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INNGANGUR 
Ársskýrsla er hluti af skólanámskrá Garðaskóla. Í ársskýrslunni er fjallað um það sem 

hæst bar í starfsemi skólans 2018-2019 og sérstök áhersla lögð á að greina frá því 

þróunarstarfi sem fram fór á árinu. Ársskýrslunni er í senn ætlað að vera verkfæri í innra 

mati skólans og mikilvæg heimild um skólastarf og inntak þess. 

 

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. Skólinn gefur út fréttabréf með hagnýtum upplýsingum og 

umfjöllun um helstu áhersluatriði nokkrum sinnum á ári. 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.  

 

Það setti svip á skólaárið 2018-2019 að skólinn fékk ytra mat frá Menntamálastofnun og er 

fjallað um úrvinnslu þess mats í ársskýrslunni. Að venju er samt skýrslan greinargerð um 

öflugt og skapandi starf kennara og annars starfsfólks, nemenda og foreldrasamfélags í 

Garðaskóla. 

 

Skólastjóri þakkar samstarfsfólki frábært samstarf á skólaárinu 2018-2019. Sérstakar 

þakkir fá stjórnendur, fagstjórar og ábyrgðarmenn þróunarverkefni sem hafa lagt til kafla í 

þá skýrslu sem hér birtist. 

 

Stjórnendur og starfsfólk Garðaskóla þakka öllum aðilum gott og gefandi samstarf á 

skólaárinu 2018-2019. 

 

Garðabær, september 2019, 

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri 

  

http://gardaskoli.is/skolinn/starfsaaetlun-gardaskola/
http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/
http://gardaskoli.is/
http://gardaskoli.is/
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/frettabref/
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. Til 

viðbótar við kennara starfa við skólann námsráðgjafar, þroskaþjálfar og félagsráðgjafi sem 

auk stjórnenda greina margvíslegar þarfir nemenda og styðja við þá með það að markmiði 

að hver einstaklingur nái að nýta sem best þau námstækifæri sem í boði eru innan 

skólans. 

 

Skólinn á rótgróið samstarf við Fjölbrautaskólann í Garðabæ (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.  

 

Í Garðaskóla er rík áhersla lögð á lýðræðisleg vinnubrögð og að efla hæfni nemenda til 

lýðræðislegrar þátttöku. Nemendur fá markvissa þjálfun í gagnrýninni hugsun og þátttöku í 

samræðu. Þeim gefst kostur á að starfa að umbótum innan skólans með þátttöku í 

nefndum og ráðum. Nemendur hafa áhrif á námsframboð og vinnulag í skólanum og taka 

þátt í framkvæmd ýmissa verkefna, t.d. kennslu á uppbrotsdögum. 
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SKÓLADAGATAL 2018-2019 
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.  

 

Í Garðaskóla er skóladagatal ávallt aðgengilegt á vef skólans. Fyrir starfsmenn er birt 

ítarlegri útgáfa þar sem fundir og nánari skýringar á uppbrotsverkefnum eru settar inn til að 

auðvelda skipulag á daglegu starfi. 

 

Eftirfarandi er skóladagatal Garðaskóla sem birt var á vef skólans vorið 2019: 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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NEMENDUR 
Við skólaslit í júní 2019 voru nemendur skólans 531. 

Bekkur Drengir Stúlkur 
Heildarfjöldi í 

bekk 

8. ALH 7 15 22 

8. ARO 10 13 23 

8. EHR/JSM 14 9 23 

8. HK 9 13 22 

8. KS 8 11 19 

8. SSH 9 12 21 

8. SV 8 12 20 

8. ÞH 13 10 23 

Samtals 8.b 78 95 173 

9. EE 14 10 24 

9. EK 9 11 20 

9. GRG 11 13 24 

9. HÞS 10 15 25 

9. KH 10 14 24 

9. RS 11 11 22 

9. RT 9 11 20 

9. SR 10 11 21 

Samtals 9.b 84 96 180 

10. BJ 12 11 23 

10. HT 10 14 24 

10. KFS 15 11 26 

10. KG 14 13 27 

10. KSS 12 15 27 

10. RÁG 13 13 26 

10. RBÞ 15 10 25 

Samtals 10.b 91 87 178 

  Alls drengir: 253 Alls stúlkur: 278  
Heildarfjöldi 

nemenda: 531 

 

Þróun nemendafjölda 

Nemendum Garðaskóla hefur fjölgað stöðugt frá árinu 2011. Í krafti nemendafjölda getur 

skólinn boðið afar fjölbreytt námsframboð: námshraða við hæfi hvers og eins og mikið 

úrval valgreina. 
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Búseta nemenda 

Nemendur komu úr öllum hverfum Garðabæjar auk þess sem um 6% nemenda voru 

búsettir í öðrum sveitarfélögum. Búseta nemenda dreifist á eftirfarandi hátt og er þessi 

dreifing sambærileg við það sem verið hefur undanfarin ár: 

Sveitarfélag Fjöldi 

Reykjavík 11 

Kópavogur 8 

Garðabær 499 

Hafnarfjörður 11 

Önnur sveitarfélög 2 

Alls 531 

 

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 annað 

hvort kl. 14.15 eða kl. 15.15. Hjá öllum nemendum er yndislestrartími í 20 mínútur um 

miðjan morgun. Vegna morgunfundar starfsmanna hefst kennsla kl. 9.25 á þriðjudögum. 

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. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Nemendafjöldi í Garðaskóla árin 2000-2018



 

  

10 
Nemendur stjórna ferðum sínum um húsnæði og skólalóð sjálfir og þeir geta fengið lánaða 

bolta og fleira til útileikja á skrifstofu skólans. Vorið 2019 var leiktækjum á göngum skólans 

fjölgað. Nemendur geta spilað borðtennis og fleiri leiki í hléum. Auk þess er aðstaða í 

Miðju, upplýsingaveri skólans, mjög góð og þar geta nemendur lesið, litið á netið, teflt, 

pússlað eða sinnt öðru starfi. 

 

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. 

 

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 hefur verið með 

þjónustu matsölunnar; ánægja er með vöruúrvalið, þjónustuna og heita matinn hjá 

Skólamat.  

 

Í vetur voru um 65% nemenda í mataráskrift einn dag vikunnar eða fleiri. Þetta er 

sambærilegt við síðasta skólaár. Að auki hafa starfsmenn sýnt því vaxandi áhuga að nýta 

matinn hjá Skólamat. Svo virðist sem skólinn hafi náð ákveðnu hámarki þegar kemur að 

þátttöku nemenda í mataráskrift og er þetta hlutfall sambærilegt við það sem gerist í öðrum 

skólum á unglingastigi. Þess ber þó að geta að þegar ákveðnir réttir eru á matseðlinum 

koma mun fleiri nemendur í heitan mat. 

 

Starfsfólk skólans og Skólamatar 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 á heita matnum fyrir nemendur, raðir hafa minnkað til 

muna og nemendur eru ánægðari með matinn.  

 

Hagsmunagæsla nemenda Garðaskóla 

Í nemendasamfélaginu starfa nokkrir hópar sem gegna ábyrgðarstörfum, taka þátt í 

stefnumótun fyrir skólann og framkvæmd ýmissa viðburða.  

http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/


 

  

11 
 

Félagsmálaval Garðalundar er öflugur hópur sem stendur að félagslífi nemenda við 

skólann. Nánar má lesa um félagslíf nemenda í skýrslu Garðalundar. 

 

Nemendaráðgjafar starfa með námsráðgjöfum að ýmsum velferðarmálum nemenda, t.d. 

að vinna gegn einelti innan skólans og taka vel á móti nýjum nemendum. Nánar má lesa 

um starf nemendaráðgjafa í skýrslu náms- og starfsráðgjafa. 

 

 

Nemendaráð Garðskóla 

Markmið nemendaráðs er að vinna að hagsmuna- og velferðarmálum nemenda. Skólaárið 

2018-2019 var nemendaráð 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 og einnig 

sitja tveir úr Nemendaráði í ungmennaráði Garðabæjar.  

 

Á skólaárinu 2018-2019 kom Nemendaráð að mörgum þáttum í skólastarfinu. Ráðið fylgdi 

því eftir að hafragrautur væri áfram í boði í fyrstu fríminútunum hjá Skólamat en fyrir tilstilli 

ráðsins var hafragrauturinn settur af stað sem tilraunaverkefni. Lagt var til að grauturinn 

væri nemendum að kostnaðarlausu og var það samþykkt af stjórnendum skólans. Eldri 

nemendur ráðsins kynntu ráðið fyrir yngri nemendum skólans á haustönn með það að 

markmiði að kynna ráðið og fá fleiri nemendur til liðs við það. Í kjölfarið bættust við sex 

nemendur í ráðið. Nemendaráð óskaði eftir að fá að vera með stöð/málstofu á læsisdegi 

19. desember. Niðurstaðan var að tvær stöðvar voru undir stjórn Nemendaráðs.  

 

Að beiðni skólastjóra var Nemendaráð fengið til að forgangsraða í umbótaáætlun 

Garðaskóla eftir ytra mat á skólanum. Niðurstöður voru afhentar skólastjóra til frekari 

úrvinnslu. Á vorönn var Nemendaráð í forsvari fyrir símalausa viku i skólanum en þá voru 

símar lagðir til hliðar og ýmis afþreyingartæki tekin fram í frímínútum og í matarhléi. 

Atburðurinn þótti svo vel heppnaður að borðtennisborð sem tekin höfðu verið fram fengu 

að vera áfram vegna mikillar notkunar. Að venju fór ráðið á fund Skólaráðs og kynnti störf 

sín á vorönn auk þess sem það fundaði með Melanie Mathieson, aðstoðarskólastjóra frá 

Kanada sem dvaldi í Garðaskóla tvær vikur. Eitt af verkefnum nemendaráðs er að safna 

saman hugmyndum nemenda skólans og koma þeim í farveg. Að þessu sinni ákvað ráðið 
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að fá alla nemendur skólans til að skrá hugmynd á blað og skila til umsjónarkennara sem 

kæmi öllum hugmyndum til ráðsins. Í ljósi þess að verkefnið var sett af stað tiltölulega seint 

á vorönninni og var yfirgripsmeira en ráðið gerði sér grein fyrir náðist ekki að vinna úr 

öllum hugmyndum og koma þeim í farveg. Það verkefni bíður Nemendaráðs skólaársins 

2019-2020 og verður eflaust fyrsta verkefni ráðsins. 

 

 

Frímínútur vorið 2019 

 

Árangur í námi: læsi 

Í Garðaskóla starfar mjög öflugt læsisteymi sem hefur undanfarin ár tekiði afgerandi skref 

til að halda betur utan um læsiskennslu í skólanum. Í teyminu sátu skólaárið 2018-2019: 

 Brynhildur Sigurðardóttir  

 Guðný Þóra Friðriksdóttir  

 Hulda Kristmannsdóttir 

 Ingibjörg Anna Arnarsdóttir  

 Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir  

 María Hrafnsdóttir  

 Ragnhildur Thorlacius  
 

Læsisteymið hefur yfirumsjón með viðburðum á sviði læsis í skólanum og hefur læsisdagur 

í desember fest sig í sessi. Teymið skipuleggur einnig yndislestrartíma í samráði við 

umsjónarkennara. 
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Sigga Dögg les upp úr bók sinni á sal, jólaflóð 19. desember 2019 

 

Læsisteymið hefur fest í sessi notkun á þeim skimunar- og greiningartækjum sem í boði 

eru fyrir unglinga. Haustið 2019 sendi teymið erindi til Menntamálastofnunar vegna skorts 

á tækjum til að skima/greina lesskilning og fleiri læsistengda þætti á unglingastigi. 

Niðurstöður þeirra skimana sem gerðar eru í Garðaskóla eru vistaðar á þann hátt að 

kennarar geti nálgast upplýsingar um sína nemendur. Umsjónarkennarar gegna 

lykilhlutverki í að fylgjast með stöðu hvers nemanda og ræða þá stöðu við foreldra. 

 

Guðný Þóra Friðriksdóttir deildarstjóri námsvers hefur yfirumsjón með þeim skimunum og 

greiningum sem gerðar eru í skólanum. Eftirfarandi er skýrsla hennar um niðurstöður á 

skólaárinu: 

 

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 tók 

árgangur 2003 Orðalykil, sama próf og áður hafði verið lagt fyrir árganginn í september 

2016. 

 

Myndin sýnir árangur nemenda fæddra 2003 haustið 2016  
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173 nemendur tóku Orðalykilsprófið haustið 2016 en 175 nemendur haustið 2018. Allaf er 

einhver hreyfing á nemendum þ.e. einhverjir hætta og aðrir koma í staðinn. Samt gefa 

þessi myndrit nokkuð góða mynd af orðaforða nemenda. Sá orðafjöldi sem lagður er til 

grundvallar 2016 og 2018 er ekki sá sami. Prófið er staðlað m.t.t. aldurs nemanda.  

 

Myndin sýnir árangur nemenda fæddra 2003, haustið 2018  
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Myndin sýnir samanburð á orðaforða milli mælinga 

 

 

Ef niðurstöður frá 2016 og 2018 eru bornar saman sést að orðaforða nemenda hefur 

hrakað milli ára. Út frá samanburðarmynd er hægt að álykta sem svo að nemendur bæti 

ekki við sig orðaforða eins og gert er ráð fyrir samkvæmt stöðluninni. Fleiri nemendur 

mælast með slakan orðaforða og færri nemendur mælast yfir meðaltali í orðaforða. Það er 

umhugsunarvert að nemendur nái ekki að auka orðaforða sinn yfir tveggja ára tímabil þrátt 

fyrir daglegan yndislestur og markvissa kennslu í faggreinum.  

 

Nemendur í 8.bekk haustið 2019 tóku Orðalykilspróf, alls 171 nemandi( sjá mynd). Ef 

þessar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður nemenda fæddra 2003 sem tóku 

sama próf haustið 2016 virðist orðaforði nýnemanna okkar enn slakari en þeirra.  

 

Myndin sýnir árangur nemenda fæddra 2005, haustið 2018  
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Lesferill: Skólaárið 2018 -2019 voru lesfimipróf MMS lögð fyrir alla nemendur skólans 

þrisvar sinnum þ.e. í september, janúar og maí. Almenn ánægja er með þessar mælingar 

meðal nemenda, foreldra og starfsmanna skólans. Flestir nemendur setja sér markmið um 

bætingu á leshraða og þeir nemendur sem nýta vel yndislestrarstundirnar í skólanum sjá 

undantekningalaust framfarir. Deildarstjóri námsvers sá um framkvæmd lesfimiprófanna 

og lagði fyrir lestrarprófin ásamt fleiri starfsmönnum skólans. Lesfimiprófin eru unnin af 

Menntamálastofnun. Prófin mæla leshraða og eru stöðluð miðað við aldur nemenda. 

Niðurstöður eru skráðar í svokallaðan lesferil. Hver og einn nemandi á sinn lesferil sem 

spannar alla grunnskólagöngu hans og flyst með honum milli skóla. 

 

 

 

Myndin að ofan er úr gögnum frá Menntamálastofnun. Hún sýnir að nemendur Garðaskóla 

eru töluvert fyrir ofan landsmeðaltal þegar leshraði er skoðaður. Mestur er munurinn hjá 

elstu nemendunum. Nemendur sem nú voru í 10. bekk hafa haft yndislestur inn á 

stundaskrá allan sinn námsferil í Garðaskóla. Það er freistandi að álykta sem svo að 

daglegur lestur skili þessum framförum í leshraða. Ef gengið er út frá meðalleshraða allra 

nemenda þá hafa nemendur í Garðaskóla náð góðum árangri. Samkvæmt upplýsingum frá 

MMS er meðalárangur nemenda í leshraða í 8. bekk 158 orð á mínútu ( lágmarksviðmið 

135 orð), meðalárangur nemenda í 9. bekk 170 orð (lágmarksviðmið 140 orð) og 

meðalárangur nemanda í 10. bekk 180 orð á mínútu (lágmarksviðmið 145 orð).  

 

Garðabær júní 2019, 

 Guðný Þóra Friðriksdóttir, deildarstjóri námsvers 
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Árangur í námi: samræmd próf 

Nemendur Garðaskóla ná mjög góðum árangri á samræmdum könnunarprófum sem 

Menntamálastofnun leggur fyrir 9. bekkinga í mars á hverju ári. Framkvæmd prófanna 

vorið 2019 gekk vel og voru helstu niðurstöður eftirfarandi: 
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Þegar niðurstöður eru skoðaðar má sjá að árangur nemenda Garðaskóla er betri en 

landsmeðaltal í öllum greinum. Þátttaka nemenda Garðaskóla var mjög góð þar sem allir 

nemendur árgangsins þreyttu prófin. 

 

Ljóst er að framkvæmd prófanna og samskipti við MMS hafa tekið miklum breytingum til 

batnaðar. Eftir stendur óánægja kennara og stjórnenda í Garðaskóla með að innihald 

prófanna metur of lítinn hluta námskrár og er að hluta til þekkt nemendum (endurnýting á 

gömlum prófum). Á árum áður var farið yfir prófin þegar svörin voru send til skólanna með 

hverjum einasta nemanda og leiðbeinandi samtal tekið með nemandanum um stöðuna í 

námsgreininni. Birting niðurstaðna eins og hún er í núverandi prófum, gerir þetta 

leiðbeinandi samtal ókleift. Kennarar hafa ekki skilning á þeim flokkum prófaspurninga 

sem MMS notar við birtingu niðurstaðna og þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir stjórnenda 

Garðaskóla hefur ekki tekist á fá samtal um þetta atriði. 

 

Ítarlegri skýrsla um niðurstöður prófanna og gagnrýni starfsmanna Garðaskóla á þau er í 

vinnslu. Ekki náðist að ljúka gerð hennar fyrir útgáfu ársskýrslu. 
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STARFSFÓLK GARÐASKÓLA 
Við skólann störfuðu alls 73 starfsmenn: kennarar, stjórnendur, þroskaþjálfar, 

félagsráðgjafi, stuðningsfulltrúar, skólaliðar, kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni, 

bókasafnsfræðingur og námsráðgjafar. Fjöldi starfsmanna var nokkuð meiri en á síðasta 

skólaári vegna talsverðar langtímaforfalla og ráðningum afleysingafólks. Starfandi 

kennarar sinntu þó einnig forfallakennslu eins og verið hefur undanfarin ár. 

 

Innan skólans unnu einnig starfsmenn annarra stofnana og samstarfsaðila svo sem 

starfsmenn Félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar, hjúkrunarfræðingur, umsjónarmaður 

fasteignar, skólasálfræðingur, kennarar tónlistarskólans og þjálfarar frá fjórum deildum 

Stjörnunnar. Rúmur þriðjungur starfsmanna eru karlmenn og hefur það kynjahlutfall haldist 

svipað um nokkurt skeið. Nánari upplýsingar um starfsmenn skólans er að finna á vefsíðu 

skólans. 

 

Stjórnendur og nemendavernd 

 Skólastjóri: Brynhildur Sigurðardóttir 

 Aðstoðarskólastjóri: Ingibjörg Anna Arnarsdóttir 

 Deildarstjórar nemendamála: Ásta Huld Henrysdóttir 

og Jóhann Skagfjörð Magnússon 

 Deildarstjóri námsvers: Guðný Þóra Friðriksdóttir 

 Skrifstofustjóri: Óskar Björnsson 

 Kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni: Hildur 

Rudolfsdóttir 

 Náms- og starfsráðgjafar: Jóhanna Margrét 

Eiríksdóttir og Sigríður Anna Ásgeirsdóttir 

 Skólasálfræðingur: Guðrún Kristófersdóttir 

 Skólahjúkrunarfræðingur: Hildur Ýr Hvanndal 

 

Fagstjórar 

Fagstjórar 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. 

 

Veturinn 2018-2019 voru fagstjórar þessir: 

 Danska: Erla Karlsdóttir 

 Enska: Halla Thorlacius 

 Íslenska: Gísli Rúnar Konráðsson 

 Íþróttir: Magnús Teitsson 

Stjórnendur Garðaskóla 

http://gardaskoli.is/skolinn/starfsfolk/
http://gardaskoli.is/skolinn/starfsfolk/
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 Náttúrufræði: Betty Jónsdóttir 

 Samfélagsfræði: Hilmar Þór Sigurjónsson 

 Stærðfræði: Elena Einisdóttir 

 

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 

Óvenju miklar breytingar urðu í starfsmannahópnum á skólaárinu 2018-2019. Í ágúst 

bættust 11 nýir starfsmenn í hópinn og seinna á árinu bættist við fleira fólk, vegna forfalla 

og nýrra verkefna.  

 

Starfsmenn sem hófu störf haustið 2018: 

 Andri Rafn Ottesen, kennari í samfélagsfræði 

 Anna Lena Halldórsdóttir, kennari í samfélagsfræði, ensku og upplýsingatækni 

 Dagur Sævarsson, kennari í myndlist og tónlist 

 Hulda Kristmannsdóttir, kennari í íslensku 

 Jóhann Skagfjörð Magnússon, deildarstjóri 

 Jóhanna Margrét Eiríksdóttir, náms- og starfsráðgjafi 

 Lára Mist Baldursdóttir, stuðningsfulltrúi 

 Lucinda Sousa, skólaliði 

 Róbert Mckee, kennari í hönnun og smíði 

 Sigurbjörg Hjartardóttir, kennari í námsveri 

 Sólveig Björnsdóttir, stuðningsfulltrúi 

 Súsanna Björg Vilhjálmsdóttir, kennari í ensku 

 Viktor Gauvrit, stuðningsfulltrúi 

 Þorfinnur Hannesson, kennari í náttúrufræði 

 

 

Stjórnendur Garðaskóla ítreka enn og aftur ósk sína um að grunn-
skólar fái fjárhagslegt svigrúm til að ráða kennara til ábyrgðarverka 
án þess að taka þurfi fjármagn til þess af kennslukvóta skólans. 
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Báðir náms- og starfsráðgjafar skólans voru í leyfi skólaárið 2018-2019. Ásta 

Gunnarsdóttir var í námsleyfi. Hún mun taka launalaust leyfi í kjölfar námsleyfisins og 

koma aftur til starfa í janúar 2020. Auður Sigurðardóttir var í launalausu leyfi og hóf starf 

hjá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Hún mun halda áfram starfi sínu þar haustið 2019 og 

hefur því sagt upp störfum í Garðaskóla. 

 

Til viðbótar voru þessir starfsmenn frá störfum um lengri eða skemmri tíma á skólaárinu: 

 Auður Edda Geirsdóttir var frá vegna veikinda. 

 Barbara Zuchowics matráður var í fæðingarorlofi. 

 Emine Gashi íþróttakennari var frá vegna veikinda hluta vors. 

 Erla Hrönn Randversdóttir dönskukennari var frá vegna veikinda frá miðjum nóvember. 

 Heiða Lind Sigurðardóttir var í launalausu leyfi frá janúar. 

 Kristján Hrafn Guðmundsson íslenskukennari tók fæðingarorlof hluta vors. 

 Rúna Björk Þorsteinsdóttir íslenskukennari var frá vegna veikinda hluta vors. 

 

Starfsmenn sem komu inn í tímabundin störf vegna forfalla: 

 Arna Árnadóttir, leiðbeinandi, afleysingar í íslensku og dönsku 

 Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir, kennari, afleysingar í íslensku 

 Gunnar Hrafn Sveinsson, stundakennari, afleysingar í íslensku 

 Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, kennari, afleysingar í íslensku 

 

Snemma vors auglýsti skólinn eftir fagmanni til að halda utan um nýja deild í námsveri 

skólans, deild sem á að þróa betri úrræði fyrir nemendur með mikinn hegðunarvanda 

og/eða skólaforðun. Vigdís Sigurlínudóttir félagsráðgjafi var ráðin til að halda utan um 

starfið í „Húsinu“ eins og deildin er kölluð.  

 

Í maí réði skólinn verkefnastjóra til starfa, Hjördísi Guðnýju Guðmundsdóttir. Hlutverk 

hennar var að vinna með teymi í námsverinu að lesfimi greiningum í maí og halda utan um 

ákveðin nemenda og bekkjarmál. Á haustönn 2019 mun hún starfa við hlið Jóhönnu 

Margrétar námsráðgjafa og sinni stuðningi við velferð nemenda í forföllum fyrir Ástu 

Gunnarsdóttur. 

 

Í maí kom líka til starfa nýr matráður á kaffistofu starfsmanna, Gústav Bergmann. 

 

Það var sérstaklega ánægjulegt að fá til starfa þrjá nýútskrifaða kennara sem allir eru 

karlmenn. Stjórnendur lögðu áherslu á að tryggja þeim góða leiðsagnarkennara og öllum 

nýjum starfsmönnum góðar móttökur og leiðsögn í gegnum fyrsta starfsárið. 
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Eftirfarandi starfsmenn luku störfum á skólaárinu: 

 Auður Sigurðardóttir náms- og starfsráðgjafi. 

 Auður Edda Geirsdóttir, kennari í myndlist og námsveri. 

 Heiða Lind Sigurðardóttir, kennari í myndlist. 

 Kristrún Böðvarsdóttir, skólaliði og matráður. 

 María Hrafnsdóttir, kennari á skólabókasafni. 

 Ragnheiður Ásta Guðnadóttir, náttúrufræðikennari. 

 Rosemary Sigurðardóttir, skólaliði. 

 Sylvía B. Gústafsdóttir, kennari í hönnun og smíði og lýðheilsu. 

 Viktor Gauvrit, stuðningsfulltrúi. 

 

Að auki mun Barbara Zuchowics ljúka störfum í kjölfar fæðingarorlofs í nóvember 2019. 

 

Þeim starfsmönnum sem nú hafa kvatt okkur er þakkað frábært samstarf til lengri og styttri 

tíma.  

 

Haustið 2019 bætast þessir nýju starfsmenn í hópinn: 

 Arnar Snær Þórsson, stuðningsfulltrúi. 

 Gígja Hrönn Árnadóttir, kennari íþróttum (í forföllum Magnúsar Teitssonar). 

 Karítas Bjarkadóttir, deildarstjóri í Garðahrauni, tómstundastarfi fyrir 5.-10. bekk. 

 Þórunn Grétarsdóttir, kennari á skólabókasafni, Ásnum. 

 

 
Starfsfólk Garðaskóla í júní 2019 

 

Nefndir og ráð 

Samtal aðila og dreifð ábyrgð á verkefnum eru nauðsynlegir hornsteinar að lýðræðislegum 

vinnubrögðum í skólanum. Því er lögð áhersla á að starfsmenn, nemendur og forráðamenn 

hafi 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. 

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

 

Starfsþróunaráætlun skólans hefur undanfarin ár verið byggð upp á tveimur megin þáttum: 

1. Að allir starfsmenn fái reglulega fræðslu og þjálfun í verkefnum sem varða öryggi í 

húsinu, velferð unglinga, skólabrag og framþróun kennsluhátta. 

2. Að allir starfsmenn hafi svigrúm til að þróa færni sína og þekkingu á því sviði sem 

þeir hafa mestan áhuga á og þjónar þörfum skólans. 

 

Stærstu starfsþróunarverkefni skólaársins voru: 

 Eldvarnarnámskeið sem allir starfsmenn tóku. Jón „bruni“ Pétursson slökkviliðsmaður 

kenndi. 

 Námskeið fyrir kennara um bekkjarfundi. Sigríður Ingadóttir frá skólaþróunarsviði 

háskólans á Akureyri kenndi. 

 Námskeið fyrir alla starfsmenn um persónuvernd. Telma Halldórsdóttir, 

persónuverndarfulltrúi Garðabæjar kenndi. 

 

Verkefni sem minni hópar starfsmanna tóku þátt í voru t.d.: 

 Námskeið um ritun og ritunarkennslu sem íslenskudeild skipulagði. Kennarar voru 

Rúnar Helgi Vignisson og Freyja Auðunsdóttir. 

 Grunnnámskeið í notkun Excel forritsins. Kennari var Halldór Kristjánsson hjá Tölvu- og 

verkfræðiþjónustunni. 

 Ýmis námskeið á sviði upplýsingatækni sem Hildur Rudolfsdóttir kennsluráðgjafi bauð 

kennurum Garðaskóla og fleiri skóla. 

 Námskeið um plastendurvinnslu. Kennari var Björn Steinar hjá Precious Plastic. 

 Málstofur og námskeið um menntun nýbúa sem Kristín S. Sigurleifsdóttir sótti fyrir hönd 

Garðaskóla. 

 Fyrirlestur Everts Víglundssonar fyrir alla starfsmenn um heilsusamlegt líf. 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/starfsthrounaraaetlun/
https://preciousplastic.com/
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Kennarar skólans tóku þátt í menntadegi Garðabæjar í október, bæði sem höfundar 

málstofa og hlustendur á þeim fjölbreyttu málstofum sem þar voru í boði. Hópurinn tók líka 

þátt í málþingi G4, unglingaskóla á höfuðborgarsvæðinu. Sá viðburður er orðinn árlegur og 

ómissandi í starfsþróun og faglegu samtali kennara skólans og fer fram um mitt vor. 

 

 

Kennara á námskeiði um plastendurvinnslu 

 

Tvö stór þróunarverkefni sem sett höfðu verið á dagskrá skólaársins náðist ekki að vinna 

eins og vonir höfðu staðið til: 

 ATið, þróun á atvinnutengdu námi. Verkefnið hafði hlotið styrk frá þróunarsjóði 

grunnskóla í Garðabæ en ekki náðist að koma verkefninu nægilega vel af stað. Fyrir 

því voru tvær megin ástæður. Annars vegar var talsverð andstaða meðal foreldra þeirra 

nemenda sem boðið var að fara í atvinnu utan skólans sem hluta af grunnskólanáminu. 

Hins vegar reyndist erfiðara en vonir stóðu til að ná samstarfi við Tækniskólann um 

aðkomu nemenda Garðaskóla að fleiri námskeiðum þar en áður. Haustið 2019 verður 

tekin ákvörðun um hvort hætt verði alfarið við þetta verkefni eða það lagað betur að 

þeim áskorunum sem birtust og nýjar leiðir skilgreindar. 

 Samskipti og skólaandi, vinnustofur um að þróa leiðir til að efla skólabrag í Garðaskóla. 

Þetta verkefni hafði sömuleiðis hlotið góðan styrk úr þróunarsjóði grunnskóla í 

Garðabæ. Heilmikið ávannst á skólaárinu varðandi það að virkja starfsmenn í eflingu 

skólabrags. Helst ber þar að nefna þátttöku umsjónarkennara í 8. bekk í námskeiðinu 

„Verkfærakista KVAN“ sem skóladeild Garðabæjar bauð til. Þetta verkefni beindi orku 

stjórnenda og kennara frá þeim helgarvinnustofum sem hugmyndir höfðu staðið til. 

Námskeiðið opnaði heim verkfæra sem nýtast frábærlega til að byggja upp jákvæðan 

skólabrag og munu aðrir kennarar skólans taka námskeiðið skólaárið 2019-2020. Í 

samtölum starfsmanna kom einnig fram vilji til að auka tækifæri starfsmanna til að rifja 
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upp og efla sig í hugmyndum og aðferðum uppbyggingarstefnunnar og verður það lagt 

til grundvallar við skipulag símenntunar á komandi misserum. Eins og með ATið verður 

ákveðið haustið 2019 hvort þróunarstyrknum verði skilað eða hann nýttur í þau 

skólabragstengdu verkefni sem starfsmenn hafa skilgreint sem bestu kostina. 

 

Kennarar skólans unnu að mjög athyglisverðum þróunarverkefnum með tilstyrk frá 

þróunarsjóði grunnskóla í Garðabæ: 

 Frá rusli að vöru: Neytenda- og umhverfisvitun. Hildur Rudolfsdóttir kennsluráðgjafi var 

ábyrgðarmaður verkefnisins. 

 Nýsköpun og vöruhönnun. Heiða Lind Sigurðardóttir myndmenntakennari var 

ábyrgðarmaður verkefnisins. 

 Þróun rafrænna prófa í Garðaskóla. Hilmar Þór Sigurjónsson fagstjóri í samfélagsfræði 

var ábyrgðarmaður verkefnisins. 

 Verkefnabanki fyrir leiðsagnarmat í stærðfræði á unglingastigi. Elena Einisdóttir 

fagstjóri í stærðfræði var ábyrgðarmaður verkefnisins. 

 Meiriháttar málfræði, kennslumyndbönd í danskri málfræði á vefnum. Erla Karlsdóttir 

fagstjóri í dönsku og Guðný Rut Gylfadóttir dönskukennari unnu verkefnið. 

 

Öll þessi verkefni hafa skilað framþróun á kennsluháttum í skólanum og er það mikils virði. 

Ábyrgðaraðilum verkefnanna og aðrir kennarar sem komið hafa að vinnslu þeirra eiga hrós 

skilið fyrir vinnu sína. 

 

Greinargerðir um þau þróunarverkefni sem lokið er í Garðaskóla eru birt á vef skólans: 

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

verið af þróunarsjóðum Garðabæjar eru aðgengileg á vef Garðabæjar: 

https://www.gardabaer.is/ibuar/skolar-og-daggaesla/grunnskolar/throunarsjodir/.  

 

Skólastjóri tók þátt í skólastjóraskiptum, verkefni á vegum 

Skólastjórafélags Íslands og Kennarasambands Alberta fylkis í 

Kanada. Verkefnið fólst í að skólastjórar í Kanada og á Íslandi voru 

paraðir saman og skiptust á að heimsækja hvor aðra, bæði starfið og 

heimilið. Brynhildur Sigurðardóttir heimsótti Charles Spencer High 

School í Grand Prairie í Alberta í lok september og dvaldi þar í tvær 

vikur. Meðal þess sem vakti athygli hennar þar var öflug starfsgreina 

aðstaða, gott skipulag á samvinnu skólans við atvinnulífið og 

miðstýring fylkisins á starfsþróun kennara og skólastjórnenda. Félagi 

Brynhildar í verkefninu var aðstoðarskólastjóri í CSHS, Melanie Matheson. Melanie 

heimsótti Garðaskóla í lok mars og varði m.a. miklum tíma í að ræða við nemendur 

http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/throunarverkefni/
https://www.gardabaer.is/ibuar/skolar-og-daggaesla/grunnskolar/throunarsjodir/
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skólans. Nánar má lesa um verkefnið á vef þriggja íslenskra skólastjóra sem tóku þátt í 

verkefninu: https://skolastjoraskipti.weebly.com/.  

 

Starfsþróunaráætlun næsta skólaárs 2019-2020 er birt á vef skólans. Sú áætlun kemur í 

eðlilegu framhaldi af því starfi sem þróast hefur í Garðaskóla. Í kjölfar vinnu undanfarinna 

ára og þeirrar aðgerðaráætlunar sem í vinnslu er í kjölfar ytra mats á skólanum í nóvember 

2018, hafa megin áherslur í þróunarstarfi skólans skýrst og eru flest verkefni nú felld undir 

tvær megin áherslur: 

 Jákvæður skólabragur. 

 Leiðbeinandi kennsluhættir. 

 

 

Nemendur á námskeiði hjá Plastplan, ágúst 2019 

https://skolastjoraskipti.weebly.com/
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/starfsthrounaraaetlun/
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SAMSTARFSAÐILAR Í HÚSINU 

Íþróttafélög 

Valhópum Stjörnunnar í Garðaskóla fjölgaði úr tveimur í fjóra. Nú geta unglingar sem 

stunda fimleka, handbolta, knattspyrnu og körfubolta hjá Stjörnunni tekið hluta æfinga sem 

valgrein í Garðaskóla. Samskonar samstarf er við Golfklúbb Kópavogs og Garðabæjar. 

 

Tónlistarskólinn í Garðabæ 

Tónlistarskólinn rak nokkra starfsemi í húsnæði Garðaskóla og tveir kennarar skólans 

kenndu nemendum Garðaskóla einkatíma í tónlistarstofu og hljóðveri. Ásgeir 

Aðalsteinsson kenndi valhópi sem tónlistarskólinn og Garðaskóli hafa skipulagt í 

sameiningu í nokkur ár. Tónlistarlíf skólans blómstrar nú loksins eftir nokkurra ára lægð. 

Ástæða er til að þakka Ómari Guðjónssyni, deildarstjóra í Tónlistarskóla Garðabæjar, 

sérstaklega fyrir stuðning og hvatningu til að efla tónlistarlíf innan Garðaskóla. Hann 

heimsækir skólann vor hvert og heldur utan um skólatónleika sem eru orðnir ómissandi 

þáttur í starfinu. Tónlistarstofan er nú í fullri nýtingu og talsvert reynir á þann gamla búnað 

sem í henni er. Það er því mjög brýnt að nauðsynlegt viðhald á stofunni komist til 

framkvæmda. Mikilvægt er að bæta hljóðeinangrun stofunnar til að lágmarka áreiti frá 

hljóðverkunum í nærliggjandi stofum. 

 

 

Frá skólatónleikum á sal Garðaskóla vor 2019 
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Aðrir samstarfsaðilar 

Eftir að skóladegi lýkur í Garðaskóla hafa nokkrir hópar nýtt aðstöðu í húsinu fyrir 

frístundastarf yngri barna. Taflfélag Garðabæjar hefur haldið vikulegar æfingar í 

kennslustofu og Leikfélagið Draumar hefur á haustönn fengið aðstöðu á sal skólans fyrir 

námskeið í söng- og leiklist. 

 

 

 

 

 

Nemendur heimsækja Tækniskólann á Gagn og gaman dögum í nóvember 2018 
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FORELDRAFÉLAG GARÐASKÓLA 
Starf foreldrafélags Garðaskóla fór hægt af stað á skólaárinu. Bekkjarfulltrúar héldu 

starfinu uppi á haustönn og héldu morgunverðarhittinga, fræðslufundi og fleiri viðburði í 

umsjónarbekkjum. Aðalfundur var haldinn í apríl 2019 og í kjölfar þess kom félagið 

endurnýjað til samstarfs við stjórnendur skólans og félagsmiðstöðvarinnar. 

 

Stjórn foreldrafélags Garðaskóla frá vori 2019 og skólaárið 2019-2020: 

 Formaður: Kristín Leopoldína Bjarnadóttir (kristin.bjarnadottir@islandsbanki.is) 

 Varaformaður: Kristín Friðgeirsdóttir (kristin@london.edu) 

 Gjaldkeri: Hermann Baldursson (hermann.baldursson@gmail.com) 

 Ritari: vantar 

  

Aðrir stjórnarmenn: 

 Hanna Kristín Gunnarsdóttir (hannakg@simnet.is) 

 Rakel Svansdóttir (rakelsvans@gmail.com) 

 Þóra Margrét Baldvinsdóttir 

 Fjóla Jónsdóttir 

  

Fulltrúar foreldra í Skólaráði Garðaskóla veturinn 2019-2020: 

 Guðrún Kristjánsdóttir (gudrun@nav.is) 

 Fjóla Jónsdóttir (fjola.jonsdottir66@gmail.com) 

  

Fulltrúar foreldra í Grunnstoð veturinn 2019-2020: 

 Þyri Ásta (thyrihafsteins@gmail.com) 

 Kristmundur Carter (kcarter@internet.is) 

 

Verkefni stjórnar foreldrafélagsins á vormánuðum voru þessi: 

 Stjórn hitti forsvarsmenn Garðaskóla og Garðalundar til að ræða skipulag starf 

foreldrafélagsins fyrir næsta skólaár. 

 Fulltrúar foreldrafélagsins mættu á árshátíð nemenda og aðstoðuðu á meðan á 

matnum stóð. 

 Foreldrafélagið sendi út jákvæða áminningu á alla foreldra rétt fyrir sumarfrí þar sem 

foreldrar eru hvattir til að vera vakandi fyrir rafrettureykingum, áfengisneyslu og 

eftirlitslausum partýjum unglinga. 

 Fulltrúi foreldrafélagsins hitti skólastjórnendur Garðaskóla, Gunnar Richardsson 

forstöðumann Garðalundar, Eirík Björn Björgvinsson forstöðumann fræðslu- og 

menningarsviðs Garðabæjar og Katrínu Friðriksdóttur deildarstjóra á skóladeild 

Garðabæjar. Farið var yfir niðurstöður Rannsóknar og greiningar á Ungt fólk 2019 bara 

fyrir Garðaskóla og næstu skref í forvarnarmálum. 

mailto:kristin.bjarnadottir@islandsbanki.is
mailto:kristin@london.edu
mailto:hermann.baldursson@gmail.com
mailto:hannakg@simnet.is
mailto:rakelsvans@gmail.com
mailto:gudrun@nav.is
mailto:fjola.jonsdottir66@gmail.com
mailto:thyrihafsteins@gmail.com
mailto:kcarter@internet.is
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Nánar má lesa um störf foreldrafélagsins á vef skólans. 

 

 

 

 

Samtal aðstandenda og kennara á námskynningum í september 2018 

 

http://gardaskoli.is/foreldrar/foreldrafelag-gardaskola/
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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.  

 

Skólaráð hélt fimm fundi á skólaárinu. Eitt helsta verkefni ráðsins var að fylgjast með ytra 

mati Menntamálastofnunar og vinna að umbótaáætlun í kjölfar þess. Að venju hélt 

skólaráð einn fund með nemendaráði og á þeim fundi kom fram að nemendaráð hafði 

komið mjög miklu í verk á árinu. 

http://gardaskoli.is/skolinn/nefndir-og-rad/skolarad/
http://gardaskoli.is/skolinn/nefndir-og-rad/skolarad/
http://gardaskoli.is/library/Files/Skolarad/Fundarger%C3%B0_5.fundur_29.4.2019.pdf
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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 

setja samanb efni fyrir kynningar til nemenda og starfsmanna á rýmingaráætlun skólans. 

Hún sér einnig um að yfirfara skyndihjálpartöskur skólans í góðu samstarfi við 

skólahjúkrunarfræðing.  

 

Allt starfsfólk skólans sat eldvarnarnámskeið á skipulagsdegi 

í september. Rýmingaræfing sem allir nemendur og starfsfólk 

tók þátt í var síðan haldin 20. september 2018 og gekk vel. 

Helstu athugasemdir í kjölfar æfingarinnar varða 

viðvörunarkerfið. Breyting hefur orðið á hringingu eftir 

uppfærslu á kerfinu. Einnig er vandamál að ekki heyrist vel í 

viðvörunarbjöllum á nokkrum stöðum í húsinu og hefur ekki 

fengist úrbót þar á þrátt fyrir ítrekuð tilmæli til Eignasviðs 

bæjarins. 

 

Í janúar 2019 komu nemendur ítrekað með leyfar af 

áramótasprengjum í skólann. Mikið ónæði var af 

sprengingum inni í húsnæði skólans og í undirgöngum við lóð 

skólans. Óþægindin af sprengingum í undirgöngunum eru 

veruleg fyrir nemendur og starfsfólk bæði í Flataskóla og 

Garðaskóla vegna þess hávaða sem myndast. Nemendur hafa slasast við sprengingar af 

þessu tagi, fatnaður skemmst og eignaspjöll orðið á skólalóðinni. Fimmtudaginn 3. janúar 

ákvað skólastjóri að rýma húsið eftir að brunaviðvörunarkerfi skólans hafði ítrekað farið í 

gang vegna púðurnotkunar nemenda. Bréf var sent heim til foreldra í kjölfar æfingarinnar 

og þeir beðnir um að gæta þess að unglingarnir þeirra kæmu ekki með púðurefni í 

skólann.  

 

Ekki var mikið um áföll í hópi nemenda og starfsfólks á skólaárinu. Áfallaráð fylgist þó vel 

með þegar aðstandendur veikjast eða falla frá og sendar eru samúðargjafir frá skólanum 

við slík tækifæri. 
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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. Haustið 2018 var áhersla í vorvarnarviku á samveru og 

vináttu. Í Garðaskóla unnu nemendur verkefni með umsjónarbekkjunum sínum sem fólst í 

því að lista upp hvað þeim þætti vera heilsueflandi samvera. Listarnir voru sendir 

bekkjarfulltrúum foreldra og þeir beðnir um að koma völdum atriðum í verk. 

Bekkjarfulltrúarnir skiluðu síðan áætlun um verkefni bekkjarins til deildarstjóra og var þessi 

vinna hluti af öflugu starfi bekkjarfulltrúa á skólaárinu. 

 

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. Skólastjórnendur 

fengu kynningu á niðurstöðum könnunarinnar í febrúar 2019 fyrir lok skólaársins og nýttust 

þær upplýsingar vel til að stilla strengi fyrir næsta skólaár. Þau atriði sem helst þarf að 

hafa áhyggjur af er að fleiri unglingar í bænum eru að prófa ýmis fíkniefni, rafrettureykingar 

eru ennþá að aukast, neysla orkudrykkja er mikil og unglingar sofa of lítið. Stjórnendur 

skólans munu eiga samstarf við foreldrafélag Garðaskóla um viðbrögð við stöðunni 

haustið 2019. 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/forvarnaraaetlun/
http://www.rannsoknir.is/is/heim/
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Fjöldi forvarnarverkefna eru fastir liðir á hverju skólaári. Sem dæmi má nefna að Jón 

Jónsson listamaður heimsækir 8. bekkinga og talar um heilbrigða lífshætti, nemendur í 8. 

bekk fá einnig fræðslu frá Blátt áfram til varnar gegn kynferðislegu ofbeldi. Í 9. bekk taka 

nemendur þátt í umræðu um kynheilbrigði („Fáðu já“) og netöryggi. Þorgrímur Þráinsson 

heimsækir 10. bekkinga árlega með erindið „Elskaðu lífið“ þar sem hann leiðbeinir um 

heilbrigðan lífsstíl og markmiðssetningu. 

 

Náms- og starfsráðgjafar skólans héldu utan um nýtt verkefni í forvörnum gegn einelti á 

skólaárinu 2018-2019. Verkefnið heitir „Krakkar með krökkum“ og er unnið í samstarfi við 

Heimili og skóla. Verkefnið felst í að þjálfa valda fulltrúa í 9. bekk til að halda utan um 

jafningjafræðslu fyrir nemendur í 8. bekk. 9. bekkingarnir tóku námskeið hjá Vöndu 

Sigurgeirsdóttur uppeldis- og menntunarfræðingi sem undirbjó þá undir jafningafræðsluna. 

Auk þess heimsótti Salka Sól Eyfeld alla 9. bekkinga og fjallaði um einelti. Starfsfólk 

Garðaskóla er stolt af því að skólinn hafi verið valinn sem tilraunaskóli í verkefninu sem 

gekk í öllum aðalatriðum mjög vel. Haldið verður áfram með starfið á næsta skólaári og 

það lagað betur að þörfum unglinganna. 

 

 

Salka Sól og Vanda kenndu 9. bekkingum á námskeiðinu „Krakkar með krökkum“ 

 

Á skólaárinu var öflugt klúbbastarf í Garðalundi og nýtist það nemendur skólans afar vel til 

að sporna gegn félagslegri einangrun og áhættuhegðun. Starf rafíþróttaklúbbanna efldist til 

muna og hefur haft mjög jákvæð áhrif á félagslega stöðu margra unglinga í bænum. 

Mikilvægt er að næra þetta starf áfram. 
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JAFNRÉTTI Í STARFI SKÓLANS 
Á skólaárinu 2018-2019 var gengið frá aðgerðabundinni jafnréttisáætlun skólans og var 

hún samþykkt af Jafnréttisstofu. Kristján Hrafn Guðmundsson starfaði áfram sem 

jafnréttisfulltrúi skólans. Hann ýtir við nemendum og starfmönnum þegar orðræða í 

skólanum talar gegn jafnrétti. Einnig styður hann sérstaklega við þá starfsmenn sem tala 

ekki mikla íslensku og kennir þeim íslensku tvisvar í viku. Kristján Hrafn var í fæðingarorlofi 

stóran hluta vorannar og þá tók Kristín Sigurleifsdóttir við íslenskukennslunni. 

 

Jafnréttisnefnd skólans stóð að fræðslufyrirlestri um hatursorðræðu sem allir nemendur 

sátu á sal skólans á haustönn. Eyrún Eyþórsdóttir aðjúnkt í lögreglufræðum við Háskólann 

á Akureyri sagði nemendum frá því hvað hatursorðræða er og hvernig dæmi koma upp um 

slíkt á Íslandi. 

 

 

Málstofa á jafnréttisþingi Garðaskóla haustið 2017 

 

Í tilefni af degi mannréttinda barna, 20. nóvember, unnu allir nemendur verkefni í 

umsjónartímum sem tengdust mannréttindum.  

 

Áfram var unnið að því að brjóta niður staðalímyndir í starfsfræðslu skólans. Þann 22. maí 

fóru allar stúlkur í 9. bekk á „Stelpur og tækni“, frábært verkefni sem Háskólinn í Reykjavík 

hefur staðið að undanfarin ár. Strákarnir í 9. bekk fengu sama dag fræðslu heima í 

Garðaskóla um karla í „kvennastörfum“. 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/jafnrettisstefna/
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Stjórnendur huga stöðugt að því að jafna kynjahlutföll í starfsmannahópnum. Það var því 

mikil gæfa fyrir skólann að haustið 2018 hófu þrír ungir kennslukarlar störf við skólann. 

Karlar eru um þriðjungur starfsmanna. Illa hefur þó gengið að jafna kynjahlutföll í nefndum 

starfsmanna. Hlutfall kvenna er 70% og hærra í 70% nefnda í skólanum. Ræða má hvort 

þetta sé ásættanleg staða, því í þriðjungi nefnda er hlutfall karla í samræmi við hlutfall 

þeirra í starfsmannahópnum. Mikilvæg bót varð á samsetningu jafnréttisnefndarinnar vorið 

2019 þegar hlutfall karla í nefndinni fór úr 0% í 43%. 

 

Starfsfólk tók námskeið um klámvæðinguna á skipulagsdegi í nóvember 2018. Þá kom 

Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastýra Jafnréttisskóla Reykjavíkur og flutti mjög 

áhugavert erindi sem vakti miklar umræður meðal starfsmanna. 

 

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. Á 

skólaárinu 2018-2019 varð veruleg vakning í umræðu um málefni hinsegin fólks og 

augljóst að nemendur kunnu vel að meta að starfsfólk Garðalundar opnaði á umræðuna. 

 

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 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.  

 

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.  

 

Ný jafnréttisnefnd Garðaskóla er mjög öflug. Kennarar í nefndinni eru duglegir að sækja 

fræðslu sem í boði er á sviði jafnréttis- og kynheilbrigðismála. Á næsta skólaári mun 

nefndin skipuleggja skólaþing þar sem aðaláhersla verður á jafnréttismál. Nefndin mun 

einnig fylgja því eftir að aðgerðaráætlun jafnréttismála komist til framkvæmdar. 
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ÞRÓUN KENNSLUHÁTTA 
Allir kennarar í Garðaskóla taka þátt í verkefni um eflingu leiðbeinandi kennsluhátta. Elena 

Einisdóttir fagstjóri í stærðfræði og Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir samfélagsfræðikennari 

voru fulltrúar kennara í stýrihópi Garðabæjar um efnið. Þær héldu utan um umræðu 

kennara í skólanum um kennsluhætti, bentu á lesefni og leiðbeindu um nýjar leiðir til að 

efla samtal nemenda og kennara um námið. 

 

Auk þess sem allir kennarar taka þátt í að rýna kennsluhætti í skólanum eru ýmis verkefni í 

gangi sem miða að því að þróa vinnubrögð kennara og nemenda. Áhersla er lögð á að 

kennarar nýti þá möguleika sem upplýsingatækni býður upp á. Vaxandi áhersla er einnig 

lögð á að þjálfa kennara í nýsköpunarhugsun og verkefnamiðuðu námi. 

 

Lokaverkefni í 10. bekk 

Hildur Rudolfsdóttir kennsluráðgjafi og Ingibjörg Anna Arnarsdóttir aðstoðarskólastjóri hafa 

stýrt þróun vinnu við lokaverkefni 10. bekkjar. Í eftirfarandi kafla segja þær frá stöðu mála. 

 

Skólaárið 2017-2018 var í fyrsta skipti ráðist í lokaverkefnavinnu með útskriftarnemendum 

skólans eftir að hugmyndin hafði verið lengi í umræðu innan skólans. Einróma niðurstaða 

var að verkefninu skyldi haldið áfram þar sem metnaður og áhugi nemenda fyrir verkefninu 

endurspeglaði stórglæsilegar útfærslur þeirra á rannsóknarverkefnum sínum í langflestum 

tilvikum.  

 

 

Sýning lokaverkefna 10. bekkinga í Ásgarði, júní 2019 
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Aðstoðarskólastjóri og kennsluráðgjafi lögðu drög að vinnu vetrarins strax í 

októbermánuði. Lokaverkefnateymið var skipað umsjónarkennurum í 10. bekk og ákveðið 

var eins og árinu áður að verkefnið skyldi unnið í tveimur lotum annars vegar í marsmánuði 

og hins vegar í lok skólaárs. Nemendur byrjuðu undirbúningsvinnu í umsjónartímum í 

janúar og völdu m.a. þemu sem að þessu sinni voru framtíð, hamingja og tækni. Farið var 

vel yfir ferli síðasta árs og verkáætlun stillt upp í kjölfarið. Sem fyrr var verkefninu 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. Tímaáætlun, hlutverk leiðbeinanda, mat á 

verkefninu og vinna við leiðarbók var skilgreind eins og verkefni síðasta árs. 

 

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. 

 

Dæmi um rannsóknarspurningar hópanna voru t.d.: 

 Er plast nauðsynlegt og hvernig verður plastnotkun eftir 30 ár? 

 Getur verið að armband með orðinu VON hafi áhrif á líðan hjá fólki? 

 Þróun bíla frá 1900 til 2019 - útlit, vélar, akstur, eiginleikar 

 Verksmiðjan og veipgreinir 

 Mun tæknin hafa góð eða slæm áhrif á vellíðan fólks í framtíðinni? 

 Hvað hefur breyst í hestamennsku í aldanna rás? Hvað þarf hestur í þéttbýli? 

 Hvernig er hægt að endurnýja gömul efni? 
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Sem fyrr voru reglulegir fundir með kennarateyminu til að fylgjast með framvindu mála og 

ýta verkefnum af stað. Ekki náðist að funda nógu oft með öllum aðilum teymisins á sama 

tíma og er það mat þeirra sem héldu utan um heildarskipulag að því hafi verið ábótavant. 

Af þeim sökum náðist ekki að framfylgja ákveðnum atriðum sem lagt var upp með í byrjun 

eins og jafningjamati, yfirsýn á vinnu hópa og sameiginlegum viðmiðum um leiðarbók. Enn 

fremur náðist ekki að halda lokafund með teyminu til að fara yfir uppgjör verkefnisins né 

leggja fyri könnun um verkefnið. Fór sú vinna fram í ágúst 2019.  

 

Eins og á fyrra skólaári var samstarf við nærsamfélagið, Vídalínskirkju og Ásgarð, til 

fyrirmyndar. Í ljósi verkefnis síðasta árs var aukin vigt sett í að auglýsa verkefnið og 

skipuleggja sýningartíma í Ásgarði betur. Niðurstaðan var sú að enn fleiri forráðamenn, 

nemendur, gestir og gangandi fengu að njóta afurða nemenda í ár. Margir nemendur unnu 

afar metnaðarfull verkefni og lögðu mikið á sig við vinnuna. Verkefni nemenda voru mörg 

hver fjölbreytt og sýndu merki um hugmyndaauðgi, samhygð, umhverfisvitund, sköpun og 

áhuga nemenda. Viðbrögð forráðamanna voru góð og ljóst þykir að góður rómur þeirra 

sem og starfsmanna og lang flestra nemenda gefur afgerandi skilaboð um að verkefninu 

skuli haldið áfram en með skýrari áherslum á ákveðna þætti sem teymi lokaverkefna 

næsta skólaárs þarf að taka til athugunar og framkvæmda. 

 

 

Þessi sýningarbás komst ekki fyrir inni í Ásgarði. 
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Samfélagsverkefni 9. bekkinga 

Undanfarin ár hafa 10. bekkingar unnið ákveðið góðgerðarstarf/samfélagsverkefni í 

skólanum á vorönn. Afar vel hefur tekist til og því var ákveðið að halda uppteknum hætti en 

gefa að þessu sinni nemendum i 9. bekk tækifæri til að vinna samskonar verkefni. 

Ástæðan var sú að 10. bekkingar voru með skipulagt starf í GERT verkefninu og í 

lokaverkefnavinnu sinni í annarri viku marsmánaðar og því var talið áhugavert að kanna 

hvort verkefnið væri ekki tilvalið fyrir 9. árganginn. Til viðbótar við verkefnið sem unnið 

hefur verið með síðustu ár þ.e. samstarf við Rauða krossinn var ákveðið að bæta við fleiri 

verkefninum. Ingibjörg Anna Arnarsdóttir aðstoðarskólastjóri hefur haft yfirumsjón með 

samfélagsverkefninu og segir hér frá starfinu: 

 

Sem fyrr var biðlað var til aðstandenda nemenda um framlög sem gætu nýst 

heimilislausum en Rauði krossinn sem rekur frú Ragnheiði og Konukot sendi lista um eitt 

og annað sem gæti komið að góðum notum. Einnig var haft samband við Kraft sem 

aðstoðar og styður ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur þess. Að 

auki var ákveðið að bæta umhverfismálum við verkefnið.  

 

Skipulagið að þessu sinni var með því sniði að allir nemendur fengu fræðslu hjá Rauða 

krossinum um frú Ragnheiði og Konukot á sal. Hver og einn umsjónarbekkur fjallaði svo 

sérstaklega um umhverfismál og skoðaði myndbönd um þau málefni.  

 

Nemendur sóttu auk þess þrjár mismundandi stöðvar sem allar veittu þeim tækifæri til að 

láta gott af sér leiða.  

 Perla – nemendur fengu fræðslu hjá Krafti og perluðu armbönd með áletrununni 

„Lífið er núna“ að andvirði 776.000 krónur. 

 Pakka – nemendur skipulögðu allan varning sem safnaðist og var komið til skólans 

fyrir Rauða krossinn. Þeir flokkuðu, brutu saman og pökkuðu.  

 Plokka – nemendur fengu úthlutað ákveðnum svæðum í nærumhverfinu og fóru út 

og plokkuðu. Kom það mörgum á óvart hversu mikið af drasli er á víð og dreif í 

umhverfinu.  

 

Verkefnið gekk mjög vel. Nemendur lögðu sig fram um að vinna vel, þeir voru áhugasamir 

og duglegir samanber það sem einn nemandi hafði á orði: „Ég er búin að gera svo mikið 

gott í dag að mér líður vel“. Stuðningur aðstandenda við verkefnið var aðdáunarverður og 

sýnir enn og aftur hve gott samstarf milli heimilis og skóla er mikilvægt. 
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HÚSNÆÐI GARÐASKÓLA 
Húsnæði Garðaskóla er vel nýtt af skóla og félagsmiðstöð. Auk þess starfar vinnuskóli 

Garðabæjar í húsinu á sumrin og félagasamtökum verið boðin aðstaða til námskeiðahalds 

og gistingar.  

Nýting á kennslurými 

Eins og áður hefur komið fram hefur nemendum Garðaskóla fjölgað stöðugt undanfarin ár. 

Mikilvægt var að fá haustið 2018 tvær lausar kennslustofur á lóð skólans til baka í starf 

Garðaskóla. Var önnur stofan nýtt í almenna kennslu og hin í sérverkefni í námsveri 

skólans því mjög hefur þrengt að aðstöðu námsvers undanfarin ár. Allar kennslustofur 

skólans voru vel nýttar skólaárið 2018-2019. Nýtingarhlutfall hverrar stofu miðað við að 

skólastarf sé í gangi frá kl. 8.10-15.15 á hverjum degi, var á bilinu 74-115%.  

 

Þegar nýtingarhlutfallið fer yfir 75% þarf að huga vel að vinnuaðstoðu kennara utan 

kennslustofunnar. Á síðustu árum hefur vaxið verulega þörfin fyrir úrbótum á 

vinnuherbergjum kennara. Til viðbótar við mikla nýtingu á kennslustofum í beina kennslu 

hafa minni herbergi innans skólans verið tekin til notkunar með minni hópum nemenda í 

námsveri og félagsmiðstöð. Vinnuherbergi stærðfræðideildar er mjög lítið og rúmar varla 

fundi deildarinnar (7-8 kennarar starfa í deildinni). Samfélagsfræðideildina vantar 

vinnuherbergi eftir að kennslustofur deildarinnar voru fluttar inn í aðalbyggingu úr 

viðbyggingu og vinnuherbergið tekið til notkunar í verkefni námsvers. Vinnuherbergi sem 

ensku- og dönskukennarar nýta saman, auk þess sem starfsmaður vinnur þar að því að 

setja próf á hljóðskrár fyrir lesblinda nemendur, er í brynni þörf fyrir yfirhalningu. Þar eru 

húsgögn of fyrirferðarmikil auk þess sem þau eru gömul, lúin og ósamstæð. 

Aðstaða Skólamatar í Garðaskóla 

Vinnuaðstaða starfsfólks skólamatar hefur ekki verið fullnægjandi undanfarin ár. 

Starfsmenn hafa sérstaklega kvartað yfir kælitækjum o.fl. í aðstöðunni sem nýtt hefur verið 

fyrir sölu á lausavöru (skyri, samlokum, drykkjum o.fl.) Heilbrigðiseftirlit hefur gert 

athugasemdir við skort á viðhaldi í eldhúsi Skólamatar og tæki hafa verið að ganga úr sér. 

Illa hefur gengið að fá úrbætur á aðstöðunni. Vegna þessa gerði skólastjóri kröfu um að 

viðhaldsfé skólans árið 2019 yrði nýtt til úrbóta á aðstöðunni.  
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Staða mála í eldhúsi Skólamatar 21. ágúst 2019 

 

Þrátt fyrir að snemma árs hefði verið ákveðið að fara í framkvæmdir í eldhúsinu gekk mjög 

hægt og illa af hálfu Eignasviðs Garðabæjar að undirbúa framkvæmdina. Þarfagreining var 

ekki gerð í nægilega góðu samráði við starfsfólk Skólamatar og framkvæmdin sjálf fór alltof 

seint af stað, hófst ekki fyrr en seint í júlí. Afleiðingarnar af þessu illa skipulagða ferli eru 

afdrifaríkar. Ekki var hægt að bjóða nemendum neina matarþjónustu fyrstu sex skóladaga 

haustsins 2019. Sú aðstaða sem byggð var í flýti í júlí og ágúst reyndist vera ófullnægjandi 

af nokkrum ástæðum: 

 Hugmynd um uppsetningu sjálfsala með lausavöru misheppnaðist þar sem ekki er í 

boði sjálfsalaþjónusta á Íslandi sem stenst þær kröfur um heilsueflandi fæði sem 

Garðaskóli gerir. Hólf sem byggt var fyrir þessa sjálfsala er illa staðsett því það 

truflar afgreiðslu á heita matnum. Ekki voru gerðar úrbætur á afgreiðslulínu fyrir 

heitan mat, en að sögn starfsmanna Skólamatar voru slíkar úrbætur megin ástæðan 

fyrir því að ástæða þótti til að endurbyggja alla vinnuaðstöðuna. Dyr sem 

starfsmenn nota til að flytja mat úr eldhúsi í afgreiðsluborð eru ekki nógu breiðar til 

að flytja húsgögn milli svæðanna.. 
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 Ekki var hægt að endurnýja öll tæki sem þörf er á vegna skorts á fjármagni. Í því 

sambandi er sérstaklega óheppilegt að afgreiðslulínan hafi ekki verið endurnýjuð, 

en eins og áður segir var það helsta ósk þeirra starfsmanna Skólamatar sem vinnur 

í eldhúsinu. Vanáætlun á kostnaði við nýjan búnað hlýtur að tengjast lélegum 

undirbúningi verkefnisins en skólastjóri hefur aldrei fengið staðfesta áætlun um 

framkvæmdina eða kostnaðaráætlun vegna hennar frá Eignasviði Garðabæjar. 

 Úrbætur inni í eldhúsi Skólamatar eru góðar, en ekki fullnægjandi. Til dæmis hafa 

starfsmenn áhyggjur af frágangi á vinnuborðum við útvegg þar sem matur sem 

unnið er með getur dottið uppfyrir borðin og safnast þar upp sem óhreinindi sem 

erfitt er að þrífa. Ekki hefur tekist að koma í veg fyrir meindýravanda sem lengi hefur 

verið til staðar í eldhúsinu. 

 

Skólastjóri Garðaskóla upplýsti forstöðumann Fræðslu- og menningarsviðs um óánægju 

sína með framkvæmdaferlið í ágúst 2019. Skólastjóri setur þetta klúður í samhengi við 

óánægju sína undanfarin ár með að samstarf skóla og Eignasviðs sé ekki skilgreint með 

áætlunum til nokkurra ára fram í tímann. Í þessari framkvæmd er líka nauðsynlegt að læra 

af þeim mistökum sem gerð voru í undirbúningnum, þar sem óskum starfsmanna 

Skólamatar var ekki haldið til haga í samtali arkitekts við stjórnendur Skólamatar um 

endurhönnun á rýminu. 

Mikil þörf á viðhaldi og endurnýjun búnaðar 

Árið 2018 var unnið að viðgerðum vegna raka- og mygluvanda á afmörkuðu svæði í 

húsnæði skólans, þremur list- og verkgreinastofum. Framkvæmdum var lokið snemma árs 

2019 og gerð var ný úttekt á loftgæðum af verkfræðistofunni Eflu. Skólastjóri hefur ekki 

fengið niðurstöður þessarar úttektar í hendur, þrátt fyrir ítrekaðar óskir þar að lútandi. 

Þrátt fyrir miklar úrbætur á húsnæði Garðaskóla undanfarin ár er ennþá mikil og 

uppsöfnuð þörf fyrir viðhaldsframkvæmdir í skólanum. Þörf er á lagfæringum á húsnæði 

skólans og búnaði. Skólastjóri sendir Eignasviði Garðabæjar lista yfir þau verk sem þarf að 

vinna á hverju hausti, samhliða gerð fjárhagsáætlunar. Samskonar listi er sendur 

fræðslustjóra með óskum um búnaðarkaup. Á þessum listum eru sumarið 2019 eftirfarandi 

óskir: 

 Endurhönnun og endurbygging á starfsmannaálmu (eldhúsi, kaffistofu, salernum, 

fatahengi og skrifstofurýmum). 

 Viðhald á list- og verkgreinastofum (endurnýja innréttingar, ljúka við að tryggja 

ákveðin öryggisatriði og loftræstingu í smíðastofu, mála, laga gólfefni, endurnýja 

lýsingu og raflagnir, bæta hljóðeinangrun í tónlistarstofu). 
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 Almennt viðhald á kennslustofum og opnum rýmum (skipta út ónýtum gluggum, 

endurnýja lýsingu og raflagnir, mála, ný kerfisloft). 

 Úrbætur á lóð skólans (bæta skipulag, fjölga hjólastæðum, bæta geymslu á 

sorpgámum, setja upp lokaða hjólageymslu fyrir starfsmenn, endurskipuleggja 

gróður á lóðinni). 

 Endurnýja loftræstikerfi í risi aðalbyggingar. 

 Endurnýja glervegg í matsölu nemenda/stækka rýmið. 

 Ljúka byggingu bókageymslu skólans. 

 Endurnýja rennihurðar í anddyrum nemenda. 

 Endurnýja eldvarnardyr í stigagöngum aðalbyggingar. 

 Fleiri smærri viðhaldsverkefni. 

 Fleiri óskir um búnaðarkaup af ýmsu tagi (endurnýja borð og stóla fyrir nemendur, 

endurnýja uppþvottavél á kaffistofu starfsmanna, endurnýja tæki í list- og 

verkgreinastofum, endurnýja húsgögn í vinnuherbergjum kennara o.s.frv.). 

 

Skólastjóri hefur ítrekað gert athugasemdir við að ekki sé gerð áætlun nokkur ár fram í 

tímann um viðhald, endurnýjun á húsnæði og endurnýjun á búnaði í skólanum. Breytingar 

á húsnæði eru flókin verkefni sem margir aðilar koma að. Nauðsynlegt er að allur 

undirbúningur sé unnin tímanlega því þörf er á samráði margra aðila. Nauðsynlegt er að 

huga betur að tímalínum verkefna til að forðast síendurtekna truflun á starfi skólans þegar 

það fer af stað í ágúst vegna ólokinn framkvæmda. Skólastjóri ítrekar því hér athugasemd 

sína um að úrbætur á húsnæði skólans hafa verið bútaðar of mikið niður og taka of mörg 

ár í framkvæmd. 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 kostnaður við óskir skólans verði metinn og áætlun verði gerð um að koma húsnæðinu í 

viðunandi horf. Úrbætur eru nauðsynlegar til að skapa nemendum og starfsfólki 

ásættanlegar vinnuaðstæður.  
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INNRA OG YTRA MAT 
Í nóvember 2018 fékk Garðaskóli ytra mat frá Menntamálastofnun (MMS). Matsmenn 

MMS heimsóttu skólann vikuna 19.-23. nóvember. Þeir sátu fjölda kennslustunda og tóku 

viðtöl við rýnihópa nemenda, foreldra, kennara, stjórnenda og annarra starfsmanna. Einnig 

tóku þeir viðtal við skólastjóra og sendu rafræna könnun á foreldra vegna dræmrar 

þátttöku í rýnihópi þeirra. Skýrslu matsmanna má lesa á vef skólans og sömuleiðis þá 

umbótaáætlun sem sett var upp í kjölfarið. Umbótaáætlunin var sett upp af stjórnendum 

skólans eftir samráð við nemendaráð, kennarafund og skólaráð. 

 

Í ytra mati er gerð athugasemd við þá verkferla sem skólinn hefur unnið eftir í innra mati. 

Undanfarin ár hafa stjórnendur Garðaskóla haldið utan um innra mat skólans með því að 

birta áherslur skólaársins í starfsáætlun, fylgjast með framvindu mála í aðgerðaráætlunum 

fyrir verkefni ársins og gerð hefur verið grein fyrir stöðu mála í ársskýrslu. Í umbótaáætlun 

2019-2020 er sett á dagskrá að koma þessum ferlum saman í eina heild þannig að 

aðgengi að innra mati Garðaskóla verði skýrara. Vinnu við þá endurskipulagningu var ekki 

lokið við gerð ársskýrslu. 

 

Matsskýrsla MMS dregur fram marga jákvæða þætti í starfi Garðaskóla. Skólabragur er 

góður og nemendur ná miklum árangri t.d. á samræmdum prófum og í lesfimi mælingum; 

stjórnun skólans fær háa einkunn og upplýsingaflæði er gott; sömuleiðis leiðbeinandi 

kennsluhættir, sem eru algengari í Garðaskóla en almennt í íslenskum skólum; ánægja er 

með ferðakerfið sem mætir námslegum þörfum allra nemenda. 

 

Þau atriði sem skólasamfélagið vill forgangsraða í umbótaáætluninni eru t.d. að auka val 

nemenda, vald og ábyrgð í eigin námi; að efla samstarf heimila og skóla, að vinna gegn 

neikvæðum félagslegum áhrifum hægferða í skólanum; að auka innlit kennara til hver 

annarra í kennslustundum; og að skrá betur stefnu skólans og verkferla í innra mati. 

 

Aðrar skýrslur um niðurstöður innra mats í Garðaskóla 2018-2019 eru birtar á vef skólans. 

Skólapúlskannanir voru lagðar fyrir nemendur í október og apríl, foreldrakönnun var lögð 

fyrir í febrúar. Á vefnum er einnig birt samantekt á niðurstöðum úr læsisskimunum í 

skólanum. 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/ytra-mat-2018/
http://gardaskoli.is/library/Files/Mat-a-skolastarfi/Umb%C3%B3ta%C3%A1%C3%A6tlun%20Gar%C3%B0ask%C3%B3la%202019-2020.pdf
http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/innra-mat-2018-2019/
http://gardaskoli.is/library/Files/Mat-a-skolastarfi/%C3%81rangur%20nemenda%20Gar%C3%B0ask%C3%B3la%20%C3%AD%20l%C3%A6si%202018-2019.pdf
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ÁRSSKÝRSLUR DEILDA 
Í seinni hluta ársskýrslu Garðaskóla má lesa skýrslur 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 

Skólaárið 2018-2019 voru tveir deildarstjórar á sviði nemendamála við Garðaskóla; Ásta 

Huld Henrysdóttir og Jóhann Skagfjörð Magnússon.  

 

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 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 eineltis- 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. 
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Viðvera nemenda 

Skólaárið 2018-2019 var haldið áfram að vinna eftir eftir því skólasóknakerfi sem mótað 

var skólaárið 2017-2018. Þau tvö viðmið sem litið er til er fjöldi fjarvistarstiga annars vegar 

og raunmæting hins vegar. Farvistarstig voru gefin fyrir eftirfarandi:  

Tegund fjarveru 
Telur til lækkunar á 

raunmætingu 

Fjarvistarstig til 
lækkunar á 

skólasóknareinkunn 
Seint  0,33 tími 0,33 stig 
Ólögmæt fjarvera 1 tími 1 stig 
Vísað úr kennslustund 1 tími 1 stig 

 

Mætingareinkunn nemenda grundvallaðist af fjölda fjarvistarstiga og var eftirfarandi: 

Fjöldi fjarvistastiga Skólasóknareinkunn að vori 

0-2 fjarvistarstig A 

2,1-10 fjarvistastig B 

10,1-14 fjarvistastig C 

>14,1 fjarvistastig D 

 

Markmiðið með því að aðgreina fjarvistarstig og raunmætingu er að geta kallað fram 

upplýsingar um hve mikið nemandi er raunverulega viðstaddur í kennslustundum þegar 

tekið er tillit til leyfa, veikinda, vottorða og annarra þátta sem ekki hafa áhrif á 

skólasóknareinkunn. Þó svo að það séu fjarvistarstigin sem ákvarði mætingareinkunn 

nemenda er ekki síður mikilvægt að fylgjast vel með raunmætingu nemenda. Þannig getur 

nemandi verið með 0 fjarvistarstig en aðeins 60% raunmætingu vegna fjölda leyfis- og/eða 

veikindadaga. Í þannig vilvikum er einnig nauðsynlegt að bregðast við. 

 

 
Knattspyrnukeppni nemenda og starfsfólks á heilsueflingardögum í júní 2019  
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Vikulega var farið yfir fjarvistaryfirlit allra nemenda og tekin ákvörðun um næstu skref. Máli 

nemenda sem ekki sýndu framfarir var að lokum vísað til nemendaverndarráðs. Ef engin 

úrræði skólans dugðu voru nemendur tilkynning til barnaverndaryfirvalda. 

 

Við lok skólaárs dreifðust skólasóknareinkunnir eins og hér er sýnt: 

 

 

  

 

Nemendum var boðið upp á að gera 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 

fjarvistarstigum út önnina. Tíu nemendur gerðu slíkan samning og tókst þremur þeirra að 

standast hann og 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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Alls voru 80 nemendur með 100% mætingu, þ.e. engar óútskýrðar fjarvistir eða seinkomur 

allt skólaárið. Enginn nemandi náði hins vegar 100% raunmætingu. Meðaltal 

raunmætingar í skólanum var 89,9%) og meðalfjöldi fjarvistarstiga 15,2. Raunmæting 

árganga er sem hér segir: 

 

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 og nemendur 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.  

 

Í upphafi árs var farið yfir verklag um viðverumál með umsjónarkennurum auk þess sem 

það var rifjað upp reglulega yfir árið. Nauðsynlegt er hins vegar að skerpa enn frekar á því 

ferli og minna umsjónarkennara betur á sitt hlutverk. Einnig ætti að skoða hvort taka upp 

ætti tvö, eða jafnvel fleiri, mætingartímabil hjá nemendum. 

 

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 

námsráðgjöfum. Lokaverkefni 10. bekkjar sem var hluti af vordögum var skipulagt af 

sérstakri nefnd en deildarstjórar skipulögðu vorverkefni annarra árganga. 
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Dags. Viðburður / uppbrot 

6. september Námskynningar í Gryfju 

11. september Könnunarpróf MMS í 10. bekk, íslenska. 

12. september Könnunarpróf MMS í 10. bekk, enska. 

3.-10. október Forvarnarvika Garðabæjar. 

16. október Samráðsfundir heimila og skóla. 

7.-9. nóvember Gagn og gaman dagar. 

12. nóvember Afmæli Garðaskóla. 

22. nóvember Verkefni unnin í umsjón tengd mannréttindum barna í tilefni af Degi mannréttinda 
barna þann 20. nóvember. 

3.-7. desember Jólabókarkynningar í Ásnum. 

7. desember Jólamatur 10. bekkja. 

13. desember Starfamessa. 

17. desember Þorgrímur Þráinsson í heimsókn hjá 10. bekk. 

17. -19. 
desember 

Danskir dagar. 

19. desember Læsisdagur 

20. desember Jólaskemmtun. 

14. janúar Jón Jónsson með tóbaksforvarnir í 8. bekk. 

23.-24. janúar Blátt áfram í 8. bekk. 

28. janúar Salka Sól kom og var með eineltisfræðslu fyrir 9. bekk. Um kvöldið var svo 
fyrirlestur fyrr foreldra í Ásnum. 

29. janúar Samráðsfundir heimila og skóla. 

5.-8. febrúar Vísindasmiðja fyrir 8. bekk. 

7. febrúar Könnunin Ungt fólk lögð fyrir í umsjónartíma. 

13. febrúar Heimsókn í Hörpuna á tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands. 

28. febrúar Valgreinar kynntar í umsjón fyrir 8. og 9. bekk. 

7. mars Valgreinakynningar fyrir nemendur og forráðamenn. 

11. mars GERT í 10. bekk. 
Samræmt könnunarpróf MMS í 9. bekk, stærðfræði. 

12. mars GERT í 10. bekk. 
Samræmt könnunarpróf MMS í 9. bekk, enska. 

13. mars GERT í 10. bekk. 
Samræmt könnunarpróf MMS í 9. bekk, íslenska 

14.-15. mars Vorverkefni í 10. bekk. 
Samfélagsverkefni í 9. bekk. 

20.-22. mars Skíðaferð Garðalundar fyrir 9. og 10. bekk. 

1. apríl Skyndihjálparnámskeið í 10. bekk. 

8. apríl Skólatónleikar. 

22. maí Stelpur og tækni fyrir stúlkur í 9. bekk. Á sama tíma fengu strákar í 9. bekk 
kynningu á „kvennastörfum“ og fóru í stöðvavinnu. 

22.-24. maí Vorferð 10. bekkja. 

23. – 24. maí Starfskynningar í 8. og 9. bekk. 

27. maí – 4. Júní Vorverkefni í 10. bekk. 

28. – 29. maí Vorferð 9. bekkja. 

29. maí Vorferð 8. bekkja. 
Árshátíð Garðaskóla. 

4. júní Fjölgreindaleikar í 8. bekk. 

5. júní. Heilsueflingadagur. 
Sýning á vorverkefnum. 

6. júní Útskrift 10. bekkinga. 

7. júní Skólaslit. 

 

Upplýsingaflæði milli stjórnenda og kennara vegna þessara viðburða gekk í langflestum 

tilfellum vel og skipulagið hélst að mestu. Á vordögum bar á því að kennarar aðrir en 

umsjónarkennarar tæku verkefnin ekki til sín og biðu eftir því að fá þau upp í hendurnar. 

Brýna þarf fyrir kennurum að hlutverk þeirra er mikilvægt og að störf þeirra á vordögum 

krefjist undirbúnings. Einnig bar á því að það var ekki samræmi á milli kennara í árgangi 

hvenær skóladagur hæfist og skapaði það rugling meðal nemenda. Passa þarf upp á þetta 
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samræmi auk þess sem mikilvægt er að skrifstofan sé með upplýsingar um allar 

tímasetningar og ferðir úr húsi. 

Júní 2019, 

Ásta Huld Henrysdóttir og Jóhann Skagfjörð Magnússon, deildarstjórar í Garðaskóla 

 

 

Samþætting námsgreina í jólaskreytingu hjá 10.RBÞ, desember 2018 
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Skýrsla deildarstjóra námsvers 

Starfsfólk í námsveri :  

 Elías Sólmundarson kennari (stærðfræði í námsveri og kennsla í hægferð í stærðfræði í 8. bekk). 

 Eydís Eva Pálsdóttir yfirþroskaþjálfi (skipulag, stuðningur og umsjón með námi og kennslu þriggja 

nemenda í 8. bekk, stuðningur við nemendur í 8. bekkjum, félagsfærniþjálfun). 

 Guðný Þóra Friðriksdóttir deildarstjóri (stuðningskennsla, lestrarskimanir/greiningar). 

 Hulda Kristmannsdóttir kennari (kennsla í hægferð í íslensku, íslenska í námsveri, stuðningur í 

íslensku í 8. bekkjum). 

 Helga María Ólafsdóttir kennari (sérkennsla í náttúrufræði og stuðningur í ensku). 

 Kristinn Sigurbergsson kennari (stærðfræði í námsveri).  

 Kristín Sigurleifsdóttir kennari (íslenska sem annað mál/stuðningur við tvítyngda).  

 Lára Mist Baldursdóttir stuðningsfulltrúi (stuðningur við nemanda í 10. bekk). 

 Ragnheiður Stephensen kennari (kennsla í hægferð í stærðfræði í 10. bekk). 

 Sigurbjörg Hjartardóttir kennari (sérkennsla í íslensku og stærðfræði í 8.bekk, stuðningur í 

stærðfræði í 10. bekk, stuðningur í íslensku í 8. bekkjum). 

 Sólveig Björnsdóttir stuðningsfulltrúi (stuðningur við nemendur í 8. bekkjum). 

 Svandís Ríkharðsdóttir kennari (kennsla í hægferð í stærðfræði í 9. bekk).  

 Vigdís Björk Agnarsdóttir yfirþroskaþjálfi (skipulag, stuðningur og umsjón með námi og kennslu 

nemanda í 8. bekk, stuðningur við einstaka nemendur, félagsfærniþjálfun). 

 Viktor Emile C Gauvrit stuðningsfulltrúi (stuðningur við nemendur í 8. bekk). 

 Vigdís Thordersen kennari ( kennsla hægferð í dönsku í 10. bekk). 

 Þorkell Jóhannsson kennari (stærðfræði í námsveri).  

 

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 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: Þrír stuðningsfulltrúar störfuðu við skólann í vetur. Stuðningurinn 

nýttist aðallega nemendum í áttundu og tíundu bekkjum. Stuðningsfulltrúarnir sinna einnig 

eftirliti á göngum, í frímínútum og matarhléum og veita stuðning inn í verklegar greinar. 

 

Starf þroskaþjálfa: Tveir þroskaþjálfar báðir í 100% stöðu voru starfandi við skólann í vetur. 

Á miðju skólaári var ráðningasamningi þeirra breytt og þeir fengu báðir stöðu sem 

yfirþroskaþjálfar. Sú breyting felur í sér meiri faglegri ábyrgð og yfirsýn og t.d. hafa þeir 

leiðbeint stuðningsfulltrúum í þeirra verkefnum. 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 



 

  

53 
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 stundartöflur 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 þá.  

Upplýsinga- og samræmingarfundir voru haldnir innanhúss vegna nemenda með sérþarfir. 

Þeir kennarar sem koma að þessum nemendum voru boðaðir á fundina.  

Þroskaþjálfar héldu reglulega samráðsfundi með stuðningsfulltrúum.  

 

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 eða aðrar raskanir sem 

þurfa sérhæfða og samhæfða þjónustu. Nokkuð mörg 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 
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niður í hópa eftir námsþörfum með skipulegum hætti líkt og í 9. og 10. bekk. 28 nemendur, 

21 drengur og 7 stúlkur, voru með einstaklingsnámsskrá þ.e. einstaklingsmiðuð 

hæfniviðmið og aðlagað námsefni og námsmat í einhverri námsgrein, flestir aðeins í einni 

grein (stærðfræði og/eða íslensku).  

 

Myndin sýnir hversu mörg % nemenda í árgangi eru með einstaklingsnámskrá 

 

 

Skólaárið 2018-2019 þáðu 50 nemendur í 8. bekkjum stuðning eða sérkennslu af einhverju 

tagi þ.e. 38 drengir og 12 stúlkur. Þetta er um 29% af nemendum árgangsins. Mestur 

stuðningur var veittur í íslensku og stærðfræði.  

 

Myndin sýnir yfirlit yfir sérkennslu og stuðning í 8. bekkjum skólaárið 2018-2019. 
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Nemendur 8. bekkja skólaárið 2018-2019

Nemendur sem vinna samk.einstaklingsm.hæfniviðmiðum

Nemendur sem vinna samkv. alm. hæfniviðmiðum árgangsins

22%
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Nemendur í 8. bekkjum skólaárið 2018-
2019

Drengir í 8. bekk sem fengu stuðning/sérkennslu

Stúlkur í 8. bekk sem fengu stuðning/sérkennslu

Nemendur í 8. bekk án stuðnings og sérkennslu
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Stuðningur og sérkennsla í 9. bekk: Nemendum í 9. bekkjum er skipt upp í hópa eftir 

námsþörfum. Nemendur sem þurfa einstaklingsmiðaða þjónustu, og ná ekki að vinna 

samkvæmt þeim hæfniviðmiðunum sem settar eru fyrir árganginn, raðast í hægferðir í 

kjarnagreinum. Í hægferð í stærðfræði kenndu tveir kennarar nokkuð stórum hópi 

nemenda og kusu þeir að vinna saman og í stað þess að skipta hópnum. Tveir kennarar 

sáu um kennslu í hægferð í íslensku og ensku. Hægferð í dönsku var fámenn og einn 

kennari.  

Sérúrræði í námsveri: Á þessu skólaári var starfrækt sérstakt úrræði fyrir nemanda með 

langvinna skólaforðun. Skóladagurinn var sniðinn að þörfum nemandans með stuttum 

vinnulotum og reglulegu uppbroti. Smám saman var reynt að vinna nemandann inn í 

almenna námshópa. Nemandinn var að hluta til í atvinnutengdu námi sem gaf mjög góða 

raun og hentaði vel. Þetta kennsluúrræði var starfrækt fram að áramótum en þá hætti 

nemandinn í skólanum og flutti úr sveitarfélaginu. 

 

Skólaárið 2018-2019 voru 28 nemendur í 9. bekk með einstaklingsnámskrá þ.e. 

einstaklingsmiðuð hæfniviðmið og aðlagað námsefni og námsmat í einni eða fleiri greinum 

þar af 14 strákar og 14 stelpur. 

 

Myndin sýnir hvað mörg % nemenda í árgangi eru með einstaklingsnámskrá 

 

 

Skólaárið 2018-2019 þáðu 45 nemendur í 9. bekk sérkennslu (hægferðahópar) eða 

stuðning í námsveri þ.e. 24 drengir og 21 stúlka. Þetta eru um 25% nemenda árgangsins. 

Mestur stuðningur var veittur í stærðfræði og íslensku. 
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Nemendur 9. bekkja skólaárið 2018-2019

Nemendur sem vinna samk.einstaklingsm.hæfniviðmiðum
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Myndin sýnir yfirlit yfir sérkennslu og stuðning í 9. bekk skólaárið 2018-2019. 

 

 

Stuðningur og sérkennsla í 10. bekk: Nemendum í 10. bekkjum var skipt upp í hópa eftir 

námsþörfum. Nemendur sem þurftu einstaklingsmiðaða þjónustu, og náðu ekki að vinna 

samkvæmt þeim hæfniviðmiðunum sem sett eru fyrir árganginn, röðuðust í hægferðir í 

kjarnagreinum. Árgangurinn einkenndist af töluvert stórum hópi nemenda, með fjölþættar 

námsþarfir, sem þurftu stuðning og öðruvísi nálgun í kennsluháttum. Í hægferðarhópi í 

dönsku unnu tveir kennarar saman í teymi. Tveir hægferðahópar voru í stærðfræði og í því 

verkefni unnu þrír kennarar og stuðningsfulltrúi. Í íslensku voru tveir hópar og tveir 

kennarar og í ensku var einn kennari með frekar fámennan hægferðarhóp. 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.  

Skólaárið 2018-2019 voru 34 nemendur í 10. bekk með einstaklingsnámskrá þ.e. 

einstaklingsmiðuð hæfniviðmið og aðlagað námsefni og námsmat, í einni eða fleiri 

greinum þar af 23 drengur og 11 stúlkur. 

 

Myndin sýnir hvað mörg % nemenda í árgangi eru með einstaklingsnámskrá 
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2019

Nemendur sem vinna samk.einstaklingsm.hæfniviðmiðum

Nemendur sem vinna samkv. alm. hæfniviðmiðum árgangsins
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Skólaárið 2018-2019 þáðu 56 nemendur í 10. bekk sérkennslu (hægferðahópar) eða 

stuðning í námsveri þ.e. 34 drengir og 22 stúlkur. Þetta eru um 31% nemenda árgangsins. 

Mestur stuðningur var veittur í stærðfræði og íslensku. 

 

Myndin sýnir yfirlit yfir sérkennslu og stuðning í 10. bekk skólaárið 2018-2019 

 

 

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 stundatöflu. 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 30 mínútum 

og upp í 55 mínútur.  

 

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.  

 

Íslenska sem annað mál. Skólaárið 2018-2019 voru skipulagðar 8 x 55 mínútna 

kennslustundir á viku fyrir nýbúa, tvítyngda nemendur og Íslendinga sem hafa búið lengi 

erlendis. Alls þáðu 19 nemendur þessa þjónustu sumir einn tíma á viku en aðrir fleiri. Allir 

19%
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Nemendur í 10. bekkjum skólaárið 2018-2019

Drengir í 10. bekk sem fengu stuðning/sérkennslu

Stúlkur í 10. bekk sem fengu stuðning/sérkennslu

Nemendur í 10. bekk án stuðnings og sérkennslu
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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 hæfniviðmiðunum. 

Nemendur sem geta ekki fylgt þeim hæfniviðmiðunum sem sett eru fyrir árganginn 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 og breyta þeim hæfniviðmiðum sett voru fram. 

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.  

 

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 Eydís Eva Pálsdóttir og Vigdís Björk Agnardóttir yfirþroskaþjálfar 

þjálfa félagsfærni. Félagsfærni skiptir miklu máli í daglegu lífi og ef nemandi hefur ekki náð 

að mynda eðlileg félagstengsl í hópi jafnaldra þarf að grípa inn í. Félagsfærniþjálfun þarf 

að gefa góðan tíma og mikilvægt er að byggja upp traust á milli nemanda og þroskaþjálfa. 

Nemandinn þarf 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. Félagfærni fer einnig fram í almennum kennslustundum. Í þeim aðstæðum er 

teymisvinna á milli þroskaþjálfa, kennara, námsráðgjafa og stuðningsfulltrúa mikilvæg.  

Skólaárið 2018-2019 þáðu 11 nemendur skipulagða félagsfærniþjálfun til lengri eða 

skemmri tíma, sumir allan veturinn.  

 

Námsráðgjöf: Deildarstjóri námsvers vinnur náið með námsráðgjöfum skólans. Auður 

Sigurðardóttir og Ásta Gunnarsdóttir námsrágjafar hafa báðar verið í leyfi skólaárið 2018-

2019. Í þeirra stað hafa þær Sigríður Anna Ásgeirsdóttir og Jóhanna Margrét Eiríksdóttir 

staðið vaktina í námsráðgjöfinni. Nokkrir nemendur hafa verið í föstum viðtölum hjá 
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námsráðgjafa og aðrir fengið vikulega þjónustu og aðstoð við að halda utan um námsgögn 

og skipulag. Námsráðgjafar eru mjög oft kallaðir að einstaklingsmálum nemenda og eru 

mikilvægur hlekkur í stuðningsneti skólans.  

 

Sálfræðiathuganir: Sálfræðingur skólans er Guðrún Kristófersdóttir og vinnur hún 

greiningar á vitsmunaþroska, ADHD, félagslegri stöðu og líðan. Beiðni um greiningar koma 

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. Guðrún Kristófersdóttir lauk tuttugu og þremur athugunum í vetur, tvær er í 

vinnslu og í þremur tilfellum fær nemandinn og foreldrar boð um viðtal í sumar. Öllum 

athugunum er skilað með formlegum fundum. Á skilafundum sitja, auk Guðrúnar, foreldrar 

og deildarstjóri námsvers og stundum námsráðgjafi. Fimm nemendur eru á biðlista eftir 

sálfræðiathugun.  

 

Logos lestrarskimanir: Guðný Þóra Friðriksdóttir sérkennari/ deildarstjóri námsvers lagði 

Logos lestrarskimun fyrir þrjátíu og tvo nemendur í 9. bekkjum skólaárið 2018-2019. 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 

Menntamálastofnunar. Lágmarksviðmið fyrir nemendur í 9. bekk eru 140 lesin orð á 

mínútu. Allir nemendur árgangsins taka Logos stafsetningarpróf sem gefur ákveðnar 

vísbendingar um undirliggjandi lestrarvanda. Þetta stafsetningarpróf er skoðað í samhengi 

við lesferil nemenda. Slakur leshraði og stafsetningarvandi er næg ástæða til skimunar. Ef 

niðurstaða úr Logos lestrarskimun gefur til kynna undirliggjandi lestrarvanda hjá nemanda 

þá er forráðamönnum hans boðinn Logos lestrargreining.  

 

Logos lestrargreiningar: Lagðar voru fyrir alls tuttugu og átta Logos lestrargreiningar á 

skólaárinu, tvær endurgreiningar (nemendur sem voru með gamlar greiningar úr yngri 

barna skólum) og tuttugu og sex frumgreiningar en þá hafa nemendur aldrei farið áður í 

lestrargreiningu. Enginn nemandi var á biðlista eftir lestrargreiningu í lok skólaársins 2018-

2019.  

 

Þónusta 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.  
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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 býður lesblindum nemendum 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 

mikilvægur hlekkur í stuðningsþjónustu skólans.  

  

Námskeið til nemenda í 8. bekkjum: Námsverið, í samstarfi við Hildi Rudólfsdóttur 

kennsluráðgjafa í upplýsinga og tæknimennt, bauð í vetur lesblindum nemendum í 8. 

bekkjum upp á stutt námskeið um meðferð hljóðbóka annars vegar og notkun mp3 spilara 

hins vegar. Tilgangur námskeiðsins er að efla sjálfstæði lesblindra nemenda, gera þau 

meira ábyrg fyrir námi sínu og kenna þeim að nýta tæknina til að lágmarka áhrif 

lesblindunnar á skólagöngu þeirra.  

 

Húsið: Í lok apríl 2019 var nýju skólaúrræði ýtt úr vör í Garðaskóla. Það er starfrækt í lausri 

kennslustofu sem er á lóð skólans og hafa töluverðar úrbætur verið gerðar á húsnæðinu til 

þess að það henti stafseminni sem best. Úrræðinu er ætlað að mæta nemendum sem af 

einhverjum ástæðum þrífast ekki í almennum kennslustundum og sýna einkenni um 

skólaforðun og vanvirkni. Í Húsinu er leitast við finna leiðir til að virkja nemandann til vinnu, 

finna honum viðfangsefni við hæfi og vekja áhuga. Úrræðinu á að vera sveiganlegt og opið 

og þjónustan sniðin að hverjum og einum nemanda um lengri eða skemmri tíma. 

Nemendur sækja kennslustundir inn í skólann eða fá til sín kennara. Einnig er stefnt að því 

að nemendur sæki jafnvel nám eða vinnu út í samfélagið. Vigdís Sigurlínudóttir 

félagsráðgjafi var ráðin til að hafa umsjón með úrræðinu.  

 

Garðabær, júní 2019, 

 Guðný Þóra Friðriksdóttir, deildarstjóri námsvers 
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Skýrsla fagstjóra í dönsku 

Kennarar í dönskudeild voru fjórir í upphafi vetrar, Erla Karlsdóttir, Erla Hrönn 

Randversdóttir, Guðný Rut Gylfadóttir og Vigdís Thordersen. Í lok haustannar veiktist Erla 

Hrönn Randversdóttir og var í veikindaleyfi á vorönn. Á vorönn bættust því við 

afleysingakennarar í dönskudeild sem voru Arna Árnadóttir, Kristjana F. Sigursteinsdóttir 

og María Hrafnsdóttir. 

 

Skipulag dönskudeildar er með þeim hætti að allir nemendur í 8. bekk eru í sama námsefni 

og fara að mestu leyti á sama hraða gegnum efnið. Ferðir í dönskudeild eru þrjár í 9. og 

10. bekk, hægferð, miðferð og hraðferð og skipt er í ferðir eftir námsárangri. Þau sem ekki 

ná grunnviðmiðum raðast í hægferð, þau sem ná C og C+ raðast í miðferð, nemendur með 

B og yfir raðast í hraðferð. Ein hægferð var í boði á hvoru ári í vetur. 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 lítil og nægði þar einn 

kennari. Hægferð í 10. bekk var stór og héldu tveir kennarar utan um þann hóp. 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 ferðaskiptingum í ár er að gefa þarf möguleika á einstaklingsnámskrá í 8. bekk 

fyrir þau sem vantar betri grunn í dönsku. Sá mögueliki verður til staðar frá miðri haustönn 

næsta vetur. Í vetur var leitast við að upplýsa nemendur um ferðafyrirkomulag og markmið 

þeirrar ferðar sem þeir voru skráðir í og að bættur eða slakari árangur í 9. bekk getur þýtt 

flutning milli ferða í 10. bekk. Í ár flytjast nokkrir einstaklingar milli ferða í 10. bekk.  

 

Fjöldi nemenda í hverjum hópi/ferð skólaárið 2018-2019: 

Ferðir 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 

Hægferð  4 16 

Miðferð  47 58 

Hraðferð  129 89 

Almenn danska 160   

 

Miklar breytingar voru gerðar á kennsluháttum sl. vetur þar sem ný verkefni voru kynnt til 

sögunnar í þeim tilgangi að vinna með orðaforða á ólíkan hátt og treysta að öll hæfnisvið 

séu þjálfuð. Einn dönskukennari bættist við deildina sem hafði verið í fríi veturinn á undan. 

Lítið var um nýjungar í vetur og var í staðinn áfram lögð áhersla á innleiðingu 

leiðsagnarmats og að auka fjölbreytni í kennsluháttum sem hafði sérstaklega komið inn í 

tengslum við ný verkefni. 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 
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hætti og um leið vekja áhuga á dönskunáminu. Áfram var unnið með matskvarða fyrir hvert 

verkefni og áhersla lögð á að nemendur væru meðvitaðir um hvers væri ætlast til af þeim 

og hvaða hæfni væri verið að þjálfa. Fagstjóri hélt 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 þjálfuð með ýmsum hætti í dönsku. Í 8. bekk er unnið með skapandi og 

gagnrýna hugsun gegnum ýmis verkefni sem unnin eru annars vegar í hópum og hins 

vegar sem einstaklingsverkefni. Þessi verkefni reyna því á samvinnu og hvetja nemendur 

til að nota tungumálið með fjölbreyttum hætti saman eða einstaklingsbundið. Í 9. bekk 

vinna nemendur stór verkefni í tengslum við menningarlæsi sem krefst nýtingar miðla og 

upplýsinga. Hluti af mati þessara verkefna er sjálfsmat sem hvetur nemendur til að taka 

ábyrgð á eigin námi. Í 10. bekk vinna nemendur munnleg myndbandsverkefni, einnig vinna 

þeir ólík verkefni í hópum og sjálfstætt. Tvö verkefni eru unnin að mestu leyti sjálfstætt, 

utan skóla, sem hvetja nemendur til að taka ábyrgð á eigin vinnu og námi. Þjálfun 

lykilhæfni hefur ekki verið sérstaklega skráð í kennsluáætlun en ætlunin er að bæta úr því 

á komandi vetri.  

 

Að mestu leyti er umhverfi Innu skýrt og mætir vel þörfum nemenda, kennara og foreldra 

og er það mikil framför frá því síðasta vetur. Enn þarf þó að fara langar leiðir að ýmsu sem 

snýr að vinnu kennara en margt hefur verið bætt í vetur og virðist samvinna milli skólans 

og starfsfólks Innu vera góð og leitast við að koma til móts við þarfir notenda í skólanum. 

Það sem enn mætti bæta og við teljum að gæti auðveldað vinnu fagdeildarinnar er ef 

fagstjóri fengi aðgang að gögnum allra kennara deildarinnar.  

 

Starf deildarinnar fól vel af stað á haustmánuðum en um miðjan vetur urðu miklar 

breytingar í kjölfar veikinda kennara sem breytti að nokkru leyti áherslum og vinnu 

deildarinnar. Það fór mikill tími og vinna í að koma nýjum kennurum inn í starfið. Áhersla 

var lögð á að fá reynda dönskukennara úr kennarahópnum í Garðaskóla til að leysa af í 

10. bekk til að valda sem minnstum óþægindum fyrir nemendur. Þrír kennarar utan deildar 

og einn innan deildar komu að afleysingum og gekk það vel. Innleiðing leiðsagnarmats var 

komin þó nokkuð á veg en hugmyndir höfðu verið uppi um að fara með ákveðnari hætti í 

innleiðingu leiðsagnarmats í vetur en vegna þessa álags var ákveðið að fresta frekari 

áherslubreytingum fram á næsta haust.  

 

Vilja kennarar deildarinnar koma því á framfæri að nauðsynlegt er að bæta vinnuaðstöðu 

þeirra. Vinnuherbergi fyrir kennara erlendra tungumála átti að endurnýja í upphafi vetrar en 
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enn eru þessar framkvæmdir á frumstigi. Hirslur vantar sem og geymsluaðstöðu og er 

vinnuaðstaðan með versta móti. Staða í dönskudeild er með þeim hætti að tveir kennarar 

deildarinnar deila kennslustofu sem þýðir að þeir verða að nýta vinnuherbergið til annarrar 

vinnu en kennslu og því teljum við mjög brýnt að bætt verði úr þessu hið fyrsta. 

 

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 4 %  4 % 5 % 

B+ 19 % 16 % 16 % 

B 35 % 36 % 30 % 

C+ 16 % 13 % 11 % 

C 10 % 18 % 16 % 

D 6,4 % 4 % 6 % 

Aðlagað námsefni/námsmat 0,6 % 2 % 7 % 

Undanþága/vottorð 9 % 7 % 9 % 

Samtals 100% 100% 100% 

 

Júní 2019, 

Erla Karlsdóttir, fagstjóri í dönsku 

 

Skýrsla fagstjóra í ensku 

Kennarar í ensku skólaárið 2018-2019 voru: Anna Lena Halldórsdóttir, Halla Thorlacius, 

Katrín Halldórsdóttir og Sigurður Stefán Haraldsson. 

 

Flestir nemendur í 8. bekk voru með sama námsefni en yfirferð, verkefnavinna og 

námsmat var einstaklingsmiðað eftir þörfum. Fjórir nemendur fylgdu kennsluáætlunum 9. 

bekkjar og verða því í 10. bekkjarhópi næsta skólaár og einn nemandi sem hafði þegar 

hafið fjarnám í ensku í framhaldsskóla tók stöðupróf sem gildir sem grunnskólaeinkunn. Að 

venju var áhersla lögð á að 8. bekkingar næðu góðum tökum á grunnformum 

tungumálsins, þjálfuðu lestur og ýmiskonar ritun.  

 

Lykilhæfni tengist oftar en ekki þemaverkefnum, þar sem nemendur þurfa að vinna saman, 

lesa sér til, greina aðalatriði frá smáatriðum, skiptast á skoðunum, skrifa og miðla til 

annarra. Í 8. bekk, var horft til þess að nemendur tileinkuðu sér sjálfstæði í vinnubrögðum, 

gætu tjáð sig skipulega með ýmsum miðlum og notað margvíslegar upplýsingaveitur og 
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hjálpartæki við öflun upplýsinga og til stuðnings við nám. Lögð var áhersla á að nemendur 

gerðu sér grein fyrir markmiðum einstaka verkefna og hvaða hæfnisviðmið lægju til 

grundvallar námsmats. 

  

Nemendum í 9. bekk var skipt í 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 þar 

sem nemendum er leiðbeint í gegnum verkefnavinnu. Eftir að nemendur hafa skilað 

verkefnum fer kennarinn yfir með leiðbeinandi hætti og skilar aftur til nemenda sem 

vinna verkefnið í samræmi við ábendingar kennarans og skila því svo aftur til að fá 

verkefnin metin til einkunnar.  

 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. Eins 

og í 8. bekk vita nemendur hvaða hæfnimarkmið liggja að baki einstaka verkefnum 

og hvaða þættir eru metnir. Sú lykilhæfni sem lögð er áhersla á í verkefnavinnu 

nemenda í 9. bekk er tjáning og miðlun, þ.e. hæfni þeirra til að nýta margvíslega 

miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og að nýta upplýsingarnar á ábyrgan, 

skapandi og gagnrýninn hátt. Einnig er horft til þess hvort þeir geti beitt aðferðum til 

að skipuleggja sig og bæta þar sem þess gerist þörf. Tíu nemendur 9. bekkjar voru í 

ensku með mið/hraðferð í 10. Bekkjar og af þeim náðu 9 þeim árangri að ljúka 

grunnskólaprófi með einkunn inn á annað þrep í framhaldsskóla. Því miður heyrðist 

of oft að nemendur teldu að námið í 9. bekk skipti engu máli og því væri í lagi að slá 

slöku við. Hvort að þar sé komin skýringin á því að enginn í mið/hraðferð nái A í 

lokaeinkunn, skal ósagt látið, en þetta er viðhorf sem við þurfum að breyta.  

 

Lestur og formleg ritun er leiðarstefið í vinnu nemenda í 10. bekk, með það meginmarkmið 

að undirbúa nemendur sem best undir nám á næsta skólastigi. Nemendum í 10. bekk var 

raðað í hægferð, miðferð, hraðferð og framhaldskólahóp og voru áherslurnar þar 

eftirfarandi: 

 Hægferð: Haldið er áfram að styrkja grunn nemenda í ensku hvað varðar orðaforða, 

máltilfinningu og lesskilning.  

 Miðferð: 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. Nemendur unnu að mestu leyti með efni hraðferðar en það var aðlagað 
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að þeirra getu með því að sérsníða sum verkefni/próf auk þess sem yfirferðin var 

hægari en í hraðferð. 

 Hraðferð: sömu markmið og sama námsefni og í miðferð, en kafað er dýpra í 

viðfangsefnin. Lögð er áhersla á að nemendur geti tjáð sig munnlega og skriflega á 

lipran og skipulegan hátt með fjölbreytilegum orðaforða. 

 Framhaldsskólaáfangi: Unnið með efni 2. þreps framhaldsskóla, þar sem lögð er 

áhersla á að byggja ofan á og dýpka orðaforða sem og auka færni í formlegu rituðu 

máli. Nemendur taka lokapróf bæði frá Garðaskóla og FG. Eins og í öðrum 

árgöngum er lykilhæfni hluti af verkefnavinnu og námsmati. Í 10. bekk miðast stærri 

verkefni að því að nemendur geti spurt rannsakandi spurninga, skipulagt eigin 

áætlun, notað fjölbreyttar aðferðir til að miðla þekkingu sinni og endurskoðað vinnu 

sína í samræmi við leiðsagnarmat kennara.  

 

Fjöldi nemenda í hverjum hópi/ferð skólaárið 2018-2019: 

Ferðir 9. bekkur 10. bekkur 

Hægferð  9  8 

Miðferð  -  45 

Mið/hraðferð  131  - 

Hraðferð  -  80 

Flugferð  30  - 

Fjölbrautahópur    49 

 

Í upphafi skólaársins var tekin sú ákvörðun að gera ákveðnar breytingar á námsefni 10. 

bekkjar, með það að markmiði að færa námið nær því sem verið er að gera á 

framhaldsskólastigi. Námsefninu var skipt út fyrir fjölbreytilegri og meira krefjandi 

viðfangsefni sem gefa nemendum tækifæri til að lesa þyngri og lengri texta, afla 

upplýsinga, vinna með heimildir, spyrja gagnrýninna spurninga og tjá sig munnlega og 

skriflega á skipulegan hátt. Þetta tókst nokkuð vel, þó auðvitað þurfi að endurskoða sumt í 

ljósi reynslunnar. Væntanlega verða gerðar svipaðar breytingar á námsefni 9. bekkjar 

næsta skólaár.  

 

Innleiðing leiðsagnarmats er ferli sem tekur sinn tíma að tileinka sér. Auk munnlegrar 

leiðsagnar í verkefnavinnu hafa kennarar aðallega notað Google Classroom, því það býður 

upp á rafræn skil, skriflega leiðsögn og að nemendur geti unnið í sama skjalinu á sama 

tíma. Upplýsingakerfið Inna hefur reynst vel til að halda utan um verkefnaskil, upplýsa 

foreldra um vinnu nemenda og gefa umsagnir um einstaka verkefni, sem nemendur geta 

svo nýtt sér í áframhaldandi verkefnavinnu.  
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Dreifing einkunna: hlutfall nemenda í hverjum árgangi með tiltekna lokaeinkunn vorið 2019 

Einkunn 
Fjöldi nemenda í 

8. b. 
Fjöldi nemenda í 

9. b. 

Fjöldi 
nemenda í 9.b 

flugferð 

Fjöldi nemenda í 
10. b. 

A  6 (3,7%) 0 1 (3,3%)  40 (20,9%) 

B+  26 (15,9%) 14 (10,7)  8 (23,3)  32 (16,8%) 

B  74 (45,1%)  61 (46,2%)  21 (70,3)  73 (38,2%) 

C+  26 (15,9%)  30 (22,7%)  1 (3,3%)  23 (12,1%) 

C  23 (14%)  25 (18,95)   20 (10,5%) 

D   3 (5,45)  2 (1,5%)   3 (1,6%) 

Aðlagað 

námsefni/námsmat 
  9   8 

Samtals 100% 100%  100% 

 

Í heildina erum við nokkuð ánægð með starf vetrarins, ekki síst þær breytingar sem gerðar 

voru á námsefni 10. bekkjar. Áskorun næsta skólaárs er að bjóða upp á meiri fjölbreytni og 

val í verkefnavinnu, uppsetningu og miðlun, sem ætti að hvetja nemendur til að sökkva sér 

meira niður í viðfangsefnin hverju sinni. 

Júní 2019, 

Halla Thorlacius, fagstjóri í ensku 

 

Skýrsla fagstjóra í íslensku 

Kennarar í deildinni voru eftirtaldir: Gísli Rúnar Konráðsson, Hulda Kristmannsdóttir, Kristín 

S. Sigurleifsdóttir, Kristján Hrafn Guðmundsson, Ragnhildur Thorlacius og Rúna Björk 

Þorsteinsdóttir. Auk þeirra voru Arna Árnadóttir, Svanhildur Sverrisdóttir og Ásta 

Hrafnhildur Garðarsdóttir í tímabundnum afleysingum frá áramótum.  

 

Engin ferðaskipting var í 8. bekk. Í 9. bekk voru þrjár ferðir, hægferð, miðferð og flugferð. Í 

þeim 10. voru fjórar ferðir, hægferð, miðferð, hraðferð og fjölbrautahópur. 

Hægferðarnemendur eru með aðlagað námsefni og námsmat og fá stjörnumerktar 

einkunnir, bæði í 9. og 10. bekk. Nemendur í miðferðum og 10. hraðferð 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 hverjum hópi/ferð skólaárið 2018-2019: 

Ferðir 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 

Hægferð  9 11 

Miðferð 178 (engin ferðaskipting) 135 34 

Mið/hraðferð    
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Hraðferð   76 

Flugferð  37  

Fjölbrautahópur   56 

 

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.  

 

Þó að lykilhæfni birtist ekki skýrt í námsáætlunum er öllum þáttum hennar gerð skil á einn 

eða annan hátt í kennslunni. Enda samtvinnast kennsla og lykilhæfni óhjákvæmilega í 

mest allri vinnu með nemendum. Næsta skref er væntanlega að gera skýrari grein fyrir því 

hvernig lykilhæfnin birtist í námsáætlunum.  

 

Leiðsagnarmat er enn í mótun og deildin að fikra sig áfram í þeim efnum. Leiðbeinandi 

kennsluhættir af ýmsum toga eru ríkjandi í deildinni. Eiginleg þróunarverkefni í þessum 

efnum hafa ekki verið í gangi en nokkur umræða innan deildarinnar og kennarar hafa verið 

að prófa sig áfram.  

 

Í heildina erum við nokkuð ánægð með Innu og viljum halda áfram að nota hana. Enn 

vantar þó sérstakan fagstjóraaðgang að öllum hópum og nemendum. Slíkt myndi á ýmsan 

hátt einfalda vinnu fagstjóra og annarra kennara. Við sjáum ekki annað en Inna henti vel 

þeim nemendum og forráðamönnum sem á annað borð vilja nýta sér kerfið. 

 

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. Fyrirkomulag ritunar 

og heimspekilegrar samræðu í 8. og 9. bekk gefst vel. Næsta skólaár mun vægi ritunar í 8. 

bekk enn aukast í tengslum við þá nýbreytni að tekin verður upp kennsla í fingrasetningu 

og ritvinnsluforritum. Þá verður sú breyting að einn tími á viku verður færður úr 8. bekk yfir 

í þann 10. Um leið verður enn dregið úr vægi málfræðikennslu en áherslan flyst í staðinn á 

bókmenntir og ritun.  

 

Mikilvægt er að allir nemendur skólans hafi áfram aðgang að Skólavefnum. Skipulag 

námsins gerir ráð fyrir að vefurinn sé notaður enda mikið efni þar sem nýtist vel í 

kennslunni. 

 

Stefnt er að því að halda áfram að endurnýja þann bókakost sem notaður er við námið.  
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Markmið 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: hlutfall 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 49 

B+ 33 27 17 

B 63 75 39 

C+ 36 34 22 

C 20 32 31 

D 5 5 9 

Aðlagað námsefni/námsmat 15 6 10 

Undanþága/vottorð 1   

Samtals 100% 100% 100% 

 

Júní 2019, 

Gísli Rúnar Konráðsson, fagstjóri í íslensku 

 

Skýrsla fagstjóra í náttúrufræði 

Í náttúrufræði voru 5 kennarar í vetur: Helga María Ólafsdóttir, Margrét Betty Jónsdóttir 

(sem einnig er fagstjóri), Ragnheiður Ásta Guðnadóttir, Þorfinnur Hannesson og Þorkell 

Jóhannsson. 

 

Ekki er skipt í ferðir í náttúrufræði heldur fer hópurinn eftir því hvernig önnur fög raðast í 

stundatöflu nemenda. 

 

Helstu áherslur fagdeildarinnar voru á sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum, skilning á 

vísindatexta og framkvæmd og úrlausnir verklegra æfinga. 

 

Fagdeildin vinnur markvisst með lykilhæfni aðalnámskrár. Þar má t.d. nefna sjálfstæði og 

samvinnu nemenda við verklegar æfingar og upplýsingaöflun, gerð, frágang og miðlun 

vistfræðiskýrslna. Nemendur eru gerðir ábyrgir fyrir skilum á verkefnum og þegar þeir 

spyrja „Er þetta nóg“ er svarið „hefur þú gert þitt besta?“ til að fá nemendur til að leggja 

sjálfir mat á það hvort þeir hafi gert allt sem þeir geta eða hvort möguleiki sé á að bæta 

sig. 

 

Deildin prófaði vendikennslu í einni lotu þar sem nemendur fengu í heimavinnuna að horfa 

á myndbönd og/eða lesa efni í lesbók og gera eingöngu verkefni í tímum og spyrja 
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spurninga um það sem þeir voru búnir að lesa/horfa á. Okkur fannst það ekki koma alveg 

nógu vel út. Heimanám tók langan tíma (það tekur tíma að horfa á myndband) og 

nemendur gáfust upp. Kannski vorum við ekki alveg nógu fær í þessu en nemendur sögðu 

flestir í lokin að þeir vildu frekar fá heimavinnuna, innlögn frá kennara og svo verkefnin, þó 

þeir þurfi þá kannski að klára verkefnin heima í einhver skipti. 

 

Deildin vinnur að því að efla leiðsagnarmat. Ásamt því að spyrja nemendur hvort þeir hafi 

gert sitt besta þegar þeir spyrja „Er þetta nóg?“ þá má taka fram að í skýrslugerð fá 

nemendur fyrstu skýrslu vetrarins til baka og hafa tækifæri til að laga hana til og fá A. Við 

hver skýrsluskil fá nemendur sóknarkvarða sem sýnir hvað var vel gert og hvað má bæta 

og eiga að nota hann til að gera ekki sömu mistök aftur. Nemendur fengu líka að skoða 

kaflapróf og leiðrétta það fyrir lokaprófið með aðstoð kennara og læra þannig af mistökum 

sínum og voru mjög fáir nemendur sem gerðu sömu mistök aftur. 

 

Litlar breytingar voru gerðar á árinu aðrar en að nota Innu meira en gert var í fyrra. 

Efnistök voru þau sömu og verkefni svipuð. Nokkur vinna var sett í að búa til verkefnablöð 

og hafa þau eins í útliti fyrir allar lotur og kemur sú vinna til með að halda áfram næsta ár. 

 

Inna er nokkuð gott námsumsjónarkerfi en er enn mjög framhaldsskólamiðað. Það er mjög 

bagalegt að einn kennari geti ekki sett inn verkefni og efni á alla hópa sem hafa sama 

„númer/nafn“. T.d. að geta sett inn á alla NÁT9003 hópa í einu en ekki R hópinn fyrst og 

aðrir kennarar þurfa að færa þaðan yfir á sína hópa. Þannig að ef villa finnst í skjalinu þá 

getur sá kennari bara sett nýtt skjal hjá sínum hópum en ekki hjá öllum og þarf að senda 

tölvupóst til að aðrir geti lagað sitt. Það væri gott ef umsjónarkennarar gætu sent sínum 

umsjónarnemendum sms t.d. til að árétta uppbrot og annað þess háttar í dag geta þeir 

bara sent skilaboð (tölvupóst). Nemendur myndu vilja að Inna væri APP. 

 

Starf skólaársins gekk nokkuð vel þrátt fyrir mikil forföll kennara í greininni og höfðu þau 

forföll sem betur fer lítil áhrif á námsmat í greininni, sem er gott. Nýr kennari var að byrja 

og fór nokkur tími í að hjálpa honum við að aðlagast okkar vinnuaðferðum og kerfum. Við 

getum alltaf gert betur og þurfum að skoða betur markmiðin á bak við hvert verkefni og 

verkaskiptingu við námsefnisgerð, færslu verkefna inn á Innu, hvað vantar og hvenær 

ákveðin verkefni eru framkvæmd. Lentum í því í ár að það var árekstur milli áfanga þannig 

að allir tímar hjá ákveðnum hópum lágu alltaf saman og því var samræming tilrauna 

nauðsynleg og hefði mátt vera betur skipulögð af okkur. 
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Á næsta skólaári þá verða ekki lengur þrír tímar í náttúrufræði í 8. og 9. bekk heldur verða 

tveir tímar öll þrjú árin í Garðaskóla. Tímafjöldinn er sá sami en dreifing á ár breytist og við 

það breytist hvað er hægt að komast yfir af markmiðum á hverju ári. Við höfum verið að 

finna út úr því í vetur hvaða markmið við viljum færa yfir á 10. bekk og í hvaða röð er best 

að taka þau svo það myndist bæði samfella og rökrétt framhald milli ára.  

 

Við fengum úthlutun úr Þróunarsjóði Garðabæjar fyrir tveimur verkefnum sem verða unnin 

næsta vetur. Annars vegar útgáfu rafbókar í efnafræði og hins vegar vatnsræktunarkerfi 

fyrir plöntur þar sem úrgangsefni frá fiskum eru notuð sem næringarefni fyrir plönturnar. 

Þessi tvö verkefni koma til með að fléttast inn í starf næsta árs og vinnan sem fylgir þeim í 

formi kennsluleiðbeininga og verkefnahefta fylgir. 

Í aðstöðu deildarinnar vantar enn gardínur fyrir glugga á dyrum í vinnuherbergi. Stólar, 

borð, hillur, töflur og annað er í góðu lagi. Blöndunartæki í vaski í kennaraborði í stofu 102 

voru aftengd á síðasta vetri því þau láku og hefur ekki verið skipt um þau þrátt fyrir umtal 

þar um.  

 

Samantekt um námsárangur nemenda: 

Hlutfall nemenda í hverjum árgangi með tiltekna lokaeinkunn vorið 2019 

Einkunn Fjöldi nemenda í 8. b. Fjöldi nemenda í 9. b. 

A 4,68% 7,57% 

B+ 23,39% 21,08% 

B 29,82% 32,44% 

C+ 22,81% 21,08% 

C 12,28% 12,97% 

D 2,34% 4,32% 

Aðlagað námsefni/námsmat 0 0 

Undanþága/vottorð 4,68% 0,54% 

Samtals 100% 100% 

 

Garðaskóli, júní 2019 

Betty Jónsdóttir, fagstjóri í náttúrufræði 

 

Skýrsla fagstjóra í samfélagsfræði 

Kennarar við deildina í vetur voru Andri Rafn Ottesen, Anna Lena Halldórsdóttir, Hildur 

Rudolfsdóttir, Hilmar Þór Sigurjónsson (fagstjóri) og Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir. 
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Í samfélagsgreinum leggjum við áherslu á að vinna í anda hæfniviðmiða Aðalnámskrár 

grunnskóla 2011-2013, eins og kemur fram í skólanámskrá og kennsluáætlunum 

deildarinnar í 8., 9. og 10. bekk. Meginhugtök sem unnið er eftir eru m.a. jafnrétti, 

mannréttindi, lýðræði, gagnrýnin hugsun 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, auk þess sem snert er á kynningu á fögum á 

borð við hagfræði, viðskiptafræði, stjórnmálafræði, mannfræði og lögfræði. Að auki hefur 

verið lögð áhersla á að tileinka deildinni nýja kennsluhætti og þróa þá eins mikið og unnt 

er. Þá er upplýsingatækni í hávegum höfð og nýting tækninnar áberandi í kennsluháttum 

kennara. Þó má benda á að tækjakostur er af skornum skammti í skólanum og jafnvægi 

milli framboðs og eftirspurnar í kringum tækin ekki nægilega gott.  

 

Ekki er ferðaskipting í samfélagsgreinum. Þó er stuðst við aðlagað námsefni fyrir þá 

nemendur sem þess þarfnast. Í 10. bekk sitja þó allir við sama borð, enda blómstra 

gjarnan nemendur í samfélagsgreinum sem annars staðar myndu ekki njóta sín jafn mikið. 

Námsefni samfélagsgreina er fjölbreytt og hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla 2011-

2013 eru uppfyllt með fjölbreyttum hætti. 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 stór hluti af námsmati deildarinnar. Í 10. bekk er þátttaka í umræðum enn 

stærri þáttur en áður og áfram verður haldið í þróun á leiðbeinandi kennsluháttum á næsta 

skólaári hvað það varðar. 

Vettvangsferðir voru fáar í ár en 10. bekkur fór í sína árlegu heimsókn á Skólaþing sem er 

á vegum Alþingis. Nemendur sitja 155 mínútur í samfélagsgreinum í 10. bekk í stað 110 

mínútna í 8. og 9. bekk og er tíminn vel nýttur í að flétta svið lífsleikninnar inn í kennsluna. 

Þannig er skólaárinu lotuskipt í níu lotur, en þær eru eftirfarandi: félagsfræði, 

stjórnmálafræði, lögfræði, hagfræði og svo eftir áramót er unnið í svipuðum fræðum eftir 

öðru þema en það er sagnfræði. Í sagnfræðinni er farið í gegnum síðari hluta 20. aldar í 

fimm lotum en þær eru kalda stríðið, íslenska velferðarríkið, deilur í Mið-Austurlöndum, 

sjálfstæðibarátta nýlendna og Evrópusamruninn. Stór hluti af námsmati snýr að þátttöku í 

umræðum í tíma og ekki er hægt að útskrifast með A í lokaeinkunn nema viðkomandi 

nemandi hafi tekið virkan þátt í umræðum í tímum. 

 

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 
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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 ári er mikið sóknarfæri í deildinni en stefnt er að auka notkun 

chromebook tölva og skorað er á skóladeild að útvega fleiri slíkar til kennslu. Stærstu 

áskoranir deildarinnar eru þrjár: að stækka hagfræðilotu og nýta þróunarstyrk sem deildin 

fékk í ár til þess að bæta kennsluhætti í efninu enn frekar, að breyta 9. bekkjar 

kennsluháttum og færa í lotukerfi líkt og þekkist í 10. bekk, að færa mannfræðina meira 

undir 8. bekk og fara þannig ítarlegar í menningu, trúarbrögð og samfélög manna á milli 

mismunandi heimsálfa. 

 

Garðabær, 4. júní 2019, 

Hilmar Þór Sigurjónsson, fagstjóri samfélagsgreinadeildar  

 

Skýrsla fagstjóra í stærðfræði 

Kennarar: Ásta Huld Henrysdóttir, Elena Einisdóttir, Elías Bragi Sólmundarson, Katrín 

Halldórsdóttir, Kristinn Sigurbergsson, Ragnheiður Stephensen, Ragnheiður Ásta 

Guðnadóttir, Svandís Ríkharðsdóttir, Þorkell Jóhannsson. 

 

Það eru þrjár ferðir í 8. og 9. bekk, 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 10. 

bekk eru fjórar ferðir, hægferð eins og lýst var hér að ofan. Miðferð þar sem eru nemendur 

sem hafa verið að fá D eða C í stærðfræði í 9. bekk. Markmið hópsins er að ná C eða 

hærra á grunnskólaprófi og nemendur taka hefðbundin próf. Hraðferð þar sem nemendur 

stefna á B eða hærra á grunnskólaprófi. Að lokum er það flugferðin sem tekur 

fjölbrautanámsefni. 
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Í 8. bekk eru tveir hægferðarhópar, fimm mið/hraðferðarhópar og tveir flugferðarhópar. Í 9. 

bekk er einn hægferðarhópur, fimm mið/hraðferðarhópar og tveir flugferðarhópar. Í 10. 

bekk eru tvær hægferðir, tvær miðferðir, þrjár hraðferðir og tvær flugferðir. 

 

Fjöldi nemenda í hverri ferð skólaárið 2018-2019: 

Ferðir 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 

Hægferð 27 21 25 

Miðferð   29 

Mið/hraðferð 93 93  

Hraðferð   70 

Flugferð 52 66  

Fjölbrautahópur   54 

 

Í vetur eins og síðasta vetur var lögð mikil áhersla á leiðbeinandi kennsluhætti, að nemendur 

viti til hvers er ætlast að þeim, þeir fái leiðsögn frá kennara og fái tækifæri til að bæta sig. 

Þetta gekk mjög vel og vinnan fólst í því að vera með stöðukannanir á eins til tveggja vikna 

fresti ásamt reglubókarverkefnum í lok hverrar lotu í öllum árgöngum. Í þessum verkefnum 

sjá nemendur algjörlega hvar þeir standa og hvar þeir þurfa að bæta sig. Eins og í fyrra 

héldum við áfram með að láta nemendur fá yfirlit í lok hverrar lotu sem sýnir hvernig gekk 

að ná hæfniviðmiðum lotunnar og gátu nemendur þá nýtt sér það ef tekið var endurtökupróf 

eða fyrir haust- og vorpróf. Ég undirrituð vann síðan þróunarverkefni samhliða þessu sem 

inniheldur allar þessar stöðukannanir sem við lögðum fyrir í vetur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hópur nemenda Garðaskóla sem hlaut verðlaun í stærðfræðikeppni Menntaskólans í 
Reykjavík vorið 2019.  
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Lykilhæfni er stór þáttur í stærðfræðinni og þeir flokkar sem eru mest áberandi hjá okkur eru 

ábyrgð og mat á eigin námi, sjálfstæði og samvinna, tjáning og gagnrýnin hugsun. Við 

komum aðeins inn á hina þættina sem eru miðlun, skapandi hugsun og nýting miðla og 

upplýsinga. 

 

Vinnan í Innu hefur gengið vel í vetur og umhverfið þægilegt fyrir kennara, nemendur og 

foreldra. Okkur í stærðfræðideildinni finnst algjör óþarfi að hengja hæfniviðmiðin við hverja 

lotu þar sem þau eru beint upp úr Aðalnámskrá, loðin og illa orðuð, en höfum samt gert 

það í vetur. 

 

Í vetur fengum við fjórða tímann inn í 10. bekk og þvílíkur munur á yfirferð og álagi. Þetta var 

algjörlega sem þurfti og erum við mjög þakklát fyrir þessar breytingar. Skólaárið gekk vel og 

stefnum við á að halda áfram á sömu braut.  

 

Dreifing einkunna: hlutfall nemenda í hverjum árgangi með tiltekna lokaeinkunn vorið 2019 

Einkunn Hlutfall í 8. b. 
Hlutfall í 

8.b 
flugferð 

Hlutfall í 9. 
b. 

Hlutfall í 
9.b 

flugferð 

Hlutfall í 10. 
b. 

A 3,33% 5,77% 0,88% 25,76% 32,02% 

B+ 10% 73,08% 11,4% 39,39% 14,04% 

B 15,83% 17,31% 7,89% 25,76% 15,17% 

C+ 23,33% 3,85% 24,56% 6,06% 7,87% 

C 17,5% 0% 20,18% 3,03% 5,61% 

D 7,5% 0% 16,67% 0% 11,8% 

Aðlagað 

námsefni/námsmat 
22,5%  18,42%  13,48% 

Undanþága/vottorð 0%  0%  0% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 

´ 

Garðabær, júní 2018, 

Elena Einisdóttir, fagstjóri í stærðfræði 
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Skýrsla skólasafns Garðaskóla 

Á vordögum 2018 var pantaður nýr hillubúnaður og ný 

húsgögn í Ásinn, bókasafn Garðaskóla. Fyrir valinu 

varð hvítur hillubúnaður frá Frontline og afgreiðsluborð, 

allt pantað hjá Þjónustumiðstöð bókasafna. Húsgögn, 

þ.e. fjórir sófar og sex stakir stólar af gerðinni Trix, voru 

pantaðir hjá Pennanum ásamt 24 stólum á hjólum. Allur 

þessi búnaður barst í ágúst. Nokkur dráttur varð á 

uppsetningu á búnaðinum en í byrjun september var 

hafist handa við að taka gömlu hillurnar niður og setja 

þær nýju upp. Á meðan á breytingum stóð var safnið 

lokað nemendum. Um miðjan september var lokið uppsetningu stærsta hluta hillubúnaðar. 

Starfsmenn safnsins sáu um að koma hillum fyrir í uppistöðum og raða bókum í hillurnar. Í 

byrjun október lauk uppsetningu á afgreiðsluborði. Nokkrir hnökrar voru á uppsetningu 

nýju innréttinganna og á vordögum fengu starfsmenn safnsins því aðstoð við að lagfæra 

afgreiðsluborð og fleira frá framkvæmdarstjóra Þjónustumiðstöðvar bókasafna og bílstjóra 

miðstöðvarinnar. 

 

 

Ný afgreiðsla í Ásnum 

 

Almenn ánægja er með nýja húsbúnaðinn og er safnið hið glæsilegasta. Nokkuð 

gestkvæmt var í upplýsingaverinu á skólaárinu og sáu forstöðumaður safnsins og 
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kennsluráðgjafi um móttöku gesta sem vildu kynna sér góða aðstöðu til kennslu og vinnu í 

upplýsingatækni. 

 

Opnunartími Ássins – skólasafns er 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 bókasafnsfræðingur og kennari og 

Svanhildur E. Guðmundsdóttir starfar sem bókavörður. 

 

 

Setustofa í Ásnum 

 

Safnkostur  

Enn og aftur þurfti að taka allan bókakost safnsins úr hillum meðan verið var að koma nýja 

hillubúnaðinum fyrir, í þriðja sinn á þremur árum. Var það ærin vinna þar sem nú var allur 

bókakosturinn sem áður var í geymslu, kominn inn í safnið. Að þessu sinni var grisjað enn 

ítarlegar en í fyrra, gamlar og lélegar bækur fjarlægðar sem og bækur sem aldrei höfðu 

farið í útlán. Eins og sést í töflu hér að neðan hefur bókum fækkað verulega sem og 

myndböndum. Gömlu ónothæf og úrelt tæki voru afskrifuð og þeim fleygt. Aðföng í vetur 

voru 854 eintök en heildarfjöldi afskrifaðra gagna var 492 eintök.  
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Heildargagnaeign safnsins skiptist sem hér segir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útlán 

 

Útlán bóka og safngagna annarra en spjaldtölva og Crome-book tölva stendur nokkurn 

veginn í stað milli ára. Hins vegar var hætt að skrá útlán spjaldtölva og Cb tölva og því 

hefur útlánum fækkað verulega frá fyrra ári. Ástæða þess að hætt var að skrá útlán spjald- 

og fartölva var sú að þær voru í stöðugri notkun nánast alla skóladaga og erfitt að koma 

því við að lesa af tækjunum og skanna þau út á næsta kennara. Einnig voru kennarar að 

lána tækin sín á milli svo erfitt var að hafa yfirsýn yfir hver hafði þau að láni hverju sinni. 

Því var ákveðið að hætta að skrá útlánin í Gegni en þau einungis skráð sem pantanir í 

Innu. 

  

 

Vanskil á vordögum eru mikil sem endranær. Við skólaslit voru útistandandi 134 bækur, 

örlítið minna en á síðastliðnum vetri. Aðeins tveir bekkir hafa gert full skil en það eru 

8.ARO og 9.SR. 

Safngögn í árslok 2017 

Bækur 15.805 

Gagnasett 2 

Geisladiskur (CD) 119 

Geisladiskur/hljóðbók  371 

Kort 14 

Myndband 65 

Mynddiskur 227 

Nótur  2 

Snældur 36 

Snælda/hljóðbók  39 

Spil  21 

Tímaritshefti  61 

Tæki 197 

Tölvugögn 30 

Samtals  16989 

Safngögn í árslok 2018 

Bækur 14,565 

Gagnasett  2 

Geisladiskur CD 117 

Geisladiskur/hljóðbók 454 

Kort  11 

Mynddiskur  178 

Myndbönd 48 

Nótur  2 

Snældur 25 

Snælda/hljóðbók 16 

Spil  13 

Tímaritshefti  59 

Tæki  165 

Tölvugögn  13 

Samtals 17351 
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Stafsemi safnsins 

Vegna þess umróts sem verið hefur á safninu á undanförnum þremur árum hefur verið lítið 

um skipulega dagskrá á safninu enn sem komið er. Þetta er þriðji veturinn sem safnið 

hefur verið lokað í nokkrar vikur á haustönn og því hafa nýir nemendur 8. bekkjar ekki 

fengið formlega kynningu á starfsemi safnsins og umgengni á safninu. Auðvelt er að sjá 

það á framgöngu nemenda og umgengni að nauðsynlegt er að nemendur fái kynningu á 

safninu strax í upphafi skólagöngu sinnar, um hvernig nota eigi safnið og hvernig hegðun 

telst ásættanleg og hver ekki. 

 

Skólasafninu er ætlað að vera vettvangur náms og fræðslu. Þangað eiga nemendur og 

starfsmenn að geta leitað til upplýsingaöflunar og úrvinnslu margs konar verkefna. Þar eru 

tiltækar margs konar bækur, skáldsögur og fræðibækur sem hvetja og örva nemendur til 

yndislestrar. Nemendur nýta safnið mikið, margir til náms og aðrir sem samastað en 

nokkuð vantar upp á að þeir taki tillit til þeirra sem sækjast eftir næði til lestrar.  

 

Í byrjun desember var öllum nemendum boðið á klukkustundarlanga jólabókakynningu, 

tveimur til þremur hópum í senn. Þar voru nýjar bækur kynntar. Þorgrímur Þráinsson kom 

og spjallaði við 10. bekkinga, hálfan árgang í senn. Nokkrir aðrir stórir fundir voru haldnir í 

Ásnum í vetur, m.a. aðalfundur félags fagfólks á skólasöfnum, skólastjórafélagið var þar 

með sinn fund o.fl. Við fengum líka margar heimsóknir frá starfsmönnum annarra 

skólasafna og annars konar safna sem vildu kynna sér nýju aðstöðuna okkar og búnað. 

 

       Garðabær, 4. júní 2019, 

     María Hrafnsdóttir, forstöðumaður skólasafns. 

 

 

Skýrsla kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni 

Upplýsingatækni í 8. bekk var kennd einu sinni í viku allt skólaárið. Aukin áhersla var lögð 

á að kenna og kynna möguleika hönnunarsmiðjunar Þristsins þar sem finna má m.a. 

þrívíddarprentara, vínilskera og aðstöðu til sköpunar á fjölbreyttan máta. Allir nemendur 

sem dæmi hönnuðu í þrívídd, bjuggu til fatalímmiða í samstarfi við textílkennarann og fóru í 

gegnum hönnunarferlið (e. Design Thinking). 

 

Þristurinn var nemendum opinn í öllum árgöngum í samráði við kennsluráðgjafa og 

starfsmenn Miðjunnar. Helsta notkunin fólst í upptöku á mynd- og hljóðefni og bætti í eftir 
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páska þegar málaður var grænn veggur í rýminu ætlaður til bakgrunnsbreytinga. Annar 

veggur í almennu rými nemenda á 1. hæð var einnig málaður grænn. Boðið var upp á 

opna tíma í Þristinum þrisvar í viku á vorönn en lítill áhugi var. Nauðsynlegt er að kynna 

betur hið fjölbreytta starf sem hægt er að vinna í rýminu. 

 

Á haustönn voru teknar í notkun nýjar Chromebook fartölvur. Mikil ánægja hefur verið með 

nýja tækjakostinn og óskað hefur verið eftir fleiri tækjum í skólann. Í kjölfarið varð minni 

nýting á iPad tækjum skólans sem býður upp á möguleika á að dreifa þeim betur og 

sérstilla þá fyrir mismunandi fagdeildir næsta skólaár.  

 

Á vorönn 2019 voru nemendur í 10. bekk í fyrsta skipti metnir til grunnskólaeinkunnar í 

upplýsingatækni eftir kerfi sem fól í sér samsetningu einkunnar úr mismunandi fagdeildum. 

Þar koma saman einkunnir úr upplýsingatækni (í 8. bekk), náttúrufræði og stærðfræði (í 9. 

bekk) og íslensku, erlendum tungumálum og samfélagsfræði (í 10. bekk). Hnökrar voru á 

ferlinu og augljóst að þessi verkefni þurfa að vera betur skilgreind frá byrjun. 

 

Garðaskóli, júní 2019 

Hildur Rudolfsdóttir, kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni 

 

 

Tölvutætingur í Þristinum 
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Skýrsla Garðalundar og Nemendafélags – Stiklað á stóru 

Starfsemi Garðalundar hófst af krafti í byrjun 

september. Opnunartími var rýmkaður frá því 

sem var og starfsmenn sinntu opnun 

eftirmiðdaga frá kl. 16 til 22 alla virka daga. 

Boðið var upp á skipulagða dagskrá viðburði 

á kvöldin 2-3 sinnum í viku. Stærri hátíðum 

var oftast stillt upp á föstudögum.  

Tuttugu nemendur voru skráðir í 

félagsmálaval og unnu að skipulagningu og dagskrárgerð um veturinn. Allir unnu að 

einhverjum viðburði og framkvæmd á dagskrá. Í tímum var einnig oft bruðið á leik og rætt 

um ýmis andans málefni. Fulltrúar úr félagsmálavali fóru á landsmót Samfés og höfðu 

árangur og ánægju af.  

 

Haustönnin leið hratt með fínni kvölddagskrá af og til. 

Nemendaforystan skipulagði klassískt Rave opnunarball þar 

sem allir gátu litað sér neonboli sem setti skemmtilegan blæ á 

ballið. Alls mættu um 400 krakkar. Einnig má nefna spilakvöld, 

tónlistarkvöld, pizzakvöld, kaffihúsakvöld. Wi – lets dance, 

Fornite, Playstation, Bandý, skotbolta, Risafeluleik, kökukeppni 

og ratleik svo dæmi séu tekin. Aðrir fyrirferðarmeiri viðburðir á 

önninni voru glæsilegt stelpukvöld, fræðslu-og gestakvöld með 

Siggu Dögg, Afmælisball, og Jólahlaðborð f. 10.bekk svo 

eitthvað sé nefnt. Hægt er að rekja viðburði í vetur á www.gardalundur.is. og á 

facebooksíðu Garðalundar til að sjá fjölbreytileikann í dagskránni. 

52 árs afmæli Garðaskóla var haldið að venju í íþróttahúsinu með dagskrá að degi til – 

mikið fjör sem endaði með pizzaveislu í skólanum.  

 

Þriggja daga Gagn og gaman dagar voru á sínum stað i nóvember og alltaf skemmtilegir 

og fjölbreytt hópastarf og viðfangsefni í boði.  

 

Haustferð fyrir 8. bekk tókst vel og allir bekkir 

gistu með sínum umsjónarkennurum í skála í 

Bláfjöllum. Góður vettvangur til að hrista 

nýnema saman og kynnast innbyrðis. 

Ýmislegt hópastarf var í boði og má nefna 

Nördahóp (dungeons and dragons) , 

http://www.gardalundur.is/
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Skilnaðarbarnaklúbb og nýjan Rafiþróttaklúbb sem vel var sótt í. Hljómsveitastarf var í boði 

og gott aðgengi fyrir áhugasama í upptökuver og kvikmyndagerð.  

 

Leiklistarklúbburinn hóf starfsemi í nóvember sem síðan endaði starfið í febrúarlok með vel 

góðum söngleik ,, Rock of ages. „ Góður 50 manna hópur tók þátt í uppfærslunni og nutu 

allir sín vel. Valinn tónlistarhópur æfði stíft og spilaði í sýningunni og árangurinn hreint 

stórkostlegur. Verkið var sýnt 12 sinnum og mjög vel sótt af nemendum og aðstandendum. 

Húsfyllir hvert kvöld. Að venju sýndu nemendur sýnar bestu hliðar og uxu með hverri 

sýningu eins og búast mátti við. 

 

Vorönnin var ágætlega þétt af dagskrá. 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. bekk var sérstaklega boðið í Lazer-tag og draugahúsið var á sínum stað fyrir 8. bekkinga 

og draugabraut sett upp allt frá háalofti niður í kjallara, Myrkur, mistur og hrollvekjur á 

hverju strái. Alltaf gaman. 

 

Í dagskrá vorannar má einnig nefna, tabúkvöld, skotfimi, leikhúsferð, páskabingó, 

matargerð, tai dye, brjóstsykursgerð, spila og leikjakvöld. 

 

Skíðaklúbbur eldri nemenda í 9. og 10. bekk fór 

í árlega 4 daga ferð til Akureyrar. Enn eitt nýtt 

fjöldamet þar sem nær 230 ferðafélagar skelltu 

sér á Akureyri þetta árið. Aðeins var hægt að 

skíða einn dag Hlíðarfjalli en menn bættu sér 

það upp með því að fara út á Siglufjörð og nýta 

skautahöllina til að halda góðri dagskrá. Að 

venju fengu krakkarnir og fararstjórar bestu 

einkunn staðarhaldara fyrir framkomu og aðra 

umgengni.  

 

Til stóð að 8. bekkur færi í dagsferð í Bláfjöll en veður brást að þessu sinni. Fengu í staðin 

ferð á skauta og bíó í Egilshöll í sárabætur. 

 

Samfés samfestingurinn var á sínum stað og en okkar þátttakandi náði í úrslit í fjórðungs 

söngkeppni félagsmiðstöðva að þessu sinni. Góður hópur skellti sér á Samfésballið og við 
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sendum lið í Stílkeppni félagsmiðstöðva. Alltaf mikið af ungu hæfileikafólki í Garðabæ og 

áhugi á að ná langt.  

 

Vetraropnun endaði svo á fyrstu dögum maí með gistikvöldum í skólanum fyrir 

leiklistarhópinn og 10. bekkinga. Af stað fór nýtt samvinnuverkefni félagsmiðstöðva í 

rafíþróttum , Forsetalanið sem var haldið á Álftanesi og þátttakendur voru úr 

félagsmiðstöðvum i Garðabæ. Einnig var í boði að sækja nýtt Samfés LAN-DSmót. Mikill 

skriður á rafíþróttum í vetur. 

Glæsileg árshátíð og lokahátíð var haldin í 

Ásgarði í lok maí að þessu sinni sem tókst vel 

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 árbók útskritarnemenda sem voru 

kvaddir af skólafélögum síðasta skóladag með viðeigandi hætti. 

 

Í Garðalundi er stöðugt er unnið að endurbótum á aðstöðu nemenda til tómstunda og efla 

enn frekar fjölbreyttan búnað og starfsmannflóru. Góð samvinna er milli 

félagsmiðstöðvanna innan bæja, um starfsdaga, námskeiðahald fyrir starfmenn og áhersla 

á samvinnu um nýja viðburði. Einnig er námskeiðahald og ráðstefnuhald á vegum 

Samtaka félagsmiðstöðva með ágætum.  

 

Geta má þess að foreldrafélagið lagði til fjármagn í verkefni, bíóferðir og árshátíð nemenda 

og fá bestu þakkir fyrir.  

 

Á starfsárinu var var bætt í hljóðfærakost, keypt 2 ný borðtennisborð, ýmis spil, og tölvur 

fyrir nýtt rafíþróttaver. Íþrótta-og tómstundaráð styrkti það rafíþróttaverkefnið sérstaklega 

og lagði til fjármagn til að kaupa góða stóla fyrir leikmenn. 

 

Starfsfólk Garðalundar vill þakka öllum nemendum Garðaskóla og starfsfólki gott samstarf 

og ánægjulegan vetur. 

 

Ágúst 2019, 

Gunnar Richardson, forstöðumaður Garðalundar 
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Skýrsla náms- og starfsráðgjafa 

Ársskýrsla námsráðgjafar Garðaskóla 2018-2019 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. Þeir vinna í samstarfi við forráðamenn, umsjónarkennara og 

stjórnendur skólans ásamt því að vera þátttakendur í teymi utan um þá nemendur sem 

þurfa mestan stuðning. 

 

Í lok skólaársins lögðu námráðgjafar rafræna könnun fyrir í öllum árgöngum það sem um 

57% nemenda tóku þátt. Af þeim voru 55,2% svarenda stúlkur og 44,8% drengir. Þar 

kemur fram að meirihluti nemenda veit hverjir námsráðgjafa eru, eða 70,6% og 90,3% 

nemenda vita hvar þeir eru staðsettir í skólanum. 85,2% nemenda segist vita hvað 

námsráðgjafar gera en þó segjast 33,9% nemenda vilja vita meira um það, t.d. hvað það 

er sem námsráðgjafar geta aðstoðað með. Af þeim sem svara könnuninni, segjast 65% 

nemenda hafa leitað til námsráðgjafa á þessu skólaári, 48,1% sjaldan, 40,7% stundum og 

11,1% mjög oft. Þá má nefna að 80,4% nemenda segir það hafa hjálpað sér að leita til 

námsráðgjafa. 

 

Nemendur koma helst vegna vanda sem tengist námi þeirra, vegna persónulegra mála, 

samskipta- og eineltismála og til að fá ráðgjöf eða leiðsögn um framhaldsnám. 
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Mynd 1. Ástæða komu svarenda skv. könnun námsráðgjafa skólaárið 2018-2019 

 
*Hafa þarf í huga að ekki svöruðu allir þessari spurningu, en námsráðgjafar telja þó þessar upplýsingar gefa rétta mynd 

af hlutfallslegri skiptingu nemenda eftr ástæðu komu.  

 

Mismunandi er hvernig nemendur nálgast námsráðgjafa skólans. Skólaárið 2018-2019 var 

t.d. í fyrsta skipti boðið upp á að nemendur gætu pantað tíma rafrænt í gegnum INNU en 

þó má segja að flestir fái tíma hjá námsráðgjöfum með því að koma beint á skrifstofu 

námsráðgjafa. 

 

 

Mynd 2. Yfirlit yfir það hvernig nemendur leituðu til námsráðgjafa skólaárið 2018-2019 

  
*Hafa þarf í huga að ekki svöruðu allir þessari spurningu, en námsráðgjafar telja þó þessar upplýsingar gefa rétta mynd 

af því hvernig nemendur nálguðust þá skólaárið 2019-2019.  

 

 

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). 
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Starfamessa var haldin í desember fyrir alla árganga skólans þar sem forráðamenn kynntu 

störf sín. Þó nokkuð var um það í vetur að bekkjarhópar komu í hópráðgjöf að beiðni 

umsjónarkennara að vinna með samskipti innan hópsins. Eins komu áberandi margir 

hópar stúlkna sem vildu fá tækifæri til þess að leysa úr málum sín á milli með aðkomu 

námsráðgjafa. 

 

Helstu viðfangsefni vetrarins í náms- og starfsfræðslu: 

● Áhugasviðskönnun/námslokaviðtöl 

● Upplýsingar um námsframboð framhaldsskóla fyrir 10.bekki 

● Áfanga- og bekkjarkerfi kynnt 

● Upplýsingar um innritunarferli 

● Starfskynningar og starfsfræðsla 

● Námstækninámskeið fyrir nemendur í 10. bekk 

 

Nemendur í 10. bekk höfðu kost á því að taka áhugakönnunina Bendil á vorönn sem 106 

nemendur þáðu. Í framhaldinu fengu nemendur einstaklingsviðtal hjá námsráðgjafa þar 

sem niðurstöður voru ræddar með hliðsjón af vali þeirra á námsbrautum í framhaldsskóla. 

Námsráðgjafar buðu upp á námslokaviðtöl fyrir nemendur í 10. bekk fyrir þá sem óskuðu 

eftir slíku. Námsráðgjafar auglýstu vel opin hús framhaldsskólanna. Nokkrir nemendur 

þurftu meiri leiðsögn og var þá boðið annað viðtal, viðtal með forráðamönnum eða viðtali 

fylgt eftir með símtali eða pósti heim. 

 

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 verkefnisins 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 8 fyrirtæki og stofnanir heimsótt sem dreifðust á 178 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 

 

 

Starfamessa í Garðaskóla 2018 

 

Ýmis verkefni: Nemendaráðgjöf 

Þetta skólaárið störfuðu fjórtán 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 samskipti og 

einelti fyrir alla nemendur í 8.bekk. Sú fræðsla kom vel út og fannst nemendum 8. bekkjar 

gott að heyra hvað nemendaráðgjafarnir höfðu að segja. Nokkrir nemendur 8. bekkjar 

höfðu leituðu ráða hjá nemendaráðgjöfum á göngum skólans eftir að hafa hitt þau í 

jafningjafræðslunni. Hluti af nemendaráðgjöfum tóku þátt í verkefninu Krakkar með 

krökkum. 

 

Samstarfsverkefni heimilis og skóla, Krakkar með krökkum 

Garðaskóli var einn af sex skólum á höfuðborgarsvæðinu sem tók þátt í verkefninu 

Krakkar með krökkum, verkefni gegn einelti, sem er samstarfsverkefni KVAN, Heimilis og 

skóla, SAFT og Sölku Sólar Eyfeld. Námsráðgjafi var umsjónaraðili með verkefninu í 

skólanum. Allir nemendur í 9. bekk fengu fyrirlestur frá Sölku Sól á sal þar sem hún sagði 

frá sinni reynslu af einelti. Sama kvöld var öllum foreldrum í Garðaskóla boðið til fræðslu 

um einelti og verkefnið. Hluti nemenda úr 9. bekk og nokkrir nemendaráðgjafar mættu á 
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þjálfunardag hjá Vöndu Sigurgeirsdóttur í KVAN þar sem farið var í gegnum fræðsluefnið 

sem notað er í jafningjafræðslu með yngri nemendum. Jafningjafræðslan samanstóð af 

þremur kennslustundum þar sem eldri nemendur, úr 9. og 10. bekk, fóru inn í 8. bekki og 

voru með fræðslu tengda einelti og leiðir að góðum bekkjaranda. Verkefnið var kynnt fyrir 

öllum umsjónarkennurum á umsjónarkennarafundi áður en farið var af stað. Verkefnið í 

heild sinni var prófað í tveimur 8. bekkjum. Margt gekk vel í tengslum við verkefnið og 

margt þarf að skipuleggja og skoða betur við framkvæmd verkefnisins þegar það verður 

nýtt aftur. 

 

Önnur verkefni námsráðgjafa voru m.a. 

● Skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda og eftirfylgd með þeim 

● Seta í áfallaráði skólans 

● 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 

● Reglulegir samráðsfundir allt skólaárið með fulltrúum í eineltisteymum grunnskóla 

Garðabæjar í verkefninu ,,Gegn einelti í Garðabæ“  

 

Endurmenntun og viðhald fagþekkingar námsráðgjafa 

● Skyndihjálparnámskeið (ágúst 2018) 

● Námskeið um bekkjarfundi (ágúst 2018)  

● Ráðstefna með Félagi náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg (október 2018) 

● Náum áttum – Vímuefnavandi ungmenna, hvað getum við gert betur?(nóvember 

2018) 

● Blátt áfram (janúar 2019).  

● Heimsókn í FG, starfsbraut  (janúar 2019). 

● Krakkar með krökkum námskeið (janúar 2019).  

● KVAN, verkfærakista (janúar-maí 2019) 

● Unglingaspjall (janúar og maí 2019) 

● HAM (ferbrúar-mars 2019) 

● Mín framtíð. Ráðstefna um geðheilbrigði barna (mars 2019).  

● Skólasókn – skólaforðun- Hvert er hlutverk stjórnvalda, skóla og foreldra? (maí 2019) 

 

Lokaorð 

Skólaárið 2018-2019 voru báðir námsráðgjafar Garðaskóla í leyfi og námsráðgjafar þetta 

skólaárið því nýir í starfi í upphafi skólaárs. 

 

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 
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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. Þá hafa foreldrar stúlkna 

oftar samband vegna námsins eða vanlíðan. 

 

Vegna erfiðra mála í 8. og 9. bekk og fjölda þeirra nemenda í þeim árgöngum sem 

námsráðgjafar þurftu að hlúa sérstaklega að, var þjónusta við 10. bekk með breyttu sniði. 

Námsráðgjafar fóru inn í alla 10. bekki í haust og kynntu sig og starf námsráðgjafa. Einnig 

var farið inn í 10. bekki eftir áramót og opin hús framhaldsskólanna kynnt. Öllum 10. 

bekkingum bauðst að sitja námstækninámskeið í haust. Námsráðgjafar upplifðu strax í 

byrjun skólaárs þörf hjá nemendum 10. bekkjar á slíkri fræðslu og heppnaðist námskeiðið 

með ágætum. Þó hefði mögulega mátt hafa það hnitmiðaðra og styttra og jafnvel hefði slíkt 

námskeið mátt vera í boði fyrir fleiri árganga. Allir nemendur í 10. bekk fengu sömuleiðis 

tækifæri á að fara í áhugasviðskönnun, sem stór hluti nemenda þáði. Í stað þess að bjóða 

upp sérstök námslokaviðtöl að hausti og að vori eins og venjan hefur verið, gengu 

umsjónarkennarar 10. bekkjar til liðs við námsráðgjafa og settu 10. bekkingar sér markmið 

í umsjónartíma sem síðan voru rædd frekar í úrlestri á áhugasviðkönnuninni í tengslum við 

val á framhaldsskóla sem þjónaði þá einnig hlutverki námslokaviðtals. Þeim nemendur 

sem ekki þáðu að fara í áhugasviðskönnun, bauðst síðan sérstakt námslokaviðtal að vori. 

Námsráðgjafar telja að með þessu fyrirkomulagi hafi verið hægt að sinna erfiðum málum í 

öllum árgöngum eftir bestu getu auk þess að aðstoða nemendur 10. bekkjar að velja sér 

námsleið sem hæfir námslegri getu þeirra og áhugasviði. 

 

Í áðurnefndri könnun um námsráðgjöf nemenda, sem lögð var fyrir nemendur á vordögum, 

kemur fram að flestir eru mjög ánægðir með þá þjónustu sem þeir hafa fengið hjá 

námsráðgjöfum Garðaskóla og þykir hún fagleg. Þó er alltaf eitthvað sem má bæta. Fram 

kemur til dæmis að námsráðgjafar megi vera sýnilegri í skólanum og að tryggja þurfi að að 

biðstofa námsráðgjafa sé aðeins fyrir þá nemendur sem þurfa á aðstoð námsráðgjafa að 

halda. Einhverjum finnst að erfitt hafi verið að fá tíma hjá námsráðgjafa vegna annríkis og 

gefast því mögulega upp á að reyna. Þetta skýrist mögulega af fjölda þungra mála þetta 

skólaár, en þó er mikilvægt að nemendur viti að þeir geti alltaf látið vita af sér og kallað 

verði í þá um leið og kostur er. Að lokum má nefna að nemendur eru óöruggir varðandi 

það hvað fellur undir trúnaðarskyldu námsráðgjafa og á hvaða tímapunkti námsráðgjafar 

hafa siðferðislega og lagalega skyldu til þess að upplýsa aðra um stöðu mála. 

Námsráðgjafar telja sig hafa verið með skýr skilaboð varðandi þetta á þessu skólaári, en 

þó er það ljóst að hnykkja verður enn frekar á þessu ferli gagnvart nemendum, svo enginn 
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nemandi lendi í þeirri stöðu að upplifa trúnaðarbrest og hætta þar af leiðandi að mæta til 

námsráðgjafa. 

 

Garðabæ, júní 2019, 

Jóhanna Margrét Eiríksdóttir og Sigríður Anna Ásgeirsdóttir,  

náms- og starfsráðgjafar Garðaskóla 

 

 

Mín framtíð 2019 – kynningar á framhaldsskólunum 

 


