóla er möguleg innan Námfúss án auka kostnaðar. Þetta hefur ekki verið mögulegt í 

Mentor og skólinn hefur varið umtalsverðum fjármunum til afnota af töflugerðarforriti sem sparast 

þegar Námfús verður tekinn í notkun. 

 Í Námfús eru fjölbreyttir möguleikar á því að taka út upplýsingar á myndrænan hátt en þetta nýtist til 

dæmis til að fylgjast með og greina mynstur í skólasókn nemenda. 

 Starfsmenn Námfúss hafa verið afskaplega lausnamiðaðir og þjónustulundaðir og verið tilbúnir að 

skapa það kerfi sem Garðaskóli hefur óskað eftir. 

HORFT TIL FRAMTÍÐAR 
Þann 11. nóvember 2016 heldur Garðaskóli upp á 50 ára afmæli. Starfsmenn hafa áhuga á að fagna þeim 

tímamótum á fjölbreyttan hátt og meðal hugmynda sem áhugi er á að koma í framkvæmd er t.d. að halda 

veislu; að sameina fyrrverandi nemendur skólans í hollvinasamtök; að vinna að útgáfu á sögu Garðskóla; að 

halda málþing um skólamál. 

Garðaskóli býr að sterku baklandi meðal Garðbæinga. Gott samstarf er milli heimila og skóla og fyrrverandi 

nemendur hugsa með hlýhug til skólans. Það sýndi sig í vor þegar nemendur fæddir 1973 heimsóttu skólann og 

færðu honum rausnarlega hljóðfæragjöf sem nýtt verður til að byggja upp tónmenntakennslu á nýjum grunni í 

skólanum. Það er von starfsmanna Garðaskóla að sveitarfélagið taki vel í hugmyndir um hátíðarhöldin og komi 

að framkvæmd og fjármögnun þeirra. 

 

 

 

 

 
Hljóðfæri sem útskriftarárgangurinn 1989 gaf Garðaskóla á vordögum 2014.  
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NEMENDUR 
Á skólaárinu 2013-2014 stunduðu 416 nemendur nám í 8. – 10. bekk Garðaskóla og röðuðust þeir í 

umsjónarbekki eins og sýnt er í töflu hér að neðan.  

 DRENGIR STÚLKUR ALLS UMSJÓNARKENNARI 

8. BEKKUR 

8. HT 

8. KG 

8. KÓ 

8. NT 

8. RE 

8. RS 

 

13 

14 

7 

11 

13 

10 

 

10 

12 

14 

15 

12 

16 

 

23 

26 

21 

26 

25 

26 

 

Halla Thorlacíus 

Kristján Hrafn Guðmundsson 

Kristinn Ólafsson 

Nanna Traustadóttir 

Reynir Engilbertsson 

Ragnheiður Stephensen 

ALLS 68 79 147  

 

9. BEKKUR 

9. GK 

9. IW 

9. KFS 

9. KSS 

9. SSH 

9. TGB 

 

13 

8 

13 

11 

12 

11 

 

8 

14 

10 

13 

12 

14 

 

21 

22 

23 

24 

24 

25 

 

Gísli Rúnar Konráðsson 

Ingimar Waage 

Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir 

Kristín Sigrún Sigurleifsdóttir 

Sigurður Stefán Haraldsson 

Tinna Guðrún Barkardóttir 

ALLS 68 71 139  

 

10. BEKKUR 

10. EE 

10. ES 

10. GE 

10. HV 

10. ÓÁG 

 

13 

16 

16 

12 

11 

 

14 

11 

10 

14 

13 

 

27 

27 

26 

26 

24 

 

Elena Einisdóttir 

Elías Bragi Sólmundarson 

Guðrún Björk Einarsdóttir 

Hildur Ásta Viggósdóttir 

Ólafur Ágúst Gíslason 

ALLS 68 62 130  

 

Samantekt 204 drengir 212 stúlkur 416 nemendur alls 

 

 
Nemendur á sal skólans á skólaþingi um lýðræði og mannréttindi 
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Þróun nemendafjölda í Garðaskóla frá 2001 

Fjöldi nemenda í Garðaskóla hefur sveiflast gífurlega undanfarinn áratug. Fækkun nemenda eftir árið 2003 

reyndist skólanum mikil áskorun því ferðakerfið byggir á því að lágmarksfjöldi nemenda í hverjum árgangi sé 

130-140 nemendur. Það er starfsfólki skólans því ánægjuefni að annað árið í röð fjölgar nemendum við skólann 

hægt og sígandi og vonast er til að sú þróun haldi áfram. Með auknum fjölda nemenda getur skólinn viðhaldið 

áherslu á einstaklingsmiðað ferðakerfi og sérhæfingu faggreinakennara á sjálfbæran hátt. 

 

 

VINNUVIKA NEMENDA 

Á unglingastigi sækja nemendur 37 kennslustundir á viku. Fyrsta kennslustund í Garðaskóla hefst kl. 8.10 og 

skóladegi lýkur í flestum tilvikum á bilinu 14.00-15.20. Námið er fjölbreytt og mikil áhersla er lögð á að 

nemendum líði vel í skólanum og njóti sín við nám og störf. Nemendur stjórna ferðum sínum um húsnæði og 

skólalóð sjálfir og stendur til boða á skrifstofu skólans að fá lánaða bolta og fleira til útileikja. Kennslustundir 

eru brotnar upp með frímínútum og matarhléi.  

Haustið 2012 tók Skólamatur ehf. við rekstri á matsölu skólans og þar geta nemendur keypt heitan mat í 

hádeginu og ýmiss konar smávöru í öðrum hléum. Þótt óánægja sé viðvarandi með verðlagningu á lausri 

matvöru í matsölunni þá er vaxandi ánægja með vöruúrvalið, þjónustuna og heita matinn hjá Skólamat. Fjölda 

nemenda í áskrift að heitum mat hefur fjölgað hægt en örugglega undanfarin ár. Þetta skólaár voru rúmlega 

40% nemenda í áskrift að heitum mat einu sinni í viku eða oftar. 

NEMENDAFÉLAGIÐ 

Í nemendasamfélaginu starfa nokkrir hópar sem gegna ábyrgðarstörfum auk þess sem tveir fulltrúar nemenda 

sitja í skólaráði Garðaskóla. Félagsmálaval Garðalundar er öflugur hópur sem stendur að félagslífi nemenda við 

skólann, nánar má lesa um störf þess í ársskýrslu Garðalundar. Nemendaráðgjafar starfa undir handleiðslu 

námsráðgjafa að ýmsum velferðarmálum nemenda, nánar má lesa um störf þeirra í ársskýrslu náms- og 

starfsráðgjafa. 
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NEMENDARÁÐ GARÐASKÓLA 2013-2014 

Nemendaráð Garðaskóla skólaárið 2013-2014 var óvenju fjölmennt en ráðið var skipað 14 nemendum úr öllum 

árgöngum. Aðstoðarskólastjóri stýrði hópnum og var til aðstoðar eftir þörfum. 

Markmið Nemendaráðs er að: 

 gefa nemendum skipulegan vettvang til að vinna í sínum hagsmunamálum innan skólans, öðrum en 

félagsmálum 

 miðla rödd nemenda til starfsfólks og stjórnenda skólans 

 að eiga þátt í því að gera góðan skóla enn betri 

Nemendaráð hefur samstarf við aðra hópa: 

 Nemendafélagið/Garðalund 

 Nemendaráðgjafa 

 Skólaráð 

 Önnur ráð og nefndir innan skólans 

Val á fulltrúum í ráðið fer fram á þann hátt að skólastjórnendur kynna ráðið fyrir öllum nemendum á haustin. 

Áhugasamir sækja um og er þess vænst að nemendaráðsfulltrúar  séu fyrirmyndir annarra nemenda og séu 

tilbúnir að vinna í þágu þeirra. Ráðið kemur saman til fundar tvisvar til þrisvar í mánuði. 

Vegna fjölda nemenda í ráðinu var skipt í fámennari nefndir innan ráðsins. Hver og einn valdi hvaða nefndum 

hann vildi starfa með á skólaárinu og var fundað eftir þörfum innan hverrar nefndar.  

Nefndir skólaárið 2013-2014: 

 Jafnréttisnefnd  

 Ungmennaráð  

 Skólaráð  

 Skólaþingsnefnd  

 Sjálfboðaliðanefnd  

 Heilsueflingarnefnd  

 Matarnefnd  

 Umhverfis- og skipulagsnefnd  

 

Á vegum Garðalundar, í samstarfi við skólann, starfar Nemendafélag Garðaskóla sem skipuleggur félagslíf 

nemenda í skólanum. Nemendafélagið starfar að ýmsum málefnum nemenda í samstarfi við starfsfólk, t.d. 

námsráðgjafa. Nemendur hafa m.a. góða aðstöðu til tónlistariðkunar og kvikmyndagerðar. Félagslíf nemenda er 

mjög öflugt og fjölbreytt. Meðal árlegra viðburða sem félagsmálahópurinn skipuleggur eru árshátíðin, dagur 

skólans og söngleikur að vori. Auk þessara stórviðburða er fjöldi minni viðburða á dagskrá allt skólaárið. Nánar 

má lesa um verkefni félagsmálahópsins í skýrslu Garðalundar.  

Á vegum námsráðgjafa starfa nemendaráðgjafar sem gegna margvíslegum félagslegum hlutverkum, m.a. að 

kynna nýjum nemendum skólastarfið og taka þátt í hópastarfi með nemendum sem þurfa sértakan stuðning við 

aðlögun að skólanum. Þessir fulltrúar kynna jafnframt skólann út á við og taka á móti gestum. 

Nemendaráðgjafar hittu alla nemendur 8. bekkjar veturinn 2013-2014 og fjölluðu um einelti. Þá tóku þeir þátt í 

að kynna Garðaskóla fyrir nemendum sem voru að ljúka námi í barnaskólunum í Garðabæ. 

Nemendaráðgjafarnir vinna náið með nemendaráðgjöfum í systurskóla Garðaskóla í þessum málum, Holtaskóla 

í Reykjanesbæ. Nánar má lesa um störf nemendaráðgjafa í skýrslu náms- og starfsráðgjafa. 

Á hverju ári eiga nemendur Garðaskóla þrjá fulltrúa í Ungmennaráði Garðabæjar sem hefur það hlutverk að 

vera talsmenn ungs fólks í Garðabæ gagnvart bæjaryfirvöldum. Mannauðsstjóri Garðabæjar hefur haldið utan 

um starf ráðsins og nánari upplýsingar um það má nálgast á heimasíðu bæjarins. Ungmennaráðið gegnir 

http://www.gardabaer.is/stjornsysla/baejarstjorn/ungmennarad/
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mikilvægu hlutverki í lýðræðislegum ferlum innan Garðabæjar og hefur Garðaskóli lagt áherslu á að eiga sterka 

fulltrúa í ráðinu. 

STARFSMENN GARÐASKÓLA 
Við skólann störfuðu alls 55 starfsmenn: kennarar, stjórnendur, stuðningsfulltrúar, skólaliðar, kennsluráðgjafi í 

tölvu- og upplýsingatækni, bókasafnsfræðingur og námsráðgjafar. Stöðugildi námsráðgjafa var aukið úr 160% 

stöðugildi í tvær heilar stöður undir lok vorsins og er það gert vegna umfangs þeirra starfa sem ráðgjafarnir 

vinna. Innan skólans unnu einnig starfsmenn annarra stofnana bæjarins svo sem starfsmenn 

Félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar, hjúkrunarfræðingur, umsjónarmaður fasteignar og skólasálfræðingur. 

Rúmur þriðjungur starfsmanna eru karlmenn og hefur það kynjahlutfall haldist svipað um nokkurt skeið. 

Starfandi kennarar sinntu forfallakennslu eins og verið hefur undanfarin ár. Nánari upplýsingar um starfsmenn 

skólans er að finna á vefsíðu skólans. 

 
Starfsmenn rýna í grunnþáttinn sköpun á vinnudegi í Skorradal í upphafi skólaársins 2013-2014 

STJÓRNENDUR OG NEMENDAVERND 

Skólastjóri: Brynhildur Sigurðardóttir 

Aðstoðarskólastjóri: Ingibjörg Anna Arnarsdóttir 

Deildarstjóri 8. og 9. bekkja: Helga María Ólafsdóttir 

Deildarstjóri 10. bekkjar: Sigurrós Gunnarsdóttir 

Deildarstóri námsvers: Guðný Þóra Friðriksdóttir 

Kennsluráðgjafi í tölvu-og upplýsingatækni: Kristjana Guðjónsdóttir  

Náms- og starfsráðgjafar: Ásta Gunnarsdóttir, Auður Sigurðardóttir 

Skólasálfræðingur: Brynjólfur G. Brynjólfsson 

Skólahjúkrunarfræðingur:  Sigrún Jensdóttir 

FAGSTJÓRAR 

Danska: Bergljót Böðvarsdóttir 

Enska: Halla Thorlacius  

Heimilisfræði: Kristján Rafn Heiðarsson 

Íslenska: Gísli Rúnar Konráðsson 

Íþróttir og sund: Magnús Teitsson  

Myndmennt: Ingimar Waage 

Náttúrufræði: Þorkell Jóhannsson  

Stærðfræði: Elena Einisdóttir    

Samfélagsfræði: Reynir Engilbertsson  

Textílmennt og smíði: Guðrún Björk Einarsdóttir 

http://gardaskoli.is/skolinn/starfsfolk-gardaskola/


 

25 
 

BREYTINGAR Í STARFSMANNAHÓPNUM 

 

Á skólaárinu urðu breytingar í hópi starfsmanna af ýmsum ástæðum. Stórt skarð var 

hoggið í hópinn við fráfall tveggja samstarfsmanna. Ragnar Gíslason lét af störfum 

sem skólastjóri um áramót og lést í febrúar. Kristín Heiðrún Bernharðsdóttir skólaliði 

og stuðningsfulltrúi var frá vegna veikinda stóran hluta skólaársins og lést í júli. 

Samstarfsfólk saknar þeirra mikið. 

 

Tveir kennarar voru í launalausu leyfi: Helga Ólafsdóttir íslenskukennari og Kristinn Sigurbergsson 

stærðfræðikennari. Guðrún Björg Egilsdóttir kennsluráðgjafi í upplýsinga- og tæknimennt var í námsleyfi og 

koma þau öll þrjú aftur til starfa haustið 2014. Ásthildur Jónsdóttir og Emine Gashi fóru í fæðingarorlof á 

skólaárinu. Fimm kennarar í mismiklu starfshlutfalli létu af störfum í lok skólaárs: Anna Eyvör Ragnarsdóttir, 

Árni Már Árnason, Hildur Viggósdóttir, Kristinn Ólafsson og Tinna Guðrún Barkardóttir.  

Um áramót lét Ólafur Valgeir Guðjónsson umsjónarmaður fasteignar af störfum. Við starfi hans tók Símon 

Ólafsson. Þrír nýir kennarar tóku til starfa haustið 2013: Kristján Hrafn Guðmundsson kenndi íslensku og 

samfélagsfræði, Nanna Traustadóttir náttúrufræði og Rúnar Páll Sigmundsson íþróttir. Kristjana Guðjónsdóttir 

leysti af sem kennsluráðgjafi til loka apríl 2014. Sylvía Gústafsdóttir starfaði sem afleysingakennari frá 

áramótum og fram yfir páska vegna veikinda kennara í lífsleikni og dönsku. Gamall samstarfsmaður, Soffía 

Jacobsen leysti ritara af í desember og janúar. 

Haustið 2014 hefja nokkrir nýir kennarar störf: Erla Hrönn Randversdóttir verður dönskukennari, Sigríður Anna 

Ásgeirsdóttir verður enskukennari og Lana Íris Dungal hefur tekið að sér kennslu í stuttmyndagerð. 

Um leið og starfsmenn fagna nýjum samstarfsmönnum þá kveðja þeir gamla félaga með söknuði og þakka þeim 

frábært samstarf á liðnum árum. 

NEFNDIR OG RÁÐ 

Nefndir og ráð innan Garðaskóla þjóna þeim tilgangi að fylgjast með afmörkuðum þáttum starfsins, móta stefnu 

og koma hugmyndum í framkvæmd. Síðustu ár hefur þátttaka nemenda og starfsmanna í ýmsum nefndum 

aukist. Þetta hefur eflt lýðræðisleg vinnubrögð og ferla innan skólans. Lögum samkvæmt starfar skólaráð við 

skólann sem fylgist með skipulagi og þróun starfshátta og gefur umsagnir um breytingar sem eru í farvatninu. 

Aðrar nefndir sem eiga sér fastan sess í starfi skólans eru t.d. eineltisteymi, nemendaráð, áfallaráð, 

starfsmannafélagið og Gagn og gaman nefndin. Nánari upplýsingar um hverjir sitja í starfandi nefndum má 

finna á vefsíðu skólans. 

Umhverfisnefnd skilaði sérstaklega mikilvægu starfi á skólaárinu. Nefndin lagði fram aðgerðaráætlun snemma 

að hausti þar sem skilgreind voru fyrstu skref til að bæta sorphirðu við skólann og auka sjálfbærni 

stofnunarinnar. Í kjölfarið fór af stað flokkun á pappír og hætt var að nota einnota áhöld í sama mæli og tíðkast 

hafði. Þessar breytingar höfðu fljótlega þau áhrif að starfsmannahópurinn vildi ganga lengra í flokkun og 

endurvinnslu og huga að fleiri atriðum til að auka sjálfbærni stofnunarinnar. Stjórnendur fylgdu áætlun 

umhverfisnefndarinnar eftir eins og fjármagn leyfði og voru mikilvæg skref tekin í átt að því að gera Garðaskóla 

að umhverfisvænni stofnun. 

Á skólaárinu 2013-2014 voru tvær nefndir sérlega virkar, námsmatsnefnd og spjaldtölvunefnd. Báðar hófu þær 

störf að frumkvæði starfsmanna og störfuðu undir stjórn Ingibjargar Önnu Arnarsdóttur aðstoðarskólastjóra. 

Skýrslur þessara nefnda má lesa í kaflanum um þróun og stefnumótun. 

http://gardaskoli.is/skolinn/nefndir-og-rad/
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STARFSÞRÓUN 

Símenntunarnefnd skólans stækkaði á skólaárinu og hana skipa nú Bergljót Böðvarsdóttir, Brynhildur 

Sigurðardóttir, Guðný Þóra Friðriksdóttir, Ingimar Waage, Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir og Vigdís Björk 

Agnarsdóttir. Nefndin heldur utan um óskir starfsmanna varðandi starfsþróunarverkefni, forgangsraðar þeim og 

gerir áætlun um framkvæmd námskeiða.  

Hver starfsmaður gerir grein fyrir því í starfsmannaviðtali við skólastjóra hvernig hann vinnur símenntun sína og 

hvernig hún tengist starfi skólans. Skráning á símenntunarverkefnum og samtalið um þau er mikilvægt fyrir 

báða aðila – starfsmaðurinn áttar sig betur á samhenginu milli símenntunarinnar og starfsins og stjórnandinn 

sér betur áhuga og frumkvæði viðkomandi og hvaða áherslur hann setur í störfum sínum innan skólans. 

 
Starfsmenn þakka slökkviliðsmönnum fyrir gott og gagnlegt eldvarnarnámskeið í september 2013. 

Símenntunarnefndin skrifar starfsþróunaráætlun skólans og birtir í júní ár hvert. Á skólaárinu 2013-2014 voru 

helstu starfsþróunarverkefni tengd innleiðingu á Aðalnámskrá 2011/2013 og öryggismálum. Allir kennarar tóku 

þátt í vinnusmiðju um grunnþætti menntunar í Skorradal í ágúst 2013 og allir starfsmenn tóku 

eldvarnarnámskeið í september 2013. 

Í starfsþróunaráætlun næsta skólaárs fær verkefnið læsi til náms mikið svigrúm en áframhaldandi innleiðing á 

Aðalnámskrá 2011/2013 mun að miklu leyti fara fram með þeirri þróun kennsluhátta og námsmats sem það 

verkefni felur í sér. Allir starfsmenn eiga að ljúka verklegu skyndihjálparnámskeiði á árinu og nýrri starfsmenn 

taka grunnnámskeið í uppbyggingarstefnunni til að fræðast betur um grundvallaratriði í skólabrag Garðaskóla. 

Spjaldtölvuvæðingin verður áfram í forgrunni, íslenskudeildin heldur áfram þróunarverkefni í heimspekilegri 

samræðu og þátttaka í verkefninu Jafnrétti, kynheilbrigði og velferð verður aukin. 

FORELDRAR 
Starfsfólk Garðaskóla er í góðu samstarfi við forráðamenn nemenda. Dagleg samskipti fara að miklu leyti fram í 

tölvupóstum og með skilaboðum í gegnum mentor en símtöl og fundir eru notaðir því til viðbótar. 

Kynningarfundir um starf skólans eru snemma í september og formleg samtöl nemenda, forráðamanna og 

umsjónarkennara eru á dagskrá í október og janúar. Foreldrum er boðið með nemendum til kynningar á 

valgreinum snemma að vori og við ýmis fleiri tækifæri er þeim boðið að koma og fylgjast með starfinu, t.d. á 

Listadögum.  

Fréttir af daglegu starfi skólans eru birtar á vef Garðaskóla. Vorið 2014 var Fréttabréf skólans uppfært og er nú 

einungis birt rafrænt. Þessi breyting mæltist vel fyrir og mun Fréttabréfið því halda þessari mynd á næstu 

misserum. 

http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/starfsthrounaraaetlun/
http://gardaskoli.is/
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/frettabref/
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Gagnkvæmur vilji skóla og foreldrasamfélags er fyrir því að fjölga skipulögðum viðburðum þar sem foreldrar 

koma inn og taka beinan þátt í starfsemi skólans. Huga þarf að þörf unglinga fyrir sjálfstæði þegar slíkir 

viðburðir eru skipulagðir og nauðsynlegt er að þeir séu hafðir með í ráðum við undirbúninginn. 

Sjálfboðaliðanefnd Garðaskóla er dæmi um vettvang þar sem ráðgert er að halda sameiginlegan viðburð 

nemenda, forráðamanna og starfsmanna og kemst hann vonandi á laggirnar á næsta skólaári. 

Foreldrafélag Garðaskóla heldur aðalfund að vori og þá er kosin stjórn félagsins sem stjórnar síðan 

foreldrastarfi næsta skólaárs. Foreldrar bjóða sig fram sem bekkjarfulltrúa á fyrsta fundi foreldra með 

kennurum snemma í september ár hvert. Bekkjarfulltrúar sjá um viðburði bekkjardeilda og eru tengiliðir við 

stjórn foreldrafélagsins. Foreldrafélagið á fulltrúa í skólaráði og í Grunnstoð Garðabæjar sem er 

samráðsvettvangur foreldrafélaga í Garðabæ. Haustið 2013 var fulltrúa foreldra líka boðið að starfa í 

gæðanefnd skólans og tók Þórhildur Ólafsdóttir það hlutverk að sér. Foreldrafélagið gegnir mikilvægu hlutverki í 

að styðja við starf skólans og koma sjónarmiðum foreldra á framfæri við ákvarðanatöku í skólanum. Starfsreglur 

og fundargerðir foreldrafélagsins eru birtar á heimasíðu skólans. 

 
Aðventumorgunn nemenda og forráðamanna í 9.KSS 

SKÝRSLA STJÓRNAR FORELDRAFÉLAGSINS 

Stjórn foreldrafélags Garðaskóla 2013-2014. Í vetur sátu sjö fulltrúar foreldra í stjórn foreldrafélagsins: 

 Alda Ásgeirsdóttir, fulltrúi stjórnar í Skólaráði (9. bekk), 

 Edda  Rósa Gunnarsdóttir, formaður (9. bekk), 

 Ellen Svava Guðlaugsdóttir, fulltrúi stjórnar í Grunnstoð (8. bekk), 

 Hrönn S. Steinsdóttir, gjaldkeri (9. bekk), 

 Kristín Einarsdóttir, meðstjórnandi (9. bekk), 

 Ólína Rakel Þorvaldsdóttir, meðstjórnandi (9. bekk) og 

 Sigríður Guðlaugsdóttir, ritari og samfélagsmiðlari (8. bekk). 

Stjórnin fundaði  sex sinnum í vetur þar af einu sinni með Brynhildi skólastjóra og Gunnari forstöðumanni 

Garðalundar, auk þess sem formaður fundaði einu sinni með skólastjóra.  Fundargerðir má finna á heimasíðu 

skólans.  

Helstu verkefni foreldrafélagsins í vetur voru að stofna Facebooksíðu, stofna kennitölu til að geta undirbúið 

innheimtu félagsgjalds til að styðja skólann og nemendur til góðra verka. Þar má helst nefna hugmyndir um 

http://gardaskoli.is/foreldrar/foreldrafelag-gardaskola/
http://gardaskoli.is/foreldrar/foreldrafelag-gardaskola/
http://gardaskoli.is/foreldrar/foreldrafelag-gardaskola/
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viðburði sem tengja nemendur, foreldra og skólann. Í vetur óskaði Rósa deildarstjóri 10. bekkjar eftir því að 

foreldrafélagið hjálpaði eldri og núverandi nemendum að standa heiðursvörð við jarðarför Ragnars skólastjóra. 

Fyrirhuguð verkefni næsta vetur (sem ekki náðust þetta árið vegna þéttrar dagsskrár í skólastarfi): 

 Bjóða uppá vandaða kynlífsfræðslu fyrir börn og foreldra sem mótvægi við klámvæðingu í samfélagi 

ungs fólks. Ákveðið var í samvinnu við  skólastjóra að fá verkefnið “Tölum saman” eða sambærilegt 

verkefni sem hefur sannað sig í öðrum skólum.   

 Eitt af markmiðum næsta vetrar er að fjalla um einelti með því að fá Selmu Björk Hermannsdóttur, 

nemanda í FG, til að tala við nemendur næsta haust um einelti sem hún lenti í og hvernig hún náði að 

vinna gegn því með aðstoð föður síns. Búið að var að bóka Selmu í vetur en vegna ófyrirséðra atburða 

þurfti að fresta þessum fyrirlestri fram á næsta vetur.  

 Horft er til þess að styrkja tengsl foreldra við skólann og Garðalund, með viðburðum og með virkni 

foreldra á Facebook.  

 Þá er áformað að styðja betur við bekkjarfulltrúa og virkja þá í starfi foreldrafélagsins. 

Foreldrar eiga tvo fulltrúa í skólaráði. Veturinn 2013 - 2014 sátu þær  Kristbjörg Ágústsdóttir, fullltrúi frá 

Grunnstoðum og Alda Ásgeirsdóttr, fulltrúi frá stjórn foreldrafélagsins í ráðinu. Skólaráð fundaði fjórum sinnum 

í vetur og má finna fundargerðir á heimasíðu skólans. Á fundunum var m.a. fjallað um skólanámskrá, 

skóladagatal, ársskýrslu, viðmiðunarstundaskrá, starfsáætlun skólans, heilsustefnu skólans, 60 mín. 

kennslustundir, prófafyrirkomulag, lífsleikni, skólamat, uppbrotsdaga og fjarvistir, sundtíma nemenda, nýtt 

námskerfi fyrir nemendur og skipulag skólasvæðis. 

Grunnstoð Garðabæjar er samráðsvettvangur foreldrafélaga í Garðabæ. Þar eiga sæti tveir fulltrúar frá 

hverjum grunnskóla bæjarins, annar fulltrúinn situr í stjórn foreldrafélagsins og hinn er fulltrúi í skólaráði. 

Fulltrúar Garðaskóla í vetur voru þær Kristbjörg Ágústsdóttir fulltrúi í skólaráði og Ellen Svava Guðlaugsdóttir úr 

stjórn foreldrafélagsins.  

Tilgangur grunnstoðarinnar er að efla rödd foreldra sem hagsmunahóps og sameina krafta þeirra til góðra verka 

í skólamálum. Samstarfið auðveldar foreldrafulltrúum að vera bæjaryfirvöldum og ráðuneyti til aðstoðar um 

skóla- og fjölskyldumál. Grunnstoð er í samstarfi við Heimili og skóla – landssamtök foreldra.  

Grunnstoð Garðabæjar skipar fulltrúa úr sínum röðum í skólanefnd til tveggja ára í senn sem og varafulltrúa. 

Fulltrúi foreldra situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt sbr. 4 málsgrein, 6. greinar grunnskólalaga 

nr. 91/2008. Í vetur var fulltrúi foreldra í skólanefnd Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir úr Flataskóla. Fulltrúar í 

Grunnstoðum funda að jafnaði 3 – 4 sinnum á önn og má finna fundargerðir á heimasíðu Garðabæjar undir 

Þjónusta/Skólar og Menntun/Grunnskólar. Verkefni Grunnstoða eru m.a. að skipuleggja fræðslufund fyrir 

foreldra sem haldinn er árlega á vorönn og funda með bæjarstjóra tvisvar sinnum á vetri og koma þar 

milliliðalaust á framfæri óskum og athugasemdum foreldra.  

Á fræðslufundi Grunnstoða þetta árið var fjallaðu um einelti í Garðabæ og framtíðarsýn í þeim málum, 

verkefnið Jafnrétti, kynheilbrigði og velferð á öllum skólastigum í Garðabæ og svo kom Hermann Jónsson, faðir 

Selmu Bjarkar Hermannsdóttur, og kynnti fyrir foreldrum vefsíður og smáforrit á netinu sem börnin okkar eru 

að nota og hvað við getum gert sem foreldrar til að passa uppá þau þar. 

Lokaorð. Stjórn foreldrafélags Garðaskóla heldur ótrauð áfram næsta vetur.  Kristín og Sigríður fara úr stjórn og 

við vonumst til að fá kraftmikla og skemmtilega einstaklinga í þeirra stað.  

Við þökkum fyrir okkur. Gleðilegt sumar! 

Alda, Edda Rósa, Ellen, Hrönn, Kristín, Ólína og Sigga  

  

http://gardaskoli.is/foreldrar/skolarad/fundargerdir-skolarads/
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SKÓLARÁÐ 
Skólastjóri ber ábyrgð á að kalla saman skólaráð ár hvert og stýrir starfi þess. Skólaráð starfar skv. reglugerð nr. 

1157/2008 og er meginverkefni þess að vera samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. 

Skólaráð fjallar um og tekur þátt í stefnumörkun skólans og mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu 

sveitarfélag um skólahald. 

Í skólaráði sitja tíu fulltrúar: skólastjóri og aðstoðarskólastjóri, tveir fulltrúar kennara, fulltrúi annarra 

starfsmanna skólans, tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar nemenda og fulltrúi grenndarsamfélagsins. 

Starfsreglur og fundargerðir skólaráðs eru birtar á heimasíðu skólans.  

Skólaárið 2013-2014 hélt skólaráð fimm fundi og var einn þeirra opinn og haldinn á sal skólans. Fyrsti fundur 

var ekki boðaður fyrr en í nóvember og var ráðið sammála um að það væri of seint. Skólastjóri mun leggja 

áherslu á að boða ráðið mun fyrr saman til fyrsta fundar á næsta skólaári. Meðal mála sem voru rædd voru 

skóladagatal, breytingar á viðmiðunarstundaskrá, samstarf Garðaskóla og Garðalundar, hugmyndir um fjölnota 

íþróttahús á Ásgarðssvæðinu, umhverfisstefna skólans og gildi Garðaskóla. Ákvarðanir voru teknar um að taka 

upp Námfús í stað Mentors og gera víðtækar breytingar á viðmiðunarstundaskrá. Sjónarmið nemenda vógu 

þungt þegar ákvörðun var tekin um að gera að svo stöddu ekki breytingu á skipulagi 8. bekkjar en starfsmenn 

höfðu lagt fram hugmynd um að taka þar upp ferðakerfi eins og er við lýði í 9. og 10. bekk. Nokkur umræða 

varð um Gagn og gaman daga skólans og kallað var eftir meiri fjölbreytni í verkefnum nemenda þessa daga. 

Gildi skólans voru sett í frekara vinnuferli þar sem kallað verður eftir sýn nemenda og forráðamanna. Kynntar 

voru niðurstöður Skólapúls kannana síðasta skólaárs og heilsustefna samþykkt. Stjórnendur Skólamatar ehf. 

heimsóttu einn fund skólaráðs og hlustuðu eftir skoðunum ráðsins á málefnum matsölunnar. 

SJÁLFSMATSSKÝRSLA 
Gæðanefnd skólans leggur línur varðandi innra mat og sér um framkvæmd þess á formlegan hátt. Í gæðanefnd 

sátu skólaárið 2013-2014 Brynhildur Sigurðardóttir starfandi skólastjóri, Kristjana Guðjónsdóttir kennsluráðgjafi 

og Sigurður Stefán Haraldsson kennari. Kristjana hélt utan um kannanir Skólapúlsins en auk þeirra gagna sem 

þar safnast hafa stjórnendur Garðaskóla um árabil lagt sig fram um að hlusta á starfsmenn, nemendur og 

foreldra til dæmis með reglulegum heimsóknum í alla bekki og umræðufundum í rýnihópum foreldra og 

starfsmanna. Þessir rýnifundir gegna enn mikilvægum þætti í sjálfsmati skólans.  

Skólaárið 2013-2014 lagði gæðanefnd eftirfarandi áherslur: 

 Leggja tillögur starfsmanna um gildi Garðaskóla til umræðu og samþykktar í skólaráði. 

 Nýta upplýsingar úr könnunum til leiðbeiningar við endurskoðun skólanámskrár. 

 Endurskoðun útgefins efnis s.s. skólanámskrár, nám og kennsla, starfsáætlun skóla og heimasíðu. 

 Þátttaka í Skólapúlsinum þar sem úrtak nemenda svarar mánaðarlega spurningum um starf skólans, 

líðan og samskipti. 

 Þátttaka í starfsmanna- og foreldrahluta Skólapúlsins. 

 Úrvinnsla á upplýsingum í Skólapúlsinum. 

 Rýniviðtöl skólastjórnenda með nemendaráði og foreldraráði. 

 Starfsmannaviðtöl sem skólastjóri og aðstoðarskólastjóri halda með öllum starfsmönnum a.m.k. einu 

sinni á ári. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir vinnuferlum sjálfsmats Garðaskóla og helstu niðurstöðum. Til viðbótar við þau 

markmið sem gæðanefndin hafði skilgreint í upphafi skólaársins gerði nefndin einnig könnun meðal 

starfsmanna í kjölfar rýmingaræfingar sem haldin var í skólanum 20. nóvember 2013. Niðurstöður þeirrar 

könnunar má nálgast á vef skólans. 

http://gardaskoli.is/foreldrar/skolarad/
http://gardaskoli.is/library/Files/Rýmingaræfing2013_skýrsla.pdf
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GILDI GARÐASKÓLA 

Starfsmenn völdu gildi Garðaskóla vorið 2013: Virðing, ábyrgð og vellíðan (sjá nánar í Ársskýrslu Garðaskóla 

2012-2013). Vinnan og gildin sjálf voru borin undir skólaráð á árinu og þar var ákveðið að vinna nánar með 

gildin í umsjónarhópum og að skólastjóri myndi í kjölfarið undirbúa kynningu til foreldra. Að þessu loknu væri 

hægt að sameinast um gildi sem allir aðilar væru sammála um að lægju til grundvallar í starfi og skólabrag 

Garðaskóla. 

Ekki náðist að ljúka þessari vinnu á skólaárinu og helsta ástæða þess er fjöldi utanaðkomandi verkefna og mikið 

uppbrot á vorönninni, það var hreinlega ekki tími til að koma öllum áætluðum verkefnum á dagskrá. Verkefnið 

verður sett í forgang á haustönn 2014. 

Skólaþing um lýðræði og mannréttindi sem haldið var 18.-19. desember 2013 lagði góðan grunn fyrir 

áframhaldandi umræðu og vitundarvakningu um sérkenni Garðaskóla. Allir nemendur og kennarar tóku þátt í 

þinginu og hófst dagskráin báða dagana á erindum fyrirlesara um mannréttindi frá ólíkum sjónarhornum. 

Nemendur unnu síðan verkefni þar sem þeir gerðu greiningu á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og lögðu 

fram hugmyndir sínar um stöðu mála hvað varðar réttindi barna í Garðaskóla og Garðabæ. Nánari upplýsingar 

um framkvæmd og niðurstöður skólaþingsins má nálgast á vef skólans. 

ENDURSKOÐUN SKÓLANÁMSKRÁR 

Ný grunnskólalög tóku gildi árið 2008 og í kjölfarið þurftu skólar að gera ýmsar breytingar á skipulagi og 

skýrslugerð skóla. Meðal helstu breytinga voru tilkoma skólaráða sem helsta samráðsvettvangs starfsmanna, 

nemenda, foreldra og nærumhverfis; skólum var gert skylt að birta starfsáætlun í upphafi hvers skólaárs með 

lýsingum á starfsemi skólans; skólum var gert skylt að gefa út skólareglur; skýrari kröfur voru gerðar til skóla um 

starfsemi nemendaverndarráða og ábyrgð allra aðila til að halda uppi góðum skólabrag. Ný Aðalnámskrá var 

gefin út í tveimur hlutum, almennur hluti árið 2011 og áherslur námssviða árið 2013. Í kjölfar þeirrar útgáfu var 

skólum ekkert að vanbúnaði að ljúka við þá endurskoðun skólanámskrár sem nauðsynleg var. 

Stjórnendur grunnskólanna í Garðabæ hafa haft samráð um sameiginleg skapalón fyrir starfsáætlanir og 

skólanámskrána í heild. Þessi skapalón tryggja ákveðið samræmi í skýrslugerð milli skólanna og flýtir fyrir þeirri 

vinnu sem felst í að skipuleggja jafn umfangsmikil rit. Í Garðaskóla hefur í endurskoðuninni verið lögð áhersla á 

að hafa alla skólanámskrána aðgengilega á vef skólans og hefur vefurinn verið endurskipulagður með þetta í 

huga. 

Út frá upplýsingum í könnunum Skólapúlsins á árinu, rýnifundum skólastjórnenda með nemendum og þeirrar 

stefnu sem stjórnendur mörkuðu varðandi endurskoðun skólanámskrár var lögð áhersla á þrennt við 

endurskoðun skólanámskrár Garðaskóla: 

1. Kennsluáætlanir allra námsgreina voru færðar í nýtt form. Krafa var gerð um að hæfniviðmið væru sett í 

samhengi við vinnu nemenda og þeirra kennsluaðferða sem kennarar beita. Áhersla var lögð á fjölbreytt 

námsmat. Mikil vinna fagstjóra og kennara allra fór í að bera sig saman um útlit og innihald 

kennsluáætlananna. Kennurum var gefið svigrúm til að prófa sig áfram og því var ekki fullkomið samræmi í 

áætlunum milli fagdeilda, sérstaklega á haustönn. Vinnan skilaði þeim árangri að kennarahópurinn vor 

orðinn nokkuð sáttur við uppfærða útgáfu og skólinn býr nú að skýrari áætlunum sem nýtast nemendum 

og foreldrum til að fylgjast með framvindu námsins. 

2. Stórt teymi kennara undir stjórn aðstoðarskólastjóra hittist reglulega á haustönn til að fjalla um námsmat 

og kröfur Aðalnámskrár á því sviði. Námsmatsteymið gerði góða greiningu á stöðunni í Garðaskóla og setti 

niður raunhæf skref um þróun námsmats innan skólans. Nánar má lesa um vinnu teymisins í kaflanum um 

þróun og stefnumótun. 

3. Stjórnendur hafa farið yfir almennar lýsingar á starfi skólans, uppfært eftir þörfum og bætt við eins og 

nauðsynlegt var til að tengja skólanámskrána við Aðalnámskrá.  

http://gardaskoli.is/library/Files/skolanamskra/%C3%81rssk%C3%BDrsla%202013.pdf
http://gardaskoli.is/library/Files/skolanamskra/%C3%81rssk%C3%BDrsla%202013.pdf
http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/skolathing-2013/
http://gardaskoli.is/foreldrar/skolarad/
http://gardaskoli.is/skolinn/starfsaaetlun-gardaskola/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolareglur-gardaskola/
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=49e415e2-dca6-4822-9b99-b2b6d1c326f4
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/1040-2011
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
http://gardaskoli.is/skolinn/
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Skólanámskráin verður birt í heildstæðri mynd á vef skólans haustið 2014. Á næsta skólaári mun 

námsmatsteymið halda áfram störfum. Stjórnendur munu fylgja því eftir að nýtt form kennsluáætlana verði 

nýtt á samræmdan hátt af öllum fagdeildum og kennurum. Einnig munu þeir leggja áherslu á að kynna valda 

hluta skólanámskrár betur út í skólasamfélagið t.d. á fundum með forráðamönnum, í fréttabréfi skólans og í 

heimsóknum skólastjórnenda á rýnifundi með nemendum. 

 
Tillaga nemenda að slagorði á degi gegn einelti. 

SKÓLAPÚLSINN 

Kennsluráðgjafi í upplýsingamennt hélt að venju utan um framkvæmd á könnunum Skólapúlsins og Sigurður 

Stefán Haraldsson las allar niðurstöður og dró saman í kynningar til nemenda og starfsmanna. Á skólaárinu var 

spurningalisti Skólapúlsins lagður fyrir úrtak nemenda í sjö skipti sem dreifðust yfir skólaárið. Könnun var lögð 

fyrir foreldra í febrúar og fyrir starfsmenn í mars. Allar kannanir Skólapúlsins eru rafrænar og allra skilmála 

persónuverndar er gætt. Kannanirnar gefa margvíslegar upplýsingar og gera skólum kleift að bera stöðu sína 

saman við stöðu annarra skóla á Íslandi sem taka þátt í sömu könnunum. Nánari upplýsingar má nálgast á 

heimasíðu Skólapúlsins. 

Gæðanefnd dró saman niðurstöður Skólapúlsins frá skólaárinu 2012-2013 og bjó til sýninga fyrir starfsmenn og 

forráðamenn. Þessar kynningar má nálgast á vef Garðaskóla. Niðurstöður yfirstandandi skólaárs voru kynntar 

nemendum í desember. Nefndin mun áfram þróa leiðir til að birta niðurstöður kannana jafnóðum til 

skólasamfélagsins þannig að það geti sameinast um að lesa úr þeim og nýta til góðs. 

Hvorki var hægt að lesa niðurstöður foreldra- né starfsmannakönnunar á skólaárinu vegna þess að ekki náðist 

nægileg þátttaka. Mjög litlu mátti muna og þetta gerðist þrátt fyrir að talsverð vinna hafi verið lögð í að ítreka 

við fólk að svara. Skólastjóri ýtti við þeim starfsmönnum sem ekki höfðu svarað fyrir tilskilin tímamörk og ritari 

skólans hringdi í fjölmarga forráðamenn í sama tilgangi. Starfsmenn gáfu helst þá skýringu á því að hafa ekki 

svarað að „það væri ekkert nýtt að frétta“. Forráðamenn gáfu hins vegar fjölbreyttari skýringar, kvörtuðu til 

dæmis yfir lengd könnunarinnar en sögðu líka að þeir væru bara ánægðir með allt. Staðan var rædd í 

gæðanefndinni og sú niðurstaða dregin að fyrir skólasamfélag Garðaskóla væri of ört að halda könnunina 

árlega. Þegar þessi niðurstaða var borin undir deildarstjóra skóladeildar benti hann á að skólanefnd gerði kröfu 

um að allar kannanirnar væru gerðar á hverju ári og mun Garðaskóli að sjálfsögðu hlýta því. Enn meiri vinna 

verður því lögð í að ná fullnægjandi þátttöku á næsta skólaári. 

http://skolapulsinn.is/um/
http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/innra-mat-2012-2013/
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Eins og fyrri ár liggja svör nemenda Garðaskóla við spurningum Skólapúlsins í flestum tilfellum í kringum 

meðaltalstölur þeirra skóla sem taka þátt í könnuninni. Vegna þessa hefur gæðanefnd skólans lagt meiri áherslu 

á að lesa opin svör nemenda við tveimur spurningum sem hafðar eru aftast í öllum fyrirlögnum: 

 Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn. Þú mátt skrifa eins mikið og þú vilt. 

 Lýstu því hvað þér þykir slæmt í skólanum þínum. Þú mátt skrifa eins mikið og þú vilt. 

Niðurstöður þessara spurninga voru dregnar saman í „orðaský“ og myndskreyttar tilvitnanir og kynntar 

nemendum í lok haustannar (sjá glærusýningu á vef skólans). Umsagnir nemenda eru í svipuðum anda og 

undanfarin ár og það er áberandi hversu ánægðir þeir eru með frelsi og sveigjanleika sem þeir upplifa innan 

skólans. Nemendur lýsa ítrekað yfir ánægju með gott félagslíf og starfsemi Garðalundar. Viðvarandi óánægja er 

með kulda í húsinu en það stafar m.a. af því að loftræstikerfi skólans er ekki byggt upp á réttan hátt og fleytir 

því ekki hita og lofti á réttan hátt um húsið. Haustið 2013 höfðu nemendur aðgang að þráðlausu neti í dálítinn 

tíma en eftir að lokað var á þennan möguleika birtist óánægja þeirra með skýrum hætti í skólapúlsinum – og 

fjölmörgum samtölum skólastjórnenda við nemendur langt fram eftir vetri. 

Í umsögnum nemenda togast á ólík sjónarmið um mikilvæg mál og má þar helst nefna: 

JÁKVÆTT NEIKVÆTT 

ánægja með nám, kennslu og ferðakerfið óánægja með mikið heimanám, of þunga álagspunkta 
og of mikið af prófum 

ánægja með stuðningsnet skólans, störf námsráðgjafa óánægja með að ekki sé nógu vel tekið á 
eineltismálum í öllum tilfellum 

ánægja með úrval og þjónustu matsölunnar óánægja með úrval og vöruverð í matsölunni 

 

 

 

 

 
Útskriftarferð 10. bekkinga í Þórsmörk.  

http://gardaskoli.is/library/Files/Innra_mat/Kynning%20til%20nemenda_jan2014.pdf
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Eftirfarandi mynd sýnir samantekt á svörum nemenda við spurningunni „Lýstu því hvað þér þykir gott við 

skólann þinn“ í Skólapúlsinum veturinn 2013-2014: 
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Eftirfarandi mynd sýnir samantekt á svörum nemenda við spurningunni „Lýstu því hvað þér þykir slæmt í 

skólanum þínum“ í Skólapúlsinum veturinn 2013-2014:  
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STARFSMANNAVIÐTÖL 

Skólastjóri tók viðtöl við þriðjung starfsmanna á tímabilinu janúar til mars 2014. Viðtölin voru haldin í 

viðtalsherbergi í viðbyggingu skólans og starfsmenn undirbjuggu sig með einföldu eyðublaði sem nýtt hefur 

verið í skólanum undanfarin ár. Kennarar skila einnig yfirliti um unna símenntun í starfsmannaviðtölum sínum. 

Í viðtölunum var lögð áhersla að að spjalla um það sem hver starfsmaður er ánægðastur með í starfi sínu, hvað 

hann vill bæta og hvernig honum líkar vinnustaðurinn Garðaskóli. Hverjum starfsmanni var gefið talsvert 

svigrúm til að stýra samtalinu og fjalla um það sem honum lá á hjarta. 

Viðtölin gefa skólastjóra ómetanlega innsýn í starf skólans og samstarf aðila. Þau eru mikilvæg til að hver 

starfsmaður geti komið ábendingum skýrt á framfæri til stjórnenda og skólastjóri leggur sig fram um að koma 

öllum málum í skýran farveg. Þetta eru bæði mál sem varða starfsmanninn sem einstakling og hans nánasta 

vinnu umhverfi en líka mál sem varða samskipti starfsmanna, samskipti starfsmanna við nemendur og 

forráðamenn, skólabrag, skipulag o.fl. 

SAMRÆMD PRÓF 

Á hverju ári rýna stjórnendur og kennarar Garðaskóla í niðurstöður samræmdra prófa í 10. bekk. Á eftirfarandi 

mynd má sjá normaldreifðar meðaleinkunnir nemenda Garðaskóla í samanburði við önnur landsvæði: 

 

Árangur nemenda skólans hefur verið mjög góður. Starfsmenn hafa verið sérstaklega ánægðir með að bæði 

stúlkur og drengir hafa náð mjög góðum árangri. Kynjamun hefur þó mátt greina, sérstaklega í íslensku þar sem 

árangur stráka er undir landsmeðaltali á öllum hlutum prófsins nema einum (málfræði). Íslenskudeild skólans 

leitar leiða til að bæta árangur stráka og hefur gert breytingar á námsefni og kennsluháttum í þessum tilgangi. 

Skýrsla um niðurstöður samræmdra prófa er vistuð í heild á heimasíðu skólans.  

31,4 
32,4 33 

30,5 31,1 30,4 31,1 31 31,4 

28,4 
27,4 

28,3 
29,5 

28,5 28,9 28,5 28,7 28,7 
30 30 30 

Íslenska Enska Stærðfræði

Meðaleinkunnir í samræmdum prófum 2013 
(Normaldreifðar einkunnir þar sem meðaltalið er 30) 

Garðaskóli Reykjavík Nágr. Reykjavíkur Norðvesturkjördæmi

Norðvesturkjördæmi Suðurkjördæmi Landið allt

http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/innra-mat-2013-2014/
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ÁRSSKÝRSLUR DEILDARSTJÓRA OG FAGSTJÓRA 
Seinni hluti ársskýrslunnar samanstendur af skýrslum fagstjóra, deildarstjóra, náms- og starfsráðgjafa og 

forstöðumanna skólasafns og Garðalundar. Þessar skýrslur segja frá daglegu starfi skólans og leggja á það mat. 

SKÝRSLA DEILDARSTJÓRA ÁRGANGA 

Deildarstjórar árganga eru tveir við Garðaskóla; Helga María Ólafsdóttir og Sigurrós Á. Gunnarsdóttir.  

Starf deildarstjóra árganga er margþætt. Þeir vinna með og aðstoða í margvíslegum málum í samvinnu og 

samráði við deildarstjóra námsvers og skólastjórnendur, kennara, forráðamenn, námsráðgjafa og aðra fagaðila 

skólans. Deildarstjórar sjá m.a. um röðun nemenda í bekkjardeildir í 8. bekki og hafa umsjón með 

töflubreytingum. Þeir sitja skilafundi vegna nemenda sem koma í 8. bekk. Þá fundi sitja einnig fyrrverandi 

umsjónarkennarar, deildarstjórar og sérkennarar nemenda í 7. bekkjum.  Í samráði og samvinnu við 

námsráðgjafa sjá deildarstjórar um móttöku nýrra nemenda í skólann. Hlutverk umsjónarkennara er viðamikið 

og styðja deildarstjórar við starf þeirra, skipuleggja og sitja reglulega fundi þar sem starfið er undirbúið og 

samræmt. Deildarstjórar fylgjast með skólasókn og ástundun nemenda og bregðast við með viðeigandi 

aðgerðaráætlunum þegar þörf er á. Þeir stjórna samráðsfundum með forráðamönnum nemenda þegar ástæða 

þykir til. Deildarstjórar skipuleggja kynningu á skólastarfinu fyrir forráðamönnum og nemendum sem hafa sótt 

um skólagöngu í Garðaskóla.  Auk kennara- og starfsmannafunda sem deildarstjórar undirbúa með 

skólastjórnendum, funda þeir reglulega með öðrum stjórnendum skólans og námsráðgjöfum. Þeir sitja einnig 

samráðsfundi með öðrum sérfræðiaðilum skólans á lögbundnum nemendaverndarráðsfundum. Deildarstjórar 

árganga vinna náið með deildarstjóra námsvers að skipulagningu og framkvæmd sérúrræða fyrir einstaklinga, 

smærri og stærri hópa. Í samráði við skólastjórnendur sjá deildarstjórar árganga um að undirbúa skólasetningu 

og skólaslit, skipuleggja þema- og uppbrotsdaga hvort heldur sem er vegna annaruppbrota, forvarnardagskrár, 

kannana eða annarra tilfallandi viðburða. Deildarstjórar skipuleggja prófadaga og eru prófstjórar á formlegum 

prófdögum. 

 
Söngur á göngum skólans. 

Samstarf við sérfræðiaðila. Deildarstjórar starfa í nánu samstarfi við marga sérfræðiaðila innan og utan 

skólans. Samstarf  við skólahjúkrunarfræðing fer m.a. fram á samráðsfundum nemendaverndarráðs og er eins 

og áður mikilvægur þáttur í góðri líðan nemenda. Skólasálfræðingur situr einnig nemendaverndarráðsfundi en 

hann er fyrst og fremst greiningaraðili nemenda og aðstoðar við að finna úrræði m.a. fyrir þá sem þurfa 

viðtalsmeðferðir. Deildarstjórar og aðrir starfmenn eru honum innan handar í sambandi við upplýsingagjöf um 

nemendur. Deildarstjórar hafa einnig verið í miklu og góðu samstarfi við félagsrágjafa Garðabæjar sem er 
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mikilvægt og hluti af því að styrkja og bæta líðan nemenda. Námsráðgjafar og deildarstjórar vinna náið saman 

að því sameiginlega markmiði að bæta líðan nemenda og er það samstarf afar mikilvægur þáttur í meðferð og 

við úrlausn nemendamála. Einnig ber að nefna gott og mikilvægt samstarf við starfsmenn 

félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar. 

SKÓLASÓKN OG ÁSTUNDUN NEMENDA 
Ástundun og vinnuferlar. Garðaskóli leggur áherslu á að nemendur stundi nám sitt af festu og sæki skóla sinn 

vel og teljum við lykil að góðum námsárangri felast m.a. í góðri skólasókn og stundvísi. Ef upp koma tilvik þar 

skólasókn er ábótavant er gripið til verkferla og nemendur aðstoðaðir við að koma málum 

sínum í réttan farveg. Umsjónarkennarar halda utan um skólasókn umsjónarnemenda sinna 

og senda t.d. forráðamönnum vikulegt yfirlit skólasóknar og ástundunar í gegnum Mentor. 

Nemendur sem ítrekað koma of seint eða skráðir eru með fjarvistir án skýringa eru kallaðir í 

viðtal hjá umsjónarkennara og/eða deildarstjóra. Ef skýringar fást ekki er haft samband við 

forráðamenn. Verði skólasókn óásættanleg fær nemandi og forráðamenn hans 

tilkynningu/aðvörun og nemanda er gefinn kostur á því að taka sig á. Lækki 

skólasóknareinkunn áfram eru nemendur og forráðamenn boðaðir á samráðsfundi og leitað 

enn frekari leiða til úrbóta.  

Allt utanumhald um skólasókn og ástundun er unnið í samræmi við Lög um grunnskóla nr. 91/2008 gr. 3, 15 og 

19 og reglugerð um ábyrgð og skyldur allra aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011 gr. 3, 4 og 5. Í 

þeim tilvikum þar sem aðgerðaráætlanir bera ekki árangur eru mál tilkynnt félagsmálayfirvöldum sem vinna 

með nemendum og forráðamönnum þeirra ásamt skólanum að því að betri árangur náist. 

 

 

 
Þorkell Jóhannsson náttúrufræðikennari með hópi nemenda á Gagn og gaman dögum.  
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Skólasókn og ástundun nemenda í 8. bekk. Meirihluti nemenda eða 83% eru með góða eða frábæra skólasókn 

miðað við allt skólaárið sem er ásættanlegt. Veikindi og leyfi hafa ekki áhrif á skólasóknareinkunn, þannig að 

einkunnin fyrir skólasókn sýnir ekki í öllum tilfellum rétta mynd af viðveru nemenda.  

Dreifing skólasóknareinkunna í 8. bekk á skólaárinu 2013-2014 var eins og eftirfarandi mynd sýnir: 

 

Þegar nemandi er fjarverandi í kennslustund er ástæða til að skoða málið því fjarveran getur alltaf haft truflandi 

áhrif á framvindu námsins hjá viðkomandi nemanda. Fjarvera nemenda var eins og eftirfarandi mynd sýnir: 

 

Það vekur athygli að veikindastundum fjölgar um 54% á vorönn.  Aukning er eilítið meiri í leyfisbeiðnum eða 

58%. Þessa aukningu má að einhverju leyti skrifa á leyfisdaga í kringum fermingar svo og vegna skíðaferða eða 

annarra ferða með foreldrum. Algengt er að fjölskyldur framlengi vetrar- og páskaleyfi vegna slíkra ferðalaga. 

Ólögmætum fjarvistum (óútskýrðum fjarvistum) hefur fjölgað frá haustönninni sem er miður. Það er mikilvægt 

að taka sérstaklega á seintkomum, fjarvistum og skólasókn almennt á næsta skólaári hjá þessum árgangi. Góð 

skólasókn skiptir miklu máli þegar kemur að inngöngu í framhaldsskóla og öruggri stöðu á vinnumarkaði í 

framtíðinni. Tekið skal fram að mikill meirihluti nemenda stendur sig ágætlega og ástundar nám sitt af metnaði. 
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Skólasókn og ástundun nemenda í 9. bekk. Meirihluti nemenda eða 84% eru með góða eða frábæra skólasókn 

miðað við allt skólaárið sem er enn betri staða en í 8. bekknum. Veikindi og leyfi hafa ekki áhrif á 

skólasóknareinkunn þannig að einkunnin fyrir skólasókn sýnir ekki í öllum tilfellum rétta mynd af viðveru 

nemenda. Dreifing skólasóknareinkunna í 9. bekk á skólaárinu 2013-2014 var eins og eftirfarandi mynd sýnir: 

 

Fjarvera nemenda var eins og eftirfarandi mynd sýnir: 

 

Veikindastundum frá haustönn fram á vorönn fjölgar um 10%. Það er eins lítil breyting og hægt er að gera ráð 

fyrir. Aukning í leyfisbeiðnum eru aftur á móti meiri eða 25%. Það má að einhverju leyti skrifa á leyfi vegna 

skíðaferða eða annarra ferða með foreldrum. Óútskýrðar og þar með ólögmætar fjarvistir eru svipað margar á 

báðum önnum sem er betri staða en í 8. og 10. bekk. Það hefur oftast verið svo að mikil aukning er á 

leyfisbeiðnum og fjarvistum milli anna. Það er ekki svo hjá þessum árgangi sem er jákvætt. Vonandi halda þessir 

nemendur sínu striki á næsta ári því góð skólasókn skiptir miklu máli við inngöngu í framhaldsskóla og til að 

tryggja örugga stöðu á vinnumarkaði í framtíðinni.   
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Skólasókn og ástundun nemenda í 10. bekk. Meirihluti nemenda eða 84% eru með góða eða frábæra 

skólasókn miðað við allt skólaárið. Veikindi og leyfi hafa ekki áhrif á skólasóknareinkunn, þannig að einkunnin 

fyrir skólasókn sýnir ekki í öllum tilfellum rétta mynd af viðveru nemenda. Dreifing skólasóknareinkunna í 10. 

bekk á skólaárinu 2013-2014 var eins og eftirfarandi mynd sýnir: 

 

Fjarvera nemenda var eins og eftirfarandi mynd sýnir: 

 

Veikindastundum frá haustönn fram á vorönn fjölgar um 12%. Það er hófleg aukning miðað við það sem við er 

að búast. Fjölgun leyfisbeiðna er aftur á móti meiri eða 61%. Það má að einhverju leyti skrifa á leyfi vegna 

skíðaferða á vegum Garðalundar og/eða annarra ferða með foreldrum. Ólögmætar fjarvistir (óútskýrðar 

fjarvistir) eru svipaðar á báðum önnum, aukning um 10%. Það hefur oftast verið mikil aukning á fjarvistum milli 

anna en svo er ekki hjá þessum árgangi sem er jákvætt.  Góð skólasókn skiptir miklu máli upp á inngöngu í 

framhaldsskóla og vonandi halda þessir nemendur sínu striki í haust  þegar þau byrja í framhaldsskóla. 
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VIÐBURÐADAGATAL SKÓLAÁRSINS 2013 – 2014 
Hér má sjá viðburðadagatal skólaársins 2013 - 2014. Helstu viðburðir og annað er tengist skólastarfinu er skráð í 

eftirfarandi töflu. Listinn er alls ekki tæmandi en gefur ákveðna mynd af starfsemi skólans.  

Haustönn 2013 

          15. - 23. ágúst Skipulagsdagar  
 Kynningarfundur 22. ág. fyrir forráðamenn 8. árg. 
 Skólasetning  23. ágúst og fyrsti skóladagur. 

Vika 1 26. - 30. ágúst  Hópefli, allir árgangar 28. ágúst 

Vika 2 2. - 6. september  Foreldrafundir 5. sept. 

Vika 3 9. - 13. september  Skipulagsdagur 13. sept.  

Vika 4 16. - 20. september   

Vika 5 23. - 27. september  Samræmd próf 23. - 25. sept.  

Vika 6 30. sept. - 4. október.   

Vika 7 7. - 11. október  Forvarnardagur 9. okt. 

Vika 8 14. - 18. október   

Vika 9  21. - 25. október  Forvarnardagskrá Marita fyrir 10. árganginn.  
 Þjóðmenningarhús 8. árg. 

Vika 10 28. okt. - 1. nóv.  Skipulagsdagur 28. okt.  
 Foreldra- og nemendaviðtöl 29. okt. 
 Tannfræðsla 30. - 31. okt.  8. og 10. árg. 

Vika 11 4. -  8. nóvember  Skólaþing, Alþingi 10. árg.  
 Baráttudagur gegn einelti. Allir árgangar. 

Vika 12 11. - 15. nóvember  Afmæli skólans. Hátíðardagskrá. 
Rithöfundaheimsókn 12. nóv. 

 Gagn og gaman 13. - 15. nóv.  
Vika 13 18. - 22. nóvember  Dagur íslenskrar tungu 16. nóv.  

 Brunaæfing (rýmingaráætlun framkvæmd) 
 Sameiginlegir fagfundir skóla í Garðabæ 19. nóv.   

Vika 14 25. - 29. nóvember  Sinfónían og Skálmöld í Hörpu. Allir árg.    

Vika 15  2. -  6. desember  Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, námskeið. 
 Hátíðarkvöldverður 5. des. 10. árg.  

Vika 16. 9. - 13. desember  Baráttudagur gegn einelti, úrvinnsla. Allir árg. 
 Próf og kennsla 12. - 13. des. 

Vika 17. 16. - 20. desember  Próf og kennsla 16. - 17.  
 Skólaþing um réttindi barna 18. - 19. des.  
 Jóladansleikur 19. des. 
 Jóladagskrá 20. des.  

   

 

 
Hljómsveitaræfing í tónlistarstofunni. 



42 
 

Vorönn 2014 
 

Vika 1 2. - 3. janúar  Skipulagsdagur 2. jan. 

Vika 2 6. - 10. janúar  Einkunnir birtar í Mentor 9. jan. 

Vika 3 13. - 17. janúar  Foreldra- og nemendaviðtöl 15. jan. 

  

Vika 4 20. - 24. janúar  

Vika 5 27. -31. janúar   Kynning á sjálfboðaliðastarfi í öllum árgöngum. 

Vika 6 3. - 7. febrúar 
 

 Ungt fólk/Rannsókn og greining í 8. - 10.b. 5. feb. 

 Framhaldsskólakynning fyrir 10. árg. 6. feb. 

Vika 7 10. - 14. febrúar  

Vika 8 17. – 21. febrúar  Vetrarfrí 
Vika 8 24. -28.  febrúar    

Vika 9 3. - 7. mars  Valgreinakynning 4. mars. 

 Starfskynning í Kórnum.  Allir árgangar. 

Vika 10 10. - 14. mars  Skíðaferðalög allir árgangar. 

  

Vika 11 17. - 21. mars  Kynningarfundur f. foreldra nem. í 7. b. 

 Heimsóknir nemenda úr 7. bekk  

Vika 12  
 

24. - 28. mars    

Vika 13 31. mars. - 4. apríl  Árshátíð Garðaskóla 2. apríl 

Vika 14 7. - 11. apríl  
  

Vika 15 14. - 18. apríl  Páskaleyfi 

Vika 16 21. - 25. apríl   

Vika 17 28. apríl - 2. maí  Listadagar 30. apríl og 2. maí 

 

Vika 18  5. - 9. maí   

Vika 19 12.  - 16. maí   

Vika 20 19. - 23. maí   Vorpróf hefjast 22. maí. 

Vika 21 26. - 30. maí   Vorpróf 26. – 28. maí 

 Skipulagsdagur 30. maí 

 Skyndihjálparnámskeið 10. árg. 

Vika 22 2. - 6. júní  Heilsueflingardagar/útivist og vorferðir 2.-5.júní 

 Gróðursetning 8. b. 2. - 3. júní 

 Vorhátíð/bóka- og skápaskil 5. júní 

 Lokadansleikur 5. júní 

 6. júní skólaslit/útskrift   

Vika 23 9. - 11. júní   Skipulagsdagar 

   

SKÓLASTARF OG VINNUUMHVERFI NEMENDA 
Skólastarf í Garðaskóla er að mestu leyti í föstum skorðum. Nemendur fá kennsluáætlanir í upphafi hverrar 

annar sem segja til um framvindu námsins en engu að síður nýtir skólinn sér það svigrúm sem gefið er til að 

sinna annars konar náms- og skólastarfi. Uppbrot og óhefðbundið skólastarf eru fastir liðir sem lögð er mikil 

áhersla á, því ekki verður deilt um mikilvægi þess að brjóta upp og fara aðrar leiðir. Vinnuumhverfi nemenda er 

hefðbundið. Nemendur fara milli skólastofa  í faggreinakennslustofur. Góð aðstaða er á bókasafni til að vinna, 

lesa eða nota tölvur. Tölvuver er til afnota undir stjórn fagkennara.   

Ferðalög og uppbrot. Á hverju skólaári gerum við ráð fyrir námsferðum og ferðalögum á skólatíma. Í vetur var 

farið í stuttar námsferðir í mörgum námsgreinum svo og lengri ferðir í samvinnu við Garðalund.  
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Áratugalöng hefð er fyrir því að brjóta upp skólastarfið á haustönn með svokölluðum Gagn og gaman dögum 

sem haldnir eru í kringum afmæli skólans þann 11. nóvember. Á Gagn og gaman dögum velja nemendur sig í 

hópa eftir áhugasviði hvers og eins þar sem árgangarnir blandast í leik og starfi. Dagar þessir fóru fram 13. - 15. 

nóvember í ár og eins og fyrr eru nemendur og starfsmenn sammála um ágæti þeirra og mikilvægi þess að 

brjóta upp hefðbundið skólastarf. 

Skíðaferðir félagsmiðstöðvar og skóla voru farnar dagana 12. - 16. mars. Stór hluti nemenda skólans fór í þær 

ferðir en aðrir nemendur fengu uppbrotsdaga þar sem þeir völdu sig í hópa eftir áhugasviði. Vel tókst til í ár og 

má gera ráð fyrir að skipulagið verði með svipuðu sniði að ári.  

Fræðslu- og félagslegt gildi námsferða og ferðalaga er óumdeilt auk skemmtanagildisins. Undanfarin ár hafa 

árgangarnir farið í vorferðir og í ár fór 8. árgangurinn í dagsferð, 9. árgangurinn fór í tveggja daga ferð og 10. 

árgangurinn í þriggja daga ferð. Þeir nemendur sem ekki fóru í vorferðir voru í öðru skipulögðu starfi í 

skólanum.  

Uppbrot vordaga var með hefðbundnu sniði. Auk vorferða var fjölbreytt skipulag þar sem heilsuefling var í 

forgrunni. Nemendur fóru í dagsferðir, gróðursettu plöntur og margt fleira.   

Margs konar forvarnardagskrá hafa nemendur fengið í vetur og má þar nefna sem dæmi námskeið á vegum 

Marita forvarnarfræðslu, tannfræðslu á vegum Lýðheilsustöðvar á haustönn og á vegum Tannlæknafélags 

Íslands á vorönn, fyrirlestur frá SAFT um örugga og jákvæða tölvu- og nýmiðlanotkun, Láttu drauminn rætast 

sem Þorgrímur Þráinsson rithöfundur bauð 10. árgangnum upp á og er fyrst og fremst hvatning til nemenda um 

að bera ábyrgð á eigin lífi og hugrekki til að fylgja hjartanu.  

Við færum starfsfólki Garðaskóla þakkir fyrir gott samstarf á liðnu skólári. 

Júní 2014 

Helga María Ólafsdóttir, deildarstjóri 8. og 9. árganga 

Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, deildarstjóri 10. árgangsins 

 

 

 
Nemendur tefla í gryfjunni. 
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SKÝRSLA DEILDARSTJÓRA NÁMSVERS OG VERKEFNA 

Starfsfólk í námsveri :  

 Auður Edda Geirsdóttir (sérkennsla í ljósmyndun, íslenska sérkennsla hægferð, stuðningur inn í 8. bekk 

íslensku, stuðningur við blindan nemanda í 9. bekk). 

 Guðmunda Ó. Jónsdóttir (stuðningur) 

 Guðný Þóra Friðriksdóttir (deildarstjóri, stuðningur í stærðfræði í 8. bekk, lestrarskimanir og 

lestrargreiningar). 

 Guðrún Björk Einarsdóttir (stuðningur inn í íslensku í 8. bekk) 

 Kristín H. Bernharðsdóttir stuðningsfulltrúi (veikindaleyfi mest allt skólaárið)  

 Kristinn Ólafsson (stuðningur inn í íslensku og stærðfræði , heimanámstími og námsverstími)  

 Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir (íslenska í námsveri, sérkennsla í dönsku og stuðningur inn í íslensku í 

8. bekk). 

 Margrét Björnsdóttir (íslenska sem annað mál, stuðningur inn í íslensku í 8 bekk, sérkennsla í hægferð í 

10. bekk og íslenska í námsveri). 

 Ólafur Ágúst Gíslason (íþróttir og sund). 

 Ragnheiður Stephensen (sérkennsla í hægferð í stærðfræði 10. bekk). 

 Svandís Ríkharðsdóttir (stærðfræði í námsveri og sérkennsla í stærðfræði í hægferð í 9. bekk).  

 Vigdís Björk Agnarsdóttir (stuðningur við blindan nemanda, stuðningur við einhverfan nemanda í 8. 

bekk, stuðningur í ensku í 8 og 10. bekk, Ipad kennsla og félagsfærniþjálfun og fl). 

 Þórunn Brandsdóttir (stuðningur). 

Fundir: Starfsfólk sérkennslu hefur hist og fundað þrisvar í vetur. Tilgangur fundanna er að miðla upplýsingum 

til starfsmanna um starf innan deildarinnar og í skólanum almennt. Á fundunum bera kennarar og þroskaþjálfar 

saman bækur sínar, skiptast á skoðunum og taka fyrir þau mál sem þörf er á hverju sinni. Deildarstjóri fundar 

einnig með stuðningsfulltrúum. Margir starfsmenn sinna sérkennslu og stuðningi og erfitt er að ná saman 

hópnum vegna starfa þeirra í öðrum deildum. Vinnan hefur gengið vel og deildarstjóri hefur verið í góðum 

samskiptum við starfsmenn deildarinnar.  

Einn upplýsinga- og samræmingarfundur var haldinn vegna nemanda með sérþarfir sem kom nýr inn í 10. bekk 

haustið 2013. Þann fund sátu allir kennarar sem komu að nemandanum. Teymisfundir eru haldnir reglulega yfir 

veturinn. Teymi eru sett saman vegna nemenda með fatlanir sem þurfa sérhæfða og samhæfða þjónustu. 

Starfsmaður frá sérkennslu heldur utan um teymið og boðar fundi. Algengt er að umsjónarkennari, deildarstjóri 

námsvers, tengiliður við fjölskyldu og námsráðgjafi sitji teymisfundi fyrir hönd skólans. Í vetur var unnið í 

tveimur teymum og fundað reglulega. 

Deildarstjóri námsvers situr skilafundi vegna flutnings nemenda milli skólastiga og hittir kennara barnaskólanna 

og fjölbrautaskólans. Tilgangur fundanna er að miðla upplýsingum um nemendur. Fundir vegna lestrargreininga 

og sálfræðigreininga eru haldnir með viðkomandi nemanda og foreldrum hans. Deildarstjóri sinnir 

lestrargreiningum og heldur skilafundi og situr einnig skilafundi vegna sálfræðigreininga. Deildarstjóri er einnig 

kallaður á fundi vegna nemenda sem fengið hafa greiningu hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR) og  

Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL). Deildarstjóri heldur utan um starf Nemendaverndarráðs 

Garðaskóla og situr vikulega fundi ráðsins.  

Vinnuaðstaða: Starfsemi sérkennslunnar er að mestu leyti staðsett á annarri hæð í norðurenda aðalbyggingar 

skólans. Þar eru tvær kennslustofur, tvö lítil herbergi samliggjandi og tvö skrifstofurými. Kennarar hafa ýmist 

aðstöðu á skrifstofu eða í kennslustofu. Þetta er rúm og góð aðstaða en hún mætti vera búin betri húsgögnum 

því kennslustofurnar eru búnar samansafni af gömlum húsgögnum. Þróunin í Garðaskóla síðastliðin tvö ár hvað 

varðar sérkennslu og stuðning er sú að þjónustan er veitt inn í námshópana í stað þess að taka nemendur út úr 

kennslustundum.  
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Stuðningur og sérkennsla í 8. bekk: Eins og á síðasta ári var stuðningur við nám og sérkennsla nemenda í 8. 

bekk skipulögð inn í viðkomandi fagtíma. Skipulag var með ýmsu móti, stundum kom sérkennari inn í bekkinn 

og í öðrum tilvikum voru litlir hópar skipulagðir og nemendum kennt í minni hóp. Alls voru 17 nemendur með 

einstaklingsnámskrá, þ.e. aðlagað námsefni og námsmat í einhverri námsgrein, langflestir aðeins í einni grein 

(stærðfræði/ íslensku/ensku/náttúrufræði/ samfélagsfræði).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Stuðningur og sérkennsla í 9. bekk: Í stærðfræði og íslensku var tveggja kennara kerfi í hægferðahópunum. 

Skólaárið 2013-2014 voru 25 nemendur í 9. bekk með einstaklingsnámskrá í einni eða fleiri greinum, þar af 15 

strákar og 10 stelpur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Í 9. bekk nýttu samtals 28 nemendur stuðning í námsveri og er það 20% nemenda í árganginum. Kennslan fór 

fram í stofum 204 og 208 og var viðbót við hefðbundna stundatöflu nemenda. Sumir þáðu bæði aðstoð í 

stærðfræði og íslensku og aðrir fengu fleiri en einn tíma á viku í námsgreininni. Nokkuð fleiri drengir nýta 

námsverið en stúlkur og má sjá kynskiptinguna í töflunni hér að neðan. 

 

 

 

 

Námsver 9. bekkur vorönn 2014 Stúlkur Drengir 

Stærðfræði 5 8 

Íslenska 6 9 

8% 4% 

88% 

Hlutfall nemenda í 8. bekk sem eru með einstaklingsnámskrá 

Einstaklingsnámskrá stúlkur

Einstaklingsnámskrá drengir

Fylgja almennum
námsmarkmiðum

8% 
11% 

81% 

Hlutfall nemenda í 9. bekk sem eru með einstaklingsnámskrá 

Einstaklingsnámskrá stúlkur

Einstaklingsnámskrá drengir

Fylgja almennum
námsmarkmiðum
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Stuðningur og sérkennsla í 10. bekk: Í stærðfræði, dönsku og íslensku var tveggja kennara kerfi í 

hægferðahópunum. Í 10. bekk í vetur voru nokkrir nemendur með töluvert miklar sérkennsluþarfir og tveggja 

kennara kerfið hefur haldið vel utan um þessa nemendur. Einn nemandi hefur fengið inngöngu á starfsbraut í 

FG og annar á starfsbraut í Iðnskólanum í Hafnarfirði. Samstarf er á milli Garðaskóla og FG varðandi flutning á 

milli skólastiga. Með blindum nemanda var aukakennari í flestöllum kennslustundum. Þessi nemandi fylgdi 

sömu námsmarkmiðum og aðrir nemendur í árganginum en mikil vinna fór í að skipuleggja og útfæra nám hans 

og hafa yfirsýn yfir námsgögn sem þurfti að þýða yfir á blindraletur. Aukakennarinn nýttist einnig fyrir aðra 

nemendur. 

Skólaárið 2013-2014 voru 24 nemendur í 10. bekk með einstaklingsnámskrá í einni eða fleiri námsgreinum, þar 

af 19 strákar og 5 stelpur. Námsþörfum nemenda sem eru með einstaklingsnámskrá er mætt í 

hægferðahópunum.  

 

 

 

 

 

 

 

Í 10. bekk nýttu samtals 63 nemendur stuðning í námsveri og er það 49% nemenda í árganginum. Kennslan fór 

fram í stofum 204 og 208 og var viðbót við hefðbundna stundatöflu nemenda. Sumir þáðu bæði aðstoð í 

stærðfræði og íslensku og aðrir fengu fleiri en einn tíma á viku í námsgreininni. Svipaður fjöldi stúlkna og 

drengja nýta námsverið og má sjá nánari kynskiptingu í töflunni hér að neðan.  

Námsver 10. bekkur vorönn 2014 Stúlkur Drengir 

Stærðfræði 15 17 

Íslenska  14 13 

Enska  4   

 

Starf stuðningsfulltrúa: Starf stuðningsfulltrúa var í vetur skipulagt til að styðja sérstaklega við tvo nemendur, 

annars vegar einhverfan nemanda í 8. bekk og hins vegar þroskaskertan nemanda í 10. bekk. Einnig sinntu 

starfsmennirnir stuðningi inn í verklegar greinar. Stuðningsfulltrúarnir sinntu eftirliti á göngum í frímínútum og 

matarhléum.  

Íslenska sem annað mál. Skólaárið 2013-2014 hafa verið starfræktir tveir litlir námshópar sem búnir voru til 

fyrir nýbúa og Íslendinga sem hafa búið lengi erlendis. Í öðrum hópnum voru 4 nemendur í 10. bekk sem fengu 

4 tíma á viku aukalega í íslensku. Í hinum hópnum voru 3 nemendur úr 8. og 9. bekk.  

PALS-lestrarþjálfun. Í janúar 2014 fóru Guðný Þóra deildarstjóri námsvers og María Hrafnsdóttir 

íslenskukennari á PALS lestrarnámskeið. Í framhaldi af því var ákveðið að bjóða upp á lestrarþjálfunarnámskeið 

fyrir nemendur í 8. bekk. Námskeiðið var fyrst og fremst hugsað fyrir nemendur sem þurftu að bæta leshraða 

og lesskilning. Stuðst var við bandaríska aðferð sem nefnist PALS eða Peer Assisted Learning Strategies sem 

útleggst á íslensku sem Pör Að Lesa Saman. PALS lestrarþjálfunaraðferðin felst í því að nemendur lesa saman í 

4% 
15% 

81% 

Hlutfall nemenda í 10. bekk sem eru með einstaklingsnámskrá 

Einstaklingsnámskrá stúlkur

Einstaklingsnámskrá drengir

Fylgja almennum
námsmarkmiðum

http://lesvefurinn.hi.is/node/237
http://lesvefurinn.hi.is/node/237
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pörum og aðstoða hvor annan við lestur og lesskilning. Nemendur byggja upp færni í lestri með æfingum sem 

þeir vinna í 35 mínútur í senn. Pörin nota stigakerfi sem hvatningu og ávinna sér stig fyrir lesturinn. Kennari 

fylgist með pörunum og aðstoðar þau eftir þörfum. Þessi aðferð hefur verið notuð í ýmsum íslenskum skólum 

með marktækum árangri.  

Upphaflega var 36 nemendum í 8. bekk boðin þátttaka. Þeir 28 nemendur sem þáðu boðið voru í upphafi 

prófaðir í leshraða og lesskilningi. Ákveðið var að nýta frjálslestrartíma í íslensku fyrir PALS-tíma en þeir voru 

einu sinni í viku í hverri bekkjardeild. Nemendum úr öllum bekkjardeildum var raðað í þrjá vinnuhópa. 

Hjá tveimur af hópunum þremur gekk þjálfunin mjög vel. Nemendur lærðu fljótt að beita aðferðinni og lögðu 

sig fram. Árangurinn lét ekki á sér standa þó svo að tíminn sem ætlaður var, væri einungis einn þriðji af því sem 

þjálfunaraðferðin gerir ráð fyrir. Í lok námskeiðsins voru nemendur prófaðir aftur og höfðu allir tekið 

marktækum framförum í leshraða og/eða lesskilningi. Var bætingin allt frá 3 atkvæðum á mínútu upp í tæp 60 

atkvæði á mínútu. Sá nemandi sem bætti sig minnst í leshraða (3 atkvæði á mín) bætti sig hins vegar í 

lesskilningi og leysti verkefnið 100% í lok námskeiðsins. 

Hjá þriðja hópnum gekk þjálfunin ekki eins vel og ýmsar ytri aðstæður áttu sinn þátt í því. Nemendur í þessum 

hópi komu úr þremur mismunandi bekkjardeildum og kennslan fór fram í síðustu kennslustund á föstudögum. 

Oft kom fyrir að eitthvað var hreyft við stundaskrá hópsins þannig að hluti hópsins fékk frí, t.d. vegna veikinda 

kennara fyrr um morguninn. Nemendur hópsins voru fremur neikvæðir þó svo að allir hefðu þeir samþykkt að 

taka þátt í upphafi. Margir lögðu sig lítið fram og smám saman helltust þeir hver af öðrum úr lestinni. Í þessum 

hópi voru upphaflega 16 nemendur en undir vor voru aðeins 6 eftir. Þrátt fyrir lélega mætingu tóku nemendur 

þessa hóps framförum þó svo þær væru ekki eins afgerandi eins og hjá hinum tveimur hópunum. Sá slakasti í 

þeim hópi bætti sig um 23 atkvæði á mínútu.  

Það er ljóst að paralestur (PALS-aðferðin) skilaði nemendum í 8. bekk bættum lesskilningi og leshraða. Áhersla 

verður lögð á að halda verkefninu áfram og læra af reynslunni sem skapaðist í hópunum í þessari fyrstu tilraun. 

Læsi til náms. Guðný Þóra deildarstjóri námsvers og Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri sóttu á vormánuðum 

2014 um styrk í Endurmenntunarsjóð grunnskóla. Áherslusvið sjóðsins var „Hagnýtt læsi og lesskilningur í öllum 

námsgreinum“. Þetta áherslusvið rímaði ágætlega við nýja Aðalnámskrá, skólastefnu Garðabæjar og áherslur 

skólans varðandi læsi. Sótt var um fjármagn til að fá til samstarfs við okkur miðstöð skólaþróunar við Háskólann 

á Akureyri en þeir bjóða upp námskeið sem nefnist Læsi til náms og er framhald af verkefnunum Byrjendalæsi 

og orð af orði sem kennd eru á yngri skólastigum, m.a. í grunnskólum Garðabæjar. Læsi til náms er gott 

verkfæri til að efla hagnýtt læsi, orðaforða og lesskilning í öllum námsgreinum. Garðaskóli fékk styrkinn og 

ákveðið var að leggja af stað í þá vegferð að vinna með læsi í víðustu merkingu þess orðs þvert á allar 

námsgreinar. Námskeiðið er sett upp sem þróunarverkefni sem felur í sér gagnvirkni og einkennist af lifandi 

starfsþróun þar sem þátttakendur læra saman á vettvangi. Unnið er út frá framkvæmdaáætlunum sem fela í sér 

markmið, lýsingu á framkvæmd, viðmiðum um árangur, bjargráð og mat. Þann 10. júní kom Ragnheiður Lilja 

Bjarnadóttir sérfræðingur frá Háskólanum á Akureyri og kynnti verkefnið á kennarafundi í Garðaskóla. 

Verkefnastjóri og tengiliður við HA næsta skólaár verður Guðný Þóra deildarstjóri sérkennslu.  

Námskrár og námsmat. Haldið var áfram að þróa leiðir til að setja 

upp og halda utan um einstaklingsnámskrár nemenda. Margir 

nemendur sem fá þjónustu í námsverinu þurfa ekki á slíkum 

námskrám að halda vegna þess að þeir fá stuðning við nám sitt í 

deildinni en eru ekki með veruleg frávik frá almennri námskrá. En 

þar sem um meiri frávik er að ræða er nauðsynlegt að halda utan 

um einstaklingsnámskrár á þann hátt að þær séu aðgengilegar 

nemendum, foreldrum og kennurum og stuðli að samfellu í námi 

þegar nemandinn flyst milli hópa, árganga og skólastiga. 



48 
 

Umsjónarkennarar taka saman einstaklingsnámskrár fyrir sína nemendur og deildarstjóri heldur öllum 

einstaklingsnámskrám til haga þannig að þær séu aðgengilegar fyrir þá sem þurfa að nálgast þær. 

Nemendur geta skv. Aðalnámskrá grunnskóla 2011 (16. kafli) fengið undanþágur frá skyldunámsgreinum af 

ýmsum ástæðum. Foreldrar og skólastjóri verða að samþykkja slíka undanþágu og þær eru ekki veittar nema að 

vel ígrunduðu máli vegna þessa að þetta úrræði getur skert möguleika nemandans þegar í framhaldsskóla 

kemur. Í vetur hafa nemendur á vegum sérkennslunnar einkum fengið undanþágu frá námi í dönsku og annarri 

af stóru lesgreinunum (náttúrufræði og samfélagsfræði). 

Aðlögun á námsefni og námsmati er ýmist í höndum fagstjóra, fagkennara eða sérkennara.  

Sérúrræði í prófum. Ákveðnir nemendur hafa þörf fyrir sértæk úrræði við próftöku vegna kvíða, 

einbeitingarerfiðleika eða lestrartengdra erfiðleika. Vel var staðið að slíkum sérúrræðum í vorprófunum en 

nauðsynlegt er að huga betur að aðstæðum nemenda á öðrum prófatímum. Námsráðgjafar koma að þessari 

vinnu í samstarfi við kennara og deildarstjóra námsvers.  

Nemendur sem eru með greiningu fá lengri próftíma og rólegar prófaðstæður. Nokkrir nemendur tóku próf í 

vor með aðstoð Easy tutor lestrarforritsins. Notkun forritsins við próftöku eykur sjálfstæði nemenda og sparar 

vinnuafl. Tveir nemendur sem eiga erfitt með ritun tóku prófin á tölvu og notuðu Foxit Reader forritið til að 

skrifa úrlausnir inn á prófin.  

Í vorprófunum var í fyrsta skipti boðið upp á upplestur á lesskilningstextum í íslensku, ensku og dönsku í öllum 

árgöngum. Útbúnar voru hljóðskrár sem settar voru inn á Mp3 spilara og þannig gátu allir nemendur sem hafa 

viðurkennda greiningu á lesblindu nýtt sér að hlusta á lesskilningstextann í stað þess að lesa hann einungis af 

blaði. Einstaka nemendur fá að taka próf einir í stofu og fá þá jafnvel lestur, stýringu og stuðning frá kennara 

meðan á próftöku stendur. 

Greiningar. Sálfræðingur skólans er Brynjólfur G. Brynjólfsson og vinnur hann greiningar á vitsmunaþroska, 

ADHD, félagslegri stöðu og líðan. Beiðni um greiningar koma frá nemendum sjálfum og foreldrum. Einnig benda 

kennarar og/eða aðrir sérfræðingar skólans á ef upp koma grunsemdir um þroskafrávik hjá nemanda og að 

höfðu samráði við foreldra fer viðkomandi inn á biðlista eftir greiningu.  

Skólasálfræðingur lauk 10 málum í vetur og þar af 8 athugunum sem enduðu með formlegum skilafundum. Einu 

máli var vísað til annars sálfræðings í miðju ferli og í einu tilfelli var hætt við frekari greiningar og umsókn dregin 

til baka. Í vinnslu eru 4 athuganir er varða nemendur í 10. bekk og hyggst Brynjólfur klára þau mál í sumar og 

halda fundi með nemendum og foreldrum. Á skilafundum sitja auk sálfræðingsins viðkomandi nemandi, 

foreldrar og deildarstjóri námsvers. Við lok skólaárs eru sex nemendur á biðlista eftir sálfræðigreiningu. 

Guðný Þóra Friðriksdóttir sérkennari/deildarstjóri námsvers og verkefna lagði lestrarskimunina GRP14 fyrir 139 

nemendur í 9. bekk á haustmisseri 2013. Hún vann einnig nánari lestrargreiningar fyrir þá nemendur sem á 

þurftu að halda og notaði þá Logos greiningartækið. Nemendur í 10. bekk voru í forgangi til að fá 

lestrargreiningar. Guðný vann alls 33 Logos greiningar á skólaárinu, 19 greiningar fyrir nemendur í 10. bekk 

(endurgreiningar), 11 greiningar fyrir nemendur í 9. bekk (frumgreiningar) og 3 greiningar fyrir nemendur í 8. 

bekk (frumgreiningar). Á biðlista í lok skólaársins 2013-2014 eru 19 nemendur en það eru nemendur sem allir 

hafa fengið greiningu áður og njóta þeirrar þjónustu sem lesblindir hafa rétt á.  

Undirbúningur/áherslur fyrir næsta vetur:  

 Áhersla lögð á að hefja starfsárið með því að funda með foreldrum og sérsníða stundatöflur fyrir 10-15 

nemendur. 

 Þróunarvinna með einstaklingsnámskrár sem taka mið af nýrri Aðalnámskrá, grunnþáttum menntunar 

og lykilhæfnimarkmiðum. Einnig þarf að uppfæra útlit og framsetningu einstaklingsnámsskráa m.t.t. 
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skapalóns sem verið er að þróa í Garðaskóla með það að markmiði að samræma útlit áætlana hjá 

fagdeildunum. 

 Næsta vetur verður sú breyting að allar kennslustundir verða 60 mín í stað 40 mín. Þetta kallar á nýtt 

skipulag hvað varðar kennslu í námsveri og stuðning og sérkennslu inn í námshópa. Finna þarf nýjar 

vinnuaðferðir og skipulag því ljóst er að 60 mínútur er of langur tími í einu fyrir nemendur sem eru t.d. 

með ofvirkni og/eða athyglisvanda. 

 Deildarstjóra námsvers var falin verkefnastjórn í Læsi til náms og tengiliður við Háskólann á Akureyri. 

Miklir möguleikar felast í þessu verkefni hvað varðar sérkennslu og kennslu nýbúa og tvítyngdra barna. 

 Áfram verður unnið með kennurum að því að bæta þjónustu við lesblinda nemendur t.d. við próftöku. 

Vonir standa til að nýtt námsutanumhaldskerfi – Námfús – nýtist í þessu sambandi. 

 Áfram verður þróuð notkun spjaldtölva til kennslu í námsveri og litlum hópum.  

Júní 2014 

 Guðný Þóra Friðriksdóttir, deildarstjóri sérkennslu 

 

 
Starfsmenn rýna í grunnþáttinn læsi á skipulagsdögum í ágúst 2013 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í DÖNSKU 

Kennarar í dönsku á skólaárinu voru Bergljót Böðvarsdóttir, sem jafnframt var fagstjóri, Hildur Ásta 

Viggósdóttir, Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir og Vigdís Thordersen. Sylvía Gústafsdóttir kenndi í tvo mánuði á 

vorönn í veikindaforföllum Bergljótar. 

Nemendum í 9. og 10. bekk var raðað í hraðferð, miðferð eða hægferð og var tekið mið af stöðu og árangri 

síðasta árs. Í 9. bekk voru 13 nemendur með einstaklingsnámskrá og aðlagað námsefni og námsmat. Í 10 bekk 

voru 16 nemendur í tveimur hópum með einstaklingsnámskrá, aðlagað námefni og námsmat. Kennsla var með 

svipuðu sniði og undanfarin ár þ.e. kennt var í lotum og lauk hverri lotu með einhvers konar námsmati. Árangur 

nemenda á skólaárinu í 8. bekk og í hraðferðum og miðferðum í 9. og 10. bekk var eftirfarandi: 
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Lokaeinkunnir á haust- og vorönn: 

Hópar Meðaleinkunn á haustönn Meðaleinkunn á vorönn 

8. bekkur 7,9 7,6 

9. bekkur 7,8 7,6 

10. bekkur 7,3 7,3 

Námsmat og kennsluhættir. Á kennsluáætlunum haust og vor má sjá helstu viðfangsefni, námsmat og 

uppbyggingu hverrar lotu en kennsluáætlanir eru birtar á heimasíðu skólans. Sömu kennsluáætlanir gilda fyrir 

hraðferðir og miðferðir með þeirri undantekningu að miðferðir lesa styttri smásögur en hraðferðir. Sérstakar 

áætlanir eru gerðar fyrir hægferðahópa í 9. og 10. bekk.  

Kennslustundir í dönsku eru fjórar í viku í öllum árgöngum. Kennt er í lotum og lýkur hverri lotu með námsmati 

sem gildir sem hluti af lokaeinkunn á hausti eða að vori. Reynt er að koma til móts við nýja Aðalnámskrá með 

því að hafa fjölbreytt námsmat sem á að gefa sem besta mynd af því námi sem fram fer í faginu. Nemendur 

vinna fjölbreytt verkefni, bæði í kennslustundum og heima, taka krossapróf, glósupróf, leysa 

málnotkunarverkefni, lesskilningspróf, hlustunarpróf og munnlegt próf er lagt fyrir í 10. bekk. Verkefni voru 

lögð fyrir bæði í 9. og 10. bekk þar sem að jafningjamat og sjálfsmat gilti á móti mati kennara. 

Á kennsluárinu var bryddað upp á ýmsum nýjungum bæði í kennsluháttum og námsmati. Tæknin var nýtt í 

auknum mæli við verkefnagerð og úrlausn verkefna og til að auka munnlegan þátt kennslunnar. Nemendur í 10. 

bekk notuðu síma til að taka upp auglýsingar og kynningar þar sem reyndi m.a. á munnlega færni. Í öðrum 

árgöngum notuðu nemendur teiknimyndaforrit við gerð verkefna svo eitthvað sé nefnt.  

Kennarar dönskudeildarinnar nýttu sér forritið Quizlet en þar er hægt að setja inn þann orðaforða sem unnið er 

með hverju sinni og gátu nemendur nýtt sér bæði í skólanum og heima. Við undirbúning nemenda í 10. bekk 

fyrir munnlega prófið notuðu nemendur talgerfil sem gaf góða raun. Á vorprófum var tekin upp sú nýbreytni að 

frumkvæði deildarstjóra námsvers að nemendur með greiningu á lesblindu fengu alla lesskilningstexta lesna inn 

á hljóðskrá og gafst það mjög vel bæði fyrir nemendur sem kennara. 

 
Spjaldtölvur nýttar í þemavinnu í september 2013 

Hildur Ásta tók þátt í þróunarverkefni með spjaldtölvur. Spjaldtölvurnar koma á margan hátt að góðum notum í 

dönskukennslunni. Þar má nefna að þær auðvelda nemendum aðgang að fjölbreyttu ítarefni sem hentar fyrir 

alla nemendur. Þetta á ekki síst við um nemendur sem búið hafa í Danmörku en við erum oft í vandræðum með 

http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/kennsluaaetlanir/
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að finna efni við hæfi þessara nemenda. Einnig eru spjaldtölvur spennandi kostur fyrir nemendur í 

hægferðarhópum. 

Mat á starfinu á skólaárinu. Eins og undanfarin ár gekk dönskukennslan ágætlega en þó komumst við yfir 

minna námsefni á vorönn en oft áður. Það má fyrst og fremst rekja til viðburða og frídaga sem flestir féllu á 

sömu dagana. Suma hópana, sem voru með tíma í töflu seinni hluta vikunnar, sáum við lítið sem ekkert síðustu 

vikur kennsluársins. Að sjálfsögðu er nausynlegt að geta auðgað skólastarfið með áhugaverðum viðburðum en 

gott væri að dreifa þessum dögum á fleiri daga og jafnvel að flytja einhverja viðburði yfir á haustönn. 

Það er fyrirséð að á næsta kennsluári munu dönskuhóparnir verða fjölmennir, einkum í 9. bekk. Þetta á 

sérstaklega við um miðferðirnar en að mati dönskukennaranna er ákjósanlegur fjöldi nemenda í miðferð í 

dönsku 16-18 nemendur. Ef fer fram sem horfir verðum við með tvo hópa með 23-24 nemendum í hvorum hóp 

sem hefur í för með sér að mun erfiðara verður að veita nemendum kennslu við hæfi. 

Á næsta kennsluári má vænta breytinga í dönskukennslunni vegna skipulagsbreytinga. Í 10. bekk eykst 

kennslutíminn úr 160 mín í 180 mín á viku en í 8. og 9. bekk minnkar kennslumagnið úr 160 mín í 120 á viku. 

Samtals er samdrátturinn 60 mínútur á viku. Þetta eru ekki góð tíðindi fyrir okkur sem viljum veg dönskunnar 

sem mestan. En það verður viðfangsefni okkar dönskukennaranna að finna út úr því hvar best er að skera niður. 

Þetta er ekki síst dapurlegt í ljósi þess að loksins getur Námsgagnastofnun boðið upp á frábært námsefni fyrir 

alla árganga en dönskukennarar eru lengi búnir að bíða eftir góðu námsefni fyrir 9. bekkinn. Undanfarin ár hafa 

nemendur úr Garðaskóla staðið sig með miklum ágætum í dönsku og metnaður deildarinnar stendur til þess að 

svo verði áfram. 

Ýmsar breytingar hafa verið gerðar í dönskukennslunni á undanförnum árum og ber þar hæst ýmsar nýjungar í 

munnlegri dönsku og í margmiðlun og notkun snjalltækja. Við dönskukennarar Í Garðaskóla munum sem fyrr 

reyna að fylgjast með og innleiða það sem okkur finnst áhugavert og um leið taka mið af áherslum í nýrri 

Aðalnámskrá.   

Lítið hefur verið um mannabreytingar í dönskudeildinni síðustu árin en nú verður breyting á. Hildur Ásta 

Viggósdóttir lætur af störfum í haust. Henni eru þökkuð frábær störf og við óskum henni velfarnaðar í nýju 

starfi. 

Garðabæ í júní 2014 

Bergljót Böðvarsdóttir, fagstjóri í dönsku 
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ENSKU 

Kennarar í ensku skólaárið 2013-2014 voru þau Anna Eyvör Ragnarsdóttir, Halla Thorlacius og Sigurður Stefán 

Haraldsson.  

Starfið í enskudeildinni var að mestu leyti með hefðbundnu sniði. Lögð var megin áhersla á að styrkja 

tilfinningu nemenda fyrir málkerfinu, lesskilning, að auka og dýpka orðaforða sem og skriflega og munnlega 

tjáningu. En þó markmiðin séu svipuð milli ára, þá eru alltaf einhverjar breytingar á áherslum í námi, 

kennsluháttum og nálgun að þeim námsaðferðum sem við viljum að nemendur okkar tileinki sér. 

Á skólaárinu var lögð aukin áhersla á fjölbreytilegri notkun upplýsingatækni í öllum árgöngum, þó sérstaklega í 

10. bekk. Gerð var tilraun með að taka námsvefinn Moodle í notkun en hann er meðal annars notaður í HÍ og 

býður upp á ýmsa möguleika varðandi para- og 

hópvinnu, próf, miðlun efnis og rafræn verkefnaskil. Því 

miður tók ansi langan tíma að koma Moodle í gagnið, 

svo að hann nýttist ekki eins vel og vonir stóðu til. En 

við erum reynslunni ríkari og væntanlega verður haldið 

áfram þar sem frá var horfið strax í byrjun næsta 

skólaárs. Spjaldtölvuvæðing skólans býður einnig upp á 

marga möguleika bæði til náms og framsetningar. 

Enskukennarar skólans sjá ýmsa nýja möguleika í 

notkun upplýsingatækni í þá áttina að gera 

kennsluhætti og nám fjölbreytilegra og því hefur 

tölvunotkun í kennslustundum farið vaxandi.       

Það er mikilvægt að nemendur séu virkir  í eigin námi, að þeir ígrundi og meti stöðu sína og framfarir. Til þess 

að svo geti orðið þá þurfa þeir meðal annars að vita að hverju er stefnt, hver markmiðin eru og hvernig 

framistaða þeirra verði metin. Einnig skiptir miklu að nemendur temji sér sjálfstæð vinnubrögð, að þeir geti 

nýtt, byggt ofan á og víkkað út þá þekkingu sem fyrir er. Þetta er eitt af þeim verkefnum sem enskukennarar 

skólans ætla að vinna að, þannig kennum við nemendum okkar agaðri vinnubrögð um leið og þeir læra að læra. 

Næsta vetur stefnum við á að setja á dagskrá málfundi þar sem nemendur kynna sér ákveðin málefni, koma 

með rök með og á móti og ræða innbyrðis. Þetta er leið sem við vonum að verði til þess að nemendur tjái sig á 

ensku í kennslustundum í meira mæli en nú er.      

Lokaeinkunnir og sérpróf á haust- og vorönn: 

Hópar 
Fjöldi í 

lokaprófi 
Meðaleinkunn 

Fjöldi í sérprófi 
(ekki reiknað inn í 

meðaleinkunn) 
8.bekkur - haust 140 7,3 0 

8.bekkur - vor 140 7,1 1 

9.bekkur – haust 
(flugerðarnemendur ekki taldir með) 

107 7,6 0 

9.bekkur – vor 
(flugerðarnemendur ekki taldir með) 

108 7,3 0 

9.bekkur – lokaeinkunn 
(flugerðarnemendur taldir með, kláruðu haust 2013) 

140 7,6 0 

10. bekkur - haust 95 7,6 7 

10. bekkur – vor 96 7,4 6 

10. bekkur – grunnskólapróf 
(flugerðarnemendur taldir með, kláruðu vor 2013) 

125 7,8 0 

Mat á starfinu á skólaárinu. Í heildina mega enskukennarar vera ánægðir með starf skólaársins. Jafningjamatið 

sem tekið var upp á síðasta skólaári festi sig betur í sessi, breytingar á viðfangsefnum í munnlegu lokaprófi 10. 

bekkjar heppnuðust vel og kennsluáætlanir stóðust næstum alveg. Þá jókst almenn notkun upplýsingatækni í 
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öllum árgöngum og nokkur ný gagnvirk námsforrit og vefsíður urðu hluti af þeim stuðningi sem nemendur gátu 

nýtt sér. Að venju var reynt að koma til mótst við þá nemendur sem hafa búið í enskumælandi löndum og eru 

ekki í ferðakerfinu. Í 8. bekk voru 2 nemendur sem tóku námsefni 9. bekkjar og 5 nemendur sem tóku námsefni 

10. bekkjar. 

Aðstaða, efni og tæki. Tölvukostur skólans er nú orðinn all góður og tveir af þremur kennurum deildarinnar 

ætla að fara á námskeið næsta haust til að kynna sér betur hvernig nota má spjaldtölvur í tungumálakennslu og 

ýmsar nýjungar í kennslu. Stefnt er að því að sú þekking skili sér í kennsluáætlunum vorið 2015.  

Það sem deildina vantar helst eru fleiri léttlestrarbækur með geisladiskum fyrir þann hóp nemenda sem glímir 

við lestrarörðuleika, einnig vantar fleiri bækur á ensku ætlaðar unglingum, þannig er líklegra að það sé 

raunhæft að hafa yndislestur í hverri viku.  

Kveðja. Anna Eyvör Ragnarsdóttir sem kennt hefur ensku um árabil lætur nú af störfum. Hún er ekki aðeins 

góður kennari og starfsfélagi, heldur hefur hún einstakt lag á að ná til nemenda sinna. Við þökkum henni 

kærlega fyrir frábært samstarf og óskum henni alls hins besta. Einnig vil ég fyrir hönd enskukennara skólans 

þakka skólastjórnendum fyrir gott samstarf nú í vetur sem endranær. 

Garðabær, júní 2014 

Halla Thorlacius 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í HEIMILISFRÆÐI 

Kennarar í deildinni voru Kristján Rafn Heiðarsson og Hulda Sigurjónsdóttir. 

Helstu kennsluáherslur fagdeildar. Upplýsingar um tímamagn, kennsluhætti, námsefni, námsmat og fleira er 

birt í kennsluáætlunum sem eru aðgengilegar á vef Garðaskóla.  

Í greininni er lögð áhersla á virkni í kennslustundum og símat. Gerð er krafa um sjálfstæða vinnu, góða 

samvinnu nemenda, að nemendur taki ábyrgð á vinnusvæði sínu og geri sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis við 

matreiðslu og umgengni við matvæli. Í verklegum þætti er lögð megin áhersla á að nemendur kynnist 

undirstöðuatriðum matreiðslu og baksturs mismunandi rétta. Unnið er með  hollt og fjölbreytt hráefni svo sem 

kjöt og fisk, brauð og kökur. Lögð er áhersla á að nemendur verði meðvitaðir um mikilvægi þess að 

matreiða/baka frá grunni sem gerir heimilishaldið hagkvæmara, að forðast óþarfa aukaefni í matvælum og að 

það þurfi ekki endilega að taka langan tíma að laga matinn sjálf. Nemendur þjálfast í umgengni og notkun 

eldhúsáhalda, kynnast algengustu matreiðsluaðferðum ásamt mateiðsluháttum annara þjóða. 

Fjallað er um mikilvægi þess að fara vel með hráefni, ekki henda matvælum að óþörfu, passa upp á geymsluþol, 

dagsetningar og kælingu matvæla. Fjallað er um óhollustu sykurs og sykur í mætvælum, sérstaklega í tilbúnum 

mætvælum svo sem ýmsum drykkjum og mjólkurvörum. 

Verklega námið er mikilvægur hluti skólastarfsins þar sem tækifæri gefst til að hvíla sig smá stund frá bókunum 

en um leið læra aðra mikilvæga hluti sem nýtast vel allt lífið. Í 9. og 10. bekk er einungis verklegt nám. Í 8. bekk 

eru þrjár af hverjum fjórum kennslustundum verklegar.  

Bókleg verkefnavinna er eingöngu í 8. bekk og markmið hennar eru að nemendur fjalli um næringarefni 

matvæla, aukaefni í matvælum, hættuleg efni í heimilishaldi, kostnað við heimilisrekstur og ýmislegt fleira. 

  

http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/
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Meðaltal lokaeinkunna á haust- og vorönn: 

Hópar Haust 2013 Vor 2014 

8.bekkur - Heimilisfræði 8,5 8,6 

9.bekkur – Eldsnögg eldamennska 8,5 8,5 

10. bekkur – Boðið til veislu 8,5 8,5 

Starfið í vetur gekk vel fyrir sig í nýju og flottu eldhúsi. Nemendur voru glaðir og áhugasamir eins og þeir eru í 

99% tilvika. Það er svo skemmtilegt í heimilisfræði að  stundum kemur fyrir að aðrir nemendur skólans reyni að 

smeygja sér með í hópana. 

Nemendur stóðu sig flestir vel og voru mjög áhugasamir. Hefur þar 

kannski stór áhrif góður félagsandi í kennslustundum, skemmtileg 

matreiðsla og að nemendur fá að borða. Nemendum er skipt í 2-4 

manna hópa sem vinna saman og bera sameiginlega ábyrgð á 

vinnusvæðinu. Þar reynir á félagslegan þroska þeirra, sem getur 

verið misjafn. 

Heimilisfræðin er mjög vinsælt verkefni á uppbrotsdögum í 

Garðaskóla. Greinin hefur boðið alltaf upp á námskeið á Gagn og 

gaman dögum að hausti og í vetur voru einnig námskeið í bakstri á þemadögum í september og mars og 

Listadögum að vori. 

Efniskostnaður í heimilisfræði er umtalsverður og matvöruverð hefur hækkað töluvert síðustu misserin. Það er 

verðugt verkefni að passa vel upp á öll hráefniskaup til heimilisfræðinnar, fara vel með og gera nemendur 

meðvitaða um mikilvægi þeirra þátta. 

Í vetur hefur verið unnið að því innan fagsins að aðlaga verkefni með það að markmiði að draga úr 

hráefniskostnaði. Það hefur verið gert með því að hafa minna af kjöt- og fiskréttum og meira af brauði. Einnig 

hefur það magn sem nemendur matreiða verið minnkað, sérstaklega hvað varðar dýrara hráefni í uppskriftum. 

Brauð- og kökubakstur eru góð og verðug verkefni en flokkast ekki beint sem hollusta ef of mikið er unnið með 

slíkt. Með þessu hefur tekist að halda í við aukinn kostnað við hráefnisinnkaup. Ljóst er að það verkefni heldur 

áfram en það er ekki hægt endalaust að draga úr hráefniskostnaði án þess að það fari að bitna á kennslunni þar 

sem vöruverð hækkar stöðugt. Áætlað ráðstöfunarfé til heimilisfræðinnar hefur ekki stigið í sama takt við 

verðhækkanir og er þar með líklegt að kostnaður við vöruinnkaup geti farið fram úr áætlunum. 

Þrif. Frágangur og þrif nemenda í lok kennslustunda ganga misjafnlega og fer töluverður tími kennara í þrif 

þegar kennslu er lokið á daginn. Mikilvægt er að skoða nánar hvernig þrifum verður háttað á komandi vetri og 

fara nánar yfir starfslýsingar kennara og starfsmanna sem sjá um þrif í eldhúsinu. 

Framtíðarsýn. Með nýju og vel skipulögðu eldhúsi fyrir heimilisfræðikennsluna hefur skapast frábær og góð 

vinnuaðstaða bæði fyrir nemendur og kennara. Óhjákvæmilegt er þó að endurnýja eitthvað af verkfærum og 

áhöldum þar sem tæki og tól hafa takmarkaðan líftíma og ganga úr sér, s.s. pottar, pönnur, rafmagnsþeytarar 

og smærri handverkfæri.  

Vinna þarf áfram að því að ná markmiðum nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla og koma henni markvist fyrir í 

ramma kennsluáætlana heimilisfræðinnar. 

Auka má samstarf á milli kennslufaga, t.d. milli verkgreina. Á næsta skólaári munu starfsmenn Garðaskóla leggja 

áherslu á að skilgreina verk- og starfsnámsbraut sem áætlað er að sett verði upp innan skólans. Með samstarfi 

list- og verkgreinakennara væri t.d. hægt að byggja upp utanhúss eldunaraðstöðu: Hlaða skjólvegg á grasinu 

fyrir framan skólann sem er annars ekkert notað, tjalda yfir að hætti víkinga. Þar má vera með aðstöðu til þess 
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að elda/baka og nemendur geta smíðað bekki og borð til að snæða við. Svona verkefni tel ég að sé ekki mjög 

kostnaðarsamt en myndi gefa mikið af sér í ánægju, reynslu og þekkingu. 

Matsala nemenda er rekin af fyrirtækinu Skólamat ehf. og hefur það 

rekstrarform fest sig í sessi í grunnskólum Garðabæjar. Fagdeildin 

hefur áhuga á að kanna möguleika á samstarfi við Skólamat um 

framleiðslu og framreiðslu á mat sem seldur er í skólanum. 

Skólamötuneyti fyrir nemendur gefur gullið tækifæri til að tengja 

saman atvinnulíf og kennslu og er því tilvalið verkefni á 

starfsnámsbraut í 9. og 10. bekk. Ég veit samkvæmt fyrri reynslu að 

nemendur kunna svo sannarlega að meta slíka tengingu, hafa 

gaman af og finnst slíkt spennandi og skemmtilegt. Þar gætu 

nemendur komið sínum hugmyndum á framfæri í vali á réttum með heilsueflingu í huga. Mjög mikilvægt er að 

nemendur séu með í skipulagi og þróun skólastarfsins, þeir eru svo hugmyndaríkir og skapandi. 

Garðaskóli er heilsueflandi skóli og heimilisfræðideildin gegnir veigamiklu hlutverki varðandi það að auka áhuga 

og vitund nemenda um heilbrigt mataræði. Auka þarf skilning nemenda á hollu mataræði og einnig er 

mikilvægt að leggja meiri áherslu á nýtingu matvæla í ljósi þess að rannsóknir sýna að vesturlandabúar henda 

allt að 1/3 þeirra matvæla sem þeir kaupa inn.  

Bæta þarf fjármálalæsi og fjármálavitund nemenda til muna. Það er t.d. hægt að gera í heimilisfræði með 

verðkönnunarverkefnum og gerð kostnaðaráætlunar fyrir matseðil/máltíð. 

Verðugt og stórt verkefni næsta skólaár er að aðlaga námsefni og skipulag að 60 mínútna kennslustundum, 

breytingar sem ég held að séu til hins betra. 

Lokaorð. Val nemenda í verklegum greinum hefur verið aukið við Garðaskóla síðustu ár og er það mjög 

mikilvægt skref. List- og verknám gefur nemendum gott veganesti út í lífið. Heimilisfræðikennarar vilja skapa 

þægilegt umhverfi og góðan vinnuanda í heimilisfræði og matreiðslu. Tilfinningin er að það hafi tekist þokkalega 

vel.  

Með þökk fyrir veturinn, megi skólinn og allar greinar hans dafna og eiga bjarta framtíð. 

Virðingarfyllst, júní 2014 

Kristján Rafn Heiðarsson, fagstjóri í heimilisfræði 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Einarsson bæjarstjóri kaupir kökur af nemendum 

Garðaskóla á listadögum.  
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ÍSLENSKU 

Kennarar í deildinni voru þau Gísli Rúnar Konráðsson fagstjóri, Kristín S. Sigurleifsdóttir, Kristinn Ólafsson, 

Kristján Hrafn Guðmundsson, Margrét Björnsdóttir og Tinna Barkardóttir. Stuðningskennarar voru Auður Edda 

Geirsdóttir og Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir. Þá komu þau Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri og Ingimar 

Waage í samræðutímana í 8. bekk, stjórnuðu þeim að mestu og leiðbeindu kennurunum. 

Áherslur deildarinnar í námi og kennsluháttum koma fram í kennsluáætlunum vetrarins og verða ekki 

tíundaðar hér. Þó má nefna að reynt hefur verið að leggja meiri þunga á talað mál og ritun heldur en verið 

hefur og aðeins dregið úr vægi málfræðinnar. Kennsluhættir hafa í aðalatriðum verið svipaðir og undanfarin ár 

en þó hefur skipulag verið þannig að kennarar hafa haft mun meira svigrúm en áður til að fara eigin leiðir að 

markmiðum.  

Lokaeinkunnir og sérpróf á haust- og vorönn: 

Hópar 
Fjöldi í 

lokaprófi 
Meðaleinkunn 

Fjöldi í sérprófi 
(ekki reiknað inn í 

meðaleinkunn) 
8.bekkur - haust 145 7,2 1 

8.bekkur - vor 146 7,3 1 

9.bekkur – haust 
(flugerðarnemendur ekki taldir með) 

95 7,2 16 

9.bekkur – vor 
(flugerðarnemendur ekki taldir með) 

96 7,3 14 

10. bekkur - haust 114 6,4 2 

10. bekkur – vor 116 6,8 2 

10. bekkur – grunnskólapróf 
(flugferð sem lauk námi vor 2013 reiknuð með) 

132 7,1 0 

 

Breytingar og þróunarverkefni. Talsverðar breytingar hafa orðið að því leyti til að námsefni hefur verið skipt út 

og námsþættir færðir á milli árganga. Breytingarnar þýddu að stöku verkefnum sem áður voru notuð þurfti að 

sleppa eða taka öðrum tökum. Bragfræði og ljóðagreining er nú kennd strax í 8. bekk og unnið áfram með 

þennan þátt í 9. og 10. bekk. Þá hefur kennsla í heimildaskráningu verið tekin fastari tökum en áður og er nú 

inni á kennsluáætlun 10. bekkjar. Mályrkjubækurnar, sem notaðar hafa verið um árabil, hafa nú að mestu verið 

lagðar til hliðar. Sömu sögu er að segja um verkefnabækurnar Finn og skáldsöguna Djöflaeyjuna. Á skólaárinu 

2013 -2014 hóf íslenskudeildin samstarf við Skólavefinn. Tilgangurinn er m.a. sá að færa námið í auknum mæli 

inn í rafrænt umhverfi. Samstarfið lofar það góðu að okkur finnst full ástæða til að halda því áfram og þróa það 

frekar. 

Málfundir í 9. og 10. bekk voru nýnæmi á skólaárinu og voru 

inni á kennsluáætlunum. Fundirnir voru haldnir nokkuð 

reglulega, þó mismunandi eftir hópum. Þeim verður haldið 

áfram og þeir þróaðir frekar næsta skólaár. Annað 

þróunarverkefni var heimspekileg samræða sem byrjað var 

með í 8. bekk eftir áramót. Næsta skólaár verður haldið 

áfram að þróa samræðuna og festa hana í sessi. Sú vinna 

mun fara fram í 9. bekkjar árgangnum. Unnið verður með 

hálfan hóp í senn og á meðan verður hinn hluti hópsins í 

ritunarþjálfun en líta má á ritunarþáttinn sem sérstakt 

þróunarverkefni. 

Annað sem vert er að minnast á, er að reynt er að höfða sérstaklega til stráka með því að bjóða upp á verkefni 

sem vekja áhuga þeirra. Í því sambandi má nefna að stefnt er að því að nemendur fái sem sem mest val 

varðandi verkefnavinnu og -skil. Jafnframt eru nemendur hvattir til að sýna sjálfstæði og frumkvæði. Í 

http://gardaskoli.is/default.aspx?PageID=006ce6ac-5fb1-4603-99a1-5dc5ac0caff3
http://skolavefurinn.is/
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bókmenntum er ætlunin að hætta að nota þær unglingabækur sem höfða síður til drengja, hvort tveggja þó án 

þess að það bitni á stúlkunum. 

Loks er rétt að minnast á að næsta skólaár verður farið að stað verkefnið Læsi til náms undir leiðsögn Háskólans 

á Akureyri. 

Mat á starfinu á skólaárinu. Starfið í íslenskudeildinni hefur verið með talsvert breyttu sniði miðað við 

undanfarin ár. Kennarar í deildinni hafa verið að prófa sig áfram með ýmsar breytingar og því ýmislegt verið 

lausara í reipunum en oft áður. Sumt teljum við að hafi gengið nokkuð vel en annað síður. Ákveðnum atriðum 

þarf að bregðast við strax næsta haust til koma í veg fyrir of mikla lausung og tryggja samræmi milli hópa. 

Markmið okkar er gera nemendur okkar að sem bestum málnotendum. Með því er m.a. átt við að þeir geti sem 

best tjáð sig í ræðu og riti, verði færir um að taka þátt röklegri samræðu og öðlist jafnframt góðan lesskilning og 

læsi í víðum skilningi. Við munum halda áfram að feta okkur í þá átt sem við viljum stefna en gerum okkur grein 

fyrir að þetta er þróunarstarf sem þarf að gefa tíma. Við erum meðvituð um að ýmis ljón munu verða á vegi 

okkar en tekið verður á þeim vandamálum sem upp kunna að koma hverju sinni. 

Júní 2014 

Gísli Rúnar Konráðsson, fagstjóri 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ÍÞRÓTTUM OG SUNDI 

Kennarar í íþróttum og sundi voru Ólafur Ágúst Gíslason, Magnús Teitsson, Kristinn Ólafsson, Rúnar Páll 

Sigmundsson og Svandís Ríkharðsdóttir. 

Megininntak skólaíþrótta samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er að stuðla að alhliða þroska hvers nemanda, 

kennslu ýmissa íþróttagreina og reglum sem þar gilda ásamt því að þjálfa nemandann í að bera ábyrgð á eigin 

heilsu með ástundun íþrótta eða heilsuræktar. Þessu markmiði var leitast við að ná í Garðaskóla skólaárið 2013-

2014 með fjölbreyttum æfingum og leikjum og með því að kenna allar helstu íþróttagreinar sem stundaðar eru 

hér á landi og aðstaða okkar býður upp á. Sömu íþróttagreinar voru kenndar í öllum árgöngum, með 

mismunandi áherslum eftir árgangi. Hver íþróttagrein fékk að meðaltali sex kennslustundir (þrjú skipti) og í 

annarlok fór fram mat á getu nemenda. Samsetning námsmats og nánari upplýsingar um innihald kennslunnar 

kemur fram í kennsluáætlunum fyrir hverja önn. 

Tímafjöldi í íþróttakennslu var 1 x 80 mín. á viku í öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunarstundaskrá. 

Knattspyrna, körfuknattleikur, handknattleikur, blak, frjálsar íþróttir, fimleikar, hnit, ratleikir og aðrir leikir voru 

helstu greinarnar sem kenndar voru. Kennsluform skólaíþróttanna var með hefðbundnu sniði, úti- og innitímar 

fram í desember og síðan aftur frá lok apríl og fram til skólaloka. Frá desember og fram í apríl voru nemendur 

eingöngu inni í íþróttatímum.  Kennslan fer fram í formi leikja, stöðvaþjálfunar, hringþjálfunar og sýnikennslu. 

Áhersla var lögð á samvinnu og liðsheild. 

Jón Pétur Úlfljótsson danskennari frá Dansskóla Jóns Péturs og Köru sá um danskennsluna í haust eins og 

undanfarin ár. Nemendur fengu tvær kennslustundir í dansinum og höfðu mikið gagn og gaman af. 

Einn sértími var fyrir stúlkur og drengi, sem áttu erfitt með að vera í hóp og það er greinileg þörf fyrir þessa 

tíma. Tveir nemendur voru með einstaklingsnámsskrá í 10. bekk. 

  

http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/kennsluaaetlanir/
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Meðaltal lokaeinkunna í íþróttum á haust- og vorönn: 

Hópar Haust 2013 Vor 2014 

8.bekkur 8,2 8,5 

9.bekkur  8,0 8,3 

10. bekkur 8,0 8,4 

Mjög svipuð meðaltalseinkunn er hjá drengjum og stúlkum. Áhugi er yfirleitt í góðu lagi hjá nemendum og góð 

virkni er í tímum en sá þáttur hefur 50% vægi í lokaeinkunn. Það sem hefur einnig áhrif á meðaleinkunn er fjöldi 

vottorða og undanþága.  

Fjöldi læknisvottorða var 9 (var 12 s.l. vetur) í öllum árgöngum og 8 nemendur voru með undanþágu frá 

íþróttum (voru 10 s.l. vetur). Hluti vottorðanna er vegna þess að nemendur treysta sér ekki til að taka þátt í 

tímum af ýmsum ástæðum. Fjöldi vottorða er svipaður og undanfarin ár en fer þó frekar fækkandi. Vottorðin 

skiptust þannig milli árganga að í 8. bekk voru fimm með  vottorð, 9. bekk tveir með vottorð og í 10. bekk tveir 

nemendur. Fjórir nemendur voru með undanþágu frá íþróttum í 10. bekk, fimm í 9. bekk og þrír í 8. bekk.  

Áfram  var unnið  að eflingu heilsueflandi grunnskóla. Það verkefni er á vegum landlæknisembættisins og 

unnið í samvinnu við fulltrúa þess. Heilsueflingarnefnd, sem skipuð var fulltrúum kennara, stjórnenda og 

nemenda, hélt nokkra fundi. Nú þegar Garðaskóli er orðinn heilsueflandi grunnskóli er aukin þörf fyrir 

fjölbreytni í íþróttaframboði og hreyfingu. Næsta vetur verður nemendum boðið upp á frjálsa tíma til að geta 

keppt sín á milli, annaðhvort þá á milli bekkja eða árganga og til að þjálfa skólalið í hinum ýmsu íþróttagreinum.  

Stefnt er að því að endurvekja víðavangshlaup Garðaskóla. 

Valgreinar. Keppni í Skólahreysti grunnskólanna fór fram í mars. Garðaskóli var í riðli með 15 öðrum skólum úr 

Kópavogi, Garðabæ og Álftanesi og endaði í öðru sæti í riðlinum. Tveir valhópar voru í  Skólahreysti þar sem 

áhersla var lögð á æfingar tengdar keppninni. Meðaleinkunn á haustönn var 8,8 og 8,9 á vorönn. Áfram verður 

boðið upp á þessa valhópa. 

Þrír valhópar voru í „Að rækta líkamann“ þar sem markmiðið var að hafa námið sem fjölbreyttast. 

Meðaleinkunn var 8,5 á haustönn og 9,0 á vorönn. Áfram verður boðið uppá þetta val.  

Tveir hópar voru í Knattspyrnuvali. Meðaleinkunn á haustönn var 8,8 og vorönn 8,9. Þessir tímar gengu misvel 

og ekki verður boðið upp á þetta val næsta skólaár.  

 
Íþróttir og sport – hópur á Gagn og gaman dögum 

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli
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Aðstaða til útivistar er orðin góð og þá sérstaklega til knattspyrnuiðkunar. Nauðsynlega þarf að finna svæði fyrir 

frjálsar íþróttir t.d. langstökksgryfju, kasthring og spretthlaup. Skólahreystibrautin eykur fjölbreytnina í 

útitímunum. 

Markmið sundkennslu er að auka færni nemenda í alhliða sundi, kenna björgunar- og leysitök, lífgunaraðferðir 

og hjálp í viðlögum. Allir nemendur luku skyndihjálparnámskeiði. Samsetning einkunna fyrir veturinn var byggð 

á tímatökum 25%, sundstíl 25% og virkni 50%.  

Meðaltal lokaeinkunna í sundi á haust- og vorönn: 

Hópar Haust 2013 Vor 2014 

8.bekkur 7,9 7,4 

9.bekkur  7,2 7,3 

10. bekkur 7,2 7,6 

Tímafjöldi í sundi er ein stund á viku hjá öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunarstundarskrá. Einn 

sérkennslutími var á viku. Nemendur geta komið í lengri eða skemmri tíma og fengið tilsögn.  

Það  voru nítján nemendur með læknisvottorð hluta eða allan veturinn og með undanþágu frá sundi voru fjórir 

nemendur. Skipting vottorða og undanþága var þannig: í 8. bekk fjórir, 9. bekk fimm og í 10. bekk voru átta 

nemendur með vottorð. 

Haustið 2014 tekur ný viðmiðunarstundaskrá gildi í Garðaskóla og verða allar kennslustundir 60 mínútna langar. 

Þetta hefur mikil áhrif á heildarskipulag í íþróttum og sundi hvað varðar niðurröðun tíma í stundaskrá og 

samsetningu hópa. Það verða þó ekki róttækar breytingar á inntaki náms í íþróttum og sundi en einhverjar 

áherslubreytingar verða þó.  

Úrval kennslutækja er þó nokkurt en halda þarf áfram að bæta við og auka fjölbreytnina. Samstarf 

íþróttakennara var mjög gott í vetur.  

Samstarf við íþrótta- og æskulýðsfulltrúa gekk vel sem og samstarfið við starfsfólk íþróttamiðstöðvar. Umgengni 

nemenda um íþróttahús og sundlaug var yfirleitt til fyrirmyndar. 

Garðabær, júní 2014 

Magnús Teitsson, fagstjóri í íþróttum og sundi 

 

 SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í MYNDLISTARGREINUM 

Myndmennt er fjölbreytt námsgrein og innan Garðaskóla er henni skipt í nokkrar 

undirgreinar. Myndmennt er skyldunámsgrein í 8. bekk þar sem hálfum hópum er kennt í 

hálfan vetur. Valgreinarnar Myndlist, Margmiðlun og Leir og gler eru í boði fyrir 9. og 10. 

bekk í blönduðum hópum og Stuttmyndagerð er aðeins í boði fyrir 10. bekk. Í þessum 

námsgreinum voru kenndar tvær samliggjandi kennslustundir allan veturinn nema í 

stuttmyndagerð þar sem kennslustundir voru þrjár. Kennarar voru Ingimar Ólafsson 

Waage og Auður Edda Geirsdóttir. 

Að jafnaði voru unnin fimm verkefni í 8. bekk. Sjálfsmynd með trélitum í anda ítalska endurreisnarmálararans 

Arcimboldo. Leirhöfuð sem sýndi svipbrigði. Landslagsmynd unnin með olíukrít. Speglað höfuð á tígrisdýri, 

unnið með blýanti. Loks var unnin skynvillumynd með þekjulitum en slíkt verkefni er áhugavert með hliðsjón af 

stærðfræðilegu eðli skynvillumynda. Nemendur unnu sjálfsmatsblað fyrir hvert verkefni þar sem þeir tilgreindu 

hvað þeir teldu hafa gegnið vel við vinnuna, hvað hefði mátt ganga betur og hvernig þeim hafi almennt líkað að 
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vinna verkefnið. Þeir gáfu sér einkunn sem gilti 10% af lokaeinkunn. Ljóst er að sjálfsmatið er komið til að vera 

því sjálfsmatsblöðin veittu mikilvægar upplýsingar um það hvaða merkingu nemendur leggja í nám sitt. 

Sjálfsmatsvinnan mun nýtast til úrbóta á kennslufyrirkomulaginu og verkefnavali. Listasaga var fléttuð inn í 

verkefni nemenda eftir bestu getu en tímaskortur stóð slíkri vinnu fyrir þrifum. 

Í Myndlistarvali voru þrír hópar – misstórir frá 9 nemendum upp í 17 nemendur í stærsta hópnum. Verkefnaval 

var fjölbreytt: Unnin var leirstytta eftir kynningu á myndhöggvaranum George Segal - lögð var áhersla á 

samræðu nemenda um viðfangsefnið. Unnin var dúkrista með frjálsu viðfangsefni, auk þess unnu nemendur 

málverk í anda pop-listamanna. Nemendur máluðu einnig stórt skynvillumálverk og að lokum unnu nemendur 

umfangsmikið lokaverkefni að eigin vali. Almennt gekk vinnan vel fyrir sig og nemendur unnu einbeittir að 

verkefnum sínum. Listasaga var fléttuð inn í verkefni nemenda eftir bestu getu en tímaskortur stóð slíkri vinnu 

fyrir þrifum. Þrátt fyrir vel unnin og jafnvel glæsileg verkefni vekur það umhugsun hversu illa gengur að fá 

nemendur til að taka þau með sér heim. Í lok skólaárs er talsvert mikið af ósóttum verkefnum sem munu enda í 

ruslinu næsta haust því skólinn hefur ekki tök á að geyma þau til lengdar. Nemendur vinna áhugasamir að 

verkefnum sínum en virðist svo ekki hirða um að sækja verkin. Þetta hirðuleysi er undirrituðum ráðgáta. Skipta 

verkefnin nemendur kannski engu máli? Ljóst er að þetta verður viðfangsefni næsta vetrar - að efla tilfinningu 

nemenda fyrir mikilvægi verkefna sem þeir vinna, fá þá til að skynja merkingu þess sem þeir gera en við 

skipulag kennslunnar næsta vetur verður það sérstaklega haft í huga. 

Margmiðlun er valgrein í 9. og 10. bekk og voru þrír hópar starfandi í vetur. Lögð er áhersla á hina skapandi og 

sjónrænu þætti tölvuvinnslu. Unnið var með forritun í Processing forritunarumhverfinu. HTML og CSS 

vefforritun var einnig kennd. Myndvinnsla í GIMP (ljósmyndir og teikningar) og Blender (þrívíddargrafík). 

Nemendur unnu einnig lokaverkefni að eigin vali. Almennt gekk vinnan vel, tæknilegir örðugleikar voru í 

lágmarki þótt tölvurnar í tölvustofunum séu ekki sérstaklega öflugar. Þörf er á góðum heyrnartólum við hverja 

tölvu. Lögð er áhersla á að nota frjálsan hugbúnað við kennsluna. 

Stuttmyndagerð er aðeins í boði sem valhópur í 10. bekk. Verkefni vetrarins voru fyrst og fremst 

tónlistarmyndbönd, bæði við þekkt lög sem og frumsamda tónlist. Nemendur sömdu íslenska texta og var 

söngurinn tekinn upp í hljóðveri Latabæjar en faðir nemanda í hópnum starfar þar. Kann undirritaður honum 

bestu þakkir fyrir aðstoðina sem er gott dæmi um samskipti skólans við grenndarsamfélagið. Nemendur gerðu 

einnig hið árlega árshátíðarmyndband sem sýnt var við góðar undirtektir á árshátíð skólans. 

Unnið var með verkefni í Leir og gler til skiptis. 

Var það gert til að dreifa álagi á ofna og til að 

nemendur viðhéldu áhuga sínum 

frekar. Einnig var verkefnum með steinsteypu 

bætt við kennsluáætlunina. Á þessu skólaári 

var áhersla lögð á að nemendur ynnu 

vinnubók með myndum og lýsingum á 

verkefnum og verkferli. Í glervinnu var byrjað á 

því að kynna nemendum gler, hvernig á að 

meðhöndla það, skera, lita o.s.frv. Byrjað var á 

einföldu verkefni sem tók á flestu því sem 

tengist glervinnu. Eftir fyrsta verkefni var 

tekist á við flóknari verkefni og svo verkefni að eigin vali. Leirvinna hófst á einföldu verkefni til þess gerðu að 

kynna leirinn og hvernig vinna á með hann. Áhersla var lögð á að kenna grunnaðferðir í leirvinnu svo og flóknari 

vinnu. Lögð var áhersla á að nemendur prófuðu leirrennslu og fannst nemendum þetta mjög skemmtileg vinna. 

Leir þarf tvær brennslur og læra nemendur að fylga eftir brennslum og vinna með skaðlaus oxíð og glerunga. 

Nemendur voru yfirleitt sáttir með áfangann, þeir voru áhugasamir og þetta er greinilega áfangi sem hentar 

bæði strákum og stelpum.  
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Aðstaða, efni og tæki. Hvað aðstöðuna varðar er brýn þörf á að fara í endurskoðun á innréttingum eins og áður 

hefur komið fram á þessum vettvangi og vísar undirritaður í ársskýrslur síðustu ára. Loftræsting í kompunni þar 

sem leirbrennsluofninn er þarfnast tafarlausra úrbóta. Sjálfur leirbrennsluofninn er kominn til ára sinna og er 

afar óáreiðanlegur þegar verið er að brenna glerunga. Ljóst er að innan fárra ára þarf nauðsynlega að endurnýja 

leirbrennsluofninn. Klippitölva Garðalundar er staðsett í stofunni og kemur að góðu gagni ásamt skanner. Gott 

væri þó að hafa þrjár sæmilega öflugar tölvur fyrir nemendur til afnota til að gera myndvinnslu í tölvum 

aðgengilegri. Borð eru komin til ára sinna en duga vel engu að síður. Skjávarpi er festur í loft og kemur að mjög 

góðu gagni. Hins vegar bráðvantar nægilega stórt tjald á vegginn. 

Gjört í júní 2014 

Ingimar Ólafsson Waage, fagstjóri í myndmennt 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í NÁTTÚRUFRÆÐI 

Kennarar í deildinni. Kennsla í náttúrufræði í Garðaskóla veturinn 2013 – 2014 var að stærstum hluta í höndum 

Nönnu Traustadóttur og Þorkels Jóhannssonar sem jafnframt sáu um fagstjórn. Auk þeirra kenndu Helga María 

Ólafsdóttir og Kristinn Ólafsson nokkrum hópum í 8. og 9. bekk náttúrufræði. 

Helstu áherslur fagdeildarinnar. Náttúrufræðideildin leggur mikið upp úr því að koma víða við í heimi 

náttúruvísindanna. Farið er í helstu hluta líf-, eðlis- og efnafræði og þær kenningar sem hafa ráðið þar ríkjum í 

áratugi (aldir). Auk þessa er mikið lagt upp úr því að grípa til nýrra rannsókna og uppgötvana, jafnvel þó þær 

komi upp skyndilega á miðri önn. Í heild sinni er áherslan á það að nemendur skynji og skilji umhverfi sitt í 

víðum skilningi, kunni að leita sér upplýsinga um málefni er tengjast náttúruvísindum, rýni í gögn og geti tekið 

upplýstar ákvarðanir í framhaldinu. 

Nemendur vinna með námsefnið á fjölbreyttan hátt. Sem dæmi má nefna að þeir hlusta á fyrirlestra kennara, 

lesa sjálfir um efnið, finna lausnir við skriflegum verkefnum, taka þátt í fjölbreyttri hópvinnu, vinna 

tölvuverkefni og þverfagleg verkefni. Nemendur sinna einnig verklegri rannsóknarvinnu, skýrslugerð, 

heimildavinnu og hugarkortagerð.  

 
Útikennsla í eðlisfræði í maí 2014 
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Fjölbreytni verkefna deildarinnar bjóða upp á það að hafa fjölbreytt námsmat og höfum við í vetur t.d. gert 

tilraun til þess að koma sjálfsmati nemenda inn í okkar námsmatsflóru. Unnið var að því í vetur að námsmat 

vegna annarra verkefna heldur en prófa yrði unnið út frá sameiginlegum kvörðum. Það starf fór ágætlega af 

stað og mun halda áfram næstu vetur. Þrátt fyrir reglulegt námsmat yfir önnina teljum við mikilvægt að halda 

áfram að hafa kaflapróf og í einhverju tlilvikum lokapróf eftir hvora önn.  

Náttúrufræðideildin hefur í gegnum tíðina ekki mikið verið með aðlagað námsefni. Í einstaka tilfellum hafa 

nemendur verið undanþegnir náttúrufræði og þá sérstaklega efnafræði. Í vetur var einn nemandi undanþeginn 

námsmati en sat kennslustundir – þetta var ekki góð lausn en þessi leið var farin sökum þess að nemandinn var 

í 8. bekk og erfitt reyndist að finna lausa námsverstíma fyrir hann.  

Nemendur Garðaskóla hafa náð góðum árangri í náttúrufræði. Vitnisburð um þetta má meðal annars sjá af 

niðurstöðum í náttúrufræðihluta PISA2012 könnunarinnar en þar komu nemendur skólans mjög vel út í 

samanburði við aðra skóla. Þetta segir mikið um gott starf náttúrufræðideildarinnar undanfarin ár. 

Meðaltal lokaeinkunna á haust- og vorönn: 

Hópar Haust 2013 Vor 2014 

8.bekkur 7,6 7,4 

9.bekkur 7,3 7,3 

Líffræði val í 10. b. 8,1 7,9 

Eðlisfræði val í 10. b. 8,5 8,4 

 

Sökum þess að unnið er með gjörólík svið náttúruvísinda á hverri önn væri eðlilegast að sérhver önn í 8. og 

9.bekk gilti 25% af grunnskólaprófseinkunn nemenda. Þetta fyrirkomulag hefur ekki verið viðhaft hingað til 

heldur hefur grunnskólaprófseinkunn nemenda miðast við árangur á vorönn í 9. bekk einvörðungu. 

Breytingar og þróunarverkefni. Í vetur var ráðist í nokkuð stór innkaup á ýmsum áhöldum sem nauðsynlegt var 

að endurnýja og einnig bætt við nýjum sem vonandi auka fjölbreytni verklegrar kennslu í framtíðinni. Þessi 

innkaup voru lokahnykkur í gagngerri endurnýjun á húsnæði og vinnuaðstöðu deildarinnar. 

Reikna má með áherslubreytingum í námsefni næstu vetur með tilkomu nýs fagstjóra. Í því samhengi hefur 

verið gerð áætlun um tilfærslur á námsefni milli árganga – tilfærslurnar verða komnar í áætlað form haustið 

2015. Efnafræði færist upp um árgang (úr 8. bekk í 9. bekk), eðlisfræði færist í staðinn úr 9. niður í 8. bekk. 

Umhverfismennt færist úr náttúrufræði valgrein niður í kjarna í 9. bekk og kennsla um mannslíkamann verður í 

staðinn valgrein (fyrir utan kynfræðslu). 

Deildin mun vinna að þverfaglegu (nátt-stæ) þróunarverkefni í samstarfi við Shoeburyness High School í 

Bretlandi næsta vetur. Nanna Traustadóttir og Ragnheiður Stephensen verða í fararbroddi þess verkefnis og 

heimsækja breska skólann haustið 2014. Áætlað er að formlegt samstarf fagdeilda skólanna hefjist skólaárið 

2015-2016. 

Mat á starfi skólaársins. Skólaárið gekk prýðilega fyrir sig í náttúrufræðideildinni þó nokkurt los væri á 

skólastarfi seinni hluta vorannar sökum tíðra uppbrota og frídaga. Stofurnar líta mjög vel út eftir nauðsynlega 

endurnýjun. Þó er enn nokkur vinna eftir við að raða í hillur, merkja og koma á góðu skipulagi fyrir allt starfsfólk 

deildarinnar. Þetta tefur fyrir undirbúningi vegna verklegrar vinnu og sýnikennslu - nauðsynlegt er að bæta úr 

því. 

Verklegar æfingar og tilraunir vetrarins gengu yfirleitt vel og er áhugi á að auka slíka vinnu. Mikilvægt er að 

flestir/allir nemendur fái hlutdeild í vinnunni svo afrakstur sé góður. Fjöldi nemenda í bekk hefur hér hamlandi 

áhrif. Fyrir utan hið augljósa að minni bekkjareiningar myndu bæta málin, þá er deildin einnig að vinna að 

tillögu um óhefðbundnar lausnir. 

http://shoeburynesshigh.co.uk/
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Ekki var farið í neinar lengri fagtengdar vettvangsferðir þrátt fyrir góðan vilja og áhuga. Stefnir starfsfólk 

deildarinnar að því að bæta úr því og helst að festa slíkar ferðir í sessi.  

11. júní 2014 

Nanna Traustadóttir  og Þorkell Jóhannsson, fagstjórar í náttúrufræði 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í SAMFÉLAGSFRÆÐI 

Kennarar við samfélagsfræðideildina í vetur voru Hulda Sigurjónsdóttir, Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir, 

Kristján Hrafn Guðmundsson, Ólafur Ágúst Gíslason og Reynir Engilbertsson. 

Í samfélagsfræðinni leggjum við áherslu á að vinna að markmiðum nýrrar Aðalnámskrár eins og fram kemur í 

skólanámsskrá og kennsluáætlunum. Áhersla er lögð á vinnu sem tengist grunnþáttum menntunar: jafnrétti, 

lýðræði og sjálfbærri þróun. Allir þessir þættir koma inn í umfjöllun og vinnu í samfélagsfræðinni. Þá hefur verið 

lögð áhersla á að notfæra sér mismunandi kennsluhætti og leiðir til að ná settum markmiðum. 

Meðaltal lokaeinkunna á vorönn 2012-2014: 

Hópar Vor 2014 Vor 2013 Vor 2012 

8. bekkur 7,39 7,83   7,94 

9. bekkur 7,85 7,58   7,26 

10. bekkur 7,39 7,54 7,39 

 

Eins og sjá má eru sveiflur í einkunnum á milli árganga ekki miklar enda námsefni og námsmat mjög 

sambærilegt á milli ára. Helst má sjá sveiflu í árangri 8. bekkjar en skýringin á því gæti verið að þar var á þessu 

skólaári notað nýtt námsefni sem hugsanlega er erfiðara en jafnframt mun betra en það sem fyrir var. 

Ekki hefur verið ferðaskipting (hrað-mið-hægferð) í samfélagsfræðinni en eitt af viðfangsefnum á komandi 

skólaári er að leggja aukna áherslu á að geta boðið upp á aðlagað námsefni fyrir þá nemendur sem þess 

þarfnast. Þó eru dæmi um að nemendur í 10. bekk hafi ekki tekið próf en sótt tíma í samfélagsfræði. 

 
Nemendur í 8. bekk vinna hópverkefni í samfélagsfræði 

Með upptöku nýrrar Aðalnámsskrár munu ýmsar breytingar eiga sér stað í samfélagsfræðinni líkt og í öðrum 

greinum og er unnið markvisst að þeim. Þessar áherslubreytingar má glöggt sjá í nýútkomnu námsefni t.d. í 

landafræði. Talsverðar umræður hafa átt sér stað meðal kennara innan deildarinnar um þessi mál. Þessar 
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umræður hafa leitt til m.a. breyttra áherslna í námsmati og hefur vægi hefðbundinna prófa minnkað hjá okkur, 

en mikilvægi annara þátta aukist og má þar nefna sjálfs- og jafningjamat. Áfram verður haldið á næsta skólaári 

með þróun á þessum þáttum og mun það gerast í góðri samvinnu kennara deildarinnar.   

Garðabær 11. júní 2014 

Reynir Engilbertsson fagstjóri 

 

EL ESPAÑOL EN GARÐASKÓLI 2013-2014  

Anna Eyvör Ragnarsdóttir er og hefur verið  eini kennarinn í spænsku.  

Áherslur. Kennsluhættir og kennsluáætlanir eru að mestu byggðar á áætlunum frá FG en ég hef unnið í 

samvinnu við Snædísi Snæbjörnsdóttur spænskukennara við þann skóla.  Grunnatriði málfræðinnar eru kennd 

og æfð og orðaforði sem viðkemur daglegu lífi. Mér hefur alltaf þótt mjög mikilvægt að kynna og auka áhuga 

nemenda á spænskri og suður-amerískri menningu og hef ég m.a. notað kvikmyndir, tónlist og ýmislegt fróðlegt 

af verðaldarvefnum í þeim tilgangi.  Ég nota sömu lestrarbók og flestir framhaldsskólar sem heitir Mundos 

Nuevos en vinnuhefti hef ég búið til sjálf ásamt verkefnum úr söngtextum o.fl.  

Sem fyrr var spænska valgrein í 10. bekk í vetur og voru nemendur í lok skólaárs 60 talsins en nokkrir höfðu 

gefist upp á leiðinni.   Áður var krafist lágmarkseinkunna í ensku og dönsku til að fá inngöngu í þessa valgrein en 

sú krafa er ekki lengur gerð. Mér finnst að þeir sem vilja og treysta sér til eigi að fá tækifæri til að kynnast þessu 

tungumáli. Þótt allir nemendur nái ekki lágmarkseinkunninni 7 sem FG krefst til inngöngu í SPÆ-203 hafa 

nemendur þó fengið gagnlegan grunn sem gott er að hafa í veganesti. Ég hef einnig fundið fyrir ánægju 

nemenda með þessa tíma og finnst það réttlæta inngönguskilyrðin, eða skort á þeim. 

Árangur. Eins og segir að ofan voru ekki inntökuskilyrði og árangur nemenda mjög misjafn.  Fimm nemendur 

fengu einkunn sem var lægri en 5 í lok vorannar. Meðaleinkunn haustannar var 8,2 en vorannar 8,0. 

Þróun. Spænska hefur nú verið kennd í Garðaskóla í 8 ár við miklar vinsældir. Ég hef alltaf verið eini kennarinn 

og byggt upp þessa grein.  Ég hef tekið úr og bætt í eftir þörfum þótt grunnurinn hafi ávallt verið sá sami, enda 

hef ég fylgt áætlunum frá FG í stórum dráttum. Ég er nú að hætta sem kennari við Garðaskóla og ekki hefur 

verið ráðinn kennari sem getur tekið við þessu starfi.  Mér þykir mjög leitt að horfa á eftir þessari vinnu ofan í 

kassa  engum til gagns og verður því ekki um frekari þróun að ræða. Mér hefur alltaf fundist mikill ávinningur 

fyrir nemendur okkar að eiga kost á að læra þriðja tungumál og er stolt af þessari þróunarvinnu. Ég kveð 

skólann með þakklæti og góðum óskum. 

Saludos cordiales, júní 2014 

Anna Eyvör Ragnarsdóttir, spænskukennari 

 
Anna Eyvör Ragnarsdóttir kennir 10. bekkingum í stofu 202 
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í STÆRÐFRÆÐI 

Kennarar. Stærðfræðideildin er fjölmenn að vanda og hana skipa Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson, Kristinn 

Ólafsson,  Ragnheiður Stephensen, Svandís Ríkharðsdóttir og Þorkell Jóhannsson. 

Kennsluhættir í stærðfræði byggjast að miklu leyti á innlögnum og útskýringum á töflu, umræðum og 

einstaklingsaðstoð þar sem kennari gengur á milli nemenda. Deildin hefur einnig verið að prófa sig áfram í 

notkun á spjaldtölvum. Nemendur fylgjast með innlögnum, taka þátt í umræðum, reikna í tíma og heima bæði 

ein og í pörum/hópum. Sjá nánari lýsingu kennsluháttum og námi nemenda í kennsluáætlunum).  

Lokaeinkunnir og sérpróf á haust- og vorönn: 

Hópar 
Fjöldi í 

lokaprófi 
Meðaleinkunn 

Fjöldi í sérprófi 
(ekki reiknað inn í 

meðaleinkunn) 
8.bekkur - haust 131 7,6 15 

8.bekkur - vor 131 7,4 16 

9.bekkur – haust 
(flugerðarnemendur ekki taldir með) 

85 7,2 23 

9.bekkur – vor 
(flugerðarnemendur ekki taldir með) 

89 7,3 21 

9.bekkur – lokaeinkunn 
(flugerðarnemendur taldir með, kláruðu haust 2013) 

117 7,8  

10. bekkur - haust 105 6,4 7 

10. bekkur – vor 100 6,4 12 

10. bekkur – grunnskólapróf 
(flugferðarnemendur taldir með, kláruðu vor 2013) 

118 6,9  

 

Breytingar og þróunarverkefni. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á skólaárinu. 10. bekkingar gerðu 

rúmfræðiverkefni sem nemendur unnu í hópum og bjuggu til þrívíðan skúlptúr, unnu með ýmis form, reiknuðu 

rúmmál og yfirborðsflatarmál ásamt því að búa til lýsingu á skúlptúrnum. Nemendur fluttu síðan verkefnið sitt 

og mátu sjálfa sig og aðra í sínum hóp með sjálfs- og jafningjamati. Þetta verkefni gekk mjög vel og verður án 

efa gert aftur á næsta skólaári.  

 
Nemendur í 10. bekk vinna rúmfræðiverkefni 

Fyrir nokkrum árum vorum við með tölfræðiverkefni í 8. bekk sem við tókum aftur upp núna með breyttu sniði 

ásamt því að nemendur í 9. bekk unnu það líka. Tölvukennsla tvinnaðist inn í það verkefni þar sem nemendur 

http://gardaskoli.is/default.aspx?PageID=006ce6ac-5fb1-4603-99a1-5dc5ac0caff3
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áttu að búa til myndrit í Excel. Kennarar mátu þetta verkefni eftir nákvæmni, vinnusemi hópsins og frágangi. Á 

næsta ári er ætlunin að auka vægi kennslu í excel og leggja áherslu á einstaklingsverkefni svo allir nemendur 

læri á forritið.  

Net- og fjölmiðlaverkefni í 8. bekk var gert í fyrsta skipti þar sem nemendur áttu að vinna saman í pörum og 

finna eina grein á netinu og eina grein í dagblaði þar sem prósentur eru notaðar. Síðan svöruðu nemendur 

spurningum um greinarnar og fluttu fyrir bekkinn. Þetta verkefni var metið af nemendum með sjálfs- og 

jafningjamati. Í öllum árgöngum tókum við síðan upp leiðarbók þar sem nemendur skrifuðu um stærðfræðina 

sem þeir voru að læra, hvernig gekk og hvernig þeir lögðu sig fram, komu skoðunum sínum á framfæri ásamt 

öðru. Mjög skemmtilegt verkefni sem verður endurtekið.  

Deildin varði miklum tíma í að gera kennsluáætlun í 9. bekk þar sem gerð var grein fyrir lykilhæfni nemenda skv. 

Aðalnámskrá 2011/2013. Kennarar deildarinnar skipulögðu kennslu og námsmat á ákveðnum lykilhæfniþáttum 

til viðbótar við mat á árangri í stærðfræði. Innleiðing á þessari áætlun tók ekki fullt gildi þetta skólaárið vegna 

mikillar umræðu um markmið og leiðir við mat á lykilhæfni og frestunar Menntamálaráðuneytis á innleiðingu 

nýs námsmats í grunnskólum.  

Helmingur kennara í deildinni prófaði sig áfram með spjaldtölvum og mun gera það áfram ásamt fleirum í 

deildinni. Einnig verða spjaldtölvur tvinnaðar inn í kennslu í stærðfræðigrunni á næsta skólaári. Grunnarnir eru 

valfög innan deildarinnar sem hafa reynst mjög vel og mikill fjöldi nemenda velur til að bæta sig í stærðfræði.   

Mat á starfi skólaársins. Skólaárið gekk vel í heild sinni, mikið álag var í lokin 

þar sem vorönnin var tætingsleg og lítil samfella náðist. Það tókst að fara yfir 

það námsefni sem áætlað var í öllum árgöngum og reynslan kennir okkur að 

passa upp á að lenda ekki eftir á til að koma í veg fyrir svona álag í lok skólaárs 

þar sem hluti af ástæðunni hjá einhverjum kennurum var að þeir voru á eftir 

áætlun og máttu því illa við öllum fimmtudagsfríunum og uppbrotunum sem 

voru í gangi í lok skólaárs.  

Ný verkefni litu dagsins ljós sem kennarar eru mjög ánægðir með (sjá umfjöllun 

hér að ofan). Mikill metnaður er í deildinni til að nemendur séu sem best 

undirbúnir fyrir framhaldskólann og verður engin breyting þar á. Deildin er 

mjög prófamiðuð og að okkar mati er það eðli fagsins og besti 

undirbúningurinn fyrir komandi skólastig. Við höfum þó verið að bæta við 

námsmati af öðru tagi eins og lýst er fyrr í skýrslunni. Það er okkar framtíðarsýn að vera með metnaðarfulla 

stærðfræðikennslu og höfum við því ekkert minnkað kröfur þó það heyrist hér og þar að minni kröfur séu í 

öðrum skólum. Nemendur sem eru að vinna að því að komast inn í framhaldsskóla sem gera kröfur um háa 

meðaleinkunn í inntökuskilyrðum sínum finnst þetta skiljanlega ekki sanngjarnt. Það er miður að mikil vinna, 

strangar kröfur og gott nám þurfi að bitna á nemendum í inntökuferli framhaldsskólanna og því er það okkar 

mat að það þurfi samræmt próf að vori til að laga þetta ástand. Þetta mál er rætt innan deildarinnar á hverju ári 

og við komumst alltaf að sömu niðurstöðu þ.e. að halda áfram okkar metnaðarfulla starfi og ekki vera að gefa 

nemendum verðbólgueinkunnir sem tíðkast í öðrum skólum. Stærðfræðideildin hefur líka áhyggjur af því að 

námskröfur séu ekki nógu vel skilgreindar í Aðalnámskrá 2011/2013. Þetta getur leitt til þess að að kennarar á 

milli skóla verði ekki sammála hvaða námsþætti leggja eigi til grundvallar á grunnskólaprófi og því verði viðmið 

ekki þau sömu í öllum skólum.  

Úr einu í annað, þá var aðstoð við heimanám í boði í vetur sem gekk ágætlega en hefði mátt nýta og auglýsa 

betur. Deildin vonast til að þessi þjónusta verði áfram í boði og kannski koma hentugri tímar í það í 60 mínútna 

stundatöflunni sem verður næsta skólaár.  

Ábendingar sem deildin vill koma til skólastjórnenda er að passa upp á að fræðsla, uppbrot og annað starf 

lendi ekki á sömu dögum eða stokkum þannig að sömu hóparnir missi ekki alltaf tíma. Eins viljum við fá 
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ferðakerfi inn í 8. bekk þar sem mjög erfitt er að vera með stóra, getublandaða hópa. 8. bekkirnir síðastliðin ár 

hafa verið frekar stórir, alveg upp í 27 nemendur og árangur nemenda er á öllum skalanum frá 0 upp í 10 sem 

gerir kennsluna mjög erfiða. Sem betur fer höfum við haft sérkennara/stuðningsfulltrúa okkur innan handar 

sem er algjörlega nauðsynlegt.  

Fagstjórafundir hafa verið of fáir með stjórnendum þetta skólaárið. Nauðsynlegt er að hafa slíkan fund í byrjun 

skólaársins til að taka sameiginlegar ákvarðanir um þau mál sem þurfa að vera samræmd milli deilda t.d. ýmis 

atriði á kennsluáætlunum, nákvæmni í einkunnagjöf og fleira.  

Stærðfræðideildin er ánægð með starf vetrarins en við vitum að alltaf er hægt að gera betur sem við stefnum 

auðvitað að á komandi skólaárum. 

Garðabær, júní 2014 

Elena Einisdóttir, fagstjóri í stærðfræði 

 

 

 

 

 
Veggmynd sem nemendur máluðu í stærðfræðiálmunni á Listadögum 2014 
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í TEXTÍLMENNT OG SMÍÐI 

Kennarar:  

 Guðrún Björk Einarsdóttir textíl og fatahönnun. 

 Jóhann Örn Héðinsson smíði. 

 Árni Már Árnason smíði. Þremur 8. bekkjum kennt í Flataskóla. 

Textílmennt og fatahönnun. Í vetur var með markvissum hætti 

leitast við að tengja grunnþætti menntunnar inn í kennsluna. 

Unnin voru verkefni þar sem flíkur voru endurnýttar á 

skapandi hátt. Í ferilmöppur var gömlum blindraletursbókum 

ætlað að endurspegla vinnu nemenda. Með því að fletta í 

gegnum möppurnar var hægt að fara yfir verkefnavinnu og 

veita leiðsagnarmat. Þar birtist í teikningum, máli og myndum 

vinnan fram sett á persónulegan hátt. Í prjóni var aukin áhersla 

á uppskriftalæsi jafnframt því sem verið var að byggja ofan á 

þann prjóntæknigrunn sem fyrir var. Í stað skriflegra prófa í 

efnisfræði í 8. bekk unnu nemendur hópverkefni á spjaldtölvur 

og kynntu í lok tímans. Huga þarf betur að námsmati fyrir slík verkefni og gæti jafningjamat hentað sem hluti af 

námsmati. Verður það útfært á næsta skólaári. Byrjað var að láta nemendur meta  eigin vinnu. Þeir skráðu hvað 

þeim fannst um verkefnið og hvað hefði mátt betur fara. Sjálfsmatið hafði 10% vægi af lokaeinkunn annarinnar. 

Mikið mæddi á textílstofu á vorönn þar sem saumaðir voru tugir búninga fyrir leiksýningu Garðalundar. Margir 

nemendur komu að þeirri vinnu. Talsvert búningasafn er því til og þyrfti íslenskudeildin einnig að eignast nokkra 

búninga fyrir nemendur sem koma á ýmsum tímum í búningaleit fyrir kvikmyndatökur.  

Endurskipuleggja þarf kennsluna á næsta ári með tilliti til aukins kennslutíma í 8. og 10. bekk. Nú hefur 9. 

bekkur 60 mínútna tíma í stað 80 mínútna áður og þar þarf að einfalda verkefni og passa hópastærð 

sérstaklega. Mjög jákvætt er að fá aukinn tíma en leggja þarf vinnu í  að bjóða upp á fjölbreytt verkefni við allra 

hæfi í  8. bekk.  Flestir nemendur eru áhugasamir en í einhverjum tilfellum reynir á kennara að glæða hann. 

Jákvætt andrúmsloft í skólastofu skiptir miklu máli. Auðveldara verður að fara með nemendur á sýningar og 

viðburði með auknum tíma.  

List- og verkgreinakennarar hafa á skólaárinu unnið að breytingum á námsmati og stendur sú vinna  yfir. 

Mikilvægt er að skiptast á skoðunum og heyra hvað reynist vel.  

Spjaldtölvurnar nýtast vel í textílmennt en unnið hefur verið að innleiðingu þeirra í kennsluna í vetur. Þar er 

hægt að skoða margar aðferðir við að vinna ákveðin verkefni og nota þær til að læra nýjungar.  

Hönnun og smíði. Tveir kennarar sáu um kennsluna í 

vetur. Þrír 8. bekkir fengu kennslu í Flataskóla. List- og 

verkgreinakennarar fóru í heimsókn þangað og 

skoðuðu aðstöðu og verkefni nemenda í Flataskóla. 

Þar unnu nemendur ákveðin verkefni en hafa kost á að 

velja sér verkefni í lokin ef tími gefst til.  Í Garðaskóla 

byggir kennslan á að vinna út frá hugmyndum 

nemenda. Þeir teikna upp hvað þeir hafa hug á að 

vinna og kennari aðstoðar við útfærslu. Efni voru 

endurnýtt, og einnig voru hlutir unnir úr efnum úr 

náttúrunni. Næsta vetur verður smíðakennari 

Garðaskóla í fullu starfi og eflir það deildina. Gott 



 

69 
 

verður að hafa smíðakennara í húsinu alla daga enda oft leitað til hans frá öðrum fagdeildum. Býður það einnig 

upp á aukna samvinnu.  

Byrjað er að undirbúa breytingar á kennsluháttum vegna lengingar kennslustunda úr 80 í 120 mínútur. Hægt 

verður að taka fleiri þætti inn í kennsluna svo sem efnisfræði og notkun verkfæra. Áhersla verður lögð á að 

opna augu nemenda fyrir þeim möguleikum sem felast í iðn- og tækninámi en í þær greinar kemur til með að 

vanta fleira fólk í framtíðinni. Leitast verður við að vekja forvitni nemenda og þeir hvattir til umræðna og 

skoðanaskipta.  

 Meðaltal lokaeinkunna á haust- og vorönn: 

Hópar Haust 2013 Vor 2014 

Textílmennt – 8.bekkur 8 7,9 

Textílmennt – 9.bekkur 8,4 7,9 

Textílmennt – 10.bekkur 8,3 7,9 

Smíði – 8. bekkur 7,5 8 

Smíði – 9. bekkur 7 7,7 

Smíði – 10. bekkur 7,5 8 

Lokaorð. Við innleiðingu nýrrar námsskrár hafa orðið áherslubreytingar í kennslu sem endurspeglast í 

kennsluáætlunum. Verið er að breyta námsmati í samræmi við nýja aðalnámskrál. Tekur það tíma en er komið 

nokkuð áleiðis.  

Huga þarf að endurnýjun á tækjum í textíl- og smíðastofu. Margt er orðið slitið og þörf á að pússa upp parket og 

borð og endurnýja stóla í textílstofu. Gera þarf ráð fyrir töluvert auknum kostnaði vegna tækja í smíðastofu sem 

sum kosta talsvert. Gæta þarf þess að endurnýja saumavélar smám saman en tvær nýjar vélar sem voru keyptar 

í fyrra eru komnar í fulla notkun.   

Mikill tími list- og verkgreinakennara fer í umsjón með stofu og efniskaup. Aðstaðan hvað varðar tækjabúnað og 

vinnuumhverfi er mikilvæg en mestu máli skiptir að vekja áhuga nemenda og vinnugleði.  

Í list- og verkgreinum er mikið unnið með sjálfbærni og sköpun. Mjög skemmtileg verkefni hafa verið unnin á 

skapandi hátt úr endurnýttu efni. Boðið verður upp á valgreinina skapandi smiðju á næsta skólaári. Klifið, 

skapandi fræðslusetur hlaut styrk úr Sprotasjóði til að efla nýsköpunarmennt í grunnskólum og verður skapandi 

smiðja þar innanborðs sem þróunarverkefni. Prjónahópur verður endurvakinn sem klukkustundar valgrein með 

það að aðalmarkmiði að læra að njóta þessa að prjóna. 

Ánægjulegt er að Garðaskóli skuli veita auknum tíma til list- og verkgreinakennslu. Í opinberri umræðu er oft 

talað um að auka þurfi þann þátt en við sem skólasamfélag getum verið stolt af því að hafa látið verða af því. 

Júní 2014 

Guðrún Björk Einarsdóttir, fagstjóri í textíl og smíði. 
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SKÝRSLA FÉLAGSMIÐSTÖÐVARINNAR GARÐALUNDAR 

Haustönn 

Vetrarstarf Garðalundar hófst að venju með opnu húsi þann 

9. september og voru ratleikur og þrautir á boðstólum. 

Starfið fór svo í gang af fullum krafti með opnunarballinu 

sem var þrusugott með metnaðarfullri ljósasýningu. Næst á 

dagskrá var óvissuferð fyrir 8. bekkinn sem er orðinn fastur 

liður að hausti, gott er að hrista hópinn saman með þessum 

hætti.  

Landsmót Samfés var haldið 4.-6. október á Hvolsvelli og tók 

dágóður hópur frá Garðalundi þátt. Einn nemandi fór 

gagngert til að bjóða sig fram í ungmennaráð, Laufey 

Sverrisdóttir í 10. bekk, en hún náði kjöri og á Garðalundur loksins fulltrúa í ungmennaráði Samfés. Sömu helgi 

var lan mót á dagskrá en það er yfirleitt eitt slíkt í boði á hverri önn. Svokölluð DIY kvöld (do it yourself) voru 

haldin í hverjum mánuði við miklar vinsældir og var sérstakur hópur í félagsmálafræði sem sá um þau. 18. 

október var sundlaugapartý fyrir eldri bekkina og er það að verða að hefð, þá er Ásgarði breytt í sunddiskótek 

og myndast frábær stemning. Tíundi bekkurinn fékk svo hið árlega kúrukvöld sem er gistinótt í skólanum og var 

góð mæting. City Festival var haldið 25. október en það var mjög dræm þátttaka í þeim viðburði sem er á 

vegum félagsmiðstöðvarinnar í Sjálandsskóla. Einnig fóru Stíl hóparnir af stað með vinnusmiðju í fjórar vikur 

sem toppaði með Gagn og gaman dögunum í skólanum og endaði í innanhúskeppni þar sem hópur úr 8.bekk 

bar sigur úr býtum, það voru þær Karen, Ingibjörg Iða, Sóley Jasmín og Ólöf.  

Tabú kvöldið var 1. nóvember og þar var margt um manninn, þetta er líklega með vinsælli viðburðum 

Garðalundar. Masterchef keppni var haldin í heimilisfræðistofunni og var dómari enginn annar en Jói Fel. 

Herrakvöldið var haldið 8. nóvember og Dóri DNA og Beggi blindi sáu um að skemmta strákunum og þeir gæddu 

sér á pizzu og gosi, horfðu á myndbönd, fóru í leiki og keppnir. Bolaþrykk og tie-dye var í boði og er komið til að 

vera, mun færri komust að en vildu. Bergur Ebbi úr Mið Íslandi kom og var með uppistand 22. nóvember og 

nemendur í félagsmálafræði voru með hlaðborð af ýmis 

konar kræsingum til sölu til styrktar vorferðalags þeirra. 

Aðalkeppni Stíls 2013 var haldin í Hörpu 23. nóvember, 

Garðalundur tók þátt sem endranær en komst ekki í úrslit að 

þessu sinni. Stelpukvöldið sívinsæla var í lok mánaðarins eða 

28. nóvember og dagskráin ekki af verri endanum því 

spákonan Sigga Kling kom í samkvæmið og bræðurnir Friðrik 

Dór og Jón Jónsson voru með skemmtiatriði, einnig var 

leynigestur. Stelpurnar skreyttu salinn hátt og lágt mjög 

smart og bökuðu bollakökur. Mánuðurinn endaði á jólabíói 

og piparkökugerð. 

Desember var aðeins rólegri en venjulega þar sem útvarpsverkefnið var fært yfir á vorönnina vegna 

prófaskipulagsins. En margt annað var á dagskrá eins og jólaföndur, jólabakstur, bandý, grænmetislist, jólabingó 

og jólamatur 10. bekkjar sem var mjög hátíðlegt og skemmtilegt kvöld. Jólaballið var haldið 19. desember og 

voru allir fegnir að vera búnir í prófum og fá smá útrás á dansgólfinu. 
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Fulltrúar Garðaskóla í Stíl 

Vorönn 

Garðalundur bauð upp á fjölbreytta starfsemi í upphafi vorannar m.a. naglakvöld, stjörnuspeki og nýárstaflmót 

svo eitthvað sé nefnt. Opin hús hófu göngu sína 8. janúar og fleiri klúbbar fóru af stað, Skíðaklúbbarnir byrjuðu 

að hittast og draugahúsnefndin hóf að skipuleggja hið víðfræga draugahús. Nýársballið, sem er hefð fyrir að sé 

grímuball, var þann 17. janúar og var mikið um frumlega og skemmtilega búninga.  

Hæfileikakeppnin Safinn var haldin 13. janúar og voru nokkur söngatriði skráð til leiks en engin annars konar 

atriði voru í keppninni. Garðalundur tók þátt í Söngkeppni Samfés Suðvestur sem haldin var í Garðabæ þann 31. 

janúar af nágrönnum okkar í Sjálandsskóla, félagsmiðstöðinni Klakanum. Okkar keppendur, Íva, Tryggvi, Elva og 

Lilja komust áfram úr þeirri keppni í aðalkeppnina.  

Í fyrstu viku febrúarmánaðar var draugahúsið sem er fastur liður hjá félagsmiðstöðinni. Það var vinsælt eins og 

við var að búast en um hundrað 8. bekkingar fóru í gegnum húsið. Þar fengu nemendur að kynnast brjáluðum 

uppvakningum, vampírum, geðbiluðum læknum, slátrara og ýmis konar draugum svo eitthvað sé nefnt. Það 

tókst sérstaklega vel og er komin mikil reynsla á þennan viðburð. Kjóla-og árshátíðarklúbburinn hóf göngu sína 

með Brynhildi og Guðrúnu Björk í fararbroddi og búningasaumur fyrir leikritið var í fullum gangi. Ýmislegt 

sniðugt var brallað í heimilisfræðistofunni, m.a. pizzukeppni, kokkakeppni og bragðarefsgerð. Leiklist fyrir 8. 

bekk var í boði á miðvikudagskvöldum fram að páskafríi. Undirbúningur fyrir aðalkeppni Söngkeppni Samfés 

hófst fyrir alvöru og var febrúar fljótur að líða þar sem nóg af verkefnum voru fyrir hendi. Skíðaklúbbarnir 

yfirtóku dagskrána og voru með ýmsar uppákomur eins og skyndihjálp. Útvarp Garðalundur var í vikunni fyrir 

vetrarfrí dagana 12.-14. febrúar en útvarpinu var lokað þegar Ragnar skólastjóri lést af veikindum sínum og 

haldin var minningarathöfn á sal skólans. Vetrarfríið stóð yfir dagana 17.-21. febrúar. Lan mót var haldið 28. 

febrúar með mikilli þátttöku og fór allt vel fram. 

Marsmánuður var þéttskipaður og hófst á Íslandsmetakvöldi og fyrstu helgina var farið á Samféshátíðina þar 

sem um 5000 unglingar hittust og skemmtu sér í Laugardalshöll á föstudagskvöldi undir vökulu auga 

félagsmiðstöðvastarfsmanna. Garðalundur fór með stóran hóp unglinga með sér á hátíðina eða 120 talsins. 

Daginn eftir var söngkeppnin sem er einn flottasti viðburður unglingasamfélagsins. Okkar keppendur stóðu sig 

með stakri prýði. Skíðaklúbbarnir fóru í sínar ferðir 12. mars, eldri hópurinn til Akureyrar en sá yngri í Bláfjöll að 

vanda. Ferðirnar gengu mjög vel og en ekki alveg slysalaust fyrir sig. Farið var á Skólahreysti líkt og undanfarin 

ár í lok mánaðarins en lið Garðaskóla stóð sig einstaklega vel og var aðeins 2,5 stigum frá því að komast í 

undanúrslit keppninnar. Undirbúningur fyrir árshátíðina var einnig í hámarki.  
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Glæsilegir 10. bekkingar á árshátíð Garðaskóla og Garðalundar 

Apríl byrjaði með trukki, árshátíðin var 2. apríl með frábærum skemmtiatriðum t.a.m. Moses Hightower, 

Emmsjé Gauti, Úlfur Úlfur og hljómsveitin 12.00. Veislustjórar voru Hraðfréttamennirnir Benedikt og Fannar. 

Krakkarnir skreyttu íþróttahúsið frá toppi til táar í anda ,,galaxy” þema og mættu í sínu fínasta pússi og brostu 

út að eyrum. Uppskeruhátíðir skíðaklúbbanna eða myndakvöld eins og þær eru yfirleitt kallaðar voru haldin 7. 

og 9. apríl. Þá horfa krakkarnir á videó og skoða myndir úr ferðunum og gæða sér á pizzu og gosi. Páskabingóið 

var á sínum stað eða þann 11. apríl. Þá tók páskafríið við og var til 21. apríl. Páskafríið var undirlagt fyrir leikritið 

og frumsýndi leiklistarhópurinn söngleikinn Hungurleikana undir leikstjórn Ragnheiðar Dísu Gunnarsdóttur 

þann 25. apríl. Hljómsveitarstjóri var Baldvin tónmenntakennari. Söngleikurinn var virkilega krefjandi en 

krakkarnir gerðu þetta með stæl. Þann 11. maí var síðasta sýningin en þær urðu alls tíu talsins og uppselt var á 

hverja einustu þeirra. 

 
Glæsilegur hópur sem stóð að sýningunni Hungurleikarnir 

Félagsmálafræði hópurinn fór í vorferðalag 28.maí sem þau söfnuðu að hluta til fyrir sjálf með ýmsum hætti. 

Farið var í laser tag í Kópavogi, út að borða og í bíó. Krakkarnir fengu svo að gista í skólanum um nóttina og 

haldin kvöldvaka og farið í nokkra leiki. 
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Mikið var brallað á opnum húsum í vetur m.a. smoothie gerð, 

íspinnagerð, skotbolta, skartgripagerð, brjóstsykursgerð, 

frisbíkvöld, spilakvöld, Guitar Hero keppni, kaffihúsakvöld, 

draugasögur í kjallara og kappát. Garðalundur er ein virkasta 

félagsmiðstöðin á landinu og er að jafnaði með skipulagt starf 

fjórum til fimm sinnum í viku í boði fyrir unglinga. 

Þrátt fyrir að nóg sé að gera í Garðalundi og að hér sé alltaf 

fjör að þá er ljóst að það er þörf á frekara fjármagni inn í 

starfið þar sem við höfum þurft að skera við nögl á þó 

nokkrum stöðum. Garðalundur býður t.d. ekki lengur upp á 

rokksmiðju í vetrarfríinu og ýmist hópastarf hefur verið lagt niður og engin bekkjarkvöld eða bekkjarráð eru í 

gangi lengur. Útvarp Garðalundur var rekið með tapi og húsnæðið þarf að gera upp og klára. Það sem helst ber 

að nefna í þeim efnum er að það vantar vask í eldhúskrókinn, læsta skápa, nýja tölvu fyrir nemendafélagið, 

fundarstól, nýja borðplötu, fætur á IKEA sófa og viðgerð á sófann, fá geymslu fyrir búninga, props, videóvélar og 

ýmislegt sem tengist starfinu sem á ekki að rata í hendur hvers sem er, hillur og kommóður í geymslur, ganga 

frá stokk og láta laga bláu hurðina inn í félagsmiðstöð.  

Mörg íþróttafélög og félagsmiðstöðvar nutu góðs af gistingu í Garðaskóla í umsjón  arðalundar og 

Fjölbrautaskólinn í  arðabæ fékk ýmsa tæknilega aðstoð. Einnig fékk  ale  arnegie aðstöðu í vetur fyrir 

uppbyggingarnámskeiðin sín.  

Félagsmálafræði heldur áfram að vera vinsælt sem valfag og voru alls 28 nemendur sem útskrifuðust vorið 

2014. Veturinn var viðburðaríkur og skemmtilegur, Garðalundur þakkar starfsfólki Garðaskóla fyrir samstarfið í 

vetur! 

f.h. Garðalundar 

Brynhildur Þórðardóttir, aðstoðarforstöðumaður 

 

SKÝRSLA FORSTÖÐUMANNS SKÓLASAFNSINS 

Öll starfsemi á skólasafninu miðar að því að veita nemendum og starfsfólki Garðaskóla aðgang að safnkosti sem 

hefur fræðslu- og upplýsingagildi og örva áhuga nemenda á yndislestri. Jafnframt er leitast við að leiðbeina 

nemendum við upplýsingaleit og úrvinnslu efnis. Lögð er áhersla á að safnið sé vinnustaður þar sem næði ríkir 

til náms og lestrar fyrir alla nemendur sem kjósa að nýta sér það. 

Safnið er opið alla virka daga frá kl. 8:10 til 15:30. Starfsmaður safnsins er sem fyrr María Hrafnsdóttir 

bókasafnsfræðingur og kennari. Einnig hefur Svanhildur Guðmundsdóttir unnið að hluta á safninu, fyrst og 

fremst við afleysingar í kaffi- og matartímum.  

Húsnæði safnsins er óbreytt og húsbúnaður sömuleiðis. Eins og margoft hefur verið bent á er húsbúnaðurinn 

orðinn lúinn og þyrfti að fríska upp á hann með því að fá nýtt áklæði á stóla og slípa upp borðin. 

Á safninu er pláss fyrir um 50 nemendur í sæti. Þar eru 8 tölvur sem nemendur hafa aðgang að til 

upplýsingaöflunar og annarrar vinnu sem tengist námi þeirra. Skýrar reglur eru um notkun á tölvunum og 

útprentun. Nemendur eru mjög duglegir að nýta sér safnkostinn og aðstöðuna sem safnið  býður upp á.  

Safnkostur. Í upphafi skólaárs var heildareign safnsins 16.057 eintök. Í vetur bættust við tæplega 400 eintök. 

Eru það umtalsvert minni viðbætur en undanfarin ár, u.þ.b. 100 færri en í fyrra.  Týndar eða  skemmdar bækur 
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sem þurfti að afskrifa voru 70. Voru það fyrst og fremst bækur sem verið hafa í vanskilum hjá 

útskrifarnemendum áranna 2010 og 2011.  

Í lok skólaársins taldi heildarsafnkosturinn 16.385 eintök. Mesta aukningin var í bókum, hljóðbókum á diskum, 

mynddiskum og tækjum. Raunaukning safnkosts á skólaárinu voru 328 eintök. 

Níu tímarit eru í áskrift en einnig barst safninu nokkuð af gjafatímaritum frá ýmsum félögum og stofnunum. 

Útlán. Heildarútlán bóka og gagna í vetur voru 5278 eintök. Nokkuð hefur dregið úr útláni bóka til yndislesturs. 

Vanskil í vetrarlok eru töluvert meiri en undanfarin ár. Útskriftarnemendur í ár eru í vanskilum með 62 bækur 

en í fyrra voru 10. bekkingar með 25 bækur í vanskilum. Heildarvanskil allra árganga í vor eru 130 eintök.  

Starfsemi safnsins. Starfsemi safnsins var með hefðbundnu sniði í vetur. Eins og venja er til var nýnemum 8. 

bekkjar boðið á safnið í upphafi vetrar þar sem starfsemi og starfsreglur safnsins voru kynntar. 

Í tilefni af bókasafnsdeginum 9. september var skyggnumyndasýning á safninu. Var myndum sem allar tengdust 

bóklestri og bókasöfnum varpað á sýningartjald og sýningin látin rúlla allan daginn. 

Í lok september þegar samræmdu prófin voru haldin fyrir 10. bekk voru uppbrotsdagar fyrir aðra nemendur.  Þá 

komu þrír 25-28 stúlkna hópar úr 8. bekk á safnið og unnu verkefni um bækur og bókakápur. 

 

 

 

 

 

 

 

Nokkrir starfsmenn með gamlar uppáhaldsbækur 

Á haustönn tók stór hluti kennara skólans þátt í skemmtilegu verkefni. Þeir mættu á safnið með uppáhalds bók 

sína frá barns-eða unglingsárunum. Tekin var mynd af þeim með bókina. Myndirnar  ásamt lýsingu á bókunum 

og kaflabroti úr þeim voru síðan hengdar upp á tilkynningatöflu safnsins. Vakti sýningin mikla athygli og kátínu 

nemenda. 

Í nóvember kom rithöfundurinn Marta Hlín Magnadóttir í heimsókn og las hún úr nýútkominni bók sinni Gjöfin 

fyrir nemendur 8. bekkjar. 

Í desember að loknum haustannarprófum fengu nemendur 

kynningu á nýútkomnum bókum sem keyptar höfðu verið á safnið. 

Nemendur komu ásamt íslenskukennurum á safnið, tveir til þrír 

hópar í senn. Safnkennari kynnti bækurnar og las úr nokkrum 

þeirra. 

Á vorönn var lítið um skipulagða dagskrá, fyrst og fremst vegna 

þess hversu slitrótt önnin var.   
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Í mars unnu nemendur 9. bekkjar heimildaverkefni um íslensk skáld og rithöfunda.  

Í lok vorannar unnu nemendur 10. bekkjar stórt verkefni í samfélagsfræði. Vinnan fór að mestu fram í 

tölvustofum skólans en nemendur nýttu sér heimildir af safninu sem safnað hafði verið á bókavagn. 

Ýmsar nýjungar í kennsluháttum í skólanum voru áberandi á safninu í vetur. Má þar nefna forritið Prezi, sem 

nemendur nýttu í ýmsum námsgreinum og forritið Quizlet sem nýttist nemendum einstaklega vel í 

tungumálanámi. Nemendur voru margir hverjir mjög ákafir í notkun þessara forrita og sóttust eftir því að læra 

með þeim í tölvum safnsins. Höfðu þeir greinilega bæði gagn og gaman af. 

Að venju var seinni hluti maímánaðar nýttur til innheimtu bóka. Heimtur voru fremur dræmar og vanskil með 

mesta móti í lok skólaárs. Nauðsynlegt er að gera einhverjar breytingar á innheimtu og að kennarar fari í 

sameiginlegt átak ef snúa á þessari þróun við. 

 Garðabær, júní 2014 

María Hrafnsdóttir, forstöðumaður skólasafns 

 

SKÝRSLA NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFA 

Ársskýrsla námsráðgjafar Garðaskóla fyrir skólaárið 2013 – 2014 fjallar um helstu verkefni og áherslur í starfi 

náms- og starfsráðgjafa. Meginhlutverk náms- og starfsráðgjafa er að vinna með nemendum, forráðamönnum, 

kennurum, skólastjórnendum, starfsmönnum skólans og Garðalundar, starfsfólki á fræðslu- og menningarsviði 

og fjölskyldu- og heilbrigðissviði Garðabæjar að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og 

framtíðaráformum nemenda. 

NÁMS - OG STARFSRÁÐGJÖF 
Einstaklingsmiðuð ráðgjöf. Einstaklings ráðgjöf eru umfangsmikil í starfinu. Nemendur koma helst vegna vanda 

sem tengist námi þeirra, vegna námsvals, persónulegra mála og samskiptaerfiðleika. Þeir leita ýmist sjálfir til 

námsráðgjafa eða koma fyrir milligöngu forráðamanna eða kennara. Alls komu 253 nemendur úr 8.-10.bekk í 

einstaklingsviðtöl til námsráðgjafa. Flestir nemendur komu tvisvar eða oftar eða voru í föstum viðtölum hluta af 

skólaárinu eða allt skólaárið. Forráðamenn komu einnig í viðtöl og margir höfðu samband símleiðis eða með 

tölvupósti. Námsráðgjafar eru oft í miklum samskiptum við umsjónarkennara og stjórnendur skólans vegna 

einstaka nemenda.  

Mynd 1. 

Fjöldi nemenda eftir 

bekkjardeildum og kyni 

sem komu til náms-

ráðgjafa í viðtöl í eitt 

skipti eða oftar skólaárið 

2013 – 2014. Þá eru ekki 

talin viðtöl vegna áhuga-

könnunar Bendils við alls 

92 nemendur í 10.bekk 

og allir nemendur 

10.bekkjar fóru til 

námsráðgjafa í einstakl-

ingsviðtal við lok skóla-

göngunnar.  
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Athyglisverður er fjöldi stúlkna úr 8.bekk í ár. Að hluta til má skýra þennan fjölda með stórum samskiptamálum 

sem komu inn á borð hjá námsráðgjöfum. 

Hópráðgjöf/fræðsla. Hópráðgjöf og fræðsla er nokkuð umfangsmikil í starfinu. Námsráðgjafar hittu alla 

nemendur skólans yfir veturinn. Hér á eftir má sjá helstu viðfangsefni fræðslunnar eftir árgöngum.  

10.bekkur 

Fræðsla um samskipti og einelti. Námsráðgjafi var með fræðslu og umræður um gildi góðra samskipta og 

hvernig einelti birtist. Fræðslan fór fram í lífsleiknitímum. 

Náms- og starfsfræðsla (NOS). Skólaárið 2013-2014 var fjórða skólaárið sem nemendur fengu náms- og 

starfsfræðslu, eina kennslustund á viku allt skólaárið þar sem unnið var markvisst að því að undirbúa þau fyrir 

nám eða störf. Nánari upplýsingar um náms- og starfsfræðsluna má lesa í kennsluáætlunum. 

Áhugakönnunin Bendill. Nemendum stóð til boða að taka áhugakönnunina Bendil á vorönn og voru um 70 % 

nemenda í 10.bekk sem tóku hana. Þeir fengu einstaklingsviðtöl hjá námsráðgjafa við að túlka niðurstöður 

könnunar. Í lok skólaársins tóku námsráðgjafar viðtöl við alla nemendur í 10.bekk m.a. til að ganga úr skugga 

um hvort þau hefðu þörf á frekari ráðgjöf varðandi val á námsbraut eða framhaldsskóla. Örfáir nemendur voru 

óákveðnir og var þeim boðið í annað viðtal. 

 
10. bekkingar niðursokknir í áhugakönnunina Bendil 

9.bekkur 

 kynning á námsframboði á framhaldsskólastigi  

 fræðsla um samskipti og einelti 

8.bekkur 

 Námsráðgjafar hittu nemendur í tvö skipti yfir veturinn í minni hópum í námsráðgjöfinni og í 

kennslustundum. 

 Kynning á ferða- og hópakerfi í 9. og 10. bekk. 

 Kynning á námsráðgjöfinni, samskipti og bekkjarandi. 

 Fræðsla um einelti – nemendaráðgjafar sáu um fræðslu undir leiðsögn námsráðgjafa. 

  

http://gardaskoli.is/library/Files/kennsluaaetlanir/2013-2014-haust/N%C3%A1ms-%20og%20starfsfr%C3%A6%C3%B0sla%20-%20haust%202013%20-%20Copy%20(1).pdf
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ÝMIS VERKEFNI 
Nemendaráðgjöf. Í vetur störfuðu fjórtán nemendur sem nemendaráðgjafar undir handleiðslu námsráðgjafa. 

Nemendaráðgjafar tóku m.a. þátt í móttöku og aðlögun nýrra nemenda og voru með jafningjafræðslu um 

einelti fyrir alla nemendur í 8. bekk. Þeir tóku einnig þátt í slagorðasamkeppni sem haldin var í tilefni dags gegn 

einelti 8. nóvember 2013. 

Önnur verkefni námsráðgjafa voru m.a. 

 Umsjón og framkvæmd með degi gegn einelti í nóvember 2013. 

 Skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda og eftirfylgd með þeim. 

 Heimsókn með nemendur í starfskynningu á störfum á heilbrigðissviði LSH. 

 Þátttaka á kynningarfundum fyrir foreldra og nemendur í 8. bekk að hausti og vori. 

 Seta í áfallaráði skólans. 

 Þátttaka í vinnu grunnskóla Garðabæjar í verkefninu Jafnrétti, kynheilbrigði og velferð. 

 Seta í nemendaverndarráði og skráning fundargerða ráðsins. 

 Kynning á eineltisstefnu skólans fyrir starfsfólk skólans. 

 Samráðsfundir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Garðabæjar. 

 Samráðsfundir með náms- og starfsráðgjöfum úr öðrum bæjarfélögum. 

 Reglulegir samráðsfundir allt skólaárið með fulltrúum frá Flata-, Hofsstaða- og Sjálandsskóla í 

verkefninu Gegn einelti í Garðabæ. 

 
Blár dagur gegn einelti í nóvember 2013 

Endurmenntun/viðhald fagþekkingar námsráðgjafa 

 okt 2013 Vitundarvakning gegn kynferðislegu ofbeldi í Flensborg Hafnarfirði. 

 nóv 2013 Reiðistjórnun barna. Félag sjálfstætt starfandi sálfræðinga. 

 jan 2014 Tilfinningaraskanir barna. Árleg ráðstefna Barna- og unglingageðdeildar LSH. 

 apr 2014 Tækifæri til sóknar gegn kynferðisofbeldi barna. Samráðsfundur samtakanna Blátt               

áfram haldinn á 10 ára afmæli þeirra.  

LOKAORÐ 

Tveir náms- og starfsráðgjafar voru starfandi í Garðaskóla í vetur. Annar í fullu starfi en hinn í 60% starfi í 

ráðgjöf og í hlutastarfi í náms- og starfsfræðslu. Í vetur hefur verið mikil aukning á tilfinningalegum erfiðleikum 

hjá nemendum, s.s. kvíða og depurð. Þá hafa aukin samskipti nemenda á netinu oft stuðlað að samskiptavanda 

og erfiðleikum og verður það oft hlutverk námsráðgjafa að aðstoða við að leysa þau mál.  
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Á unglingastigi þegar nemendur eru á mörkum skólastiga þurfa þeir samfellda fræðslu sem felur í sér 

sjálfskönnun, upplýsingaöflun, fræðslu á námsframboði og atvinnulífi, inntökuskilyrðum í framhaldsskóla og 

réttindum á vinnumarkaði. Í samstarfi við GERT verkefnið verður unnið að því að nemendur í 10. bekk fái aukna 

starfsfræðslu og aukin tengsl við atvinnulífið. Hugað verður áfram að nemendum sem standa höllum fæti í 

skólakerfinu m.t.t. brottfallshættu í framhaldsskóla og unnið markvisst að því að styrkja utanumhald og vinnu 

með þeim. Við fögnum því að starfshlutfall námsráðgjafa við Garðaskóla hefur verið aukið til að við getum veitt 

nemendum okkar þá þjónustu sem þeir þarfnast, hvort sem það snýr að námi, framtíðaráformum eða líðan. 

Við viljum þakka öllu samstarfsfólki okkar, stjórnendum og skólayfirvöldum fyrir gott samstarf í vetur. 

Garðabæ,  júní 2014 

Auður Sigurðardóttir og Ásta Gunnarsdóttir, náms- og starfsráðgjafar Garðaskóla 

 

 

http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/frettir---skolamal/nr/1517

