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INNGANGUR 
Ársskýrsla er hluti af skólanámskrá Garðaskóla. Í ársskýrslunni er fjallað um það sem hæst ber í starfsemi skólans 

2017-2018. Ársskýrslunni er í senn ætlað að vera verkfæri í innra mati skólans og mikilvæg heimild um skólastarf 

og inntak þess.  

Í ársskýrslu Garðaskóla er lögð áhersla á að fjalla um starf skólaársins 2017-2018. Almennar lýsingar á skipulagi 

skólans eru birtar í starfsáætlun, námsáætlunum og öðrum hlutum skólanámskrár. Lesendum er vísað með 

rafrænum tenglum á heimasíðu skólans til að afla frekari upplýsinga og því hefur prentuð 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. Skólastjóri er höfundur texta nema annað sé tekið fram. Öllum þeim sem lögðu til efni í skýrsluna er þakkað 

kærlega fyrir framlagið.  

Stjórnendur og starfsfólk Garðaskóla þakka öllum aðilum gott og gefandi samstarf á skólaárinu 2017-2018 og að 

venju hlökkum við til komandi verkefna. 

Garðabær, ágúst 2018 

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri 

 

 

 
10. bekkingar fá sér morgunverð á sal áður en þeir taka PISA próf  

http://gardaskoli.is/skolinn/starfsaaetlun-gardaskola/
http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/
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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GARÐASKÓLI 
Garðaskóli er sérhæfður skóli fyrir unglingastig sem á mjög gott samstarf við grenndarsamfélag sitt. Skólinn veitir 

m.a. öfluga starfsfræðslu í samstarfi við atvinnulífið og rekur valgreinar í samstarfi við íþróttafélög í Garðabæ. 

Félagsmiðstöðin Garðalundur deilir húsnæði með skólanum og daglegt flæði er milli skóla og félagsmiðstöðvar. 

Þessi flétta nýtist nemendum vel í leik og starfi.  

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. Skólinn á rótgróið samstarf 

við FG og nemendum býðst að taka nám á öðru þrepi framhaldsskólans á meðan þeir stunda nám í Garðaskóla. 

Hópa- og ferðakerfi Garðaskóla býður nemendum fjölbreyttar námsleiðir sem hver einstaklingur getur sniðið að 

áhuga sínum og námslegum þörfum. 

SKÓLADAGATAL 2017-2018 
Skóladagatal í leik- og grunnskólum Garðabæjar er samræmt til að mæta þörfum fjölskyldna og skapa möguleika 

á samstarfi þvert á skóla. Meginrammi 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 út vorið 2018: 
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NEMENDUR 
Við upphaf skólaársins voru nemendur skólans 525 en þeim fækkaði lítillega á skólaárinu vegna flutninga 

nemenda. 

Bekkur Drengir Stúlkur Heildarfjöldi í bekk 

8. SR 9 12 21 

8. SÁ 8 14 22 

8. RT 10 12 22 

8. EE 11 11 22 

8. EK 8 11 19 

8. GRG 11 14 25 

8. KH 8 13 21 

8. RS 10 11 21 

Samtals 8.b 75 98 173 

9. BJ 15 11 26 

9. HT 9 15 24 

9. KG 14 13 27 

9. KSS 11 15 26 

9. RÁG 13 14 27 

9. RBÞ 15 10 25 

9. SBG 15 12 27 

Samtals 9.b 92 90 182 

10. EHR 13 8 21 

10. GE 10 15 25 

10. HÞS 12 10 22 

10. IW 11 14 25 

10. KFS 7 18 25 

10. KS 12 13 25 

10. SSH 12 13 25 

Samtals 10.b 77 91 168 

  Alls drengir: 244 Alls stúlkur: 279  
Heildarfjöldi 

nemenda : 523  

 

Nemendum fjölgaði um rúmlega 20 frá síðasta skólaári. Fjölgun nemenda er ánægjuleg þótt húsnæðið sé nú að 

verða þétt setið. Í krafti nemendafjölda getur skólinn boðið afar fjölbreytt námsframboð, námshraða við hæfi 

hvers og eins, auk mikils úrvals valgreina. 
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Nemendur koma úr öllum hverfum Garðabæjar auk þess sem rúmlega 5% nemenda eru búsettir í öðrum 

sveitarfélögum. Búseta nemenda dreifist á eftirfarandi hátt og þessi þessi dreifing sambærileg við það sem verið 

hefur undanfarin ár: 

Sveitarfélag Fjöldi 

Reykjavík 9 

Kópavogur 8 

Garðabær 496 

Hafnarfjörður 9 

Önnur sveitarfélög 1 

Alls 523 

 

STARFSUMHVERFI NEMENDA 

Á unglingastigi sækja nemendur 37 kennslustundir á viku samkvæmt Aðalnámskrá. Kennslustundir í Garðaskóla 

eru skipulagðar sem 55 mínútna einingar en ekki 40 mínútna eins og Aðalnámskrá gerir ráð fyrir. Vinnuvika 

nemenda er því 24-25 kennslustundir. Fyrsta kennslustund í Garðaskóla hefst kl. 8.10 og skóladegi lýkur í flestum 

tilvikum á bilinu 14.15-15.15. Hjá öllum nemendum er yndislestrartími í 20 mínútur um miðjan morgun. Vegna 

morgunfundar starfsmanna hefst kennsla kl. 9.30 einu sinni í viku. Skipulag stundatafla er að öðru leyti afar 

misjafnt milli nemenda þar sem töflur þeirra eru einstaklingsmiðaðar í 9. og 10. bekk.  

Námið í Garðaskóla er fjölbreytt og mikil áhersla er lögð á að nemendum líði vel í skólanum og þeir njóti sín við 

nám og störf. Nemendur fara milli skólastofa í faggreinakennslustofur. Kennslustundir eru brotnar upp með 

frímínútum og matarhléi. Nemendur stjórna ferðum sínum um húsnæði og skólalóð sjálfir og þeir geta fengið 

lánaða bolta og fleira til útileikja á skrifstofu skólans.  

Nemendur fá námsáætlanir í hverri námsgrein í upphafi hverrar annar. Áætlanirnar eru einnig birtar á vef skólans 

og þar eru upplýsingar um þau hæfniviðmið sem stefnt er að í hverri námsgrein, framvindu námsins og tilhögun 

námsmats. Öðru hvoru yfir skólaárið er stundaskrárbundið starf lagt til hliðar og árgöngum blandað í starfi og 

leik. Ýmsar hefðir hafa skapast í skólanum er varða uppbrot og óhefðbundið skólastarf og fjalla deildarstjórar 

nánar um þetta í skýrsluhluta sínum. 
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MATSALA NEMENDA 

Skólamatur ehf. sér um rekstur á matsölu skólans og þar geta nemendur keypt heitan mat í hádeginu og ýmiss 

konar smávöru í öðrum hléum. Vaxandi ánægja er með þjónustu matsölunnar; ánægja er með vöruúrvalið, 

þjónustuna og heita matinn hjá Skólamat.  

Í vetur voru um 65% nemenda í mataráskrift einhvern dag vikunnar. Þegar mest lét voru 350 nemendur á skrá 

hjá Skólamat með virka mataráskrift. Þetta er aðeins hærra en það hlutfall nemenda sem var í mataráskrift á 

síðasta skólaári og því heldur áfram þróun undanfarinna ára að stöðugt fleiri unglingar nýta sér möguleikann á 

heitum heimilismat í hádeginu. 

Starfsfólk skólans og Skólamatur á mjög gott samstarf og fer reglulega yfir stöðu mála. Samstarf við Skólamat um 

nesti og aðrar sérþarfir þegar skólastarf er með óhefðbundnum hætti er gott og samtal milli Nemendaráðs og 

Skólamatar hefur fest sig í sessi. 

Mikil úrbót var að fá sjálfsafgreiðslu fyrir nemendur, raðir hafa minnkað til muna og nemendur eru ánægðari með 

matinn. Hins vegar er aðstaðan til að afgreiða mat og smávöru ekki vel skipulögð og hafa stjórnendur Skólamatar 

óskað eftir því við skólann að úrbætur verði gerðar á húsnæðinu. Skólinn mun setja það verkefni inn á 

framkvæmdaáætlun hjá sér um leið og samþykki fæst til þess hjá bænum. 

Garðaskóli, júní 2018 

Ingibjörg Anna Arnarsdóttir, aðstoðarskólastjóri 

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. 

NEMENDARÁÐ GARÐASKÓLA 

Markmið nemendaráðs er að vinna að hagsmuna- og velferðarmálum nemenda. Nemendaráð var skipað fimm 

drengjum og sex stúlkum úr öllum árgöngum. Það starfaði undir stjórn Ingibjargar Önnu Arnarsdóttur, 

aðstoðarskólastjóra. Ráðið er stjórnendum til ráðgjafar og kemur skoðunum og óskum nemenda á framfæri við 

starfsfólk. Tveir meðlimir ráðsins sitja fyrir hönd nemenda í skólaráði Garðaskóla einnig sitja þrír úr nemendaráði 

í ungmennaráði Garðabæjar. Á skólaárinu 2017-2018 lagði nemendaráð sérstaklega áherslu á matarmál 

nemenda. Fundað var með forsvarsmönnum Skólamatar sem eru ánægðir með samstarf við nemendaráð og vilja 

hafa árlega fundi með ráðinu. Nemendaráð lagði töluverða vinnu í að skoða hvort grundvöllur væri fyrir því að 

bjóða upp á hafragraut fyrir nemendur á morgnanna. Nemendaráð kynnti hugmyndir sínar fyrir Skólaráði og er 

erindið í skoðun hjá Skólamat. Meðlimir nemendaráðs Garðaskóla voru mjög virkir á jafnréttisþingi sem haldið 

var á haustönn. Þeir héldu utan um málstofur og stöðvar ásamt því að safna saman niðurstöðum vinnunnar. 

Nemendaráð tók saman hugmyndir um það sem betur má fara samkvæmt skoðunum nemenda og þar báru hæst 

beiðnir um sjálfsala, fleiri örbylgjuofna, hraðsuðukatla, hleðslustöðvar og síðast en ekki síst betri skápa. 

Feministafélag Garðaskóla nýtti sér nemendaráð til kynningar á starfi sínu en saman fóru félögin inn í alla bekki 

og kynntu starf sitt fyrir nemendum. Nemendaráð var með til skoðunar hugmyndir um skipulagða dagskrá í 

fríminútum og hádegi því ráðið taldi að meira skipulagt starf mætti vera á dagskrá á þeim tímum. Ekki náðist að 

vinna nægilega úr því þar sem í ljós kom að málaflokkurinn er skilgreindur félagsmálavali Garðalundar. Telja má 

að þar með sé kominn hugmynd að fyrsta verkefni næsta árs. 

Garðaskóli, júní 2018 

Ingibjörg Anna Arnarsdóttir, aðstoðarskólastjóri 
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SAMRÆMD PRÓF 

Samræmd könnunarpróf Menntamálastofnunar (MMS) voru lögð fyrir nemendur í 9. bekk dagana 7.-9. mars 

2018. Að venju kallaði skipulag prófanna á mikinn undirbúning. Aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar héldu utan 

um breytingar á skipulagi kennslu í 8. og 10. bekk til að lágmarka truflun á prófasvæðum í húsinu og tryggja góða 

yfirsetu í prófunum. 

Framkvæmd prófsins í stærðfræði gekk vel en verulegir annmarkar voru á framkvæmd prófanna í íslensku og 

ensku vegna kerfisbilana hjá þjónustuaðila MMS. Nemendur lentu í því að próf þeirra opnuðust seint og þegar 

nemendur voru komnir af stað með vinnu sína í prófum lokuðust þau fyrirvaralaust og ítrekað. Greiningu á 

þessum bilunum má lesa í skýrslu á vef MMS: https://mms.is/frettir/greining-ohads-adila-a-framkvaemd-

samraemdra-konnunarprofa. 

Skólastjóri Garðaskóla gerði harðorðar athugasemdir við MMS vegna þessara vandkvæða og lesa má það erindi 

á vef skólans: http://gardaskoli.is/forsida/frettir/frett/2018/03/09/Vegna-samraemdra-konnunarprofa/. Eftir 

snarpa rýnivinnu MMS, Mennta- og menningarmálaráðuneytis og annarra hagsmunaaðila, brást MMS við 

stöðunni með því að bjóða nemendum að endurtaka prófin. Þeir nemendur sem höfðu náð að skila fullkláruðum 

ensku- og íslenskuprófum var gefin einkunn sem niðurstaða úr þeim prófum.  

Nemendur og forráðamenn Garðaskóla voru upplýstir um möguleikann á endurtökuprófum í bréfi um miðjan 

mars. Samræmd könnunarpróf í ensku og íslensku verða lögð aftur fyrir nemendur Garðaskóla fædda 2003 

dagana 11. og 12. september 2018. Í ágúst höfðu 12 af 183 nemendum skráð sig í íslenskuprófið en 119 nemendur 

höfðu sótt um undanþágu frá prófinu. Í enskuprófið höfðu 14 nemendur skráð sig og 117 nemendur sótt um 

undanþágu. 52 nemendur áttu eftir að skila vali sínu þegar ársskýrslu var skilað. 

Niðurstöður samræmdra könnunarprófa 2018 verða ekki birtar fyrr en fyrirlögn verður að fullu lokið í september 

2018. MMS hefur þróað birtingu niðurstaðan úr prófunum á svæðum skóla í Skólagáttinni. Skólinn mun nýta sér 

þær nýju samantektarmyndir sem þar eru aðgengilegar og þýðir þetta að einhver formbreyting verður á birtingu 

niðurstaðna. 

 

STARFSMENN GARÐASKÓLA - BS 
Við skólann störfuðu alls 68 starfsmenn: kennarar, stjórnendur, þroskaþjálfar, stuðningsfulltrúar, skólaliðar, 

kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni, bókasafnsfræðingur og námsráðgjafar. Fjöldi starfsmanna var 

nokkuð meiri en undanfarin ár og stafar það bæði af fjölgun nemenda en einnig af langtímaforföllum vegna 

veikinda.  

Innan skólans unnu einnig starfsmenn annarra stofnana og samstarfsaðila svo sem starfsmenn 

Félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar, hjúkrunarfræðingur, umsjónarmaður fasteignar, skólasálfræðingur, 

kennarar tónlistarskólans og þjálfarar frá handbolta- og knattspyrnudeildum Stjörnunnar. 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. 

  

https://mms.is/frettir/greining-ohads-adila-a-framkvaemd-samraemdra-konnunarprofa
https://mms.is/frettir/greining-ohads-adila-a-framkvaemd-samraemdra-konnunarprofa
http://gardaskoli.is/forsida/frettir/frett/2018/03/09/Vegna-samraemdra-konnunarprofa/
http://gardaskoli.is/library/Files/Myndir-fyrir-frettir/Br%C3%A9f_forr.menn9b_v.samr.pr%C3%B3fa.pdf
http://gardaskoli.is/library/Files/Myndir-fyrir-frettir/Br%C3%A9f_forr.menn9b_v.samr.pr%C3%B3fa.pdf
http://gardaskoli.is/skolinn/starfsfolk/
http://gardaskoli.is/skolinn/starfsfolk/
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STJÓRNENDUR OG NEMENDAVERND 

Skólastjóri: Brynhildur Sigurðardóttir 

Aðstoðarskólastjóri: Ingibjörg Anna Arnarsdóttir 

Deildarstjórar nemendamála: Ásta Huld Henrysdóttir og Tryggvi Már Gunnarsson 

Deildarstjóri námsvers: Guðný Þóra Friðriksdóttir 

Skrifstofustjóri: Óskar Björnsson 

Kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni: Hildur Rudolfsdóttir 

Náms- og starfsráðgjafar: Ásta Gunnarsdóttir, Auður Sigurðardóttir 

Skólasálfræðingur: Hrafnhildur Lilja Harðardóttir 

Skólahjúkrunarfræðingur: Ása Sjöfn Lórensdóttir. 

FAGSTJÓRAR 

Fagstjórum voru sjö á skólaárinu og gegna mjög mikilvægu hlutverki í stjórnun og framþróun faglegs starfs í 

skólanum. Mikilvægt er að starf innan fagdeilda sé samræmt og bera fagstjórar ábyrgð á því að þróa starfið áfram.  

Fagstjórar skólárið 2017-2018 voru:

Danska: Erla Karlsdóttir 

Enska: Halla Thorlacius  

Íslenska: Gísli Rúnar Konráðsson 

Náttúrufræði: M. Bettý Jónsdóttir 

Stærðfræði: Elena Einisdóttir 

Íþróttir: Magnús Teitsson 

Samfélagsfræði: Hilmar Þór Sigurjónsson

Ekki eru fagstjórar í list- og verkgreinum en í staðinn er kennurum í þeim deildum launað svigrúm til að hafa 

umsjón með innkaupum, sinna tiltekt í stofum og halda utan um tækjabúnað. 

Stjórnendur Garðaskóla ítreka enn einu sinni ósk sína um að skólar fái fjárhagslegt svigrúm til að ráða kennara 

til ábyrgðarverka líkt og áður var skilgreint með „pottinum“ í kjarasamningi grunnskólakennara. 

BREYTINGAR Í STARFSMANNAHÓPNUM 

Talsverð veikindi voru í starfsmannahópnum á skólaárinu og því þurfti að ráða inn nýtt starfsfólk. 

Stuðningsfulltrúarnir Guðmunda Jónsdóttir og Þórunn Brandsdóttir fóru í veikindaleyfi um mitt haust 2017. Í 

þeirra stað kom Pawel A. Konieczny til starfa sem stuðningsfulltrúi í námsveri skólans. Gunnar Hrafn Sveinsson 

kom einnig inn sem stuðningsfulltrú í stuttan tíma. Guðmunda kom aftur til starfa í apríl en bæði hún og Þórunn 

munu ljúka störfum við skólann vegna aldurs haustið 2018. 

Bergljót Böðvarsdóttir og Auður Edda Geirsdóttir sem báðar starfa í námsverinu voru báðar frá vegna veikinda 

allt skólaárið. Herborg Eðvaldsdóttir var ráðin sem myndmenntakennari í stað Auðar Eddu og Soffía Bæringsdóttir 

kenndi íslensku og félagsfærni í námsverinu á haustönn auk þess sem hún vann að lesferlinum í september og 

janúar. 

Í hópi kennara urðu að auki þessar breytingar: 

 Emine Gashi íþróttakennari var í veikindaleyfi frá upphafi skólaárs fram á mitt haust. Kristján Geir 

Þorsteinsson leysti af í íþróttakennslu í ágúst 2017 en Rúnar Páll Sigmundsson var ráðinn inn sem 

forfallakennari í september og hélt áfram kennslu í ýmsum forföllum út skólaárið. 

 Lana Íris Dungal sem kennt hefur leiklist undanfarin ár gaf ekki kost á sér áfram í starfið vegna heimsreisu 

sem hún hélt í. Í hennar stað kenndi Bergdís Júlía Jóhannsdóttir tveimur hópum leiklist á skólaárinu. 

 Vigdís Thordersen dönskukennari var í námsleyfi allt skólaárið. Vegna hennar forfalla og tilfærslu hjá 

öðrum dönskukennurum voru tveir nýir dönskukennarar ráðnir til starfa: Erla Karlsdóttir og Guðný Rut 

Gylfadóttir. 
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 Ari Jóhannsson var ráðinn til starfa sem kennari í námsveri og hafði umsjón með sérdeild í 9. bekk. 

 Katrín Halldórsdóttir var ráðin til starfa sem kennari í ensku og stærðfræði þar sem fjölga þurfti 

kennurum. 

 Helga Ólafsdóttir íslenskukennari var í launalausu leyfi allt skólaárið og Margrét Erla Björnsdóttir 

íslenskukennari sagði upp starfi sínu vorið 2017. Í þeirra stað var Ragnhildur Thorlacius fastráðin kennari 

við deildina og önnur forföll leyst innan deildarinnar. 

 Hilmar Þór Sigurjónsson fagstjóri í samfélagsfræði tók stutt fæðingarorlof haustið 2017 og voru forföll 

fyrir hann mönnuð af öðrum kennurum skólans. 

 Reynir Engilbertsson sem starfað hefur sem kennari og fagstjóri í samfélagsfræði til margra ára fór í leyfi 

um áramót 2017-2018. Í hans stað var Andri Már Ottesen ráðinn sem samfélagsfræðikennari á 

vorönninni. 

 
Starfsfólk uppáklætt á rauðum degi í desember 2017 

 

Í hópi skólaliða urðu talsverðar breytingar. Sonia Leite, Jolita Balciuniene og Iveta Smilskalne sem störfuðu við 

skólann 2016-2017 fóru til annarra starfa eftir sumarleyfi. Í þeirra stað komu þrír nýir skólaliðar til starfa í ágúst 

og september 2017: Alexey Matveev, Laura Goba og Vanda Louro. Í febrúar bættist Rosemary Idiaghe við í hóp 

skólaliða. 

Tvær breytingar urðu í hópi stjórnenda. Staða deildarstjóra verkefna, sem Kristian Guttesen sinnti á síðasta 

skólaári, var lögð niður en í staðinn var Tryggvi Már Gunnarsson ráðinn deildarstjóri nemendamála og starfar við 

hlið Ástu Huldar Henrysdóttur sem gegnt hefur því starfi í nokkur ár. 

Með tilstyrk frá bænum var gerð tilraun með ráðningu skrifstofustjóra og kom Óskar Björnsson inn í það starf í 

ágúst 2017. Skrifstofustjórinn er mikilvæg viðbót við teymi stjórnenda en kemur ekki í stað ritara við skólann. 

Ritarinn gegnir áfram annasömu starfi við afgreiðslu margvíslegra erinda frá nemendum, forráðamönnum og 

starfsfólki. Skrifstofustjórinn stýrir verkefnum og álagi hjá ritara auk þess að aðstoða skólastjóra við bókhald, 
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forföll og önnur starfsmannamál, skjalavörslu, skýrslugerð og fleira. Að mati stjórnenda Garðaskóla er afar 

mikilvægt að grunnskólum sé tryggt fjármagn til að halda skrifstofustjóra áfram í starfi, auk ritara. 

Ása Sjöfn Lórensdóttir skólahjúkrunarfræðingur sem starfað hefur um langt árabil í Garðaskóla sagði upp starfi 

sínu hjá Heilsugæslunni í Garðabæ og mun þar með ljúka samstarfi sínu við skólann í júní 2018. 

Í apríl lauk Símon Ólafsson umsjónarmaður hússins störfum vegna aldurs. Í hans stað réði eignasjóður Garðabæjar 

Gísla Pálsson sem kom til starfa um miðjan mars. 

Við lok skólaársins kvöddu eftirfarandi starfsmenn skólann: Ari Jóhannsson kennari í námsveri, Bergljót 

Böðvarsdóttir kennari í dönsku og námsveri, Helga Ólafsdóttir íslenskukennari, Karin Milda Varðardóttir 

þroskaþjálfi, Ólafur Ágúst Gíslason íþróttakennari, Pawel A. Konieczny, Reynir Engilbertsson 

samfélagsfræðikennari og Tryggvi Már Gunnarsson deildarstjóri. 

Þeim starfsmönnum sem nú hafa kvatt okkur er þakkað gott og skemmtilegt samstarf til lengri og styttri tíma.  

Áfram verður fjölgun í hópi starfsmanna skólans næsta haust þar sem nemendum heldur áfram að fjölga og 

stjórnendur leggja í auknum mæli áherslu á að nemendahópar verði ekki of stórir. Báðir námsráðgjafar skólans 

verða í leyfi skólaárið 2018-2019 og er það skarð sem mjög mikilvægt er að fylla vel. Þrír fastráðnir kennarar verða 

í minna starfshlutfalli: Ingimar Waage, Sylvía Gústafsdóttir og Ragnheiður Ásta Guðnadóttir. Auður Edda 

Geirsdóttir verður áfram frá vegna veikinda í upphafi skólaárs. 

Nýir starfsmenn skólans haustið 2018 eru: 

 Andri Rafn Ottesen, fastráðinn samfélagsfræðikennari 

 Anna Lena Halldórsdóttir, kennari í ensku, samfélagsfræði og upplýsingatækni 

 Eydís Eva Pálsdóttir, þroskaþjálfi 

 Herborg Eðvaldsdóttir, myndmenntakennari heldur áfram starfi við skólann 

 Hulda Kristmannsdóttir, íslenskukennari 

 Jóhann Skagfjörð Magnússon, deildarstjóri 

 M. Dagur Sævarsson, kennari í tónlist og myndlist 

 Róbert McKee, smíðakennari 

 Sigríður Hlíf Valdimarsdóttir, ráðgjafi í nemendamálum 

 Sigurbjörg Hjartardóttir, sérkennari 

 Súsanna Björg Vilhjálmsdóttir, enskukennari 

 Þorfinnur Hannesson, náttúrufræðikennari 

Vegna sérstakra verkefna í námsveri skólans þarf til viðbótar við þessar ráðningar að bæta við starfsfólki þar 

haustið 2018. 

SAMSTARFSAÐILAR Í HÚSINU 

Samstarf Garðaskóla við Stjörnuna um rekstur á valgreinum hélt áfram, óx og dafnaði. Til viðbótar við 

knattspyrnuhóp Stjörnunnar bættist handboltahópur. Kennarar voru Eiður Benedikt Eiríksson í knattspyrnu og 

Einar Jónsson í handbolta. Skólaárið 2018-2019 munu bætast við hópar í körfubolta og fimleikum auk þess sem 

skólinn vinnur að samstarfssamningi við Golfklúbb Kópavogs og Garðabæjar. 

Tónlistarskólinn rak nokkra starfsemi í húsnæði Garðaskóla og tveir kennarar skólans, Arnar Gíslason og Börkur 

Hrafn Birgisson kenndu valgreinina rytmísk hringekja. Nokkrir kennarar TónGar nýttu aðstöðu í skólanum til að 

kenna einkatíma fyrir nemendur skólans. Fyrir liggur að notkun skólans á tónlistarstofunni mun stóraukast á 

næsta skólaári og því er ennþá brýnna en áður að nauðsynlegt viðhald á stofunni komist til framkvæmda. Gera 
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þarf lagfæringar vegna rakaskemmda í útveggjum og huga þarf að hljóðeinangru stofunnar til að lágmarka áreiti 

frá hljóðverkunum í nærliggjandi stofum. 

 
Skólatónleikar Tónlistarskóla Garðabæjar og Garðaskóla 23. mars 2018 

NEFNDIR OG RÁÐ 

Áfram var lögð áhersla á að starfsmenn, nemendur og forráðamenn hefðu aðgang að ákvarðanatöku og 

framkvæmdaáætlun skólans með þátttöku í nefndum og ráðum. Nánari upplýsingar um hverjir sitja í starfandi 

nefndum má finna á vefsíðu skólans. 

Það verklag að hvetja alla starfsmenn skólans að láta til sín taka í að minnsta kosti einu verkefni utan fastra 

daglegra starfa hefur fest sig í sessi með nefndum starfsmanna. Langflestir starfsmenn skrá sig til verka að hausti 

án þess að ýta þurfi sérstaklega á eftir þeim. Þetta þýðir að fleiri hafa áhrif á framkvæmd og þróun skólastarfsins 

og starfsmenn upplifa að til sé farvegur til að koma nýjum hugmyndum í verk. 

STARFSÞRÓUN 

Símenntunarnefnd skólans skráir óskir starfsmanna um starfsþróunarverkefni, forgangsraðar þeim og gerir 

áætlun um framkvæmd námskeiða.  

Nefndin uppfærði starfsþróunaráætlun skólans og er hún ávallt aðgengileg á vef skólans. Á skólaárinu 2017-2018 

var áfram haldið í þá stefnu að starfsþróunaráætlunin byggi á nokkrum áhersluþáttum: 

 Allir starfsmenn hafi svigrúm til að þróa færni sína og þekkingu á því sviði sem þeir hafa mestan áhuga 

á og þjónar þörfum skólans. 

 Allir starfsmenn þekki hugmyndafræði og vinnubrögð Uppbyggingarstefnunnar og beiti þeim í daglegu 

starfi. 

 Allir starfsmenn búi yfir grunnfærni í barnavernd, skyndihjálp og eldvörnum. 

http://gardaskoli.is/skolinn/nefndir-og-rad/
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/starfsthrounaraaetlun/


Ársskýrsla Garðaskóla 2017-2018 

15 
 

 Allir kennarar taki þátt í þróun kennsluhátta og námsmats í takt við kröfur Aðalnámskrár. Þar á meðal er 

starfsþróun sem lýtur að vinnu með grunnþætti menntunar í skólastarfinu: læsi, heilsu og velferð, 

jafnrétti, mannréttindi og lýðræði, sköpun og sjálfbærni. Allir kennarar taka þátt í kennslustundarýni 

sem lið í að þróa sig í starfi. 

 
Vanda Sigurgeirsdóttir kennir kennurum hópeflileiki á námskeið í ágúst 2017 

 

Stærstu starfsþróunarverkefni skólaársins voru skyndihjálparnámskeið og náms- og kynnisferð til 

Vestmannaeyja sem allir starfsmenn tóku þátt í. Allir kennarar tóku þátt í þróunarverkefni um leiðsagnarmat 

sem styrkt var af Þróunarsjóði grunnskóla í Garðabæ. Umsjónarkennarar þróuðu kennslu í stafrænni 

borgaravitund undir stjórn deildarstjóra og kennsluráðgjafa. Að lokum sóttu allir kennarar námskeið um 

samtalstækni og var gífurleg ánægja með þann viðburð sem var bæði gagnlegur og skemmtilegur. Eyþór 

Eðvarðsson frá Þekkingarmiðlun stýrði námskeiðinu og hafði sér til halds og traust Jón Gnarr sem tók þátt í 

hlutverkaleikum með starfsfólkinu. 

Kennarar skólans og kennsluráðgjafi fluttu nokkrar málstofur á Menntadegi Garðabæjar sem hefur nú fest sig í 

sessi: 

 Láttu tæknina vinna með þér – rafræn hjálpartæki til læsis 

Guðný Þóra Friðriksdóttir og Hildur Rudolfsdóttir - Garðaskóli 

Kynning á þróunarverkefni Garðaskóla sem hafði það að markmiði að auka nýtingu lesblindra nemenda 

á upplýsingatækni til stuðnings við lestur. Verkefnið var unnið í samtali og samvinnu með lesblindum 

nemendum, forráðamönnum og kennurum. Skoðaðir voru möguleikar upplýsingatækninnar til að styðja 

við nám og allir aðilar fengu fræðslu um þessa möguleika.  

Í málstofunni verður farið yfir helstu verkefni, stuðningsgögn sýnd og niðurstöður viðhorfskönnunar 

lesblindra nemenda kynntar. 

 Reading Plus – lesskilningsverkefni á ensku 

Halla Thorlacius og Sigríður Anna Ásgeirsdóttir – Garðaskóli 
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Kynning á lestrar- og lesskilningsátaki í enskukennslu í 9. bekk þar sem að nemendur unnu í Reading 

Plus, https://www.readingplus.com/: 

o Hvað er Reading Plus? 

o Ferlið – notkun Reading Plus í kennslu 

o Afrakstur þess að nýta Reading Plus í kennslu 

 Myndlist og mannkostamenntun 

Ingimar Waage – Garðaskóli 

Í málstofunni mun Ingimar Ólafsson kynna doktorsrannsóknarverkefni sitt: Listir, geðshræringar og 

dygðir: Mannkostamenntun í gegnum myndlist. Þar verður rakið hvernig siðferðilegt gildi myndlistar 

hefur þróast frá dögum forn-Grikkja til dagsins í dag og hvaða hlutverki myndlist og þá einkum 

myndmenntakennsla, hefur að gegna við mannkostamenntun (e. character education). Gert er ráð fyrir 

heimspekilegri greiningu og umræðum um listaverk og innihald þeirra. 

 Heilsuæði með heilsufæði 

Hulda Sigurjónsdóttir og Sylvía B. Gústafsdóttir – Garðaskóli 

Hvernig fáum við unglingana til að vera upplýstari um eigin heilsu. Hver ber ábyrgð á því að lífið sé 

skemmtilegt? Valáfangi sem ber nafnið Heilsuæði með heilsufæði þar sem komið er inn á mismunandi 

leiðir að bættri líðan nemenda í gegnum verklega og bóklega kennslu. Gerðar tilraunir, spjallað, hugurinn 

hvíldur, farið í heimsóknir á áhugaverða staði og ýmislegt annað sem kennurum eða nemendum dettur 

í hug.  

 Slökun er gæðastund 

Svandís Ríkharðsdóttir – Garðaskóli 

Garðaskóli hefur kennt nemendum í 10.bekk ,,Slökun/teygjur/jóga“ síðan 2010. Nemendur velja þessa 

kennslustund sem valfag. Í tímunum notum við dýnur, teppi og ljúfa tónlist einnig er í boði að nota 

nuddrúllu. Orð eins og öndunaræfingar og hugleiðslusögur öðlast nýja merkingu. Njótum,slökum og 

tökum eftir  

Garðaskóli skipulagði málþingið Öflugri ungingar 2018 þann 22. mars með þremur unglingaskólum í Reykjavík. 

Málþingið fór fram í Laugalækjarskóla og þar miðluðu kennarar af reynslu til hver annarra. Var þessi viðburður 

mjög vel heppnaður. Stjórnendur Garðaskóla voru sérstaklega ánægðir með mörg og athyglisverð erindi frá 

kennurum skólans en einnig hversu vel kennarar skólans kunnu að meða það tækifæri að geta borið sig saman 

við aðra kennara á samanskólastigi. Málstofur kennara skólans voru eftirfarandi: 

 Andri Rafn Ottesen: Karlar í kennslu. 

 Svandís Ríkharðsdóttir: Slökun, valgrein í 10. bekk. 

 Guðný Þóra Friðriksdóttir og Hildur Rudolfsdóttir: Stuðningur við lesblinda nemendur í lestri og 

prófatöku. 

 Ingimar Waage: Myndlist, tilfinningar og dygðir: Glímt við siðferðileg álitamál með listaverkum. 

 Hilmar Þór Sigurjónsson og Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir: Leiðsagnarmat í samfélagsfræði. 

 Halla Thorlacius: Sögur úr skotgröfunum, ritun í ensku. Þema: Downsides of fame. 

 Elena Einisdóttir: Leiðsagnarmat og sýnileg markmið í stærðfræði. 

Heildardagskrá málþingsins má lesa á vefnum: https://sway.com/H9DtaiVWqBycMaIu?ref=Link.  

Kennsluráðgjafi hélt nokkur örnámskeið á skólaárinu en aðsókn að þeim var ekki mikil. Báru kennarar því helst 

við að tímasetningar hentuðu illa og verður það tekið til endurskoðunar. 

Innleiðingu á fullnaðarflokkun á sorpi í skólanum lauk á skólaárinu með örnámskeiði til starfsmanna þar sem farið 

var yfir skipulag á sorpvinnslu í skólanum og þeim kennt á nýjar flokkunartunnur. 

Íþróttakennarar tóku þátt í sameiginlegu verkefni í Garðabæ um samræmda íþróttakennslu og stöðu barna og 

unglinga. Kennarar deildarinnar mældu hæfni nemenda í langstökki án atrennu, boltakasti, spretthlaupi og sex 

https://www.readingplus.com/
https://sway.com/H9DtaiVWqBycMaIu?ref=Link
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mínútna hlaupi. Vonir standa til að hægt verði að nýta þann gagnagrunn sem kennarar byrjuðu að byggja upp til 

að fylgjast með líkamsástandi og árangri nemenda í Garðabæ milli ára. 

Ótal starfsþróunarverkefni voru í gangi hjá kennurum auk þeirra sem hér eru upp talin. Greinargerðir um þau 

verkefni sem styrkt eru af Þróunarsjóði Grunnskóla í Garðabæ og öðrum sjóðum eru birt á vef skólans: 

http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/throunarverkefni/. Yfirlit um öll verkefni sem styrkt hafa verið af sjóðum 

Garðabæjar eru aðgengileg á vef Garðabæjar: https://www.gardabaer.is/ibuar/skolar-og-

daggaesla/grunnskolar/throunarsjodir/. 

Við lok skólaárs héldu kennarar innanhúss skólaþing þar sem þeir sögðu frá völdum þáttum úr starfi skólans og 

fengu viðbrögð frá félögum sínum. Kynningar af þessu tagi hafa borið góða raun og dreifa nýjungum um skólann. 

Stefnt er að því að hafa slíkar kynningar oftar á dagskrá kennarafunda, jafnt og þétt fyrir skólaárið.  

FORELDRAFÉLAG GARÐASKÓLA 
Veturinn 2017-2018 sátu fjórir fulltrúar foreldra í stjórn foreldrafélagsins: 

 Berglind Rós Guðmundsdóttir, formaður 

 Guðrún Kristjánsdóttir, varaformaður 

 Íris Anna Karlsdóttir, gjaldkeri 

 Bergþóra Jónsdóttir, ritari 

Að auki störfuðu 9 foreldrar með stjórninni í ýmsum hlutverkum: 

 Anna Teitsdóttir 

 Ásta Margrét Magnúsdóttir 

 Berglind Bragadóttir 

 Bergþóra Jónsdóttir 

 Guðrún Kristjánsdóttir 

 Gyða Dan Johansen 

 Helena Guðmundsdóttir 

 Katrín Rós Gýmisdóttir 

 Kristjana Axelsdóttir 

 Kristmundur Carter 

 Sigríður Inga Sigurðardóttir 

  

 
Frá spjallfundi foreldrafélagsins í maí 2018 

http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/throunarverkefni/
https://www.gardabaer.is/ibuar/skolar-og-daggaesla/grunnskolar/throunarsjodir/
https://www.gardabaer.is/ibuar/skolar-og-daggaesla/grunnskolar/throunarsjodir/
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Stjórnin fundaði regulega yfir veturinn og nýtti auk þess Facebook síðu 

stjórnarinnar til ýmissa umræðna og undirbúnings. Á haustönn var haldinn 

spjallfundur með bekkjarfulltrúum til að tengja saman hópinn og opna fyrir 

umræður og hugmyndir. Í framhaldinu var ákveðið að skipuleggja spjallfundi 

fyrir foreldra, í samvinnu við Garðaskóla. Stjórnin setti upp umræðuefni og 

kynnti þau í upphafi fundar, stjórnendur í Garðaskóla lögðu fram skipulag með 

þjóðfundasniði og umsjónarkennarar sáu um umræðustjórn á borðum. 

Fundirnir voru haldnir í lok apríl og byrjun maí, sameiginlegur fundur með 

foreldrum í 8. og 9. bekk annars vegar, og með foreldrum í 10. bekk hins vegar 

þar sem nýjar áskoranir eru framundan í þeim hópi. Fundirnir tókust mjög vel og 

urðu líflegar og skemmtilegar umræður á báðum fundum. Umræðustjórar tóku 

saman niðurstöður sem deilt var á síðu foreldrafélagsins. 

Í byrjun júní stóð félagið fyrir dekurdegi fyrir kennara og starfsfólks skólans 

sem þakklætisvott fyrir góð störf. Var boðið upp á slökun og hugleiðslu, morgunverðarhlaðborð, og litlar gjafir 

til hvers og eins. Fyrir þetta verkefni leituðum við til ýmissa fyrirtækja eftir stuðningi í formi gjafa eða afsláttar, 

bæði beint og í gegnum foreldra barna í skólanum sem vinna hjá viðkomandi fyrirtækjum, og var erindinu 

yfirleitt alls staðar mjög vel tekið. Kunnum við öllum stuðningsaðilum bestu þakkir fyrir. 

Foreldrafélagið óskaði eftir valfrjálsum framlögum frá foreldrum, og var þeirri ósk mjög vel tekið eins og 

undanfarin ár. Áhersla hefur verið lögð á að reyna að nýta sjóðinn sem mest jafnóðum, svo framlög foreldra séu 

nýtt á meðan þeirra börn eru í skólanum. Helstu verkefni sem félagið styrkti voru dekurdagur fyrir kennara og 

starfsfólk, vordagar skólans, og bíóferð fyrir nemendur í 9. bekk sem ætlunin er að verði föst hefð. 

SKÓLARÁÐ 

Foreldrar eiga tvo fulltrúa í skólaráði. Fulltrúar foreldra í skólaráði árið 2017 – 2018 voru Bergþóra Jónsdóttir og 

Berglind Rós Guðmundsdóttir. Skólaráð hefur fundað fjórum sinnum í vetur og má finna fundargerðir á heimasíðu 

skólans. Á fundunum var m.a. fjallað um skóladagatal, skólareglur, sundkennslu, fjarvistarskráningar, náms- og 

starfsráðgjöf, persónuverndarlöggjöf og fleira. 

GRUNNSTOÐ GARÐABÆJAR 

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

öllum grunnskólum bæjarins. Fulltrúar Garðaskóla síðastliðinn vetur voru Helena Guðmundsdóttir og 

Kristmundur Carter. Tilgangur Grunnstoða er að efla rödd foreldra sem hagsmunahóps og sameina krafta þeirra 

til góðra verka í skólamálum. Samstarfið auðveldar foreldrafulltrúum að vera bæjaryfirvöldum til aðstoðar og 

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

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. 

Garðabær, júní 2018 

Berglind Rós Guðmundsdóttir, formaður foreldrafélags Garðaskóla 

 

  

Foreldrar kynna störf sín á 

starfamessu í desember 2017. 



Ársskýrsla Garðaskóla 2017-2018 

19 
 

SKÓLARÁÐ 
Skólastjóri ber ábyrgð á að kalla saman skólaráð ár hvert og stýrir starfi þess. Skólaráð starfar samkvæmt 8. grein 

laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 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 2017-2018 var fyrsti fundur skólaráðs ekki fyrr en í febrúar. Það er alltof seint til að hefja samtal ráðsins 

og verður úr því bætt á næsta skólaári. Ráðið fundaði fjórum sinnum á vorönn og auk fastra viðfangsefna fjallaði 

það um viðverumál og ástundunarskráningu í Innu, náms- og starfsfræðslu til nemenda, skólareglur sem var 

breytt lítillega, og viðmiðunarstundaskrá. 

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

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

ýmis mál. Vigdís sá áfram um að yfirfara skyndihjálpartöskur skólans í góðu samstarfi við skólahjúkrunarfræðing.  

Rýmingaræfing var haldin fyrir starfsfólk en ekki náðist að setja rýmingaræfingu fyrir nemendur á dagskrá. Úr því 

verður bætt næsta haust. 

Áfallaráð hefur komið saman til að bregðast við áföllum hjá nemendum. Undanfarin misseri hafa nokkuð margir 

nemendur misst foreldra eða aðra mjög nána aðstandendur og viðbrögð starfsmanna skólans eru orðin fumlaus 

þegar þessar aðstæður koma upp. Auður Sigurðardóttir náms- og starfsráðgjafi hefur haft veg og vanda að því að 

halda vel utan um samskipti skóla og heimilis við erfiðar aðstæður. Prestar Vídalinskirkju hafa veitt ómetanlega 

ráðgjöf og stuðning í vinnslu þessara mála. Vídalinskirkja bauð starfsfólki skóla í Garðabæ og Hafnarfirði til 

málþings um sorg og viðbrögð skóla og var sú fræðsla afar gagnleg.  

HÚSNÆÐI SKÓLANS 
Sú framkvæmd sem mest áhrif hafði á skólastarf 2017-2018 var endurbygging sundlaugarinnar í Ásgarði. Opnun 

laugarinnar var fyrirhuguð í nóvember 2017 en raunin varð sú að laugin opnaði ekki fyrr en í lok apríl 2018. Þetta 

olli því að nemendur fengu afar litla sundkennslu á skólaárinu, en þeim mun meiri íþróttir í staðinn. Á næstu 

misserum verður í gangi áætlun um að vega á móti þeim skorti á sundkennslu sem verið hefur síðan haustið 2016 

og munu nemendur í 10. bekk fá sundkennslu umfram viðmiðunarstundaskrá veturinn 2018-2019. 

Flataskóli og Garðaskóli eru í góðu samstarfi um nýtingu á íþróttaaðstöðunni í Ásgarði. Vegna nemendafjölda í 

báðum skólum eru fáar stundir ónýttar frá kl. 8-15. Í stöku tilfellum hefur þurft að loka sundlauginni fyrir 

almenningi til að koma lögbundinni sundkennslu fyrir. Mikilvægt er að huga að því hvort auka þurfi við aðstöðu 

til kennslu í sundi vegna nemendafjölda í skólunum tveimur. 

Samstarf skólans við starfsfólk í Ásgarði og starfsfólk ungmennafélagsins Stjörnunnar hefur eflst á undanförnum 

misserum. Verulega hefur fækkað tilvikum þar sem árekstrar verða milli skólatíma og æfingatíma unglinga í 

bænum og er þetta mikilvægur áfangi. 

Daglegt viðhald á húsnæði Garðaskóla gekk vel og héldu umsjónarmenn fasteigna vel utan um framvindu þess í 

góðu samstarfi við eignasvið Garðabæjar. Húsvarðaskipti urðu 1. apríl þegar Símon Ólafsson lauk störfum vegna 

aldurs og Gísli Pálsson kom í hans stað. 

http://gardaskoli.is/skolinn/nefndir-og-rad/skolarad/
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Á skólaárinu fékk Eignasvið verkfræðistofuna Eflu til að taka út loftgæði í nokkrum list- og verkgreinastofum vegna 

þrálátra veikinda kennara í þeim stofum. Í ljós kom að í myndmenntastofu var alvarlegur mygluvandi til staðar 

vegna þess að loftræstistokkur var opinn út í jarðveg. Viðgerð á stofunni fór fram í vetrarfríi nemenda en áætlað 

var að ljúka viðgerðum á nærliggjandi stofum í júní 2018. Vandinn þar var ekki grafalvarlegur en kallaði samt á 

nauðsynlegar úrbætur. Skólastjóri gerir athugasemd við að forgangur þessa viðhaldsverkefnis hafi ekki verið 

virtur. Við upphaf skólastarfs í ágúst 2018 var viðgerðum á smíða- og tónmenntastofu ólokið og rask verður á 

kennslu í þessum greinum haustið 2018 þegar framkvæmdir fara loksins af stað. 

Miklar framkvæmdir voru á efri hæð aðalbyggingar sumarið 2017 og 

sumarið 2018. Haustið 2018 verður lokið byggingu nýs upplýsingavers og 

hefur aðstaðan fengið heitið „Miðjan“. Í Miðjunni eru bókasafn (Ásinn), 

stórt borðtölvuver (Tvisturinn), hönnunarsmiðja (Þristurinn) og lítið 

hljóðver (Fjarkinn). Auk þess verða í Miðjunni til útláns ýmsar gerðir af 

fartölvum, snjalltækjum og öðrum tækjabúnaði. Starfsmenn eru afar 

ánægðir með hönnun og útlit nýju aðstöðunnar og ný verkefni á sviði 

upplýsingatækni líta dagsins ljós á hverju misseri. 

Sumarið 2018 var skipt um 23 glugga á efri hæð aðalbyggingar. Þessi framkvæmd gekk hratt og vel fyrir sig og 

leysir mikinn rakavanda sem verið hefur í kennslutofum á þessu svæði hússins. Mikilvægt er að ljúka á næstu 

árum endurnýjun annarra glugga í aðalbyggingu. 

 
Kynning á nýju upplýsingaveri ti nemenda í 8. bekk 

 

Eins og oft áður hefur framkvæmdum að sumri ekki verið lokið fyrir fyrsta skóladag að hausti. Nauðsynlegt er að 

huga betur að tímalínum verkefna og forgangsröðun til að truflun á skólastarfi haustönnar verði ekki 

síendurtekin vegna nauðsynlegra breytinga og viðhalds. Skólastjóri mun fylgja þessari athugasemd eftir við 

Eignasvið bæjarins.  

Þrátt fyrir að ýmsar úrbætur hafi verið gerðar á húsinu á árunum 2011-2017 er staða mála áfram sú að alltof 

mörg svæði í húsinu eru úr sér gengin og eru bæði nemendur og starfsmenn orðnir langþreyttir á óviðunandi 



Ársskýrsla Garðaskóla 2017-2018 

21 
 

vinnuaðstæðum. Sumarið 2018 fékk skólinn aftur til afnota tvær kennslustofur á lóð skólans og léttir það aðeins 

á álaginu sem skapast hefur undanfarin misseri vegna mikillar nýtingar á stofum. 

Skólastjóri ítrekar athugasemd sína um að úrbætur á húsnæði skólans hafa verið bútaðar of mikið niður og taka 

of mörg ár í framkvæmd. Þrjú ár tók að ljúka við viðgerð á þaki hússins sem var forsenda annars viðhalds. Flestar 

af þeim úrbótum á húsnæðinu sem Garðaskóli óskar eftir hafa verið skráðar sem skilgreindar óskir frá árinu 2011 

og sumar lengur. Skólastjóri biður um að áfram verði haldið átaki til að koma húsnæðinu í viðunandi horf og skapa 

þannig nemendum og starfsfólki ásættanlegar vinnuaðstæður. Skólastjóri mun fylgja málinu eftir við gerð 

fjárhagsáætlunar 2018. 

 

SÉRSTÖK VERKEFNI SKÓLAÁRIÐ 2017-2018 
Á hverju skólaári koma upp ófyrirséð verkefni sem oft verða áberandi í starfinu og breyta því til framtíðar. Í næstu 

köflum er gerð grein fyrir þremur slíkum verkefnum: félagsfærniþjálfun á vegum þroskaþjálfa, samfélagsverkefni 

10. bekkinga og lokaverkefni 10. bekkjar. 

FÉLAGSFÆRNIÞJÁLFUN 

Félagslegur vitsmunaþroski er hæfileiki til að skilja samskipti fólks. Þessi hæfileiki byrjar að þroskast strax hjá 

ungabörnum og heldur áfram fram á grunnskólaaldur. Þegar börn eru komin á unglingastig eru flest þeirra komin 

með góð félagsleg tengsl en þau börn sem eru með skertan hæfileika til félagslegra samskipta eru líklegri til að 

verða hafnað í skólanum, til dæmis fá þau ekki að taka þátt i leikjum úti í frímínútum.  

Félagsfærni skiptir miklu máli fyrir börn og unglinga og þess vegna þarf að efla og kenna félagsfærni þeim börnum 

og unglingum sem ekki hafa myndað eðlileg félagstengsl í hópi jafnaldra. Það skiptir máli að byrja snemma á 

þessari þjálfun vegna þess að því eldri sem börnin eru því meira bil myndast að milli þeirra og jafnaldra. Þegar 

þau komast á unglingsár verða þau meðvitaðri um stöðu sína og átta sig jafnframt á því að þau eru að einangrast 

frá hópnum. Það leiðir oft til þess að þau tapa sjálfstraustinu og geta flúið inn í heim tölvuleikja eða annarra tækja 

þar sem þau þurfa ekki að eiga samskipti við raunverulegt fólk.  

Til að efla félagsfærni þá þarf að gefa þjálfuninni góðan tíma og byggja upp traust á milli nemanda og þroskaþjálfa. 

Helst þarf nemandinn að eiga fasta tíma yfir ákveðið tímabil, sumir þurfa lengri tíma en aðrir. Grunnatriði er að 

einstaklingsmiða þjálfunina og setja raunhæf markmið fyrir hvern og einn. Stundum er betra að vera maður á 

mann, en fyrir aðra hentar fámennir hópar betur. Þegar þroskaþjálfi er búinn að hitta nemandann nokkrum 

sinnum og átta sig á hver raunverulega þörfin er, þá er hægt að velja viðeigandi námsefni og ekki má gleyma því 

að reglulega þarf að endurskoða námsefni og áætlun til þess að ná tilætluðum árangri. Félagsfærni þjálfun getur 

orðið mjög krefjandi sér í lagi ef nemandinn sér ekki tilganginn með þjálfuninni og er í mótþróa. Reynsla okkar er 

samt sem áður sú að flestir nemendur geta tileinkað sér þjálfunina og hafa haft af henni bæði gagn og gaman. Ef 

vel gengur þá höfum við séð að nemendum líður betur inni í kennslustundum og hafa þeir tekið framförum í námi 

og í félagslegum samskiptum. Oft koma nemendur sjálfir með uppástungur að námsefni, nýjum leikjum eða 

spilum, og við reynum yfirleitt að koma til móts við slíkar óskir. 

Stundum hafa nemendur óskað eftir því að fá meiri tíma í námsveri og sérkennslu af því að þar líður þeim betur 

og þar er minna áreiti frá umhverfinu. Sumir nemendur eru í stöðugri félagsfærniþjálfun alla daga, allan daginn, 

í öllum kennslustundum. Þar kemur að mikilvægi teymisvinnu á milli þroskaþjálfa, kennara, námsráðgjafa og 

stuðningsfulltrúa.  
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Hér er listi yfir ýmislegt efni sem við höfum notað í félagsfærniþjálfun fyrir unglinga á undanförnum árum. Ekki 

er um tæmandi lista að ræða.  

 Ýmiskonar efni sem hentar nemanda þá stundina, getur verið bækur, ljósrit, netsíður, smáforrit, 

kvikmyndir, sjónvarpsþættir, CAT kassi, púsluspil, spil eða umræður og efni sem við höfum útbúið sjálfar.  

 Umræður um málefni líðandi stundar hafa oft leitt til mjög árangursríkra umræðna og aukið skilning 

nemanda á því sem er um að vera í skólasamfélaginu eða nærsamfélaginu. 

 „Hvað get ég gert?“ – bækurnar. Kennsluefni í hugrænni atferlismeðferð.  

 „Egils Saga“(einfölduð og styrttir útgáfa). Bókin lesin og ýmis verkefni unnin út frá sögunni. Hægt er að 

tengja þessa sögu við fræðslu um reiðistjórnun, mannasiði, yfirgang og margt annað í mannlegum 

samskiptum. Einnig er verið að kynna fyrir nemandanum Íslendingasögur. 

 Kvikmyndin „The Help“, horft á kvikmyndina og rætt um fordóma gagnvart lituðu fólki fyrr á tímum og 

einnig í nútíma samfélagi.  

 Kvikmyndin „Slumdog Millionaire“, horft á kvikmyndina og rætt um t.d. stéttaskiptingu, fátækt og 

mismunandi menningu. Þarna er hægt að samtengja fræðslu í félagsfærni og samfélagsfræði. 

 „Paradísarheimt“. Þættir á RÚV. Þættirnir fjalla um Íslendinga sem brotið af sér og sitja þar af leiðandi í 

fangelsi. Við teljum að þættirnir hafi ákveðið forvarnagildi fyrir nemendur sem sýna áhættuhegðun og 

gera sér jafnvel ekki grein fyrir afleiðingum afbrota né hve eiturlyfjaneysla hefur eyðileggjandi áhrif á líf 

einstaklingsins og fjölskyldu viðkomandi. Horft var á einn þátt í hverri kennslustund og í kjölfarið var 

umræðustund um efni þáttarins.  

 „Mannasiðir“. Íslensk sjónvarpsmynd í tveimur hlutum. Fjallar um samskipti unglinga þar sem upp koma 

aðstæður þar sem hlutirnir fara úr böndunum, og ferlið þar á eftir. Við teljum að myndin hafi gott 

forvarnargildi þar sem komið er inn á samskipti kynjanna og hve auðvelt er að misskilja og lesa rangt í 

aðstæður þegar um náin samskipti er að ræða. Mikilvægi þess að fá „já“ og afleiðingar þess ef það er 

ekki gert.  

 Kynfræðsla fyrir nemendur í 9. bekk sem eru með undanþágu í Náttúrufræði. Aðlöguð kynfræðsla fyrir 

nemendur með skerta greind.  

 Harry Potter kvikmyndir. „Sherlock Holmes“ kvikmynd. Tilgangurinn var að kynna nemanda fyrir 

afþreyingu á borð við vönduð ævintýri og þar með draga úr þeim vítahring sem felst í endalausu áhorfi 

á óvönduðu efni sem finna má meðal annars á YouTube og samfélagsmiðlum.  

 Vettvangsferðir. Reglulega höfum við farið í stuttar ferðir með nemendur til að víkka reynsluheim þeirra, 

t.d. á sjóminjasafnið, hvalaskoðunarsigling, í túristastrætó og ýmsar bæjarferðir. Tilgangurinn er til 

dæmis að kenna þeim á strætó, kynna fyrir þeim byggingar og stofnanir sem talið er eðlilegt að hver 

einstaklingur þekki í sínu samfélagi. Kynna fyrir þeim menningu í nærsamfélaginu þar sem reynsluheimur 

sumra nemenda er mjög takmarkaður. 

 Spil, allskyns borðspil, venjuleg spil og óvenjuleg. Nauðsynlegt er að eiga gott úrval af spilum, við leggjum 

áherslu á að endurnýja spilasafnið reglulega. - Spil eru frábært tæki til að efla rökhugsun, létta 

andrúmsloft, kenna samskipti og þolinmæði. Þau efla traust milli nemenda og kennara. Þegar spilað er 

við nemendur notum við oft tækifærið og ræðum um ýmislegt annað en spilið, þá getur myndast 

andrúmsloft þar sem nemendur finna hjá sér þörf til að tala um ýmis mál sem liggja þeim á hjarta, þar 

trúa nemendur okkur stundum fyrir ýmsu sem þau eiga erfitt með að deila með öðrum. Þau spyrja um 

ráð, eins og „Hvað myndir þú gera?“ og þá gefst gott tækifæri til að leiðbeina og þau eru móttækileg 

fyrir leiðsögn. Sumir nemendur hafa þörf fyrir samverustundir og njóta þess að komast út úr 

hefðbundnum kennslustundum, finna ró inn í lítilli stofu þar sem þeir fá mikla athygli frá 

kennara/þroskaþjálfa.  

– Spil eru frábær til að efla rökhugsun og félagsfærni. Framfarir í félagslegum samskiptum, samvera, fara 

eftir leikreglum, bíða eftir því að röðin koma að þér, læra að tapa, lestur, íslenska, málfræði og enska. 

Að kenna unglingum að spila vinsæl borðspil og önnur spil er múrbrjótur út í samfélag við aðra krakka í 

skólanum. Þau geta orðið þátttakendur í samveru og kennt öðrum, það hefur áhrif á jákvæða sjálfsmynd 
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þeirra. Oft vekur spilastund eftirtekt annara nemenda sem óska eftir því að fá að spila með og það getur 

gefið nemendum okkar aukið sjálfstraust. 

 Púsluspil eru gott tæki til að kenna nemendum að róa hugann, styrkja einbeitingu, þjálfa rýmisgreind, 

þolinmæði og að gefast ekki upp á verkefnum. Púsluspil henta ekki öllum en sumum mjög vel.  

 
Nemendur spila á læsishátið 

 

Okkar mat er að þjálfun í félagsfærni sé afar mikilvæg inn í stundatöflu ákveðinna nemenda og einnig að gefið sé 

svigrúm til þess að þjálfunin geti farið fram. Við höfum séð verulegan árangur af þjálfuninni hjá mörgum 

nemendum sem hafa til dæmis sýnt bætta hegðun í skólasamfélaginu og heima. Nemendur hafa sýnt aukna 

vellíðan í skólanum og í vinahópnum, aukið sjálfstraust og bættan námsárangur.  

Ósk okkar er sú að félagsfærni þjálfun fái viðurkenningu sem raunveruleg kennsla eða þjálfun og starfsfólk meti 

þessa þjálfun að verðleika.  

Garðaskóli, júní 2018 

Karin Milda Varðardóttir og Vigdís Björk Agnarsdóttir, þroskaþjálfar 

 

SAMFÉLAGSVERKEFNI NEMENDA Í 10. BEKK 

Undanfarin ár hafa nemendur í auknum mæli óskað eftir að fá að vinna að einhvers konar 

góðgerðarmálum/samfélagsmálum í skólanum. Ákveðið var að að koma til móts við þessar óskir nemenda og 

vinna samfélagsverkefni samhliða starfskynningum nemenda í 10. bekk. Þegar nemendur voru í mismunandi 

starfskynningum víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu í marsmánuði var hluti skóladagsins nýttur í vinnu tengdri 

samfélagsverkefni sem var eyrnamerkt Rauða krossinum.  

Vigdís Björk Agnarsdóttir þroskaþjálfi í Garðaskóla var í forsvari fyrir verkefnið og hafði hún samband við Rauða 

krossinn sem að rekur Frú Ragnheiði og Konukot. Vigdís viðraði áhuga nemenda á samstarfi um samfélagsverkefni 
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og fagnaði Rauði krossinn frumkvæði nemenda. Í sameiningu var verkefnið ákveðið en það gekk út á að nemendur 

fengu kynningu í skólanum frá fulltrúa Rauða krossins um Konukot og Frú Ragnheiði. Í kjölfarið saumuðu 

nemendur lítinn gjafapoka og settu í hann hreinlætisvörur og annað hentugt fyrir heimilislausa. Þeir skrifuðu 

fallega kveðju sem sett var í pokann og og svo var pokanum lokað með bandi sem nemendur fléttuðu. Skólinn 

hafði fengið fengið gefins 50 pör af ullarsokkum frá Varma og biðlaði til forráðamanna um tannkremstúpu, 

tannbursta og sápustykki til að bæta í pokana. Forráðamenn tóku vel í beiðnina og fljótt vað ljóst að það þyrfti 

að sauma fleiri poka en upphaflega var ráðgert. 

Verkefnið gekk vel í alla staði, nemendur lögðu sig fram um að inna starf sitt vel af hendi, starfsmenn skólans sem 

komu að verkefninu fyldu því vel eftir og tóku ákvörðun um að endurtaka verkefni af svipuðu tagi á næsta 

skólaári. Síðast en ekki síst þá var Rauði krossinn ánægður með framtak Garðaskóla sem að kom að góðum notum. 

Garðaskóli, júní 2018 

Ingibjörg Anna Arnarsdóttir, aðstoðarskólastjóri 

 

 
Gréta Morthens starfsmaður Rauða krossins tekur á móti gjöf frá nemendum Garðaskóla. 
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LOKAVERKEFNI Í 10. BEKK 

Á vordögum 2017 héldu stjórnendur hugflæðifund með 

kennurum til að ræða hugmynd sem lengi hefur verið í 

umræðu innan skólans: hvort 10. bekkingar gætu unnið 

lokaverkefni. Eftir skólaheimsókn starfsmanna 

Garðaskóla í Barnaskóla Vestmannaeyja í september 

2017 þar sem lokaverkefni útskriftarnemenda þar voru 

kynnt var ákveðið að setja á dagskrá sambærileg verkefni 

fyrir útskriftanemendur skólans. 

Teymi var sett á laggirnar sem hittist reglulega á 

skólaárinu og lagði línur. Verkefnið var kynnt fyrir 

kennurum og nemendum með góðum fyrirvara og 

ákveðið var að það skyldi fara fram í tvennu lagi. Annars vegar á listadögum í aprílmánuði og hins vegar í lok 

vorannar. Lokaverkefninu var stillt upp sem rannsóknarverkefni og var ætlað að endurspegla þá kunnáttu, 

þekkingu og færni sem nemendur búa yfir við lok grunnskólans með hliðsjón af lykilhæfni Aðalnámskrár; tjáningu 

og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga sem og ábyrgð 

og mat á eigin námi. Ákveðið var að hafa 3 þemu sem nemendur mættu vinna út frá þ.e. umhverfið, hamingju og 

/eða liti. 

Áherslur í verkefninu voru að nemendur gætu: 

 Sett fram rannsóknarspurningu. 

 Gert heimildaskrá. 

 Nýtt sér grunnaðferðir í viðtalstækni. 

 Sett upp sýningarsvæði í Ásgarði og hafa sýningu á 

verkefnunum fyrir aðstandendur og samnemendur. 

Á sýningarbásum myndu vinnuferli, myndir og 

niðurstöður vera sýnilegar ásamt þeim afurðum 

sem nemendur bjuggu til. 

Lagt var upp með að: 

 Lokaverkefnið byggi á öflun upplýsinga, úrvinnslu og 

skilum í fjölbreyttu og mismunandi formi. 

 Verkefnið myndi fylla stundaskrá nemenda og 

önnur hefðbundin kennsla félli niður meðan á því 

stæði. 

 Nemendur veldu sér sjálfir það tjáningarform sem 

þeir teldu henta verkefni þeirra best. Búa til 

bæklinga, vefi, líkön, myndverk, glærur, tónlist, 

leikverk, dans eða annað sem þeim dytti í hug. 

 Nemendur myndu viða að sér heimildum úr ólíkum 

áttum, s.s. bókum, af veraldarvefnum, með 

viðtölum, vettvangsferðum o.s. frv. 

Skýr og aðgengileg tímaáætlun var sett upp með leiðbeinendum sem voru umsjónarkennarar í 10. bekk. Áætlunin 

var einnig gerð nemendum sýnileg og mikil áhersla lögð á sjálfstæði nemenda sem í flestum tilvikum völdu sér 

samstarfsfélaga en var úthlutað leiðbeinanda. Hlutverk leiðbeinanda var að vera ráðgefandi og aðstoða 

nemendur eins og þörf væri á bæði hvað varðaði markmiðssetningu ásamt því að fylgjast með verkáætlun hópsins 

og virkni einstaklinga. Matslisti var útbúinn og sýnilegur en gert var ráð fyrir að mat á verkefnum yrði byggt á 
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efnistökum, leiðarbók og kynningu á niðurstöðum. Nemendum var gert að halda leiðarbók sem átti að vera unnin 

jafnhliða lokaverkefninu. 

Dæmi um rannsóknarspurningar hópanna eru t.d.: 

 Hefur kynhneigð áhrif á útlit og/eða persónuleika fólks? 

 Hvernig hefur golf áhrif á líðan? Hvað er golf? Hvað gerir golf skemmtilegt? 

 Er jörðin flöt? Er hægt að gera eldflaugaskotpall á Eskinesi? 

 Hvernig gengur að gefa út tónlist? Þarf tónlistargrunn til þess að verða „producer“? 

 Af hverju eru ekki fleiri strákar í fatahönnun? Hvað er tíska? 

 Er veganismi öfgatrú? 

 Hvernig hefur koffínnneysla áhrif á velliðan unglinga? Væri hægt að finna eitthvað annað í staðinn fyrir 

orkudrykki? Hvernig getur koffín haft áhrif á þroskaferil unglinga? 

 Ræktun án moldar, kostir og gallar!  

 Hvernig getur umhverfið haft áhrif á heilsuna? 

Teymið sem sá um skipulag og utanumhald var í góðu 

sambandi við leiðbeinendur og haldnir voru stuttir 

örfundir til að taka stöðu mála á meðan á verkefninu 

stóð. Teymið var sammála um að verkefnið hefði 

gengið vonum framar og leggur til að samskonar 

verkefni verði fastur liður í námi nemenda í 10. bekk. Í 

umræðum á kennarafundi í júní 2018 kom fram skýr 

stuðningur við þessa hugmynd. Samstarf við 

Vídalínskirkju, þar sem kynningarfundur fyrir 

nemendur fór fram, sem og samstarf við Ásgarð, þar 

sem sýning á lokaverkefnunum fór fram, var frábært 

og standa vonir til að geta haldið samstarfinu áfram. 

Fjölmargir foreldrar lögðu leið sína í Ásgarð til að skoða 

verkefnin og var samhljómur í áliti þeirra að um framúrskarandi vinnu væri að ræða. Með það fyrir augum má 

stefna að lengri sýningartíma fyrir aðstandendur og jafnvel auglýsa viðburðinn enn frekar. Leiðbeinendur mátu 

verkefnið með stuttri könnun sem lögð var rafrænt fyrir að verkefni loknu. Niðurstöður sýndu að bæði 

undirbúningur kennara og vinna þeirra með nemendum var vel skipulögð og gekk vel. Þeir telja að langflestir 

nemendur hafi sýnt áhuga á verkefnu. Það sem kom fram að mætti laga var að sýningin sjálf ætti að vera opin 

samnemendum og aðstandendum á sama tíma en svo var ekki að þessu sinni. Einróma niðurstaða var að 

verkefninu skyldi haldið áfram enda útfærslur nemenda á rannsóknarverkefnum sínum metnaðarfullar og 

stórglæsilegar í langflestum tilvikum. Það sem kom flestum á óvart var áhugi og metnaður nemenda fyrir 

verkefninu. 

Garðabær, júní 2018 

Ingibjörg Anna Arnarsdóttir, aðstoðarskólastjóri 
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Nemendur í 10. bekk kynna lokaverkefnið sitt. 

 

FORVARNARÁÆTLUN 
Í öllu daglegu starfi Garðaskóla er unnið að því að byggja nemendur upp til jákvæðra viðhorfa og heilsusamlegs 

lífs. Forvarnarstarf er ekki alltaf sýnilegt, það felst ekki bara í krassandi fyrirlestrum á sal. Grundvöllur allra 

forvarna eru góð samskipti og traust milli aðila. Við verjum unglinga gegn áhættuhegðun með því að hlúa vel að 

sjálfsmynd þeirra og félagslegum samskiptum, gleðjast með þeim í daglegu starfi og grípa þau og styðja ef og 

þegar þau lenda út af sporinu. 

Forvarnaráætlun Garðaskóla er aðgengileg á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-

efni/forvarnaraaetlun/. Áætlunin tekur á þremur megin þáttum: 

 Forvarnir á sviði velferðar, kynheilbrigðis og jafnréttis 

 Forvarnir gegn notkun áfengis, tóbaks og annarra fíkniefna 

 Forvarnir á sviði netnoktunar 

Hvert svið áætlunarinnar er greint í afmörkuð viðfangsefni og unnið er með þau á þemadögum og í öllu daglegu 

starfi. Forvarnarvika Garðabæjar er mikilvægt tækifæri á hverju hausti til að beina athyglinni sérstaklega að 

ákveðnum forvarnarverkefnum og hefur Garðaskóli tekið virkan þátt í henni. 

http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/forvarnaraaetlun/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/forvarnaraaetlun/
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Í forvarnarviku 2017 ræddu nemendur notkun snjalltækja og fyrirmynd foreldra í þeim efnum 

 

Forvarnaráætlun og einstök mál eru unnin í nánu samstarfi skólans og félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar. 

Samráð er einnig haft við fjölskyldusvið Garðabæjar og forvarnarnefnd. Stjórnendur fylgjast vel með niðurstöðum 

könnunarinnar „Ungt fólk“ og mikilvægt hefur verið að fá niðurstöður unnar sérstaklega fyrir Garðabæ. Í 

niðurstöðum könnunar sem lögð var fyrir nemendur í 8. – 10. bekk í febrúar 2018 sést að áhættuhegðun meðal 

unglinga í Garðabæ er afar lítil. Þó er hún örlítið meiri en verið hefur síðustu ár og því er afar mikilvægt að 

foreldrar, skóli og félagsmiðstöð séu á tánum og þétti netið kringum unglingana í bænum. Hver einstaklingur 

skiptir öllu máli og skólinn hefur metnað til að halda stöðunni í því lágmarki sem verið hefur frá árinu 2010. Það 

sem helst þurfti að fylgjast með á skólaárinu voru rafrettu reykingar og kannabis neysla. 

Haustið 2017 urðu nemendur og starfsfólk vör við að nemendur reyktu rafrettur á salernum skólans. Skólastjóri 

sendi erindi heim til allra foreldra í nóvember þar sem bent var á að rafrettunotkun væri brot á skólareglum og 

að nemendum væri vísað heim ef þeir yrðu uppvísir að slíku á skólatíma. Nokkur mál af þessu tagi komu upp á 

haustönn og var í öllum tilfellum farið vel yfir málið með forráðamönnum. Í kjölfarið fækkaði mjög áberandi þeim 

tilvikum þar sem áhyggjur voru af því að þessar reykingar færu fram innan skólans. Á vorönn voru skólareglur 

endurskoðaðar í skólaráði og breyting gerð til að þær ávörpuðu neyslu á rafrettum skýrar. 

Erfiðara hefur reynst að fylgjast með neyslu á kannabisefnum enda er hún að öllum líkindum minni og fer fram 

utan skólans. Mikilvægt er þó að allir starfsmenn skóla og félagsmiðstöðvar séu meðvitaðir um hættuna á því að 

unglingar hefji neyslu á kannabisefnum og kunni að lesa í vísbendingar um slíkt. 

Tvö mikilvæg forvarnarverkefni voru sett á laggirnar í skólanum og félagsmiðstöð á skólaárinu 2017-2018: 

Nördaklúbbar og Saumaklúbbur í 10. bekk. 

Nördaklúbbar Garðalundar voru stofnaðir til að virkja nemendur sem glíma við félagslega einangrun. Með því að 

skapa þessum unglingum sameiginleg verkefni í ákveðnum spilum og leikjum tókst að ná undraverðum árangri 

með mjög viðkvæmum hópi. Mat á verkefninu við loka skólaárs var mjög jákvætt og lögðu foreldrar sérstaklega 

áherslu á að þetta verkefni yrði að lifa og dafna áfram innan skólans. Í umsögn frá einu foreldri segir: „Það er 

algjörlega ómetanlegt fyrir barn/ungling sem hvergi hefur fundið sig í hópastarfi og/eða íþróttum að hafa aðgang 

http://www.rannsoknir.is/is/heim/
http://gardaskoli.is/library/Files/Innra_mat/Ungt%20f%C3%B3lk%20Gar%C3%B0ab%C3%A6r%202017%208-10%20bekkur.pdf
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að svona klúbbi. Breytingarnar sem krakkar á þessum aldri upplifa eru miserfiðar einstaklingum og margir sem 

upplifa sig öðruvísi og passa ekki inn í hefðbundið hópastarf. Engir foreldrar vilja sjá barnið sitt utangátta og við 

vitum öll hvað félagslegur þroski er mikilvægur akkúrat á þessum árum.“ Annað foreldri segir: „Þarna koma saman 

krakkar sem eiga ekki endilega samleið með flestum samnemendum sínum og/eða hafa þarna sömu áhugamál 

og þurfa ekki að skammast sín eða vera hrædd um að gera mistök, segja eitthvað vitlaust og vera dæmd af því. 

Þarna mátt þú vera þú sjálfur. Það er kannski það besta, þarna mátt þú bara vera þú sjálfur. Og það er bara töff 

að vera nörd!“ Forsvarsmaður Nördaklúbbanna var Arnar Hólm Einarsson aðstoðarforstöðumaður Garðalundar. 

Saumaklúbburinn var stofnaður af aðstoðarskólastjóra til að virkja nokkra nemendur í 10. bekk sem starfsfólki 

skóla og félagsmiðstöðvar hafði gengið illa að ná jákvæðu sambandi við. Klúbburinn hittist vikulega í textílstofunni 

og þar var hannað, saumað og spjallað. Nokkrir meðlimir klúbbsins sóttu um á fatahönnunarbrautum 

framhaldsskólanna við útskrift og stefna á starfsframa á því sviði. Það væri kannski ekki í frásögu færandi nema 

fyrir þá staðreynd að í Saumaklúbbnum 2017-2018 voru bara strákar. 

JAFNRÉTTI Í STARFI SKÓLANS 
Jafnréttisstefna Garðaskóla (sjá http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/jafnrettisstefna/) hefur 

verið óbreytt frá samþykkt hennar árið 2012. Hún setur skólanum almenna stefnu í málefnum nemenda, 

starfsmanna og skólasamfélagsins. Það sem hæst bar í jafnréttismálum Garðaskóla árið 2017-2018 var 

eftirfarandi.  

Kristján Hrafn Guðmundsson íslenskukennari gegndi áfram hlutverki jafnréttisfulltrúa. Hann fylgdist með daglegri 

umræðu á sviði jafnréttismála innan skólans og tók upp óformlega umræðu með nemendum. Kristján Hrafn 

gegndi einnig sérstöku hlutverki sem talsmaður þeirra starfsmanna sem ennþá eru að læra íslensku og hitti þá í 

umræðu og íslenskukennslu tvisvar í viku. 

Jafnréttisfulltrúi lagði drög að dagskrá jafnréttisþings sem haldið var 21. nóvember 2017 og skipulagði þingið 

ásamt stjórnendum skólans. Dagurinn heppnaðist mjög vel og voru nemendur og starfsfólk ánægt með 

fjölbreytta dagskrá og góða umræðu. Allir árgangar horfðu á brot úr leiksýningunni Smán, sem Þjóðleikhúsið sýndi 

haustið 2017. Verkið er verðlaunað átakaverk um sjálfsmynd og sjálfsvitund okkar í fjölmenningarsamfélagi 

nútímans. Leikarar úr sýningunni ræddu svo við nemendur um málefnið. Fulltrúar ýmissa félagasamtaka og 

verkefna héldu málstofur sem nemendur gátu valið sig inn á. Gestirnir sögðu frá starfi sínu og jafnréttisbaráttu, 

þ.á m. Samtökin ´78, Amnesty International, Jafningjafræðslan, Stígamót, Félag múslima og Siðmennt. Einnig 

sögðu sögu sína ungar konur sem barist hafa fyrir réttindum flóttafólks á Íslandi, einstaklingar sem orðið hafa 

fyrir hatursorðræðu og einn fyrrverandi nemandi Garðaskóla, Andrea Urður Hafsteinsdóttir, sem glímt hefur við 

kvíða og þunglyndi.  Auk þátttöku í málstofunum gátu nemendur unnið að gerð jafnréttistímalínu, lagt sitt af 

mörkum í svokallaðri „afurðastofu“ og keppt í spurningakeppni um jafnrétti þar sem krakkar úr nemendaráði 

héldu um stjórnartaumana og stóðu sig með mikilli prýði. 

Stjórnendur Garðaskóla og Garðalundar áttu áfram reglulegt samtal um stöðu jafnréttismála. Starfsfólk 

Garðalundar hefur markvisst unnið að því að virkja nemendur í umræðu um jafnréttismál, beina athyglinni í átt 

að jafnrétti og gegn staðalmyndum. Feministafélag Garðalundar var stofnað á árinu og varð áberandi í starfi 

skólans. Félagið hengdi reglulega upp plaköt með fullyrðingum og spurningum um jafnréttismál. Einnig stóð 

félagið að því að gera dömubindi og tíðatappa aðgengilegri fyrir nemendur skólans. Yfirlýstir feministar í 

nemendahópnum urðu fyrir nokkru áreiti frá öðrum nemendum vegna afstöðu sinnar og sýnir það vel þörfina 

sem til staðar er fyrir feministafélagið. Starfsfólk skólans og Garðalundar mun áfram styðja félagið til góðra verka, 

enda á það heiðurinn að því að koma umræðu um jafnréttismál innan skólans á nýtt og hærra stig. 

Jafnréttisfræðsla fer fram á skipulegan hátt í skólanum. Samfélagsfræðideild skólans dregur þar vagninn með 

árlegum verkefnum með nemendum. Umsjónarkennarar gegna lykilhlutverki í að halda uppi umræðu um 

jafnrétti og skólabrag og vinna gegn einelti í skólanum. Kennslustundir þar sem farið er yfir eineltisáætlun og 
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áhersla lögð á rétt allra nemenda til að njóta virðingar eru fastur liður í öllum bekkjum við upphaf skólaársins. 

Auk þess vinna umsjónarkennarar með sjálfsmynd og félagsþroska nemenda allt skólaárið. Allir kennarar sóttu 

námskeið hjá Vöndu Sigurgeirsdóttur í tengslum við forvarnarviku Garðabæjar og þar voru kynnt gagnleg tæki til 

að vinna gegn fordómum og neikvæðum samskiptum milli nemenda og milli nemenda og kennara. Framhald 

verður á fræðslu á þessu sviði til kennara skólaárið 2017-2018. Nánar um kennsluskipulag má lesa í 

námsáætlunum skólans, sjá http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/.   

Í skólanum er almenn áhersla lögð á gagnrýnið hugarfar og er því beitt á námsefni, daglega umræðu og atvik sem 

upp koma í skólastarfi eða almennum fréttum. Þetta gagnrýna hugarfar er lykilatriði til að vinna gegn því að 

starfið festist í neikvæðu fari og að álitamál, á sviði jafnréttis sem öðrum sviðum, séu tekin til athugunar þegar 

þörf er á. Í skólanum eru nemendur þjálfaðir markvisst í samræðufærni í 8. og 9. bekk auk þess sem þeir eru 

virkjaði í gagnrýna umræðu í flestum faggreinum. Áætlun í samræðufærni má lesa á vef skólans: 

http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/. Náms- og starfsfræðsla skólans er öflug og árið 2017-2018 var eins 

og síðustu ár lögð sérstök áhersla á að kynna iðn- og tæknigreinar til allra nemenda. Sérstök áhersla er lögð á að 

laða stúlkur að þessum greinum t.d. með því að kynjaskipta valgreinum í forritun og hönnun. Hópi stúlkna í 9. 

bekk var boðið á forritunarhátíð í Háskólanum í Reykjavík eins og undanfarin vor, sjá 

http://gardaskoli.is/forsida/frettir/frett/2017/05/02/Stelpur-i-9.-bekk-thatttakendur-i-Stelpur-og-taekni/. Í 

ákveðnum náms- og starfsfræðsluverkefnum, t.d. heimsókn nemenda í Tækniskólann er hópum kynjaskipt því 

það ýtir undir að bæði stelpur og strákar komist að með spurningar sínar um efnið. 

Við útskrift vorið 2018 var kynjakvóti á þær viðurkenningar sem veittar voru til nemenda fyrir þarft framlag og 

góðan árangur. Starfsmenn skólans telja mikilvægt að beina athygli að framúrskarandi árangri nemenda og er 

viðurkenningarathöfnin bæði fjölbreytt og skemmtileg eins og sjá má á fjölda þeirra nemenda sem raðast á sviðið 

við þetta tækifæri, sjá frétt frá útskrift á vef skólans: 

http://gardaskoli.is/forsida/frettir/frett/2018/06/12/Utskrift-10.-bekkjar-Gardaskola-2018/.  

Haustið 2018 verður unnið að því að aðgerðarbinda jafnréttisstefnu skólans og uppfæra hana eins og þörf er á, 

enda kominn langur tími frá samþykkt hennar og síðustu endurskoðun. 

NIÐURSTÖÐUR INNRA MATS 
Fréttir af daglegu starfi skólans voru að venju birtar á vef skólans. Þrjú fréttabréf voru gefin út, eitt í upphafi 

skólaárs, annað í tilefni af forvarnarviku Garðabæjar og þriðja í janúar 2018. Fréttabréf skólans eru rafræn og 

aðgengileg á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/frettabref/. Lestur á fréttabréfinu jókst á skólaárinu 

og er það jákvætt þar sem bréfið miðlar mikilvægri samantekt á starfi skólans. 

Innra mat Garðaskóla tekur mið af þeim áherslum sem settar eru fyrir starfið hvert skólaár. Þegar áherslur eru 

valdar er horft til fjögurra þátta: nemenda og námsins, kennslu, starfsmanna og skólasamfélagsins.  

Kannanir eru lagðar fyrir til að fylgjast með stöðu mála. Á skólaárinu 2017-2018 voru kannanir Skólapúlsinsins 

(http://skolapulsinn.is/) lagðar fyrir nemendur í október og apríl og starfsfólk í mars. Skýrsla um niðurstöður 

þessara kannana eru birtar á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/innra-mat-2017-

2018/. Á vefnum voru einnig birtar stuttar skýrslur um stöðu læsisskimana í skólanum og var þetta gert 

sérstaklega til að fylgja eftir innleiðingu á læsisstefnu skólans.  

Helstu niðurstöður starfsmannakönnunar Skólapúlsins voru: 

 Fleiri starfsmenn en áður segjast hafa orðið fyrir áreitni, aðallega frá nemendum og forráðamönnum. 

 Einelti meðal starfsmanna er langt undir landsmeðaltali en einn starfsmaður upplýsir þó um slíkt. 

 Starfsandi góður. 

 Langþreytt óánægja með aðstöðu starfsmanna á kaffistofu og salernum. 

http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/
http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/
http://gardaskoli.is/forsida/frettir/frett/2018/06/12/Utskrift-10.-bekkjar-Gardaskola-2018/
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/frettabref/
http://skolapulsinn.is/
http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/innra-mat-2017-2018/
http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/innra-mat-2017-2018/
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 Ánægja með stjórnun skólans, gagnsemi starfsmannasamtala og faglegan stuðning stjórnenda við 

kennara. 

 Upplýsingaflæði má bæta innan skólans. 

 Trú kennara á eigin getu hefur minnkað lítillega. 

 Aukin fjölbreytni í námsmati og minni áhersla á próf. 

 Einstaklingsmiðun í kennslu er að mati kennara að aukast. 

Stjórnendur munu áfram leggja áherslu á að bæta og þétta upplýsingaflæði innan skólans. Þung áhersla verður 

lögð á að fá úrbætur varðandi aðstöðu starfsmanna á árinu 2019. Stutt verður ennþá betur við kennara með 

innlitum í kennslustundir, leiðbeinandi samtölum milli kennara og stjórnenda og lærdómsgöngum milli fagdeilda. 

Helstu niðurstöður nemendakönnunar: 

 Ánægja nemenda af lestri er ennþá undir meðaltali og minnkar eftir því sem líður á skólaárið. 

 Þrautseigja nemenda í námi er marktækt yfir landsmeðaltali, bæði hjá stelpum og strákum. 

 Fleiri nemendur en áður segjast upplifa áhyggjur og streitu. Helstu orsakir eru álag í námi t.d. vegna 

prófa og álag í íþróttaiðkun. 

 Sjálfsálit nemenda í 10. bekk var marktækt undir landsmeðaltali, en í 8. og 9. bekk voru niðurstöður yfir 

landsmeðaltalinu. 

 Einelti var yfir landsmeðaltali í 10. bekk en svipað landinu í 8. og 9. bekk 

 Agi í kennslustundum hefur minnkað. 

 Ánægja með frelsi innan skólans, gæði kennslu og stuðning starfsmanna. 

 Ánægja með félagslíf skólans. 

Þegar niðurstöður októberkönnunar Skólapúlsins birtust fóru stjórnendur og námsráðgjafar vel yfir stöðuna því 

ljóst var að ástæða var til að hafa áhyggjur af aukinni vanlíðan og einelti, sérstaklega í 10. bekk. Brugðist var við 

með því að fylgja málum sem voru í vinnslu betur eftir og bæta við úrræðum fyrir nemendur sem voru ekki í 

jákvæðu samstarfi innan skólans. Að mati stjórnenda tókst að bregðast við alvarlegasta vandanum, minnka 

neikvæð samskipti í hópnum og útskrifa nemendur úr 10. bekk í góðri sátt. Læsisteymið mun áfram rýna í þann 

vanda sem birtist með litlum áhuga nemenda á læsi og leita allra leiða til úrlausna. 

Í janúar til mars komu allir starfsmenn í starfsmannasamtal til skólastjóra. Helst var rætt um nám og kennslu, 

stjórnun skólans, starfsaðstæður og starfsþróun í samtölunum og birti skólastjóri samantekt á niðurstöðum á 

kennarafundi í apríl 2018. Samantektina má lesa á vef skólans:  

http://gardaskoli.is/library/Files/Innra_mat/Samantekt%20%C3%A1%20ni%C3%B0urst%C3%B6%C3%B0um%20

vor%202018.pdf  

Í kjölfar samráðsfunda heimila og skóla í október og janúar draga deildarstjórar saman helstu niðurstöður funda 

umsjónarkennara með foreldrum og nemendum. Á skólaárinu lýstu foreldrar almennt mikilli ánægju með starf 

skólans og ferðakerfið. Talsvert var rætt um Innu sem bæði starfsfólk og foreldrar voru að kynnast í fyrsta sinn. 

Almenn gekk fólki vel að læra á kerfið en ástundunarskráning eins og skólinn setti upp í kerfinu þótti óskýr. Á 

samráðsfundunum kom fram gagnrýni á námsmat í íþróttum og að nemendur í 9. bekk hefðu ekki fengið það val 

sem þeir sóttu um. 

http://gardaskoli.is/library/Files/Innra_mat/Samantekt%20%C3%A1%20ni%C3%B0urst%C3%B6%C3%B0um%20vor%202018.pdf
http://gardaskoli.is/library/Files/Innra_mat/Samantekt%20%C3%A1%20ni%C3%B0urst%C3%B6%C3%B0um%20vor%202018.pdf
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Starfsmenn héldu öskudaginn hátíðlegan 

ÁHERSLUR 2017-2018: NÁM OG KENNSLA 

Stefnt var að því að vinna að eftirfarandi atriðum á skólaárinu: 

 Öflugri umsjónarkennslu 

 Leiðsagnarmat 

 Jafnrétti í Garðaskóla 

 Læsi 

 Uppbygging upplýsingavers 

 

ÖFLUGRI UMSJÓNARKENNSLA 

Tvennt bar hæst í því starfi sem miðaði að því að efla umsjónarkennslu í skólanum og gera hana markvissari: 

 Kennarar sátu í upphafi skólaárs námskeið um bekkjaranda hjá Vöndu Sigurgeirsdóttur sem starfar hjá 

KVAN. Í kjölfarið miðluðu deildarstjórar, sem setið höfðu námskeiðið „Verkfærakistan” hjá KVAN vorið 

2017, kennurum úr þeim gagnabanka og fylgdu því eftir að aðferðir væru nýttar með nemendum. 

 Deildarstjórar nemenda ásamt kennsluráðgjafa stýrðu þróunarverkefninu „Stafræn borgaravitund“ þar 

sem ýmis kennslutæki voru prófuð til að efla námskrá skólans á þessu sviði og styrkja nemendur í ábyrgri 

notkun á vefmiðlum og snjalltækjum. Skýrsla um þróunarverkefnið er aðgengileg á vef skólans: 

http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/throunarverkefni/  

LEIÐSAGNARMAT 

Í upphafi vetrar tók Elena Einisdóttir að sér að stýra verkefninu um leiðsagnarmat í Garðaskóla og vera í stýrihópi 

grunnskóla í Garðabæ um sama mál. Í október bættist svo Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir við hópinn en 

Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri er ábyrgðarmaður verkefnisins og sótti um styrk sem grunnskólarnir í 

Garðabæ fengu í sameiningu úr Þróunarsjóði grunnskólanna. 

http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/throunarverkefni/
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Í upphafi vetrar skiluðu allar fagdeildir skólans inn greinargerð um hvar deildirnar væru staddar varðandi hlut 

leiðsagnarmats í námi og kom þar í ljós að allir voru að gera eitthvað en það var þó misjafnt hversu langt vinnan 

var komin eftir deildum.  

Í nóvember kynntu Elena, Kristjana og Brynhildur það sem liggja átti fyrir í leiðsagnarmati fyrir árið með það fyrir 

augum að efla hlut þess innan skólans. Farið var yfir það sem átti að gera í hverjum mánuði á skólaárinu varðandi 

leiðsagnarmat. Tekin voru dæmi um mismunandi leiðsagnarmat sem er notað í skólanum. 

Í janúar skiluðu allar deildir skólans inn lýsingu á því leiðsagnarmati sem er nú þegar til staðar í deildunum og 

komu með hugmyndir að því sem þær hugðust vinna að á næsta ári.  

Í desember var sett upp lærdómsganga á bókasafni skólans þar sem fagdeildir sýndu vinnu sem tengist 

leiðsagnarmati og kennarar gengu á milli og kynntu sér vinnubrögð í ólíkum deildum. 

Stýrihópur verkefnisins í Garðabæ fór í kynnisferð til London í janúar 2018 og heimsótti Langford Primary School 

þar sem nýr skólastjóri hefur náð undraverðum árangir í innleiðingu á leiðsagnarmati. Elena og Kristjana Fjóla 

fóru báðar í þessa ferð og sögðu öðrum kennurum frá henni á kennarafundi í febrúar. Sýndu þær margvísleg 

dæmi um aðferðir við leiðsagnarmat. Einnig kynntu þær hugmynd um að taka upp annað hugtak fyrir 

vinnubrögðin, þ.e.a.s. leiðbeinandi kennsluhættir í stað leiðsagnarmats. Féll þessi hugmynd í góðan jarðveg og 

virðist hafa skýrt þessa vinnu betur en áður.  

Það er langt í land hjá sumum deildum/kennurum að leiðbeinandi kennsluhættir séu stundaðir í öllum tímum. 

Hins vegar eru mjög margir nú þegar að beita þessum kennsluháttum og því verður hægt að byggja áframhaldandi 

þróun á þeim grunni. Í ágúst 2018 kemur Seamus Gibbons skólastjóri Langford Primary School til íslands og heldur 

fyrirlestur fyrir alla kennara í bænum. Verður fróðlegt að sjá hvort fyrirlesturinn hvetji ekki kennara enn frekar 

áfram í átt að leiðbeinandi kennsluháttum. 

Garðabær, júní 2018 

Elena Einisdóttir stærðfræðikennari og Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir samfélagsfræðikennari 

 

LÆSI - SKÝRSLA LÆSISTEYMIS 
Staða læsis og lesfimi í upphafi skólaárs 

Við upphaf skólaárs var kallaður saman stór fundur læsisteymis og fagstjóra til að kanna með hvaða hætti væri 

verið að efla læsi innan skólans. Á þeim fundi kom fram að vinna með orðaforða og lesskilning fer fram í öllum 

greinum og með ólíkum hætti. Engin grein er þó að kenna lestur sem slíkan þó að unnið sé markvisst með texta 

og nemendur lesi mikið.  

Niðurstöður lesfimiprófa frá því í maí 2017 gáfu tilefni til þess að hafa áhyggjur af stöðu leshraða hjá nemendum 

Garðaskóla og grípa til aðgerða. Samkvæmt þessum lesfimiprófum var allt of stórt hlutfall nemenda undir 

lágmarksviðmiðum MMS og mjög fáir nemendur gátu lesið yfir hæstu mörkum sem stofnunin hefur sett. 
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Í Garðaskóla voru 35% nemenda sem lásu hægar en lægstu viðmið segja til, en ættu að vera 10% og aðeins 1% 

nemenda las meira en 210 orð á mínútu en ætti skv. viðmiðum að vera 25%. Staðan var í raun grafalvarleg og 

mörg tækifæri til framfara. 

Gerðar höfðu verið tilraunir með að setja yndislestur inn í töflu síðan í janúar 2016 en fyrir þetta skólaár var 

ákveðið að fastsetja 20 mínútur á hverjum degi í yndislestur í stundatöflu, alltaf á sama tíma dagsins, undir 

verkstjórn umsjónarkennara. Áður höfðu þessir tímar verið fljótandi í töflunni og enginn sérstakur kennari sem 

sá um utanumhald.  

Markmið þessara tíma er að nemendur öðlist meiri lestrarhraða, efli orðaforða og læri að sjá lestur sem tegund 

afþreyingar. Til viðbótar við þessa breytingu voru sett fram markmið haustið 2017 um mælanlegar framfarir í 

lesfimi þannig að Garðaskóli næði markmiðum MMS fyrir vorið 2019:  

 
Maí 
2017 

Maí 

2018 

Maí 

2019 

Hlutfall nemenda sem ekki nær lágmarksviðmiði 
35% 20% 10% 

Hlutfall nemenda sem les 210 orð á mínútu eða 

meira 
1% 10% 25% 

 

Skipulag yndislestrartíma og niðurstöður könnunar kennara í október og júní 

Fagstjóri yndislestrartíma var Tryggvi Már, deildarstjóri. Á starfsdögum að hausti var lögð fram verklýsing 

yndislestrarkennara og hlutverk þeirra var þríþætt:  

 sjá til þess að nemendur fengju einstaklingsáætlanir þar sem þeir settu sér markmið í lesfimi og 

leshraða.  

 tryggja að allir nemendur settu sér markmið í lesfimi og hraða og fylgdust sjálfir með eigin framförum 

 afhenda nemendum lestrardagbækur og fylgja því eftir að nemendur nýttu sér þær til þess að halda 

utan um lestur og markmið. 

Að öðru leyti var hlutverk kennara fólgið í að vera nemendum sínum fyrirmynd, lesa sjálfir, ráðleggja nemendum 

með bókaval og kenna nemendum að mæla leshraða.  
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Í október var lögð fyrir könnun meðal kennara þar sem grennslast var fyrir um það hvernig þeim gengi að 

framfylgja þessum verkefnum. Meðal þess sem fram kom í þeirri könnun var að umsjónarkennarar voru jákvæðir 

gagnvart verkefninu og voru þess fullvissir að það myndi skila nemendum árangri. Þar kom einnig fram að innan 

við helmingur kennara hafði yfirfarið markmið nemenda sinna og ekki miðlað upplýsingum um þessi markmið 

heim á samráðsfundi í október. Helstu hindranir sem kennarar nefndu í framkvæmd tímanna var að of margir 

nemendur væru bókalausir og að agastjórn væri erfið. Fáir nemendur trufluðu of mikið.  

Fagstjóri benti á leiðir til þess að vinna á þessu: 

 Samtal heim um vinnufrið og benda foreldrum á að nemendur væru bókalausir. 

 Benda á bókasafn bæjarins og bókasafn skólans. 

 Skrá vanvirkni og skort á námsgögnum í Innu. 

 Taka einn umsjónartíma í bókafund þar sem nemendur geta sagt frá skemmtilegum bókum og gefið 

öðrum hugmyndir um lesefni. 

Að auki var búið til inngrip fyrir þá nemendur sem mældust undir mörkum, svokallaður „Heimilispakki“ sem var 

6 vikna æfingaferli, byggt á textum af Skólavefnum. Nemendur áttu að hlusta á og lesa stutta texta af vefnum og 

svara svo spurningum um textann. Umsjónarkennarar sáu um að koma nemendum inn í þetta verkefni og var því 

langoftast vel tekið. 

Könnun meðal kennara var svo endurtekin í júní og við samanburð á gögnum má sjá að lestrardagbók og 

markmiðssetning gekk áfram illa. Langstærstur hluti kennara taldi lestrardagbók óþarfa og minnihluti kennara 

hafði yfirfarið markmiðssetningu nemenda. Það er hins vegar jákvætt að virkur lestími í kennslustundum virðist 

á uppleið og bókaleysi var minna vandamál eftir því sem leið á veturinn. Enn vantar töluvert upp á að 

umsjónarkennarar ræði yndislesturinn við heimilin en upplýsingar um niðurstöður lesfimiprófa voru afhentar 

með vitnisburðarblöðum við skólaslit að vori. 

Þróun lesfimi yfir skólaárið 

Þær aðgerðir sem gripið var til skiluðu miklum og marktækum árangri. Á meðfylgjandi mynd má sjá hvernig 

leshraði nemenda hefur aukist í þeim mælingum sem gerðar voru á skólaárinu:  
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Á þessari mynd má sjá að nemendum undir lágmarki hefur fækkað úr 35% í 20% og þar er skólinn á áætlun. Í hópi 

nemenda yfir lágmarki fjölgar úr 61% í 71% sem er meira en áætlun gerði ráð fyrir. Fjöldi nemenda yfir 210 orðum 

á mínútu fjölgar úr 4% í september (var 1% í maí 2017) og í 9%. Þar vantar eitt prósentustig upp á að markmiði 

áætlunar hafi verið náð.  

Þegar skoðaðar eru framfarir nemenda sem höfðu mælst undir viðmiðum í mælingu í september og fengu 

„Heimilispakkann“ er ljóst að það inngrip og aðhaldið sem pakkinn veitti skilaði þeim nemendum góðum árangri. 

Vinna í lesfimi snýst um framfarir en ekki endanlegan leshraða og þótt þessir nemendur næðu ekki allir 

lágmarksviðmiði sýndu langflestir framfarir og á eftirfarandi mynd má sjá meðaltal framfara, skipt eftir árgöngum:  

 

Það er því mikilvægt að nota þetta verklag áfram: 20 mínútna yndislestur á dag, reglulegar mælingar á lesfimi 

allra nemenda og inngrip fyrir þá nemendur sem mælast undir viðmiðum. 

Tillögur til úrbóta 

Þó svo að verklagið hafi skilað árangri voru nokkur atriði sem læsisteymi vill gjarnan að verði tekin til athugunar 

og úrbóta:  

 Markvissari þjálfun á lesskilningi, þar sem sett eru inn verkefni, t.d. frá íslenskudeild sem þjálfa 

lesskilning og orðaforða. 

 Að sett séu inn reglulega verkefni sem þjálfa orðaforða með hlustun og áhorfi.  

 Að yndislestur verði truflaður minna en gert var með tilkynningum og öðrum verkefnum. 

 Að umsjónarkennarar taki aftur upp umræðu um markmiðssetningu og setji heimilin betur inn í þá 

vinnu.  

 Fá kennara með í vinnu við að útfæra lestrardagbók þannig að hún verði lifandi gagn. 

Garðabær, júní 2018 

Tryggvi Már Gunnarsson, deildarstjóri og fagstjóri yndislestrar 

Guðný Þóra Friðriksdóttir, deildarstjóri námsvers 
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UPPBYGGING UPPLÝSINGAVERS Í SKÓLANUM 

Sumarið 2017 var byggður rammi utan um nýtt upplýsingaver í skólanum eins og nefnt var fyrr í þessari ársskýrslu. 

Ekki náðist að fá fjármagn til að innrétta rýmið en allri hönnunarvinnu var lokið á skólárinu og fjármagn tryggt til 

að ljúka framkvæmdinni sumarið 2018. Í skýrslum skólasafns og kennsluráðgjafa má lesa meira um áhrif þessa á 

starf skólans. 

ÁHERSLUR 2017-2018: STARFSMENN – VINNUUMHVERFI 

Stefnt var að því að vinna að eftirfarandi atriðum á skólaárinu: 

 Úrbætur á vinnuherbergjum fagdeilda, kaffistofu starfsmanna og salernisaðstöðu. 

 Úrvinnsla á athugasemdum kennara í bókun 1 í kjarasamningi kennara frá árinu 2017 

 Uppbyggingarstefnan – lifandi í starfinu 

 Tímalína stundatöflugerðar 

 

ÚRBÆTUR Á VINNUHERBERGJUM FAGDEILDA, KAFFISTOFU STARFSMANNA OG SALERNISAÐSTÖÐU 

Vinnuherbergi íslenskudeildar og ensku/dönskudeilda fengu nauðsynlega yfirhalningu sumarið 2018. Ný 

kerfisloft voru sett upp, veggir málaðir og gólfefni lagfærð. Ekki fékkst fjármagn til að endurnýja húsgögn á 

þessum vinnuherbergjum og þarf að vinna áfram að því. 

Vinnuherbergi kennara gegna gífurlega mikilvægu hlutverki. Þau skapa kennurum aðstöðu til samráðsfunda, 

öruggrar vörslu á trúnaðargögnum og aðstöðu til að undirbúa kennslu og vinna að námsmati. Garðaskóli er mjög 

þétt setinn og mjög margar kennslustofur bundar í kennslu frá 8.10-15.15 flesta daga vikunnar. Það þýðir að 

kennarar hafa ekki aðstöðu í kennslustofum sínum til undirbúningsstarfsins, sem er meira en helmingur af 

vinnutíma hvers kennara. Mikilvægt er að huga betur að þessu aðstöðuleysi kennara skólans og leysa úr því sem 

allra fyrst. 

ÚRVINNSLA Á ATHUGASEMDUM Í BÓKUN 1 Í KJARASAMNINGI KENNARA FRÁ ÁRINU 2017 

Í kjarasamningi félags grunnskólakennara við samband íslenskra sveitarfélaga sem í gildi var 1.12.2016 – 

31.11.2017 var bókun 1 sem kvað á um að kennarar og stjórnendur grunnskóla skyldu rýna í starfsaðstæður 

kennara og gera áætlun um úrbætur. Aðgerðaráætlun Garðaskóla ásamt ályktun kennara var skilað til 

skóladeildar 2. júní 2017. 

Skólastjóri Garðaskóli mat það svo að ein alvarlegasta athugasemdin sem kennarar gerðu í bókun 1 varðaði stærð 

nemendahópa í skólanum. Meðalstærð hópa hefur undanfarin ár verið um og yfir 25 nemendur. Þetta þýðir að 

nokkrir hópar hafa verið talsvert stærri og álag á kennara mikið. Stórir hópar taka mikið pláss og erfitt verður að 

skipuleggja sætaröðun og breyta vinnufyrirkomulagi í kennslustofum. Undirbúningur og úrvinnsla kennslu fyrir 

fjölmenna hópa er tímafrekari vinna heldur en fyrir fámenna hópa og einstaklingsmiðun verður erfiðari. 

Á skólaárinu 2017-2018 var meðalstærð hópa svipuð og verið hefur undanfarin ár. En við skipulag hópafjölda fyrir 

skólaárið 2018-2019 var forsendum breytt markvisst og hópum fjölgað til að fækka nemendum í hverjum hópi. 

Fjölgun nemenda við skólann auðveldaði þetta verkefni en einnig er ljóst að nokkurt svigrúm var til að fjölga 

hópum þar sem skólinn hefur ekki fullnýtt fjármagn til kennslu undanfarin tvö ár. Við stundatöflugerð fyrir 2018-

2019 sem lauk í júlí 2018 var ljóst að forsendubreytingin skilaði árangri og mun færri hópar verða yfir 25 

nemendum á næsta skólaári. 

UPPBYGGINGARSTEFNAN – LIFANDI Í STARFINU 
Farið var yfir hugsunarhátt og vinnureglur í anda uppbyggingarstefnunnar með starfsmönnum nokkrum sinnum 

á skólaárinu. Skólastjóri rifjaði upp grundvallaratriði á almennum kennarafundi að hausti og á fundum með 

skólaliðum var orðræða markvisst miðuð við að hvetja starfsmenn til að nálgast nemendur af skilningi og með 

lausnamiðuðu viðhorfi.  

http://gardaskoli.is/library/Files/Mat-a-skolastarfi/A%C3%B0ger%C3%B0a%C3%A1%C3%A6tlun%20vegna%20b%C3%B3kunar%201%20%C3%AD%20kjarasamningi%20grunnsk%C3%B3lakennara_vor%202017_BS-KF.pdf
http://gardaskoli.is/library/Files/Mat-a-skolastarfi/Sk%C3%BDrsla%20b%C3%B3kun%201_lokaeintak%20fr%C3%A1%20kennurum.pdf
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/uppbygging-arangursrika-leidin/
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Almennt eru samskipti nemenda og starfsmanna góð. Stjórnendur líta þó svo á að því ástandi verði að viðhalda 

á virkan hátt og munu því áfram halda samtalsfundi í starfsmannahópnum til að styrkja þá í jákvæðum 

samskiptum við nemendur. 

TÍMALÍNA STUNDATÖFLUGERÐAR 
Skólastjóri setti upp tímalínu fyrir þann feril sem stundatöflugerð skólans er. Margir starfsmenn koma að ferlinu 

og nemendur og forráðamenn hafa aðkomu að því líka með vali á valgreinum í 9. og 10. bekk. 

 
Tímalína fyrir stundatöflugerð Garðaskóla 

 

Lykilstarfsmenn hittust í janúar og fóru saman yfir tímalínuna, lagfærðu atriði sem ekki gengu nógu vel á síðasta 

skólaári og skerptu á tímasetningum og verkaskiptingu. Skemmst er frá því að segja að stundatöflugerð fyrir 

skólaárið 2018-2019 gekk snurðulaust fyrir sig og hafa töflur aldrei verið tilbúnar jafn snemma. Þessar úrbætur í 

verkferlinum auðvelda starf allra starfsmanna og skila betri stundatöflum fyrir nemendur og kennara. 

 

ÁHERSLUR 2018-2018: SKÓLASAMFÉLAGIÐ 

Stefnt var að því að vinna að eftirfarandi atriðum á skólaárinu: 

 Innleiðing á Innu 

 GERT verkefnið 

 Umhverfismál 

 Alþjóðlegt samstarf 

 

INNLEIÐING Á INNU 

Eftir talsverða ígrundun var tekin ákvörðun um að hætta notkun á námsumsjónarkerfinu Námfúsi og taka í 

staðinn upp notkun á Innu sem rekin er af Advania. Þróun á Námfúsi hafði ekki uppfyllt kröfur Garðaskóla um 

skýrleika í utanumhaldi um viðveru nemenda og almennan áreiðanleika. 

https://www.inna.is/
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Við val á nýju námsumsjónarkerfi skipti miklu máli fyrir Garðaskóla að fá kerfi sem réði við daglegt utanumhald 

en líka stundtöflugerð skólans. Skólinn hafði góða reynslu frá fyrri árum af notkun á stundatöflugerð Innu og 

raunin varð sú að það tók töflugerðarmann skólans ekki langan tíma að flytja vinnuna þangað frá Námfúsi. 

Garðaskóli gekk frá samningi við Advania um að fyrsta árið í notkun Innu yrði að kostnaðarlausu gegn því að 

starfsmenn skólans tækju þátt í að byggja upp þá þætti sem grunnskólar þurfa á að halda í námsumsjónarkerfi. 

Hildur Rudolfsdóttir kennsluráðgjafi var tengiliður skólans við Innu og hún ásamt Ingibjörgu Önnu Arnarsdóttur 

héldu utan um óskir starfsmanna skólans og sömdu við starfsfólk Innu um innleiðingu á nýjum þáttum í kerfinu. 

Fjöldi teymisfunda var haldinn á skólaárinu til að vinda þessari þróun áfram. 

Starfsfólki, nemendum og forráðamönnum gekk mjög vel að læra að umgangast Innu. Lítið þurfti að leiðbeina 

fólki um notkunina því viðmótið er skýrt og aðgengilegt.  

Sá þáttur sem erfiðast reyndist að ná sameiginlegum skilningi á var viðverukerfi skólans. Viðveruskráning Innu 

tekur mið af þörfum framhaldsskóla sem nýtt hafa kerfið í mörg ár. Stjórnendur Garðaskóla sáu tækifæri til að 

beina meiri athygli að viðveru nemenda í stað fjarverunnar og settu upp ástundunarskráningu þar sem bæði var 

horft til þess hversu hátt viðveruhlutfall nemenda var á hverjum tíma, en líka haldin skýr skráning á ástæðum 

fjarveru þegar svo bar undir. Þetta tvöfalda kerfi reyndist þó erfitt í vinnslu, bæði starfsmenn og forráðamenn 

rugluðust ítrekað og fundu ekki þær upplýsingar sem helst vantaði. Sá kvarði sem stjórnendur settu upp um 

ástundunareinkunnir var ekki í samræmi við almennan málskilning, t.d. var nemandi með 98% viðveru kominn 

niður í D í einkunn, vegna þess fjölda fjarvista sem þar lá að baki. Sumarið 2018 var því farið vel yfir viðverumálin, 

viðmið og birting upplýsinga endurskoðuð. Vonir stjórnenda standa því til að betri sátt verði um birtingu 

upplýsinga um viðveru nemenda á næsta skólaári. 

 
Starfamessa Garðaskóla desember 2017 

 

GERT VERKEFNIÐ – STARFSKYNNINGAR MEÐ ÁHERSLU Á RAUNVÍSINDA- OG TÆKNIGREINAR. 

Markmið GERT verkefnisins er að bjóða upp á lausnir (verkfærakistu) fyrir nemendur og kennara í grunnskólum 

sem geta leitt af sér aukna þekkingu og ekki síður áhuga á raunvísinum og tækni og þannig uppfyllt betur 

framtíðarþörf vinnumarkaðar. Samtök iðnaðarins, Menntamálaráðuneytið og Samband íslenskra Sveitafélaga 
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standa að verkefninu sem snýr að því að auka áhuga nemenda á raunvísindum og tækni, verkmenntun og störfum 

sem þeim tengjast (Skólar og tækni, 2018. http://gert.menntamidja.is/gert/).  

GERT verkefnið í Garðaskóla hefur tekið á sig ýmsar myndir sl. ár og höfum við nýtt hugmyndafræði verkefnisins 

að hluta og aðlagað það okkar skólastarfi. Nemendur í 10. bekk er sá hópur sem við höfum tengt við verkefnið að 

mestu, þá hafa 8. og 9. bekkur einnig notið góðs af verkefninu. Þau verkefni sem við nýtum okkur úr GERT eru 

starfskynningar fyrir nemendur, fyrirtækjaheimsóknir, stofnanaheimsóknir, Starfamessa og heimsóknir frá 

fagaðilum inn í skólann sem eru þátttökuaðilar í GERT. Á döfinni er að koma á enn frekara samstarfi við 

tæknifyrirtæki með það að markmiðið að leyfa nemendum að spreyta sig á raunverulegum verkefnum og öðlast 

skilning á því ferli sem þar fer af stað líkt og gerist í atvinnulífinu. Valáfanginn ,,Hönnun og tækni“ er hópur sem 

auðveldlega gæti farið inn í þetta samstarf. Þá býður Garðaskóli einnig upp á Iðnskólaval í Tækniskóla Íslands en 

sá skóli er einnig aðili að GERT verkefninu.  

Strax á haustmánuðum 2017 var hafin vinna við að mynda tengsl við fyrirtæki sem eru þátttökuaðilar í GERT. 

Einnig var hafinn undirbúningur við að tengjast fyrirtæki í tæknigeiranum með það að markmiði að koma á fót 

samstarfi milli fyrirtækisins og skólans með ákveðin verkefni í huga með nemendum í valfaginu Hönnun og tækni. 

Í desember héldum við Starfamessu þar sem við nýttum okkur sambönd innan GERT fyrirtækja sem og þátttöku 

forráðamanna. Í marsmánuði völdu nemendur í 10. bekk sér starfskynningu út frá áhuga. Eðlilega voru sumar 

heimsóknirnar vinsælli en aðrar en flestir fengu það sem þeir höfðu áhuga á. Í allt voru þetta 14 heimsóknir í 

fyrirtæki og stofnanir og þá fengum við einnig Team Spark og Verslunarmannafélag Reykjavíkur í heimsókn í 

tengslum við starfsfræðsluna. Þess má geta að Tækniskóli Íslands – skóli atvinnulífsins bauð öllum nemendum í 

10. bekk í heimsókn og voru nemendur mjög ánægðir með þá ferð. Þá fóru um 350 nemendur í 8. og 9. bekk í 

starfskynningar á vordögum, langflestir á vegum forráðamann en GERT verkefnið var m.a. nýtt til að koma þeim 

í starfskynningar sem ekki gátu útvegað sér sjálfir.  

GERT verkefnið var metið með því að leggja spurningalista fyrir alla hópa í 10. bekk. Um 80% nemenda svaraði 

könnuninni. Stór hluti nemenda eða um 96% eru jákvæðir í garð starfskynninga og um 70% væru til í fleiri 

heimsóknir. Niðurstöður sýna að nemendur eru langflestir ánægðir með að fara í starfskynningar og væru til í 

enn fleiri. Óánægjuraddir eru í algjörum minnihluta og því má draga þær ályktanir að verkefni sem þetta sé bæði 

fræðandi, áhugavekjandi og skemmtilegt fyrir stóran hóp nemenda í Garðaskóla.  

UMHVERFISMÁL: FULL FLOKKUN Á SORPI FYRIR VOR 2018 

Þeim mikilvæga áfanga var náð á skólaárinu að flokkunartunnur voru settar upp í starfsmannaálmu og matsölu 

nemenda. Þar með var komin full flokkun á öllu sorpi í skólanum með þátttöku allra nemenda, starfsmanna 

skólans, Garðalundar og Skólamatar. 

ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF 
Tvö alþjóðleg samstarfsverkefni voru í gangi 2017-2018. Enskudeildin hélt áfram áralöngu samstarfi við nokkrar 

evrópuþjóðir. Kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni og náttúrufræðideild skólans hófu þátttöku í Nordplus 

verkefni um umhverfismennt á norðurslóðum.  

Erasmus+ 2017 - 2019 

Haustið 2017 hlaut Garðaskóli styrk fyrir nýju Erasmus+ verkefni ásamt samstarfsskólum frá Þýskalandi, Ítalíu, 

Spáni, Finnlandi og Grikklandi. Verkefnið sem unnið verður 2017-2019 nefnist „ArtVentures in EUROPE - in search 

of common roots and perspectives” og felst í því að hver skóli velur ákveðið menningarsögulegt viðfangsefni og 

setur upp leiksýningu eða gerir stuttmynd byggða á verkinu. Í íslenska hluta verkefnisins kynnum við okkur 

Þrymskviðu, söguna á bakvið hana og norræna goðafræði. Nemendur skrifa svo handrit og gera stuttmynd þar 

sem að Þrymskviða er færð til nútímans. Hinn þáttur verkefnisins eru samskipti á netinu (Skype) og gagnkvæmar 

vikulangar nemendaheimsóknir milli nemenda í Garðaskóla annars vegar og nemenda samstarfsskólanna 

hinsvegar. Enska er vinnutungumálið í þessu verkefni og samskiptum. 

http://gert.menntamidja.is/gert/
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Starfsfólk og nemendur í Erasmus+ hópnum á Íslandi í apríl 2018 

 

Strax í upphafi var ákveðið að bjóða upp á Erasmus+ sem valáfanga fyrir nemendur í 9. bekk og voru nemendurnir 

jafnmargir og þeir erlendu nemendur sem heimsækja Garðabæ. Kennd var ein kennslustund á viku undir umsjón 

Sigríðar Önnu Ásgeirsdóttur, enskukennara, en auk hennar eru 5 aðrir kennarar í Erasmus+ teyminu. Nemendur 

unnu margvísleg hóp- og paraverkefni á ensku, m.a. um samstarfsskólana, um Garðabæ og Ísland og um norræna 

goðfræði, Þrymskviðu og Eddukvæðin. Verkefnin voru síðan kynnt fyrir erlendu gestunum þegar þeir komu til 

vikudvalar í lok apríl og fengu nemendur mikið hrós fyrir vinnu sína. Nemendur áttu líka í samskiptum við erlendu 

nemendurna í gegnum Skype og facebook og undirbjuggu heimsókn erlendu gestanna. Mario Kanzinger, sem er 

þýskur kvikmyndagerðamaður kom með þýsku gestunum, var með stutt námskeið fyrir erlendu og íslensku 

nemendurnar um það helsta sem þarf að hafa í huga við kvikmyndatökur s.s. hljóð, lýsingu og klippingu.  

Næsta skólaár verður framhald á þessari vinnu, þ.e. Erasmus+ valáfanginn verður tvær kennslustundir á viku fram 

að áramótum. Þá verður aðaláhersla lögð á gerð stuttmyndar sem byggir á Þrymskviðu og einning verða gerð 

nokkur stutt myndskeið til að gefa innsýn inn í hinar ýmsu hliðar sviðslista, s.s. viðtöl við fagfólk og þeirra störf, 

sem og vinnu nemenda í tengslum við verkefnið. 

Afraksturinn verður svo sendur til skólans í Þýskalandi þar sem Mario Kanzinger mun setja saman sameiginlegt 

myndband frá öllum skólunum.  

Skólaárið 2018-2019 munu nemendur Garðaskóla heimsækja þá unglinga sem voru gestir hjá þeim í apríl 2018 

og verða nemendaferðirnar eftirfarandi: 

8. – 14. október 2018  2 nemendur úr Garðaskóla heimsækja Eretria í Grikklandi  

19. – 26. nóvember 2018  4 nemendur úr Garðaskóla heimsækja Lleida á Spáni  

14. – 20. janúar 2019  3 nemendur úr Garðaskóla heimsækja Lahti í Finnland 

 1. – 8. apríl 2019   2 nemendur úr Garðaskóla heimsækja Bari á Ítalíu 

6. – 13. maí 2019    7 nemendur úr Garðaskóla heimsækja Teningen í Þýskalandi 

Garðaskóli hefur tekið þátt í evrópskum samstarfsverkunum í meira en 20 ár en þetta er í fyrsta skipti sem slíkt 

verkefni er valgrein. Að okkar mati hefur þetta fyrirkomulag reynst vel, því það auðveldar allt utanumhald, 

nemendur verða virkari þátttakendur þar sem þeir fá tækifæri til raunverulegra samskipta og vinna verkefni í 

alþjóðlegu samhengi. Þá má nefna að samstarfsskólarnir renna til okkar öfundaraugum að geta skipulagt 

verkefnið með þessum hætti. 

Garðabær, júní 2018 
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Halla Thorlacius og Sigríður Anna Ásgeirsdóttir, enskukennarar 

 

Nordplus 2018-2020 

Garðaskóli tekur þátt í Nordplus verkefninu Creative Environmental Education/ CEE Network árin 2018-2020, sem 

felur í sér nýtingu list- og verkgreina til að auka umhverfisvitund nemenda og þekkingu þeirra á mikilvægi 

umhverfisverndar. Hildur Rudolfsdóttir kennsluráðgjafir og Bettý Jónsdóttir fagstjóri í náttúrufræði stýra 

verkefninu í Garðaskóla. Þátttökuþjóðirnar í verkefninu eru Ísland, Finnland, Grænland, Noregur og Lettland en 

þessar þjóðir eiga það sameiginlegt að umhverfisvernd á Norðurslóðum hefur áhrif á lífsgæði fólksins í löndunum. 

Verkefninu er stillt upp sem samvinnuverkefni þvert á skólastig og eru samtök/háskóli ásamt grunnskóla 

þátttakendur fyrir hönd hverrar þjóðar. Aðstæður, þarfir og tækifæri til umhverfisverndar eru mismunandi í 

þessum löndum og því er það undir hverri þjóð að finna sinn þátttökugrundvöll og deila svo reynslu sinni með 

hinum.  

Garðaskóli einblínir á fræðslu og þátttöku nemenda í 2004 árgangi skólans. Veturinn 2017-2018 unnu nemendur 

myndbandaverkefni um íslenska dýrategund og hvaða áhrif loftslagsbreytingar gætu haft á hana í framtíðinni. 

Samantekt á verkefnum nemenda var sýnd á fyrstu vinnustofudögum CEE Network sem haldnir voru í Turku, 

Finnlandi febrúar 2018. Kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni og fagstjóri í náttúrufræði fóru fyrir hönd 

Garðaskóla til Finnlands, kynntu skólann og verkefnið og héldu vinnustofu um flokkun í anda hönnunarhugsunar 

(e. Design Thinking). Skólaárið 2018-2019 verður einblínt á flokkun plasts, hvaða áhrif það hefur á umhverfið og 

hvernig hægt er að nýta þessa takmörkuðu auðlind betur.  

 
Frá vinnustofunni „Recycle to make into something else: A design challenge“. 
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ÁRSSKÝRSLUR DEILDA 
Seinni hluti ársskýrslunnar samanstendur af skýrslum fagstjóra, deildarstjóra, náms- og starfsráðgjafa, 

kennsluráðgjafa og forstöðumanna skólasafns og Garðalundar. Þessar skýrslur segja frá daglegu starfi skólans og 

leggja á það mat. 

SKÝRSLA DEILDARSTJÓRA Á SVIÐI NEMENDAMÁLA 

Deildarstjórar á sviði nemendamála voru tveir við Garðaskóla skólaárið 2017-2018; Ásta Huld Henrysdóttir og 

Tryggvi Már Gunnarsson. Skólaárið 2017-2018 skiptu þau með sér verkum í öllum þeim störfum sem snúa að 

daglegu starfi nemenda. 

Deildarstjórar halda utan um dagskrá skólastarfs og upplýsingaflæði, eru tengiliðir allra aðila innan skólans og 

verkstýra umsjónarkennurum. Eins halda þeir utan um viðveru, námsframvindu og líðan nemenda og eru í 

samstarfi við forráðamenn og annað fagfólk varðandi þau mál ef þurfa þykir. Deildarstjórar koma að skipulagi 

samráðsfunda og sjá um skipulag og verkefnastjórn á uppbrotsdögum. Þeir sjá um skipulag prófa og eru tengiliðir 

við Menntamálastofnun, Tungumálaver og Tækniskólann. 

Störf deildarstjóra eru margþætt. Þeir vinna með og aðstoða nemendur í margvíslegum málum í samvinnu og 

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

skólans.  

 Þeir taka á móti nýjum nemendum og forráðamönnum þeirra, kynna skólann og starfsemi hans og 

tryggja það að nýir nemendur raðist í rétta hópa og fái aukaaðstoð í einstaka fögum ef þörf er á. 

 Þeir aðstoða nemendur við töflubreytingar svo þeir séu í námi við áhuga og hæfi. 

 Þeir fylgjast með viðveru nemenda og grípa inn í, eftir ákveðnum verkferlum, ef hnökrar eru á henni. 

 Þeir sitja í teymi með námsráðgjöfum ef upp koma eineltismál eða neikvæð samskiptamál. Einnig ef 

finna þarf aðrar skólalausnir vegna heilsufars nemenda. 

 Þeir sitja í nemendaverndarráði og vinna ásamt fagaðilum að lausn allra mála sem að nemendum snúa.  

 Þeir eru í reglulegum samskiptum við forráðamenn þeirra barna sem ná ekki að fóta sig að fullu í starfi 

Garðaskóla og eins þeirra sem lenda í samskiptavanda. 

 Þeir skipuleggja allt uppbrotsstarf í skólanum bæði hvað varðar tímaskipulag nemenda og starfsmanna 

í samstarfi félagsmiðstöðina Garðalund og skólastjórnendur.  

 Þeir eru í nánu samstarfi við umsjónarkennara og aðra kennara skólans. Hitta umsjónarkennara á 

reglulegum fundum til þess að skipuleggja starfið framundan og tryggja að allar upplýsingar berist 

nemendum og forráðamönnum.  

 Þeir undirbúa skólasetningu og skólaslit, skipuleggja þema- og uppbrotsdaga hvort heldur sem er vegna 
annaruppbrota, forvarnardagskrár, kannana eða annarra tilfallandi viðburða. 

 

Viðvera nemenda 

Á þessu skólaári var tekið í notkun nýtt námsumsjónarkerfi í Garðaskóla, Inna. Lagt var upp með skýr viðmið 

vegna skólasóknareinkunna. Þau voru í upphafi miðuð við hlutfall þeirra kennslustunda sem nemandi mætti í, en 

til viðmiðunar voru einnig talin fjarvistastig sem hér segir:  

Tegund fjarveru 
Telur til lækkunar á 

raunmætingu 
Fjarvistarstig til lækkunar 

á skólasóknareinkunn 

Seint  0,33 tími 0,33 stig 

Veikindi 1 tími 0 

Leyfi 1 tími 0 

Ólögmæt fjarvera 1 tími 1 stig 

Án íþróttafatnaðar 0,33 tími 0,33 stig 

Vottorð í íþróttum 1 tími 0 
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Miði fyrir íþróttir 0,33 tími 0 

Miði fyrir sund 0,33 tími 0 

Vísað úr kennslustund 1 tími 1 stig 

Viðtal utan kennslustundar 0 tími 0 

Ferð á vegum skóla 0 tími 0 

Félagsmálastörf 0 timi 0 

 

Gerður er greinarmunur á mætingu sem tekur tillit til lögmætrar fjarveru frá skóla og raunmætingu sem telur alla 

fjarveru óháð þeim skýringum sem liggja þar að baki. Markmiðið með þessari aðgreiningu á mætingu og 

raunmætingu var að geta kallað fram upplýsingar um það hversu mikið nemandi er raunverulega viðstaddur í 

kennslustundum þegar talin eru með, veikindi, vottorð og ýmiss konar skólastarf utan stundatöflu, án þess að 

það hafi áhrif á skólasóknareinkunn. Þannig getur nemandi sem er mikið fjarverandi vegna leyfa verið með 100% 

mætingu skráða en raunmætingin getur verið 85%. Slíkar upplýsingar geta verið mjög mikilvægar, t.d. þegar verið 

er að ræða námsárangur nemenda.  

Hlutfall mætingar er grundvöllur skólasóknareinkunnar og var í upphafi sett upp tafla með eftirfarandi hlutföllum:  

Mætingarhlutfall Skólasóknareinkunn að vori 

100% A 

99,9%-99,5% B 

99,49%-99% C 

>99% D 

 

Við ákvörðun á þessu hlutfalli var litið til fyrri viðmiða þar sem 14 fjarvistir yfir skólaár töldust fall. Þannig að það 

var einnig gert ráð fyrir því að nemandi með 14 fjarvistastig væri fallinn á mætingu. Eftir því sem leið á vorönnina 

fór að bera á því að fjöldi fjarvistastiga og prósentuhlutfallið gekk ekki upp þar sem heildarfjöldi kennslustunda 

nemenda er misjafn. Margir nemendur eru með undanþágu frá valgrein og eru því með færri tíma í stundatöflu. 

Þannig gat ein fjarvist hjá þeim vegið hærra en fjarvist hjá nemanda sem var ekki með undanþágu. Því var tekin 

ákvörðun um það að eingöngu fjarvistastig yrðu notuð til þess að reikna út skólasóknareinkunn í stað 

mætingarhlutfalls að vori til þess að gæta jafnræðis meðal nemenda. Að auki var slakað á kröfum um 

framúrskarandi mætingu um 1 fjarvistarstig á önn. 

Fjöldi fjarvistastiga Skólasóknareinkunn að vori 

0-2 fjarvistarstig A 

2,1-10 fjarvistastig B 

10,1-14 fjarvistastig C 

>14,1 fjarvistastig D 

  

Um áramót fengu allir nemendur undir 99% mætingu sent bréf í pósti um að þeir væru fallnir á mætingu og í 

kjölfarið var fundað með forráðamönnum þeirra. Mörg þessara viðtala skiluðu árangri og mæting batnaði hjá 

fjölmörgum nemendum. Allan veturinn tóku deildastjórar vikulega út fjarvistayfirlit úr Innu fyrir alla nemendur 

og fundu þá sem töldust fallnir á mætingu, eða við það að falla. Haft var samband við forráðamenn þeirra 

nemenda og átt við þá samtal um viðveru og að mæting yrði að batna. Mál þeirra nemenda sem ekki sýndu 

framfarir voru tekin fyrir í nemendaverndarráði og ef úrræði skólans dugðu ekki til voru nemendur tilkynntir til 

fræðslu- og barnaverndaryfirvalda. 

22 nemendur gerðu skólasóknarsamning við deildarstjóra þar sem þeim var gert kleift að bæta 

skólasóknareinkunn sína úr D í C með því að bæta ekki við sig fleiri fjarvistastigum út önnina. 20 nemendur stóðust 

samninginn og tókst að bæta einkunnina. Á vitnisburðarblöðum var birt skólasóknareinkunn, en raunviðvera var 

einnig birt þannig að þótt nemendum tækist að bæta einkunn týndust ekki upplýsingar um raunverulega viðveru 

þeirra. 
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Við lok skólaárs dreifðust skólasóknareinkunnir eins og hér er sýnt:  

  

Alls voru 72 nemendur með 100% mætingu, þ.e.a.s. engar óútskýrðar fjarvistir eða seinkomur allt skólaárið. Einn 

nemandi var með 100% mætingu og 100% raunmætingu og fékk hann viðurkenningu við skólaslit.  

Meðaltal raunmætingar í skólanum á skólaárinu var 90,99% og meðaltal fjarvistarstiga var 9,95. Raunmæting 

árganga er sem hér segir:  

 

Í heildina voru 363 nemendur með raunmætingu undir 95% sem þýðir að þeir hafi misst úr u.þ.b. 10 skóladaga 

eða meira á skólaárinu, eða sem nemur 2 vikum. Þessar upplýsingar var ekki hægt að taka út úr þeim kerfum sem 

áður hafa verið notuð en nú er kominn grundvöllur til þess að leggja mat á þróun raunviðveru í skólanum milli 

ára, t.d. hvort leyfis- og veikindadögum sé að fjölga.  

Það fyrirkomulag sem var á vinnu í kringum viðveru gekk nokkuð vel. Það tók nokkrar vikur að læra á Innu og átta 

sig á virkninni í kerfinu. Mælt er með því að deildarstjóri sem sér um viðverumál nemenda, sjái líka um 

utanumhald leyfisbeiðna frá nemendum. Það tryggir betri yfirsýn og auðveldar viðkomandi að leiðrétta rangar 

skráningar í kerfinu. Rangar skráningar voru algengar og talsvert álag á skrifstofu að leiðrétta og undir lok skólaárs 

færðist það yfir á deildarstjóra þar sem leiðréttingar náðu ansi langt aftur í tímann. Það er ljóst að leggja þarf 

áherslu á það við foreldra að það sé á þeirra ábyrgð að fara yfir þessi yfirlit og gera athugasemdir innan tiltekins 

tíma. Að sama skapi er nauðsynlegt að yfirfara verklag skrifstofu við skráningu og kennara við staðfestingu á 

viðveru nemenda. Það var t.d. algengt að nemendur sem voru komnir með skráð leyfi eða veikindi væru skráðir 

189 198

59 71

0

50

100

150

200

250

A B C D

Dreifing skólasóknareinkunna 
fyrir leiðréttingar vegna 

skólasóknarsamninga

189 198

79
51

0

50

100

150

200

250

A B C D

Dreifing skólasóknareinkunna 
eftir leiðréttingar vegna 

skólasóknarsamninga

92,30% 89,20% 91,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

8.bekkur 9.bekkur 10. bekkur

Meðaltal raunmætingar eftir árgöngum



46 
 

viðstaddir kennslustund. Það er ekki til þess fallið að auka tiltrú nemenda og forráðamanna á kerfinu og skapar 

óþarfa leiðindi í kringum þessa vinnu. 

Talsvert var um að foreldrar sinntu því ekki að senda skrifstofu leiðréttingar vegna rangra fjarvistaskráninga í 

Innu. Þar má mögulega kenna ruglingslegri framsetningu um þar sem talað var um alla fjarveru úr tímum sem 

fjarvist. Mörgum fannst líka skrítið að nemandi með 99% viðveru gæti verið fallinn á mætingu. Því er lagt til að 

stig sem verða til við óútskýrða fjarvist og seinkomur verði útgangspunktur í samtali umsjónarkennara, nemenda 

og forráðamanna næsta vetur. Búið er að setja upp skýrara verklag um það hvenær umsjónarkennari á að hafa 

samband heim og hvenær viðverumál nemenda lenda á borði deildarstjóra. Um það má lesa í skólanámskrá og á 

vef skólans. 

Viðburðir og uppbrot í skólastarfi 

Að vanda var skólaárið fjölbreytt og reynt að bjóða nemendum upp á reglulega viðburði og uppbrot á 

hefðbundinni stundaskrá. Eitt af verkefnum deildarstjóra nemendamála var að halda utan um skipulag skólastarfs 

í kringum þessa viðburði og uppbrotsdaga í skólanum. Viðburðir sem þurftu sérstakt skipulag voru 25 og gekk 

framkvæmd flestra þeirra vel. Margir starfsmenn unnu að undirbúningi verkefna en endanlegt skipulag og 

verkstjórn starfsmanna var á höndum deildarstjóra. Skipulag Gagn og gamans var í höndum Ragnheiðar 

Stephensen. Starfamessa og GERT starfsfræðsla var skipulagt af Auði Sigurðardóttur náms- og starfsráðgjafa. 

Kristjana F. Sigursteinsdóttir og Ingimar Waage komu að undirbúningi Listadaga, en endanlegt skipulag þeirra var 

að mestu í höndum deildarstjóra. Vorverkefni 10. bekkjar sem var hluti af vordögum var skipulagt af sérstakri 

nefnd og í henni báru mesta ábyrgð Ingibjörg Anna Arnarsdóttir og Andri Rafn Ottesen. Umsjónarkennarar í 10. 

bekk stýrðu nemendum í vorverkefnunum. Deildarstjórar skipulögðu vordaga annarra árganga. 

Dags. Viðburður / uppbrot 

6. september Námskynningar í Gryfju 

4. október Forvarnarvika Garðabæjar – umræður í öllum bekkjum um símanotkun 

17. október Samráðsdagur heimila og skóla 

1.-3. nóvember Gagn og gaman 

21. nóvember Jafnréttisþing Garðaskóla 

8. desember Jólamatur 10. bekkjar 

13. desember Starfamessa á vegum námsráðgjafa 

15. desember Þorgrímur Þráinsson heimsótti 10. bekk 

19. desember Læsishátíð – fjölbreytt dagskrá tengd jólahefðum og orðaforða 

20. desember Jólaskemmtun 

23. janúar  Samráðsdagur heimila og skóla 

25. janúar Blátt áfram – fræðsla fyrir 8. bekk 

5. febrúar Erindi með eineltifræðslu í 8. bekk 

8. og 9. febrúar Tölum saman – kynfræðsla fyrir 8. bekk 

16. febrúar Skyndihjálparkennsla í 10. bekk 

26. og 27. febrúar Jón Jónsson með forvarnir í 8. bekk 

7.-9. mars Samræmd próf í 9. bekk, GERT starfsfræðsla og samfélagsverkefni í 10. bekk 

14.-.16. mars Skíðaferðir í 9. og 10. bekk 

23. mars Skólatónleikar 

12. og 13. apríl PISA í 10. bekk 

23.-25. apríl Listadagar og árshátíð 

3. maí Stelpur og tækni í 9. bekk 

22.-28. maí Vorpróf 

28.maí – 6. júní Vordagar – Vorferð til Vestmannaeyja og vorverkefni í 10. bekk. 8. bekkur í dagsferð á 
Stokkseyri, 9. bekkur fór í Vatnaskóg, umsjónarkennaradagar og starfskynningar í 8. og 9.  

7.-8. júní Skólaslit  

 

http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/astundun-og-skolasokn/
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Að auki komu deildarstjórar talsvert að undirbúningi tveggja fundakvölda með stjórn foreldrafélagsins og 

undirbjuggu umræður um málefni ungs fólks með þjóðfundasniði. Þátttaka foreldra í 10. bekk var dræm, aðeins 

um 20 manns, en hún var betri í 8. og 9. bekk, um 40 manns.  

Upplýsingaflæði milli stjórnenda og kennara vegna þessara viðburða gekk í langflestum tilfellum vel og skipulagið 

hélst að mestu. Það var helst að skrifstofa skólans væri ekki alltaf með nýjustu upplýsingar á takteinum. Þegar 

skipulagið var í höndum umsjónarkennara eins og t.d. á vordögum í 8. og 9. bekk gleymdu kennarar gjarnan að 

upplýsa skrifstofuna um tímasetningar viðburða. Upplýsingaflæði er mikilvægur þáttur í öllu svona skipulagi og 

mjög mikilvægt að skrifstofan geti svarað spurningum foreldra um tímasetningar á mætingu nemenda o.s.frv. 

Garðabær, júní 2018 

Tryggvi Már Gunnarsson og Ásta Huld Henrysdóttir, deildarstjórar nemendamála 

 

SKÝRSLA DEILDARSTJÓRA NÁMSVERS 

Starfsfólk í námsveri :  

 Ari Jóhannsson kennari (námsversbekkur kennsla í íslensku, stærðfræði, ensku). 

 Elías Sólmundarson kennari (stærðfræði í námsveri og sérkennsla í hægferð í stærðfræði). 

 Erla Hrönn Randversdóttir ( sérkennsla í hægferð í dönsku).  

 Guðmunda Ó. Jónsdóttir stuðningsfulltrúi (stuðningur við einstaka nemendur og út í bekki). 

 Guðný Þóra Friðriksdóttir deildarstjóri (stuðningskennsla, lestrarskimanir/greiningar). 

 Helga María Ólafsdóttir kennari (stuðningur í stærðfræði og íslensku í 8. bekk). 

 Ólafur Ágúst Gíslason kennari ( sérkennsla í íþróttum).  

 Katrín Halldórsdóttir kennari ( stærðfræði í námsveri).  

 Karin Milda Varðardóttir þroskaþjálfi (stuðningur við einstaka nemendur og bekki, félagsfærniþjálfun, 

skipulag/kennsla nemanda í 9. bekk). 

 Kristinn Sigurbergsson kennari (sérkennsla í hægferð í stærðfræði).  

 Kristín Sigurleifsdóttir kennari ( íslenska sem annað mál/stuðningur við tvítyngda).  

 Pawel Andrzej Konieczny stuðningsfulltrúi (stuðningur við einstaka nemendur og út í bekki). 

 Ragnheiður Stephensen kennari (stærðfræði í námsveri). 

 Ragnhildur Thorlacius kennari ( íslenska í námsveri). 

 Rúna Björk Þorsteinsdóttir kennari (sérkennsla í hægferð í íslensku tveir hópar). 

 Vigdís Björk Agnarsdóttir þroskaþjálfi (stuðningur við einstaka nemendur og bekki, stuðningur við 

nemendur í ensku og dönsku, félagsfærniþjálfun). 

 Þorkell Jóhannsson kennari (stærðfræði í námsveri).  

 Þórunn Brandsdóttir stuðningsfulltrúi (stuðningur við einstaka nemendur og út í bekki). 

Vinnuaðstaða: Námsverið hefur til afnota þrjú rými á 2. hæð í norðurenda aðalbyggingar skólans (merkt 206 og 

207 og skrifstofa deildarstjóra námsvers). Einnig hefur starfsemin til afnota tvö lítil rými í viðbyggingu (merkt 300 

og 305) og rými á 2. hæð í suðurenda aðalbyggingar (merkt 200). Reynt er eftir megni að veita þjónustu inn í 

námshópana í stað þess að taka nemendur út úr kennslustundum.  

Starf stuðningsfulltrúa: Eitt stöðugildi stuðningsfulltrúa var í vetur við skólann. Síðastliðið haust skiptu tveir 

starfsmenn með sér stöðunni en þeir fóru báðir í veikindaleyfi í nóvember. Þá var ráðinn stuðningsfulltrúi í 100% 

stöðu. Í vetur hefur stuðningurinn aðallega beinst að nemendum í 8. og 9. bekkjum. Stuðningsfulltrúarnir sinna 

einnig eftirliti á göngum, í frímínútum og matarhléum, og veita stuðning inn í verklegar greinar. 
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Starf þroskaþjálfa: Tveir þroskaþjálfar báðir í 100% stöðu voru starfandi við skólann í vetur. Þroskaþjálfar sinna 

stuðningi við nemendur og hópa inn í bekkjum og eru í samstarfi við kennara varðandi aðlögun og útfærslu 

verkefna fyrir nemendur sem þess þurfa. Þroskaþjálfar útbúa og útfæra einstaklingsnámskrár fyrir fatlaða 

nemendur og eru tengiliðir við fjölskyldur þeirra. Þeir sinna þjálfun og kennslu fatlaðra nemenda og finna leiðir 

til þess að nemendur geti sótt kennslustundir inn í ferðakerfið. Einnig sinna þeir atferlis- og félagsfærniþjálfun 

bæði inn í hópum og á einstaklingsgrundvelli. 

Samstarf/samráð: Í upphafi skólaárs hélt deildarstjóri samráðsfundi með foreldrum nokkurra nemenda í þeim 

tilgangi að sérsníða stundatöflur þeirra. Yfirleitt var einhver annar fagaðili frá skólanum með á þessum fundum 

s.s. námsráðgjafi, umsjónarkennari eða deildarstjóri nemendamála. Misjafnt var hvort nemendur sátu fundina 

og er það yfirleitt sett í hendur foreldra. Fundir sem þessir hafa reynst afar vel og skilað sátt og sameiginlegum 

skilningi á þörfum þess nemanda sem um ræðir. Það er afar mikilvægt að stundatafla nemenda sem þurfa 

einstaklingsmiðun sé tilbúin og þurfi ekki mikilla breytinga við eftir að skóli hefst, það skapar festu og öryggi fyrir 

unglingana.  

Upplýsinga- og samræmingarfundir voru haldnir innanhúss nokkrum sinnum yfir allt skólaárið vegna nemenda 

með sérþarfir. Þeir kennarar sem koma að þessum nemendum voru boðaðir á fundina.  

Fundir vegna lestrargreininga eru haldnir með viðkomandi nemanda og foreldrum hans. Deildarstjóri sinnir 

lestrargreiningum og heldur skilafundi og situr einnig skilafundi vegna sálfræðigreininga. Deildarstjóri námsvers 

situr skilafundi vegna flutnings nemenda milli skólastiga og hittir kennara barnaskólanna og framhaldsskólanna 

ef þess er óskað. Tilgangur fundanna er að miðla upplýsingum um nemendur.  

Deildarstjóri heldur utan um starf Nemendaverndarráðs Garðaskóla og situr vikulega fundi ráðsins.  

Teymisvinna: Teymi eru sett saman vegna nemenda með fatlanir sem þurfa sérhæfða og samhæfða þjónustu. 

Nokkur slík teymi voru starfrækt í vetur. Misjafnt er hvaða starfsmenn vinna í teyminu það fer eftir þörfum hvers 

nemanda fyrir sig. Foreldri/foreldrar sitja allaf í teymi barnsins síns og oft aðilar frá skólaskrifstofu, félagsþjónustu 

eða heilsugæslu. Hlutverk teymisins er að finna leiðir fyrir nemandann til að eflast og þroskast og takast á við 

verkefni skóladagsins.  

Stuðningur og sérkennsla í 8. bekk: stuðningur við nám og sérkennsla nemenda í 8. bekk er oftast skipulögð inn 

í viðkomandi fagtíma. Skipulag var með ýmsu móti, stundum kom sérkennari/þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi inn í 

bekkinn en í öðrum tilvikum voru litlir hópar skipulagðir og nemendum kennt í minni hóp. Nemendum í 8. bekk í 

stærðfræði var skipt niður í hópa eftir námsþörfum með skipulegum hætti líkt og í 9. og 10. bekk. 15 nemendur 

voru með einstaklingsnámsskrá þ.e. aðlagað námsefni og námsmat í einhverri námsgrein, langflestir aðeins í einni 

grein (stærðfræði og/eða íslensku).  
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Myndin sýnir hversu mörg % nemenda í 8. bekk eru með einstaklingsnámskrá: 

 

 

Stuðningur og sérkennsla í 9. bekk: Nemendum í 9. og 10. bekkjum er skipt upp í hópa eftir námsþörfum. 

Nemendur sem þurfa einstaklingsmiðaða þjónustu og fylgja ekki námsmarkmiðum aðalnámskrár raðast í 

hægferðir í kjarnagreinum. Árgangurinn einkennist af töluvert stórum hópi nemenda, með fjölþættar námsþarfir, 

sem þurfa stuðning og einstaklingsmiðaða nálgun í kennsluháttum. Í hægferð í stærðfræði voru hóparnir þrír og 

stundum fjórir og jafnmargir kennarar. Í hægferð í íslensku var nemendum kennt í þremur hópum af þremur 

kennurum. Í ensku voru tveir hópar, tveir kennarar og þroskaþjálfi. Í hægferðarhópi í dönsku unnu tveir kennarar 

og þroskaþjálfi saman í teymi. Ýmsar forsendur lágu til grundvallar hópaskiptingu og stundum voru nemendur 

færðir á milli hópa í því skyni að skapa þeim eins góð skilyrði til náms og mögulegt var.  

Á skólaárinu var starfræktur sérstakur námsversbekkur fyrir fjóra nemendur í 9. bekk sem þurftu mjög sérhæfða 

nálgun og þjónustu sem ekki var hægt að mæta inni í almennum hægferðum. Þessir nemendur voru saman í 

íslensku, ensku og stærðfræði en sóttu valgreinar og aðrar bóklegar greinar inn í ferðakerfið. Um áramót var 

árangur af þessu úrræði metinn og ákveðið var að útskrifa einn nemanda, sem sýnt hafði miklar framfarir í 

vinnusemi og atferli, inn í almennar hægferðir. Annar nemandi fór einnig út í ferðakerfið í íslensku og ensku en 

fylgdi námsversbekknum áfram í stærðfræði. Tveir nemendur luku 9. bekk í þessu úrræði en ekki er áætlað að 

námsversbekkurinn verði áfram starfræktur næsta skólaár. 

  

8,70%

91,30%

Nemendur í 8. bekk skólaárið 2017-2018 

Nemendur með
einstaklingsnámskrá

Nemendur sem fylgja
alm.námsmarkmiðum
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Skólaárið 2017-2018 voru 38 nemendur í 9. bekk með einstaklingsnámskrá í einni eða fleiri greinum þar af 27 

strákar og 11 stelpur. Myndin sýnir hvað mörg % nemenda í árgangi eru með einstaklingsnámskrá: 

 

Skólaárið 2017-2018 þáðu 56 nemendur í 9. bekk sérkennslu (hægferðahópar) eða stuðning í námsveri þ.e. 35 

drengir og 21 stúlka. Þetta eru um 31% nemenda árgangsins. Mestur stuðningur var veittur í stærðfræði og 

íslensku. Myndin sýnir yfirlit yfir sérkennslu og stuðning í 9. bekk skólaárið 2017-2018. 

 

Stuðningur og sérkennsla í 10. bekk: Nemendum í 9. og 10. bekkjum er skipt upp í hópa eftir námsþörfum. 

Nemendur sem þurfa einstaklingsmiðaða þjónustu og fylgja ekki námsmarkmiðum aðalnámskrár raðast í 

hægferðir í kjarnagreinum. Í stærðfræði og íslensku var tveggja kennara kerfi í hægferðahópum. Í 

hægferðahópnum í dönsku voru tveir kennarar en einn kennari kenndi hægferðahóp í ensku Skólaárið 2017-2018 

voru 28 nemendur í 10. bekk með einstaklingsnámskrá í einni eða fleiri greinum þar af 21 drengur og 7 stúlkur.  

  

20,90%

79,10%

Nemendur í 9. bekk skólaárið 2017-2018 

Nemendur með
einstaklingsnámskrá

Nemendur sem fylgja
alm.námsmarkmiðum

19%

11,50%

69,50%

Nemendur í 9. bekkjum skólaárið 2017-2018

Drengir í 9. bekk sem fengu
sérkennslu/stuðning

Stúlkur í 9. bekk sem fengu
sérkennslu/stuðning

Nemendur í 9. bekk án
sérkennslu/stuðnings
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Myndin sýnir hvað mörg % nemenda í árgangi eru með einstaklingsnámskrá 

 

Skólaárið 2017-2018 þáðu 60 nemendur í 10. bekk sérkennslu (hægferðahópar) eða stuðning í námsveri þ.e. 25 

drengir og 35 stúlkur. Þetta eru um 36% nemenda árgangsins. Mestur stuðningur var veittur í stærðfræði og 

íslensku. Myndin sýnir yfirlit yfir sérkennslu og stuðning í 10. bekk skólaárið 2017-2018 

 

Námsver: Í námsveri fá nemendur aðstoð og stuðning við námsefni sem verið er að kenna út í hópunum. 

Fjölmargir nemendur nýta sér námsverið og eru námsverstímar oftast viðbót við hefðbundna stundartöflu. Sumir 

þáðu bæði aðstoð í stærðfræði og íslensku og aðrir fengu fleiri en einn tíma á viku í námsgreininni. Í vetur hafa 

einungis verið í boði tímar í íslensku og stærðfræði. Reynslan sýnir að mun fleiri nemendur sækjast eftir aðstoð í 

stærðfræði en í nokkurri annarri grein. Námsverstímar geta verið mislangir frá 40 mínútum og upp í 55 mínútur.  

Sérúrræði í prófum: Ákveðnir nemendur hafa þörf fyrir sértæk úrræði við próftöku vegna kvíða, 

einbeitingarerfiðleika eða lestrartengdra erfiðleika. Nemendur sem eru með greiningu eiga rétt á lengri próftíma 

og rólegum prófaðstæðum. Í prófum eiga allir lesblindir nemendur kost á því að nota mp3 spilara sem búið er að 

hlaða prófgögnum inn á. Með þessari tækni hafa nemendur tækifæri til að sér nýta hlustun sem stuðning við 

ritmál. Stöðugt fleiri nemendur nýta sér þessa þjónustu. Í lokaprófum taka ofangreindir nemendur próf í stofum 

en ekki á sal.  

18,50%

81,50%

Nemendur í 10. bekk skólaárið 2017-2018 

Nemendur með
einstaklingsnámskrá

Nemendur sem fylgja
alm.námsmarkmiðum

15%

21%

64%

Nemendur í 10. bekkjum skólaárið 2017-2018 

Drengir í 9. bekk sem fengu
sérkennslu/stuðning

Stúlkur í 9. bekk sem fengu
sérkennslu/stuðning

Nemendur í 9. bekk án
sérkennslu/stuðnings
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Íslenska sem annað mál: Skólaárið 2017-2018 voru skipulagðar 8 x 55 mínútna kennslustundir á viku fyrir nýbúa, 

tvítyngda nemendur og Íslendinga sem hafa búið lengi erlendis. Alls þáðu 23 nemendur þessa þjónustu sumir 

einn tíma á viku en aðrir fleiri. Allir þeir nemendur sem um ræðir sóttu íslenskukennslu í almennum hópum og 

fengu tímana í námsverinu að auki.  

Námskrár og námsmat: Margir nemendur sem fá þjónustu í námsverinu eru ekki á einstaklingsnámskrá heldur 

fá þeir stuðning við að ná almennum námsviðmiðum. Nemendur sem fylgja ekki almennum námsviðmiðum eru 

með einstaklingsnámskrá. Lögð er áhersla á að einstaklingsnámskrár séu aðgengilegar nemendum, foreldrum og 

kennurum og stuðli að samfellu í námi þegar nemandinn flyst milli hópa og árganga. Umsjónarkennarar taka 

saman einstaklingsnámskrár fyrir sína nemendur og deildarstjóri heldur þeim til haga þannig að þær séu 

aðgengilegar fyrir þá sem þurfa að nálgast þær. Ef nemendur eru með miklar sérþarfir þarf stöðugt að endurmeta 

einstaklingsnámskrár þeirra. Námsframvinda þeirra ræðst af dagsforminu og stundum koma dagar þar sem 

vinnan fylgir engum áætlunum. Aðlögun á námsefni og námsmati er ýmist í höndum fagstjóra, fagkennara eða 

sérkennara.  

Undanþágur frá námi: Nemendur geta fengið undanþágu frá skyldunámsgrein af ýmsum ástæðum. Foreldrar og 

skólastjóri verða að samþykkja slíka undanþágu og þær eru ekki veittar nema að vel ígrunduðu máli því þetta 

úrræði getur skert möguleika nemenda þegar í framhaldsskóla kemur. Í vetur hafa nemendur á vegum 

sérkennslunnar aðallega fengið undanþágu frá námi í náttúrufræði eða dönsku. 

Félagsfærniþjálfun: Þær Karin Varðadóttir og Vigdís Björk Agnardóttir þroskaþjálfar hafa í vetur sinnt kennslu í 

félagsfærni. Félagsfærni skiptir miklu máli í daglegu lífi og þess vegna þarf að efla og kenna félagsfærni þeim 

börnum og unglingum sem ekki hafa myndað eðlileg félagstengsl í hópi jafnaldra. Til að efla félagsfærni þá þarf 

að gefa þjálfuninni góðan tíma og byggja upp traust á milli nemanda og þroskaþjálfa. Helst þarf nemandinn að 

eiga fasta tíma yfir ákveðið tímabil, sumir þurfa lengri tíma en aðrir. Grunnatriði er að einstaklingsmiða þjálfunina 

og setja raunhæf markmið fyrir hvern og einn. Einkatímar eru stundum það sem þarf til en fyrir aðra henta 

fámennir hópar betur. Þegar þroskaþjálfi er búinn að hitta nemandann nokkrum sinnum og átta sig á þörfum 

hans þá er hægt að velja viðeigandi námsefni. Nauðynlegt er að endurskoða námsefni og áætlun reglulega til að 

ná tilætluðum árangri. Félagsfærniþjálfun getur orðið mjög krefjandi sér í lagi ef nemandinn sér ekki tilganginn 

með þjálfuninni og er í mótþróa. Reynslan sýnir samt að flestir nemendur geta tileinkað sér þjálfunina og hafa 

haft af henni bæði gagn og gaman. Nemendur koma stundum sjálfir með uppástungur að námsefni, nýjum 

leikjum eða spilum, og reynt er að koma til móts við slíkar óskir. Nokkrir nemendur eru í stöðugri 

félagsfærniþjálfun alla daga, í öllum kennslustundum og hléum. Þar kemur að mikilvægi teymisvinnu á milli 

þroskaþjálfa, kennara, námsráðgjafa og stuðningsfulltrúa.  

Skólaárið 2017-2018 þáðu 10 nemendur skipulagða félagsfærniþjálfun til lengri eða skemmri tíma, sumir allan 

veturinn. Nánar má lesa um námskrá í félagsfærni í samantekt þroskaþjálfa framar í ársskýrslunni. 

Námsráðgjöf: Deildarstjóri námsvers vinnur náið með námsráðgjöfum skólans Auði Sigurðardóttur og Ástu 

Gunnarsdóttur. Nokkrir nemendur eru í föstum viðtölum hjá námsráðgjafa og aðrir fá vikulega þjónustu og 

aðstoð við að halda utan um námsgögn og skipulag. Námsráðgjafar er mjög oft kallaðir að einstaklingsmálum 

nemenda og eru mikilvægur hlekkur í stuðningsneti skólans.  

Sálfræðiathuganir: Sálfræðingur skólans 2017-2018 var Hrafnhildur Lilja Harðardóttir og vann hún greiningar á 

vitsmunaþroska, ADHD, félagslegri stöðu og líðan. Beiðni um greiningar koma frá yfirleitt frá foreldrum. Einnig 

benda kennarar og/eða aðrir sérfræðingar skólans á ef grunur leikur á um þroskafrávik hjá nemanda og að höfðu 

samráði við foreldra fer viðkomandi inn á biðlista. Hrafnhildur Lilja lauk sautján athugunum í vetur og tvær til 

viðbótar verða unnar sumarið 2018. Öllum athugunum er skilað með formlegum fundum. Á skilafundum sitja, 

auk Hrafnhildar Lilju, foreldrar og deildarstjóri námsvers og stundum námsráðgjafi. Við lok skólaársins voru 10 

nemendur á biðlista eftir sálfræðiathugun.  
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Logos lestrarskimanir: Guðný Þóra Friðriksdóttir sérkennari/deildarstjóri námsvers lagði Logos lestrarskimun 

fyrir 40 nemendur í 9. bekk skólaárið 2017-2018. Þeir sem voru með formlega lestrargreiningu voru ekki teknir í 

skimun. Ákveðið var að skima ekki allan árganginn heldur aðeins þá nemendur sem mældust undir 

lágmarksviðmiðum í lesferli Mennamálastofnunar sem lagður var fyrir í september, janúar og maí. 

Lágmarksviðmið fyrir nemendur í 9. bekk eru 140 orð á mínútu. Ef Logos lestrarskimun gaf til kynna undirliggjandi 

lestrarvanda hjá nemanda þá var forráðamönnum hans boðinn Logos lestrargreining. 

Logos lestrargreiningar: Lagðar voru fyrir alls 22 Logos lestrargreiningar á skólaárinu, sex endurgreiningar 

(nemendur sem voru með gamlar greiningar úr yngri barna skólum) og 16 frumgreiningar en þá hafa nemendur 

aldrei farið áður í lestrargreiningu. Á biðlista í lok skólaársins 2017-2018 eru tveir nemendur sem ekki hafa áður 

farið í lestrargreiningu.  

Þjónusta við lesblinda: Allir nemendur í Garðaskóla sem hafa formlega greiningu á lestrarerfiðleikum hafa aðgang 

að Hljóðbókasafni Íslands. Nemendur geta niðurhalað efni á hljóðrænu formi beint af vef safnsins. Allar 

skáldsögur sem lesnar eru í skólanum eru aðgengilegar hjá Hljóðbókasafninu. Á vef Menntamálastofnunar eru 

allar námsbækur sem gefnar eru út hjá stofnuninni aðgengilegar sem hljóðbækur og/eða rafbækur.  

Nemendur með lesblindu eiga rétt á lengri tíma til að taka próf. Þeir fá mp3 spilara á borðið sitt í prófaðstæðum 

og geta hlustað á prófið í stað þess að þurfa að reiða sig á lestur.  

Kennsluráðgjafi í upplýsinga og tæknimennt hefur í vetur boðið lesblindum upp á ráðgjöf varðandi 

upplýsingatækniverkfæri. Deildarstjóri námsvers og kennsluráðgjafi hafa komið sér upp sérstöku vinnuferli þar 

sem nemandi og foreldri/foreldrum er boðin þessi þjónusta í kjölfar lestrargreiningar eða sálfræðimats. 

Mikilvægt er að aðstandandi nemandans sé með í þessu viðtali til að ráðgjöfin skili sér inn á heimilið og nýtist 

betur. Þetta vinnuferli er orðið mikilvægur hlekkur í stuðningsþjónustu skólans. 

Orðalykill: Orðalykill er staðlað orðaforðapróf sem er ætlað að meta orðaforða nemenda á grunnskólaaldri. 

Nemendur eiga að útskýra 55 íslensk orð. Prófið er lagt fyrir við upphaf skólagöngu í Garðaskóla og sama próf er 

lagt fyrir nemendur áður en þeir ljúka grunnskólagöngu sinni með það fyrir augum að meta framfarir. Síðastliðið 

haust tóku nemendur í 10. bekk (fæddir 2002) Orðalykil, sama próf og áður hafði verið lagt fyrir árganginn í janúar 

2016. Myndin sýnir samanburð milli janúar 2016 og september 2017: 

 

Ljóst er að töluverðar framfarir eiga sér stað á þessu eina og hálfa ári sem líður á milli fyrirlagna þó svo að enn 

séu of margir sem ná ekki tilskildum lágmarksárangri.  

49

25

0

10

20

30

40

50

60

8. bekkur 2016 10. bekkur 2017

Fjöldi nemenda sem fæddir eru árið 2002 sem ná 
ekki lágmarks orðafjölda



54 
 

Í september 2017 tóku 164 nemendur í 8. bekk Orðalykilsprófið eða um 95% nemenda í árganginum. Af þessum 

164 nemendum sem tóku prófið voru 37 nemendur sem náðu ekki að útskýra lágmarksorðafjölda og teljast því 

með slakan orðaforða. Fjölmennasti hópurinn eða 97 nemendur eru undir meðaltali en ná samt 

lágmarksviðmiðunum og 30 nemendur fara yfir meðaltal og teljast hafa góðan orðaforða. Myndin sýnir árangur 

þessara nemenda í Orðalykli: 

 

 

Lesferill: Skólaárið 2017 -2018 voru lesfimipróf MMS lögð fyrir alla nemendur skólans þrisvar sinnum þ.e. í 

september, janúar og maí. Deildarstjóri námsvers sá um framkvæmd lesfimiprófanna og lagði fyrir lestrarprófin 

ásamt tveimur starfsmönnum skólans. Lesfimiprófin eru unnin af Menntamálastofnun. Prófin mæla leshraða og 

eru stöðluð miðað við aldur nemenda. Niðurstöður eru skráðar í svokallaðan lesferil. Hugmyndin er sú að hver 

og einn nemandi eigi sinn lesferil og að hann spanni tímabilið frá þriggja til sextán ára aldurs (sjá skýrslu um læsi).  

Garðabær, júní 2018 

Guðný Þóra Friðriksdóttir, deildarstjóri námsvers 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í DÖNSKU 

Kennarar í dönskudeild voru þrír í vetur, Erla Karlsdóttir fagstjóri, Erla Hrönn Randversdóttir og Guðný Rut 

Gylfadóttir. 

Skipulag og ferðaskipting 

Skipulag dönskudeildar var með þeim hætti að allir nemendur í 8. bekk eru í sama námsefni og fara með sama 

hraða gegnum efnið. Ferðir í dönskudeild eru þrjár í 9. og 10. bekk, hægferð, miðferð og hraðferð.  

Ein hægferð var í boði á hvoru ári. Leitast er við að hafa hópana í hægferðum litla til að geta veitt hverjum 

nemanda það sem hann þarf og unnið er samkvæmt einstaklingsnámskrám. Í vetur var hægferðin í 9. bekk mjög 

stór og henni var því skipt milli tveggja kennara. Róðurinn var þrátt fyrir það þungur sem mun verða haft í huga 

við niðurröðun og skipulag hægferðar í 10. bekk næsta vetur. Skipt er í þrjár ferðir eftir námsárangri í 9. og 10. 

bekk. Þau sem ekki ná grunnviðmiðum raðast í hægferð, þau sem ná C og C+ raðast í miðferð og B og yfir raðast 

í hraðferð. Námsefni í 9. bekk hægferð var að grunninum til það sama og í miðferð og hraðferð til að gefa 

nemendum kost á því að færa sig yfir í miðferð ef vel gengi. Nokkrir nemendur bættu árangur sinn mikið í vetur 

23%

59%

18%

Orðalykill niðurstöður nemendur fæddir 2004 

Nemendur með slakan
orðaforða, útskýrðu 13 orð
eða færri
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meðalorðaforða, útskýrðu
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orð

Nemendur sem hafa góðan
orðaforða, útskýrðu 28 orð
eða fleiri
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og munu færast milli ferða. Námsefni, verkefni og próf mið- og hraðferða voru að mestu leyti þau sömu en 

áherslumunur ferðanna felst í því að hóparnir í miðferð eru smærri í þeim tilgangi að hver nemandi geti fengið 

meiri tíma hjá kennara til aðstoðar við námið. Helsti lærdómurinn sem við drögum af reynslu af ferðaskiptingu í 

ár er að hafa markmið skýrari í upphafi og að nemendur séu allir upplýstir um fyrirkomulag og markmið þeirrar 

ferðar sem þeir eru skráðir í. Einnig er ætlunin að skipuleggja hægferðir markvisst með það í huga að 

hægferðarnemendur hafi tækifæri á að bæta árangur sinn og færast upp í miðferð.  

Fjöldi nemenda í hverri ferð skólaárið 2017-2018: 

Ferðir 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 

Hægferð  20 14 

Miðferð  54 55 

Hraðferð  87 90 

Almenn danska 167   

    

 

Helstu áherslur í kennsluháttum og námi 

Helstu áherslur í kennsluháttum dönskudeildar í vetur fólust í að auka fjölbreytni kennsluaðferða og námsmats. 

Þrír dönskukennarar eru starfandi við deildina og komu tveir nýjir kennarar til starfa í haust, einn kennari sem 

hefur starfað lengi við deildina lauk störfum og annar var í árs leyfi. Með nýjum kennurum komu nýjar aðferðir 

en einnig var ýmislegt óbreytt frá fyrri árum. Mikil áhersla var lögð á að auka munnlega þjálfun nemenda og 

blanda saman ólíkum námsaðferðum, hópverkefni voru aukin til muna ásamt ýmsum nýjum verkefnum sem 

unnin voru í tímum. Með fjölbreyttum verkefnum er leitast við að koma til móts við ólíka hæfileika nemenda svo 

hver og einn fái tækifæri til að standa sig vel með einhverjum hætti og um leið vekja áhuga á dönskunáminu.  

 
Kátir nemendur í 8. bekk 

 

Miklar breytingar voru því gerðar á uppbyggingu námsins. Mikið var um verkefni sem nemendur unnu í 

höndunum þar sem unnið var með orðaforða á mismunandi hátt og hvatt var til sjálfstæðra vinubragða í öllum 

árgöngum. Ný verkefni voru kynnt til sögunnar í öllum árgöngum á haust- og vorönn og er tilfinning kennara sú 

að mikil fjölbreytni í verkefnaúrvali hafi bætt afstöðu nemenda gagnvart dönskunáminu. Leitast var við að vinna 

allt leiðsagnarmat jafnt og þétt. Útbúnir voru matskvarðar fyrir hvert verkefni og lagt mikið upp úr því að 
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nemendur væru meðvitaðir í hvert sinn um hvers væri ætlast til af þeim og hvaða hæfni væri verið að þjálfa. 

Einnig hélt fagstjóri utan um hæfnikort hvers árgangs til að fylgjast með hvort verkefni og próf sem lögð eru fyrir 

meti öll viðmið með ásættanlegum hætti. Lykilhæfni var einnig þjálfuð því í dönsku er verið að vinna með alla 

þætti lykilhæfni aðalnámskrár án þess að það hafi sérstaklega verið skrásett í vetur. Ætlunin er að bæta úr því 

næsta vetur.  

Mat á starfi deildarinnar og næstu skref 

Mikil vinna fór í að endurskipuleggja nám og kennslu í vetur. Mikið var lagt upp úr því að skipuleggja verkefni 

nemenda út frá hæfniviðmiðum fagsins og leitast var við að meta hvern þátt eftir mikilvægi. Ný verkefni sem lögð 

voru fyrir nemendur í vetur verða að mestu leyti þau sömu næsta vetur því nemendur og kennarar voru mjög 

sáttir með þær nýjungar sem kynnt voru með nýjum verkefnum. Stefnan er að vinna í megin dráttum eftir því 

skipulagi sem lagt var upp með í vetur á komandi vetri. Helstu breytingar sem farið verður í næsta vetur eru 

tvenns konar. Annars vegar mun tímasetning verkefna og prófa vera skoðuð í samræmi við álagstíma í vetur til 

að jafna álag á nemendur. Hins vegar verður lögð áhersla á að vinna áfram með sóknarkvarða og mat með 

markvissum hætti til að nemendur geri sér jafnan vel grein fyrir því hvað ætlast er til af þeim í hverju verkefni 

fyrir sig og hvaða hæfni er verið að þjálfa.  

Dreifing einkunna: hlutfall nemenda í hverjum árgangi með tiltekna lokaeinkunn vorið 2018 

Einkunn Hlutfall nemenda í 8. b. Hlutfall nemenda í 9. b. Hlutfall nemenda í 10. b. 

A 19  6,8 12 

B+  31,2 22 25,8 

B 32,1 36 28,2 

C+ 7,7 10 14 

C 7,7 11  13 

D 1,8  0,6 2,5 
Aðlagað námsefni/námsmat 0,5 13,6 4,5 

Undanþága/vottorð    

Samtals 100% 100% 100% 

 

Júní 2018, 

Erla Karldsóttir, Erla Hrönn Randversdóttir og Guðný Rut Gylfadóttir dönskukennarar 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ENSKU 

Enskukennarar í Garðaskóla skólaárið 2017 – 2018 voru: Halla Thorlacius, Katrín Halldórsdóttir, Sigríður Anna 

Ásgeirsdóttir og Sigurður Stefán Haraldsson. 

Flestir nemendur í 8. bekk voru í sama námsefni, þó yfirferðin væri einstaklingsmiðuð eftir þörfum. 9 nemendur 

fylgdu kennsluáætlunum 9. bekkjar og tóku 9. bekkjarpróf. Þessir nemendur verða í 10. bekk og flugferð næsta 

skólaár. Áhersla var lögð á að 8.bekkingar næðu góðum tökum á grunnformum tungumálsins, lestur, sjálfstæði í 

vinnubrögðum, ýmis konar ritun og rafræn skil verkefna.  

Nemendur í 9. bekk skiptust í hægferð, mið/hraðferð og flugferð og voru áherslurnar eftirfarandi: 

 Hægferð: Styrkja grunn nemenda í ensku hvað varðar orðaforða, máltilfinningu og lesskilning og 

undirbúa þá til þess að takast á við meira krefjandi verkefni. 

 Mið/hraðferð: Byggja ofan á þá þekkingu og færni sem náðist í 8. bekk með meiri áherslu á lestur 

fjölbreytilegra texta, tileinkunn orðaforða, ritun og leiðsagnarmat.  

 Flugferð: Nemendur ljúka námsefni 9. og 10. bekkjar á einum vetri sem kallar á að þeir vinni jafnt og 

þétt, taki meiri ábyrgð á eigin námi og vinni meira sjálfstætt. 
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Nemendur í 10. bekk skiptust í hægferð, mið/hraðferð og framhaldskólahóp og voru áherslurnar þar eftirfarandi: 

 Hægferð: Halda áfram að styrkja grunn nemenda í ensku hvað varðar orðaforða, máltilfinningu og 

lesskilning. Nemendur unnu að mestu leyti með efni mið/hraðferðar en þó var hugað að þeirra getu með 

því að sérsníða sum verkefni/próf auk þess sem yfirferðin var hægari en í mið/hraðaferð. 

 Mið/hraðferð: Byggja ofan á þá þekkingu og færni sem náðist í 9. Bekk með aukinni áherslu á lestur 

flóknari texta, orðaforðatileinkun. formlega ritun og meðferð heimilda. 

 Framhaldsskólaáfangi: Unnið með efni 2. þreps framhaldsskóla, þar sem lögð er áhersla á að byggja ofan 

á orðaforða og auka færni í formlegu rituðu máli. Nemendur taka lokapróf bæði frá Garðaskóla og FG. 

Á hverju ári er hópur nemenda sem koma úr enskumælandi námsumhverfi og hafa því aðrar forsendur til 

enskunáms en jafnaldrar þeirra. Það er ánægjulegt frá því að segja að á þessu skólaári gátum við boðið þeim að 

taka stöðupróf og þau sem náðu tilskildum árangri gátu tekið annað þrep framhaldsskóla ensku í fjarnámi frá 

Garðaskóla með aðgengi að enskukennara eftir þörfum. 

Fjöldi nemenda í hverri ferð skólaárið 2017-2018: 

Ferðir 9. bekkur 10. bekkur 

Hægferð 7 14 

Mið/hraðferð 110 117 

Flugferð 54  

Fjölbrautahópur 5 33 

 

Helstu áherslur enskudeildar Garðaskóla, skólaárið 2017-2018 hvað varðar kennsluhætti og nám nemenda voru 

sniðnar að hverjum árgangi fyrir sig. 

Í 8. bekk var unnið með grunnform tungumálsins, orðaforða, lesskilning og styttri ritunarverkefni. Áhersla var 

lögð á samvinnu og sjálfstæð vinnubrögð. 

Í 9. bekk var lögð áhersla á lestur lengri texta, orðaforða, málnotkun og ritað mál. Gerðar voru auknar kröfur um 

að nemendur kunni að tjá sig skipulega í rituðu máli, vísi rétt í heimildir og að þeir geri ekki texta annarra að 

sínum. Leiðsagnarmat var meginstef í ritunarverkefnum og að okkar mati sáust þess merki í skilum nemenda eftir 

því sem leið á skólaárið.  

Í 10. bekk var lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, sköpun, ritun og tjáningu. Nemendur fengu til dæmis tækifæri 

til þess að spreyta sig á því að búa til sína eigin vefsíðu sem fjallaði um hina ýmsu þætti úr sögu Ameríku. Mikil 

áhersla var lögð á það að nemendur færu eftir reglum um uppsetningu í ritgerðaskrifum og að rétt sé farið í 

meðferð/notkun heimilda og heimildaskrár. Eins og í 9. bekk var aukin áhersla á leiðsagnarmat og að nemendur 

lærðu að nýta sér það í öðrum skilaverkefnum. 

Skólaárið 2017-2018 héldu kennarar enskudeildar Garðaskóla áfram að þróa námsmat með það í huga að þróa 

og auka við leiðsagnarmat/leiðbeinandi kennsluhætti í öllum árgöngum. Skólaárinu var skipt upp í lotur. Í lok 

hverrar lotu fengu nemendur svo yfirlitsblað yfir það hvernig þeir voru að standa sig í þeim hæfniviðmiðum sem 

lágu á bakvið verkefni/kannanir lotunnar. Nemendur og aðstandendur áttu þar með auðveldara að átta sig á 

styrkleikum og því sem að vinna þurfti frekar í. Þá er gaman að segja að eitt af ritunarverkefnum 9. bekkjar var 

unnið í samvinnu við samfélagsfræðikennara, þar sem leiðsagnarmat var í öndvegi. Þetta verkefni tókst með 

afbrigðum vel og er stefnan sett á frekar samstarf næsta skólaár. Því miður er það svo þó að hluti af námsefni 

framhaldsskólans hafi hafi verið færður yfir á grunnskólastigið, vantar sárlega kennslubækur í samræmi við þær 

breytingar sem koma fram í aðalnámskrá. Þetta er einkum bagalegt í 10. bekk og því stefnir allt í það að notast 

verði við útprentað/ljósritað efni í 10. bekk á næsta skólaári, 2018-2019.  
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Um miðjan mars, 2018, fóru kennarar enskudeildar Garðaskóla á ráðstefnu/námsgagnasýningu í Birmingham. 

Ferðin reyndist afar gagnleg og upplýsandi og komu kennarar til baka með námsefni sem gagnast mun í öllum 

árgangum á næsta skólaári.  

Þegar á heildina er litið, hefur starfið í enskudeild Garðaskóla skólaárið 2017-2018 gengið vel. Kennarar hafa til 

dæmis öðlast meira öryggi gagnvart nýja námsmatinu og nemendur eru farnir að tengja það við hæfniviðmiðin í 

auknu mæli. Því má þó ekki gleyma að það liggur mun meiri vinna að baki úrvinnslu námsmats en áður og 

kennarar þurfa því meiri tíma til að sinna þessum þætti. 

Aukin áhersla á leiðsagnarmat er af hinu góða en nemendur nýta sér það þó ekki alltaf sem skyldi. Það er á ábyrgð 

okkar fagkennaranna að skerpa enn frekar á því, gera það sýnilegra og fylgja því enn frekar eftir svo að það gagnist 

sem flestum. Á næsta skólaári munum við tengja hæfniviðmið betur við einstaka verkefni og lotur og skipuleggja 

námið þannig að nemendur séu virkari í námi og átti sig á ábyrgð sinni fyrir eigin frammistöðu.  

Dreifing einkunna: hlutfall nemenda í hverjum árgangi með tiltekna lokaeinkunn vorið 2018 

Einkunn 
Hlutfall nemenda  

í 8. b. 
Hlutfall nemenda  

í 9. b. 
Hlutfall nemenda 
í 9.bekk flugferð 

Hlutfall nemenda  
í 10. b. 

A 15 (9,3%) 2 (1,7%) 4 (7,4%) 22 (13,8%) 

B+ 41 (25,3%) 18 (14,9%) 26 (44,4%) 43 (26,8%) 

B 59 (36,4%) 47 (38,8%) 21(38,95) 54 (33,7%) 

C+ 20 (12,3%) 28 (23,1%) 3 (5,6%) 21 (13,1) 

C 22 (13.6%) 23 (19%)  14 (8,8%) 

D 5 (3,1%) 3 (2,5%)  6 (3,8%) 

Aðlagað 
námsefni/námsmat 

9 (námsefni 
9.bekkjar) 

5 (fjarnám 
fjölbr.enska) 

 7 (hægferð) 

 
 4(fjarnám fjölbr. 
enska) 

Undanþága/vottorð 2 2 0 4 

Samtals 100% 100% 100% 100% 

  

Að lokum, vil ég fyrir hönd enskukennara þakka skólastjórnendum fyrir gott samstarf. 

Garðaskóli, júní 2018 

Halla Thorlacius 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ÍSLENSKU 

Kennarar í deildinni voru eftirtaldir: Gísli Rúnar Konráðsson, Kristín S. Sigurleifsdóttir, Kristján Hrafn 

Guðmundsson, Ragnhildur Thorlacius og Rúna Björk Þorsteinsdóttir.  

Engin ferðaskipting var í 8. bekk. Í 9. bekk voru þrjár ferðir, hægferð, miðferð og flugferð. Í þeim 10. voru 

sömuleiðis þrjár ferðir, hægferð, miðferð og fjölbrautahópur. Hægferðarnemendur eru með aðlagað námsefni 

og námsmat og fá stjörnumerktar einkunnir, bæði í 9. og 10. bekk. Nemendur í miðferð fara í gegnum 

unglingastigið á hefðbundinn hátt, svipað og tíðkast í skólum án ferðaskiptingar. Flugferðarnemendur í 9. bekk 

taka námsefni 9. og 10. bekkjar á einum vetri, taka síðan einn fjölbrautaáfanga frá FG í 10. bekk og auk þess annað 

framhaldsskólaefni. 

 Fjöldi nemenda í hverri ferð skólaárið 2017-2018: 

Ferðir 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 

Hægferð  16 10 
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Miðferð 173 (Ath. sjá að ofan) 109 132 

Flugferð  57  

Fjölbrautahópur   26 

 

Kennsluhættir hafa að mestu verið svipaðir og sl. ár. Reynt er að hafa kennsluna fjölbreytta þannig að hún höfði 

til allra nemenda. Að öðru leyti vísast til námsáætlana og skólanámskrár. Við höfum reynt að leggja aukna áherslu 

á leiðsagnarmat en þar er vissulega enn verk að vinna. Leiðbeinandi kennsluhættir af ýmsum toga eru ríkjandi í 

deildinni. 

Námsefni Skólavefsins fær síaukið vægi í kennslunni og það mun enn aukast næsta skólaár. Því er mikilvægt að 

allir nemendur skólans hafi áfram aðgang að vefnum.  

Innleiðing Aðalnámskrár er enn á vissan hátt í þróun, m.a. að gera tengingu hæfniviðmiða og lykilhæfni við ólík 

viðfangsefni sýnileg. Það stafar að hluta til af því að sl. haust var upplýsingakerfið Inna tekið í notkun í skólanum 

og nokkurn tíma hefur tekið að laga það að þörfum Garðaskóla. 

Við teljum að í mörgu hafi tekist vel til á skólaárinu og í heildina erum við sátt við árangurinn. Deildin leitar stöðugt 

leiða til að gera gott starf enn betra. Á skólaárinu var fyrirkomulagi ritunar og heimspekilegrar samræðu í 8. og 

9. bekk breytt á þann hátt að í stað þess að kenna hópum aðra hvora viku var hópunum skipt milli anna, hvor 

hópur tók ritun annað hvort fyrir eða eftir áramót og samræðu hina önnina. Var þetta fyrirkomula til bóta þar 

sem meiri samfella skapaðist í vinnu hópanna. Þá hefur þáttur ritunar í 10. bekk verið aukinn. Stöðug umræða er 

innan deildarinnar um hvert skuli stefna og hvað leiðir séu líklegastar til árangurs. M.a. er talsvert rætt um að 

draga úr vægi málfræði og gefa þá öðrum þáttum aukið svigrúm.  

Eins og fram hefur komið munum við halda áfram að bæta efni frá Skólavefnum inn í kennsluna og það er í raun 

ákveðið þróunarverkefni. Einnig stefnum við að því að taka nýjar bækur inn í bókmenntakennsluna í stað hinna 

eldri, að hluta til. Stefna deildarinnar er sem fyrr að gera nemendur að sem bestum málnotendum. Það reynum 

við að gera með ýmsu móti og vísast þar aftur í námsáætlanir. 

Dreifing einkunna: fjöldi nemenda í hverjum árgangi með tiltekna lokaeinkunn vorið 2018 

Einkunn Fjöldi nemenda í 8. b. Fjöldi nemenda í 9. b. Fjöldi nemenda í 10. b. 

A 1 0 24 

B+ 37 32 23 

B 73 61 77 

C+ 34 46 21 

C 25 21 8 

D 0 1 3 
Aðlagað námsefni/námsmat 1 18 10 

Undanþága/vottorð    

Samtals 171 179 166 

 

Einkunnir nemenda með aðlagað námsmat eru ekki í þessari töflu. 

Garðaskóli, júní 2018 

Gísli Rúnar Konráðsson, fagstjóri í íslensku 
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í NÁTTÚRUFRÆÐI 

Kennarar í deildinni eru Helga María Ólafsdóttir, Margrét Betty Jónsdóttir, Ragnheiður Ásta Guðnadóttir og 

Þorkell Jóhannsson.  

Engin ferðaskipting er í náttúrufræði, allir hópar eru getublandaðir. 

Helstu áherslur: 

Í vetur voru nokkrar breytingar gerðar í náttúrufræðideildinni. Má þar nefna Touch-cast myndvinnslu verkefni 

8. bekkja í samvinnu við Upplýsinga- og tæknimennt um villt íslenskt dýr og áhrif loftslagsbreytinga á það og 

umhverfi þess. Þetta verkefni var hluti af Nordplus Horizon verkefni sem hefur vinnuheitið Nordic Green 

Actions og náttúrufræðideildin tekur þátt í ásamt upplýsinga og tæknimennt.  

Önnur nýjung var vistfræðiverkefni 9. bekkja sem var í vinnslu einu sinni í mánuði allan veturinn. Nemendur fóru 

út og skoðuðu gróðurreit sem þeir völdu sér í upphafi skólaárs og fóru út og fylgdust með því einu sinni í mánuði, 

söfnuðu upplýsingum um hann og skiluðu svo skýrslu um breytingar sem verða á vistkerfum yfir skólaárið í lokin. 

Leiðsagnarmat var fyrirferðarmikið og þá sérstaklega fyrirgjöf fyrir skýrslur þar sem greinargóð endurgjöf um 

hvað var gott og hvað þarf að laga fylgdi með í hvert skipti. Sóknarkvarðar um fyrirgjöf fyrir verkefni héngu uppi 

meðan verið var að vinna þau og nemendur gátu skoðað hvort þeir væru búnir að ná viðmiðunum sem sett voru. 

Spurningaappið Plickers var notað að nokkru leyti sem „exit ticket“ í kennslustundum en þar truflaði helst að 

kennarar voru nokkuð háðir því að nota sín eigin tæki til vinnu og ekki allir tilbúnir í það eða með tæki til þess. 

 
Nemendur rannsaka súrnun sjávar 
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Framundan: 

Skólaárið gekk nokkuð vel en þó varð að breyta kennsluáætlun í nokkur skipti vegna ófyrirséðra atvika, t.d. 

veikinda kennara, utanaðkomandi heimsókna og fyrirlestra sem ekki var vitað um í upphafi skólaárs og því ekki 

gert ráð fyrir. Ekki hefur gengið nógu vel að festa hæfniviðmið við verkefni í Innu jafnóðum og möguleiki er á að 

ákveðin verkefni séu ekki alveg með sömu markmið undir hjá öllum kennurum. Betra væri ef fagstjóri hefði 

aðgang að öllum hópum og gæti sett inn verkefni fyrir alla hópa og þá hafa allir örugglega sömu markmið. 

Fagstjóri var búinn að taka til helstu verkefni og setja markmið á þau og koma til kennara en svo koma 

breytingar á verkefnum og þá þarf að breyta viðmiðum og þá fer stundum ekki allt eins og ætlað er.  

Vinnuherbergi vantar gardínur í hurða glugga, svona eins og eru í gluggum hurðanna inn í stofurnar í deildinni 

svo hægt sé að taka maskínupappírinn úr gluggunum en án þess að hafa eitthvað fyrir gluggunum hafa 

nemendur beina sjónlínu á kennara vinna þarna inni. Auk þess eru gardínur í gluggum í stofum 104 og 102 

bilaðar, ekki hægt að draga upp, þær rifnar eða vantar. Á eitt borð í stofu 104 vantar stöngina sem stóllinn er 

festur í og því ekki hægt að setja upp stólinn til að auðvelda þrif. Skrúfað var fyrir vaskinn í kennaraborðinu í 

stofu 102 þar sem kraninn lak. Þarf að skipta um blöndunartæki og yfirfara þarf önnur blöndunartæki þar sem 

þrýstingur á vatni er misjafn eftir tækjum, sum frussa vatni og annarsstaðar kemur varla dropi. Netsamband í 

vinnuherbergi og stofu 103 og 102 er upp og ofan, stundum er net og stundum ekki. Stundum er ekki einu sinni 

hægt að lesa upp því það er ekki net. Við vitum ekki hvers vegna en það er búið að koma og skoða og segja að 

það sé allt í lagi en það er það ekki. Þetta ástand er farið að valda miklu ergelsi og pirringi hjá kennurum 

deildarinnar sem hafa m.a. þurft að færa fagfundi vegna netleysis. 

Dreifing einkunna: Fjöldi nemenda í hverjum árgangi með tiltekna lokaeinkunn vorið 2018 

Einkunn Fjöldi nemenda í 8. b. Fjöldi nemenda í 9. b. 

A 17 18 

B+ 54 64 

B 55 61 

C+ 22 27 

C 23 10 

D 1 0 
Aðlagað námsefni/námsmat 0 0 

Undanþága/vottorð 2 3 

Samtals 174 183 

 

Garðaskóli, júní 2018 

Margrét Betty Jónsdóttir, fagstjóri í náttúrufræði 

 

SKÝRSLA KENNARA Í SAMFÉLAGSFRÆÐI 

Kennarar við deildina í vetur voru Andri Rafn Ottesen, Hilmar Þór Sigurjónsson, Kristjana Fjóla 

Sigursteinsdóttir og Reynir Engilbertsson. 

Í samfélagsgreinum leggjum við áherslu á að vinna í anda hæfniviðmiða Aðalnámskrár 

grunnskóla 2013, eins og kemur fram í skólanámskrá og námsáætlunum fagsins í 8., 9. og 10. 

bekk. Megin hugtök sem unnið er eftir eru m.a. jafnrétti, mannréttindi, lýðræði, gagnrýnin 

hugsun, stafræn borgaravitund og fjármálalæsi. Til þess að vinna eftir þessum megin þáttum 

er farið um víðan völl innan samfélagsgreina – landafræði, jarðfræði, þjóðfélagsfræði og saga 

19. og 20. aldar. Að auki hefur verið lögð áhersla á að tileinka deildinni nýja kennsluhætti og 
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nýta skólaþróun eins mikið og unnt er. Þá er upplýsingatækni í hávegum höfð þegar kennarar 

deildarinnar gera námsáætlanir. 

Ekki er ferðaskipting í samfélagsgreinum. Þó er stuðst við aðlagað námsefni fyrir þá nemendur 

sem þess þarfnast.  

Námsefni samfélagsgreina er fjölbreytt og hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla 2013 eru 

uppfyllt með fjölbreyttum hætti að auki. Áherslubreytingar með nýjum kennsluháttum má sjá 

í nýuppteknu námsefni, en stórum hluta námsbóka hefur verið skipt út fyrir nýtt efni. Miklar 

umræður og vinna hefur átt sér stað hjá deildinni til þess að innleiða þessa nýju vinnuhætti. 

Vægi prófa hefur minnkað og verkefnavinna hefur aukist. Sjálfs- og jafningjamat er hluti af 

námsmati deildarinnar. Á lokaári sínu í 10. bekk er þátttaka í umræðum enn stærri þáttur en 

áður og áfram verður haldið í þróun á þessum kennsluháttum á næsta skólaári. 

 
Kennari leiðbeinir nemendum 

 

Vettvangsferðir voru fáar í ár en 10. bekkur fór í sína árlegu heimsókn á Skólaþing sem er á 

vegum Alþingis. Einnig var 10. bekkur samfélagsgreina í samþættu verkefni með 

íslenskudeildinni þar sem nemendur voru tveir saman og skrifuðu heimildaritgerð um sögulegt 

viðfangsefni. Íslenskudeild mat málfar, stafsetningu, uppsetningu og heimildaskrá, á meðan 

samfélagsgreinar mátu efnislega þætti, byggingu og heimildanotkun. Verkefnið gafst vel, en 

ekki er séð fram á að íslenskudeild vilji halda verkefninu áfram og leitar því 

samfélagsgreinadeild að nýjum félaga fyrir næsta skólaár í samþættingu námsgreina. 
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Hluti af námsmati nemenda í 9. bekk eru dagbókarfærslur. Þar setja nemendur sig í spor fólks 

á öðrum stað, á öðrum tíma sem upplifði hörmungar á borð við fyrri heimsstyrjöld og síðari 

heimsstyrjöld. Nemendur setja sig því í spor manneskju sem sendir bréf heim og lýsir 

aðstæðum í skotgröfum fyrri heimsstyrjaldar árið 1916-17, annarrar manneskju árið 1933 sem 

kaus Adolf Hitler og er stolt af því, og loks bréf sömu manneskju árið 1945 sem er full af eftirsjá. 

Þetta verkefni hefur gefist vel og hjálpar nemendum að skilja og skynja veruleika annars tíma 

á öðrum stað. Fyrsta bréfið, úr skotgröfum fyrri heimsstyrjaldar, var unnið í samþættu verkefni 

með enskudeild skólans. Nemendur skiluðu bréfinu fyrst rafrænt til enskudeildar sem fór yfir 

stafsetningu, málfar og byggingu. Eftir það skiluðu nemendur bréfinu handskrifuðu til 

samfélagsgreinadeildarinnar með tilheyrandi kaffi- og blóðslettum hermannsins úr 

skotgröfinni. Deildin vill gjarnan halda verkefninu áfram og vilji er fyrir hendi hjá báðum 

deildum að víkka verkefnið enn frekar og gera það enn flottara. 

Ljóst er að á næsta skólaári, 2018-2019, verða fleiri nemendur með aðlagað námsefni í 8. bekk. 

Mögulega verða fleiri nemendur með einstaklingsáætlun, en stefnt er að auknu samstarfi við 

deildarstjóra námsvers varðandi það. Fjöldi nemenda með einstaklingsnámskrá / aðlagað 

námsefni og námsmat: 

8. bekkur: 1 

9. bekkur: 0 

10. bekkur: 0 

Garðabær, 12. júní 2018 

Hilmar Þór Sigurjónsson, fagstjóri samfélagsgreinadeildar 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í STÆRÐFRÆÐI 

Kennarar: Ásta Huld Henrysdóttir, Elena Einisdóttir, Elías Bragi Sólmundarson, Katrín Halldórsdóttir, Kristinn 

Sigurbergsson, Ragnheiður Stephensen, Svandís Ríkharðsdóttir, Þorkell Jóhannsson. 

Það eru þrjár ferðir í öllum árgöngum, hægferð þar sem nemendur fara hægar yfir efnið, fara því ekki yfir allt 

efnið og taka því sérpróf. Mið/hraðferð er hefðbundinn hraði þar sem nemendur klára grunnskólaefnið í lok 10. 

bekkjar. Að lokum er það flugferð þar sem nemendur klára grunnskólaefnið í lok 9. bekkjar og fara í 

fjölbrautaráfanga í 10. bekk. 

Í öllum árgöngum var einn hægferðarhópur, fimm mið/hraðferðarhópar og tveir flugferðarhópar 

Fjöldi nemenda í hverri ferð skólaárið 2017-2018: 

Ferðir 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 

Hægferð 14 27 23 

Miðferð    

Mið/hraðferð 85 99 97 

Hraðferð    

Flugferð 73 57 1 

Fjölbrautahópur   47 

 



64 
 

Í vetur var lögð mikil áhersla á leiðsagnarmat sem við köllum núna leiðbeinandi kennsluhætti enda var 

þróunarverkefni í gangi í vetur á þessu sviði. Þetta gekk mjög vel og ætlum við að gera enn betur næsta vetur. 

Vinnan fólst í því að vera með stöðukannanir á eins til tveggja vikna fresti ásamt reglubókarverkefnum í 8. og 10. 

bekk. 9. bekkurinn var eingöngu með reglubókarverkefni í vetur en við munum vera með stöðukannanir líka 

næsta vetur. Í lok hverrar lotu fengu nemendur yfirlit sem sýnir hvernig gekk að ná hæfniviðmiðum lotunnar og 

gátu nýtt sér það ef tekið var endurtökupróf eða fyrir haust- og vorpróf. 

Skólaárið gekk vel en mikil keyrsla var í 10. bekk þar sem mikið af tímum féll niður vegna annara 

verkefna/uppbrota sem seinkaði yfirferð um 2 vikur. Þess vegna erum við mjög glöð að fá fjórðu kennslustundina 

inn í 10. bekk næsta vetur. 

Dreifing einkunna: hlutfall nemenda í hverjum árgangi með tiltekna lokaeinkunn vorið 2018 

Einkunn Hlutfall í 8. b. 
Hlutfall í 8.b 

flugferð 
Hlutfall í 9. b. 

Hlutfall í 9.b 
flugferð 

Hlutfall í 10. b. 

A 2,02% 20,54% 3,17% 29,31% 25,60% 

B+ 12,12% 42,47% 7,14% 46,55% 21,43% 

B 20,20% 27,40% 12,70% 18,97% 12,5% 

C+ 14,14% 4,11% 19,84% 5,17% 12,5% 

C 22,22% 5,48% 19,05% 0% 9,52% 

D 15,15% 0% 14,29% 0% 4,76% 
Aðlagað 

námsefni/námsmat 
14,14%  21,43%  13,69% 

Undanþága/vottorð 0%  2,38%  0% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Garðabær, júní 2018 
Elena Einisdóttir, fagstjóri í stærðfræði 

  

SKÝRSLA SKÓLASAFNS GARÐASKÓLA 

Frá skólabyrjun og fram í desember var skólasafnið ennþá í einni af kennslustofum skólans. Þangað var það flutt 

í ágúst 2016 og átt að vera til bráðabirgða meðan verið var að ljúka við standsetningu á nýju upplýsingaveri í 

miðrými skólans á efri hæð skólans. 

Eins og síðastliðinn vetur var lítið svigrúm fyrir aðra starfsemi en útlán bóka framan af hausti í svo litlu húsnæði. 

Áætlað var að opna nýja upplýsingaverið strax á haustdögum en dráttur var á framkvæmdum. Í lok nóvember var 

ákveðið að flytja safnið í nýja húsnæðið þó að það væri ekki fullbúið. Nokkru áður eða í lok október var tölvuverið 

tekið í notkun.  

Gamli húsbúnaður safnsins var settur upp í nýja rýminu og bókum og gögnum komið fyrir á mettíma. Alls tóku 

flutningarnir og standsetning einungis 10 daga fyrir tvo starfsmenn safnsins.  

Í byrjun desember, áður en safnið/upplýsingaverið var opnað formlega, fengu nemendur allra 8. bekkjanna 

kynningu á fyrirhugaðri starfsemi. 

Þann 11. desember var opnað með pompi og prakt. Nemendur og starfsmenn voru boðnir velkomnir og hverjum 

og einum safngesti færður merktur penni og blýantur að gjöf. Einnig fylgdi með örlítið munngott. 

Í tengslum við opnun nýs safns/upplýsingavers var ákveðið að efna til hugmyndasamkeppni um nýtt nafn á rýmið 

meðal nemenda og starfsmanna. Nokkrar ágætar hugmyndir bárust. Ákvörðun um nafn á heildarrýmið og 

einstaka hluta þess var tekin á fundi 11. maí. Var þar ákveðið að heildarrýmið skyldi kallast Miðjan og einingarnar 
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innan þess nefnast Ás (skólasafnið), Tvistur (tölvuverið), Þristur (hönnunarsmiðjan/First lego) og Fjarki 

(hljóðverið). 

Opnunartími safnsins/Ássins helst óbreyttur og er sem hér segir: 

mán 8:10-15:30 

þri 8:10-15:30 

mið 8:10-15:30 

fim 8:10-15:30 

fös 8:10-14:30 

 
Forstöðumaður safnsins er María Hrafnsdóttir kennari og 
bókasafnsfræðingur og Svanhildur Guðmundsdóttir starfar sem 
bókavörður. Einnig hefur Hildur Rudólfsdóttir kennsluráðgjafi í 
tölvu- og upplýsingatækni starfsaðstöðu í Ásnum. Hún hefur 
yfirumsjón með Tvistinum, Þristinum og Fjarkanum. 

Safnkostur 
Í því millibilsástandi sem var síðastliðinn vetur fór helmingur safnkostsins í geymslu. Á vorönn hefur verið unnið 
að því að koma bókunum sem voru í geymslu aftur fyrir með öðrum safnkosti. Í þeirri vinnu var reynt að grisja frá 
gamlar og úreltar bækur og gögn. Sérstaklega má nefna að hljóðbækur við úreltar kennslubækur og gömul 
myndbönd voru afskrifuð en einnig gamlar bækur sem aldrei fóru í útlán. Heildarfjöldi afskrifaðra gagna var 536 
eintök. Aðföng voru 397 eint. Heildareintakafjöldi safnsins hefur því ekki aukist þó að heilmikið hafi verið keypt 
af bókum í vetur. 

Heildareign safnsins skiptist sem hér segir: 

Safngögn í árslok 2016 Safngögn í árslok 2017 
Bækur 15568 Bækur 15.805 
Gagnasett  1 Gagnasett 2 
Geisladiskur CD 170 Geisladiskur (CD) 119 
Geisladiskur/hljóðbók 564 Geisladiskur/hljóðbók  371 
Kort  14 Kort 14 
Myndband  191 Myndband 65 
Mynddiskur  267 Mynddiskur 227 
Nótur  2 Nótur  2 
Snælda 75 Snælda  36 
Snælda/hljóðbók 161 Snælda/hljóðbók  39 
Spil  21 Spil  21 
Tímaritshefti  59 Tímaritshefti  61 
Tæki  203 Tæki 197 
Tölvugögn  30 Tölvugögn 30 
Samtals 17351 Samtals  16989 
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Útlán 

Heildarútlán hafa aukist töluvert frá fyrra ári. Spjaldtölvum í eigu skólans hefur fjölgað og eru þær lánaðar út í 

gegnum safnið. Þær eru í mikilli notkun allan veturinn og skýrir það hærri útlánstölur á tækjum. Útlán bóka hafa 

líka aukist og er skýringanna líklega að leita í því að nú hafa yndislestrartímar fest sig í sessi í stundaskrá nemenda 

og með því eykst áhugi nemenda á bóklestri.  

Útlán veturinn 2016-2017  Útlán veturinn 2017-2018 

Bækur 4249  Bækur 4632 

Hljóðbækur 22  Hljóðbækur 10 

Mynddiskar 45  Mynddiskar 35 

Tæki 3782  Tæki 4207 

Tímaritshefti 4  Gagnasett 1 

Myndbönd 1  Nótur 1 

Alls 8103  Alls 8888 

     

 

Vanskil í skólalok voru að venju þó nokkur eða um 160 bækur. Á vordögum var efnt til samkeppni um hvaða 

bekkur yrði fyrstu til að skila öllum bókum sem nemendur höfðu að láni. Hlutskarpastur varð 8.SR og hlaut hann 

að launum ísveislu. Fast á hæla hans varð 8.KH. Þessir tveir bekkir eru einu bekkir skólans sem skiluðu öllum 

bókunum fyrir lok skólaársins. 

Starfsemi safnsins 
Skólasafni er ætlað að vera vettvangur náms og fræðslu. Þangað eiga nemendur og starfsmenn skólans að geta 

leitað til upplýsingaöflunar og úrvinnslu margs konar verkefna. Þar eru tiltækar unglingabækur, skáldsögur og 

annað skemmtiefni sem hvetur og örvar nemendur til yndislestrar. Aðstaða er til lestrar og næði til náms í rólegu 

umhverfi. Almenn ánægja er meðal nemenda og kennara með að fá aftur rými sem getur uppfyllt þessar þarfir. 

Nemendur nýta safnið vel til náms og verkefnavinnslu og til að sitja í næði og glugga í bækur.  

Engin skipulögð starfsemi utan hefðbundinna útlána var í safninu á vorönn. Starfsmenn og nemendur hafa verið 
að þreifa sig áfram með nýtingu nýja rýmisins. Aðlögun og skipulagning tekur tíma. Bryddað hefur verið upp á 
ýmsum nýjungum utan þess hefðbundna starfs sem fram fór í gamla safninu. Nemendur höfðu aðgang að tveimur 
taflborðum og aðstöðu til að púsla. Ýmsar hugmyndir um fjölbreyttari starfsemi hafa fæðst í vetur og reynt verður 
að hrinda þeim í framkvæmd á næsta vetri. Nýr húsbúnaður hefur verið pantaður fyrir safnið og er það mikið 
tilhlökkunarefni að geta opnað nýtt og glæsilegt safn að nýju í rýminu sem kallast nú Miðjan – Ás. 

Garðabær, 1.júní 2018 
       María Hrafnsdóttir forstöðumaður skólasafns 
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SKÝRSLA KENNSLURÁÐGAFA Í TÖLVU- OG UPPLÝSINGATÆKNI Í GARÐASKÓLA  

Upplýsingatækni í 8. bekk var kennd einu sinni í viku, núna með auknu samstarfi við aðrar fagdeildir. 

Myndbandagerð var unnin í tengslum við náttúrufræði og verkefni um myndlæsi var endurtekið í samstarfi við 

samfélagsgreinar. Áframhaldandi notkun var á kennslumyndböndum til að efla sjálfstæða vinnu nemenda en 

einnig var aukin áhersla á matskvarða fyrir öll verkefni sem aðgengilegir voru með verklýsingum.  

Garðaskóli fékk styrk frá Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar til að þróa verkefnavinnu með umsjónarkennurum 

8. bekkjar um stafræna borgaravitund. Verkefnið fól í sér undirbúning verkefna og umræðna með 

umsjónarkennurum áður en þeir hittu nemendur. Með þessu móti voru umsjónarkennarar betur í stakk búnir til 

að taka umræðu um ýmis málefni sem tengjast stafrænum heimi með nemendum sínum. 

 
Nemendur í valgreininni Hönnun og tækni æfa sig í rafrásagerð 
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Á vordögum 2017 var grunnur lagður að kerfisbundnu mati í upplýsingatækni í 9. og 10. bekk með það að 

markmiðið að grunnskólaeinkunn við lok 10. bekkjar yrði samsett úr nokkrum mismunandi hæfniþáttum. 

Grunnurinn yrði lagður í skyldufaginu Upplýsingatækni sem kennt er í 8. bekk en í 9. og 10. bekk væru það 

fagdeildir sem myndu meta þekkingu og færni nemenda í einstökum þáttum. Öll neðangreind verkefni voru unnin 

á skólaárinu en ekki náðist að setja upp skipulag fyrir sérstakt mat fagdeildanna á upplýsingatækni í þeim. 

Skólaárið 2018-2019 fá kennarar aðgang að áfanganum Upplýsingatækni í Innu og geta sett einkunnir þangað inn 

til til varðveislu fyrir grunnskólaeinkunn. 

Hæfniþáttur 
Að nemandi geti: 

Dæmi um matsverkefni til 
grunnskólaeinkunnar 

Fagdeild/-ir 

nýtt sér tæknibúnað, hugbúnað, 
forrit og gögn á skapandi hátt. 

Myndbandagerð Danska 
Enska 

nýtt hugbúnað og forrit við 
uppsetningu ritsmíða. 

Ritgerð Íslenska 

nýtt hugbúnað og forrit við 
uppsetningu tölulegra gagna. 

Gröf og upplýsingar Náttúrufræði 
Stærðfræði 

vegið og metið gæði upplýsinga. Ritgerð Samfélagsgreinar 

 

Skólaárið 2017-2018 var boðið upp á valfögin Hönnun og tækni, forritun vélmenna í tengslum við First Lego 

League (hópar í 9. og 10. bekk) og Byrjendaforritun. Garðaskóli fagnaði glæsilegum sigri í First Lego League 

keppninni í nóvember og fór fyrir Íslands hönd til Noregs á Norðurlandamótið. 

Um miðjan október var ný tölvustofa tekin í notkun inn í nýopnuðu Upplýsingaveri á efri hæð Garðaskóla. Á sama 

tíma var Hönnunarsmiðjan fyrir innan tekin í notkun en hún er hugsuð fyrir ýmsa skapandi vinnu. Fyrirhugað er 

að klára framkvæmdir sumarið 2018 (húsgögn og búnað) í Hönnunarsmiðju, sem og skápa í tölvustofu. Önnur 

búnaðarkaup í tölvustofu munu bíða fram á nýtt ár. 

 Haldin var nafnasamkeppni um heiti á hin ýmsu rými í upplýsingaverinu og varð Miðjan fyrir valinu sem yfirheiti. 

Undirheitin verða Ásinn (bókasafn), Tvisturinn (tölvustofa), Þristurinn (Hönnunarsmiðja) og Fjarkinn (hljóð- og 

myndbandaver). 

Hildur Rudólfsdóttir kennsluráðagjafi í tölvu- og upplýsingatækni 

SKÝRSLA GARÐALUNDAR OG NEMENDAFÉLAGS 

Kvöldstarfsemi Garðalundar hófst að krafti í byrjun 

september. Opnunartímar voru mánudaga, miðvikudaga 

kl. 19 til 22 og boðið upp á einhverja dagskrá hverju sinni. 

Stærri viðburðum var oftast stillt upp á föstudögum. 

Nemendaforystan skipulagði frábært Rave opnunarball 

þar sem allir gátu litað sér neonboli sem setti 

skemmtilegan svip á ballið. Alls mættu um 400 krakkar. 

Þetta gaf tóninn fyrir skemmtilegan vetur.  

Allt að 15 nemendur gátu tekið þátt í félagsmálavalinu og 

unnu að skipulagningu og dagskrárgerð um veturinn. 

Heldur minni hópur en oft áður en tilgangurinn var að ná 
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betur utan um hópinn. Hópurinn fór í byrjun september í félagsmálaferð og að þessu sinni var farið í Stykkishólm 

og gist í starfsmannafélagshúsum þar. Í ferðinni var rætt og fundað um skipulag vetrarstarfsins, og hópurinn 

kynntist vel innbyrðis.  

 Haustönnin leið hratt áfram með góðri kvölddagskrá t.d. joga og 

hugleiðslu, pool og ýmsum spilum , fylgst var með meistaradeild, 

pógó, tekið í playstation. Stærri viðburðir voru stelpukvöld, 

fræðslukvöld, gestakvöld, afmælisball, gistikvöld 10. bekkinga, 

tabúkvöld , pizzagerð, föndur og jólamatur f. 10.bekk svo 

eitthvað sé nefnt. Hægt er að rekja dagskrána í vetur á 

www.gardalundur.is. og á facebooksíðu Garðalundar.  

51 árs afmæli Garðaskóla var haldið að venju í íþróttahúsinu – 

mikið fjör sem endaði með pizzaveislu í skólanum. Gagn og gamandagar voru á sínum stað i nóvember og alltaf 

líf og fjör og fjölbreyttir valhópar í boði. Haustferð fyrir 8. bekk var vel heppnuð og allir bekkir gistu með sínum 

umsjónarkennurum í skála í Bláfjöllum. Góður vettvangur til að hrista bekkina saman og kynnast. Á haustdögum 

var farið af stað með nýtt hópastarf og helst þar að nefna hópa eins og Nörda (dungeons and dragons), 

Skilnaðarbarnaklúbb og Feministafélag sem sendi áleitin skilaboð frá sér í vetur og hristi aðeins upp í hlutunum. 

Gengu þessir hópar vel og rík ástæða til að halda áfram og efla enn frekar ýmist sértækt hópastarf með 

fjölbreytileika í huga (sbr. kafla um forvarnaráætlun framar í þessari skýrslu).  

Leiklistarklúbburinn hóf starfsemi í nóvember og endaði 

starfið í febrúarlok með vel heppnaðri uppfærslu af 

Grease. Alltaf góð þátttaka og 50 manna hópur tók þátt í 

uppfærslunni með einum eða öðrum hætti og allir nutu 

sín vel. Tónlistarklúbburinn æfði stíft og spilaði í 

sýningunni og verulega gaman ná saman hljómsveit í 

söngleikinn þetta árið. Verkið var sýnt 10 sinnum og afar 

vel sótt af nemendum og aðstandendum. Húsfyllir hvert 

kvöld. Að venju sýndu nemendur snilli sína og uxu með 

hverri sýningu eins við var að búast.  

Í janúar hefur skapast sú hefð að tileinka stóra viðburði hverjum árgangi þar sem í boði var lan-tölvuleikjamót 

fyrir elstu bekkinga á sextánda ári. 9. þar sem gangar og skúmaskot í stóru húsi voru nýtt til fullnustu. Draugahúsið 

var á sínum stað fyrir 8. bekkinga og draugabrautin vel heppnuð í alla staði. Skipuleggjendur lögðu sig fram um 

að hvolfa húsinu algjörlega við, myrkva og búa til skuggalega staði um allan skóla allt frá hálofti niður í kjallara, 

og fylla ganga af reyk og alls kyns forynjum og hræðum. Vekur alltaf spenning og lukku. 

Tónlistarklúbburinn sannaði áfram ágæti sitt m.a. á árshátíð í lok annar með frábærum flutningi á árshátíðinni. 

Stöðugt er bætt við búnað og aðstöðu fyrir tónlistarfólkið ma. keyptir ný hljómborð, magnarar og 

slagverkshljóðfærum haldið við. Aðstaðan er óvíða jafn góð og glæsileg. Skíðaklúbbur eldri nemenda í 9. og 10. 

bekk fór í árlega 4 daga ferð til Akureyrar. Nýtt fjöldamet þar sem nær 200 ferðafélagar hrepptu einstaka 

veðurblíðu á Akureyri þetta árið. Ekki spillir fyrir að krakkarnir og fararstjórar fá alltaf bestu einkunn staðarhaldara 

fyrir framkomu og aðra umgengni. Vert er geta þáttar Óla Gísla 

íþróttakennara sem frá upphafi hefur leitt þessar skíðaferðir og á hvað 

stærstan þátt í allri velgengi skíðahópsins sl. 35 ár eða svo. Bestu þakkir 

fyrir Óli. 

8. bekkur fór í góða dagsferð í Bláfjöll í völdu góðu skíðaveðri og áttu 

frábæran dag. Samfés samfestingurinn var á sínum stað og 

þátttakendur náðu í úrslit frá okkur í söngkeppni félagsmiðstöðva. Á 

http://www.gardalundur.is/
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annað hundrað skelltu sér á Samfésballið og kvótinn fullnýttur og allt gert til að krækja í sem flesta aukamiða. 

Einnig eignaðist félagsmiðstöðin sigurvegara í danskeppni Samfés og líð félagsmiðsöðvar náði sem oftar í eitt af 

verðlaunasætum í Stílkeppni félagsmiðstöðva. Alltaf mikið af ungu hæfileikafólki í Garðabæ og eldmóður til að 

ná langt. 

Vetrarstarfið endaði svo með glæsilegri árshátíð í Ásgarði í byrjun maí sem tókst skv. venju þar sem nánast allir 

nemendur skólans komu saman og skemmtu sér. Frábær hátíð og vel heppnuð í alla staði. 

Í skólalok voru svo á dagskrá skemmtilegar vorferðir í öllum 

árgöngum. 10. bekkur fór til Vestmannaeyja, 9. Bekkur í Vatnaskóg 

og 8. bekkur heimsótti vatnasafaríið á Stokkeyri. Gefin var út árleg 

árbók útskritanemenda sem voru kvaddir af skólafélögum síðasta 

skóladag með pompi og pragt.  

Í Garðalundi er stöðugt er unnið að endurbótum á aðstöðu 

nemenda til tómstunda og efla enn frekar fjölbreyttni og 

starfsmannaauð. Góð samvinna er milli félagsmiðstöðvanna innan 

bæjar um starfsdaga og námskeiðahald fyrir starfmenn og stöku viðburði. Einnig er námskeiðahald og 

ráðstefnuhald á vegum Samtaka félagsmiðstöðva með ágætum. Geta má þess að foreldrafélagið lagði fjármagn 

til að efla félagsleg verkefni í lok vorannar og fá bestu þakkir fyrir. Á starfsárinu var voru að endurnýjaðir ýmsir 

hlutir í aðstöðu á skrifstofu nemendafélags, tölvukostur bættur búnaður til kvikmyndagerðar, ljósabúnaður, og 

ráðist í endurbætur á svíðspöllum í sal sem voru úr sér gengnir.  

Starfsfólk Garðalundar vill þakka öllum nemendum Garðaskóla og starfsfólki gott samstarf og ánægjulegan vetur. 

f.h. Garðalundar 

Gunnar H. Richarson, forstöðumaður  

 
Pása í Hlíðarfjalli 
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SKÝRSLA NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFA 

Ársskýrsla námsráðgjafar Garðaskóla 2017-2018 gerir grein fyrir áherslum og verkefnum í starfi náms- og 

starfsráðgjafa skólans. Tveir náms- og starfsráðgjafar eru í fullu starfi við skólann. Námsráðgjafar eru talsmenn 

nemenda og vinna að velferð þeirra í víðu samhengi, hvað varðar nám, líðan og framtíðaráform. Námsráðgjafar 

vinna í nánu samstarfi við forráðamenn, kennara, skólastjórnendur, aðra starfsmenn skólans og Garðalundar. 

Samvinna er einnig við fræðslu- og menningarsvið og fjölskyldu- og heilbrigðissvið Garðabæjar sem og við 

Heilsugæsluteymi Garðabæjar. 

Náms - og starfsráðgjöf: Einstaklingsmiðuð ráðgjöf 

Námsráðgjafar hitta stóran hluta nemenda yfir veturinn þar sem ráðgjöf er einstaklingsbundin. Nemendur koma 

helst vegna vanda sem tengist námi þeirra, vegna persónulegra mála, samskipta- og eineltismála og til að fá 

ráðgjöf eða leiðsögn um framhaldsnám. Alls komu 250 nemendur í einstaklingsviðtöl og voru margir þeirra í 

reglulegum tengslum við námsráðgjafa allan veturinn, mun fleiri en sl. ár. Námsráðgjafar vinna í samstarfi við 

forráðamenn, umsjónarkennara og stjórnendur skólans og eru þátttakendur í teymi utan um þá nemendur sem 

þurfa mestan stuðning. Þennan vetur sem fyrri ár eru ívið fleiri stúlkur en drengir sem leituðu til námsráðgjafa. 

Mynd 1 sýnir skiptingu á komum nemenda til námsráðgjafa eftir bekkjardeild og kyni. 

Mynd 1. Fjöldi nemenda eftir bekkjum og kyni sem komu til námsráðgjafa í eitt eða fleiri viðtöl skólaárið 2017 – 

2018.*  

 

 

 

 

 

 

 

*Myndin sýnir ekki viðtöl við um 89 nemendur í 10.bekk vegna túlkunar á niðurstöðum áhugakönnunarinnar Bendils og tvo 

námslokaviðtöl við alla nemendur 10.bekkjar eða alls 336 viðtöl. 

Náms - og starfsráðgjöf: Hópráðgjöf og fræðsla 

Í upphafi skólaárs fara námsráðgjafar í alla bekki skólans og kynna sig og starfsemina. Einnig hitta námsráðgjafar 

alla nemendur í 8. bekkjum í minni hópum í upphafi skólaárs þar sem starfsemi námsráðgjafar er kynnt og m.a. 

rætt um samskipti og bekkjaranda. Allir nemendur í 8. og 9. bekk fengu starfsfræðslu á vordögum þar sem þau 

fóru í fyrirtæki og fengu kynningu á starfi sem þau síðan kynntu fyrir samnemendum sínum. Í 10. bekk hafa 

námsráðgjafar m.a. kynnt námsframboð framhaldsskólanna, innritunarferlið og val á brautum í framhaldsskóla. 

Nemendur í 10. bekk fóru í kynningar í marsmánuði sem voru í tengslum við GERT verkefnið (sjá nánar undir 

GERT- verkefnið í Garðaskóla). Starfamessa var haldin í desember fyrir alla árganga skólans þar sem forráðamenn 

kynntu störf sín en einnig komu fulltrúar frá nokkrum fyrirtækjum sem eru í GERT samstarfi við skólann. 
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Helstu viðfangsefni vetrarins í náms- og starfsfræðslu: 

 Áhugasviðskönnun 

 Upplýsingar um námsframboð framhaldsskóla bæði fyrir 9. og 10.bekki 

 Áfanga- og bekkjarkerfi kynnt 

 Upplýsingar um innritunarferli 

 Starfskynningar og starfsfræðsla 

 Námslokaviðtöl – bæði að hausti og vori 

Nemendur í 10. bekk höfðu kost á því að taka áhugakönnunina Bendil á vorönn sem 89 nemendur þáðu. Í 

framhaldinu fengu nemendur einstaklingsviðtal hjá námsráðgjafa þar sem niðurstöður voru ræddar með hliðsjón 

af vali þeirra á námsbrautum í framhaldsskóla. Tvö eða fleiri námslokaviðtöl voru tekin við alla nemendur í 10. 

bekk í ár. Tilgangurinn var að skapa samfellu í ákvarðanatökuferli þeirra og stuðla að raunhæfu vali á námsbraut 

og framhaldsskóla með tilliti til námsstöðu og áhugasviðs. Námsráðgjafar auglýstu vel opin hús 

framhaldsskólanna og buðu upp á áhugasviðskönnun áður en seinna námslokaviðtalið var á vordögum. Nokkrir 

nemendur þurftu meiri leiðsögn og var þá boðið annað viðtal, viðtal með forráðamönnum eða viðtali fylgt eftir 

með símtali eða pósti heim.  

 
Starfsfræðsla í 10. bekk: heimsókn í Saga film 

 

GERT – verkefnið í Garðaskóla  

GERT verkefnið - Grunnmenntun efld í raunvísindum og tækni er heiti aðgerðaáætlunar Samtaka iðnaðarins, 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga til að auka áhuga 

grunnskólanemenda á raunvísindum og tækni. Garðaskóli er aðili að verkefninu en markmiðið með þátttöku er 

auk þess sem hér var nefnt, að efla sýn nemenda á þeim fjölbreyttu störfum sem unnin eru innan þeirra fyrirtækja 

sem eru aðilar að GERT verkefninu. Markmiðið er einnig að opna augu nemenda fyrir tengslum starfa við nám 

bæði í framhaldsskóla og þegar lengra er komið og brúa það bil sem er milli núverandi stöðu og framtíðarþarfa 

nemenda og vinnumarkaðar. 

Útfærsla GERT verkefisins var með þeim hætti að nemendur fengu að velja sér heimsókn í fyrirtæki og var 

markmiðið með vali nemenda fyrst og fremst að þeir gætu valið eftir áhuga en þó innan ramma GERT 

verkefnisins. Allir nemendur í 10. bekk fóru í heimsókn í Tækniskólann þar sem skólinn er þátttakandi í GERT.  
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Í allt voru 14 fyrirtæki og stofnanir heimsótt sem dreifðust á 168 nemendur. Einn til tveir starfsmenn fylgdu 

hverjum hópi. Þá fengum við þátttökuaðila í GERT í heimsókn í skólann með fræðslu fyrir nemendur í 10.bekk og 

nemendur í 8. og 9.bekk nutu einnig góðs af verkefninu með þátttöku í Starfamessu skólans sem og 

starfskynningum á vordögum.  

Verkefnastjóri GERT í Garðaskóla hefur kynnt verkefnið á vorfundi GERT á vegum Samtaka iðnaðarins og einnig á 

kynningarfundi GERT á Akureyri fyrir skóla og fyrirtæki þar sem fjölbreyttar leiðir hafa verið farnar til að aðlaga 

verkefnið að svo stórum og flóknum skóla eins og Garðaskóli er.  

Ýmis verkefni: Nemendaráðgjöf 

Þetta skólaárið störfuðu níu nemendur í 9. og 10. bekkjum sem nemendaráðgjafar. Nemendaráðgjöf hefur verið 

valfag í skólanum síðastliðin ár og starfa nemendaráðgjafar undir leiðsögn námsráðgjafa. Þeir tóku m.a. þátt í 

kynningu á skólanum fyrir 7.bekkinga, aðstoðuðu við aðlögun nýrra nemenda og voru með jafningjafræðslu um 

vímuefni og einelti fyrir alla nemendur í 8.bekk.  

Önnur verkefni námsráðgjafa voru m.a. 

 skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda og eftirfylgd með þeim 

 þátttaka á kynningarfundum fyrir foreldra og nemendur í 8. bekk að hausti 

 seta í áfallaráði skólans 

 kynning fyrir skólaráð á skipulagi náms- og starfsfræðslu í Garðaskóla 

 skráning fundargerða nemendaverndarráðs 

 seta í eineltisteymi skólans 

 kynning á eineltisstefnu skólans fyrir starfsfólk 

 umsjón með starfskynningum 8.og 9. bekkja á vordögum 

 samráðsfundir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Garðabæjar 

 samráðsfundir með náms- og starfsráðgjöfum úr öðrum bæjarfélögum 

 reglulegir samráðsfundir allt skólaárið með fulltrúum í eineltisteymum grunnskóla Garðabæjar 

 í verkefninu ,,Gegn einelti í Garðabæ“  

Endurmenntun og viðhald fagþekkingar námsráðgjafa 

 september 2017 Fræðslufundur um skólastjórnun og aðlögun nýbúa í skólastarfi. Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur. 

 september 2017 Ráðstefna um hatursorðræðu, Æskulýðsvettvangurinn. 

 október 2017 Sjálfskaði unglinga, Wilhelm Norðfjörð.  

 janúar 2018 Heimsókn í Tækniskólann, kynning á námsframboði skólans. 

 febrúar 2018 Fræðslufundur vegna innritunar í framhaldsskóla. MMS.  

 febrúar 2018  Sorg og sorgarviðbrögð. Vídalínskirkja. 

 mars 2018 Heimsókn og kynning á námi í Menntaskólanum í Kópavogi. 

 mars 2018 Undir regnboganum: Ráðstefna um málefni trans barna á Íslandi. Samtökin ´78 og 

Trans Ísland. 

 júní 2018 Ferðalag í flughálku, unglingar og ADHD – öll hegðun á sér ástæður. Endurmenntun 

Framvegis. 

Lokaorð 

Starfið í námsráðgjöfinni hefur verið með hefðbundnum hætti þetta skólaárið. Þó hafa verið nokkur erfið mál í 

vetur, þar sem um er að ræða alvarlega stöðu hjá nemendum og nokkuð margir nemendur hafa verið með kvíða 

og depurð eins og undanfarin ár. Talsvert fleiri stúlkur en drengir leita til námsráðgjafa vegna kvíða en það er 

spurning hvort kvíði sé algengari hjá stúlkum eða hvort drengir leiti sér síður aðstoðar. Eins og mynd 1 sýnir þá 

leita stúlkur í öllum árgöngum sér frekar aðstoðar hjá námsráðgjafa en drengir, 161 stúlka á móti 98 drengjum. 

Þá hafa foreldrar stúlkna oftar samband vegna námsins eða vanlíðunar.  
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Við lögðum áherslu á þjónustu við nemendur í 10. bekk í vetur, bæði með áhugakönnun, tveimur 

námslokaviðtölum á hvern nemanda og fræðslu fyrir allan árganginn í fjögur skipti um starf vetrarins og námið, 

námsframboð framhaldsskóla, innritun í framhaldsskóla og ýmsar hagnýtar upplýsingar fyrir. Það er komin góð 

reynsla bæði á áhugasviðskönnun og námslokaviðtöl og við teljum þeim tíma vel varið þrátt fyrir að um 450 

einstaklingsviðtöl sé að ræða. Við teljum þessi viðtöl stuðla að því að nemendur velji sér námsleið sem hæfir 

námslegri getu þeirra og áhugasviði.  

Spurningarlisti var lagður fyrir nemendur í 10. bekk þar sem þau voru beðin um að leggja mat á náms- og 

starfsfræðslu sem þau hafa fengið í vetur. Langflestir eða 156 af 168 nemendum voru ánægðir með þá fræðslu 

sem þeir fengu. Þegar spurt var um aðgengi að námsráðgjafa þá var það sama uppi á teningnum. Það vakti athygli 

okkar í námslokaviðtölum að stór hluti nemenda nýtti sér ekki tilboð um heimsóknir í opin hús framhaldsskólanna 

þar sem hægt er að fá góða kynningu á inntökuskilyrðum og námsframboði hvers skóla fyrir sig frá fyrstu hendi. 

Þó má nefna að stór hluti nemenda fór á kynningu í FG þar sem fulltrúar frá flestum framhaldsskólum voru. Þrátt 

fyrir að margir nemendur væru ánægðir með þá fræðslu sem þeir fengu þá hefðu margir viljað fá enn meiri 

fræðslu. Því er vert að velta því upp hvort skipulögð náms- og starfsfræðsla ætti að vera hluti af námi í 10.bekk. 

Þá væri hægt að útfæra fræðsluna þannig að hún falli m.a. vel að upplýsingaþörf útskriftarnemenda okkar, 

innritunarferlinu og væri í takti við þróun hugmynda þeirra að námsferli eftir að grunnskóla lýkur. 

Að lokum viljum við þakka öllu samstarfsfólki okkar fyrir gott samstarf í vetur eins og fyrri ár og kveðjum 

samstarfsfólk okkar með söknuði þar sem báðir námsráðgjafar verða í leyfi nk. skólaár.  

Garðabæ, júní 2018 

Auður Sigurðardóttir og Ásta Gunnarsdóttir, náms- og starfsráðgjafar Garðaskóla 

    

 


