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Formáli 

Í þessu riti er skýrsla um starfsemi Garðaskóla veturinn 2004-2005.  Mikil vinna hefur verið 
lögð í gerð skýrslunnar og eru þeim fjölmörgu starfsmönnum sem lögðu hönd á plóg færðar 
bestu þakkir fyrir gott starf. Sem áður er skýrslunni ætlað að varpa ljósi og greina frá fjöl-
þættu skólastarfi. Einnig koma fram hugmyndir um þróunarstarf og tillögur til úrbóta. 
 
Ársskýrslan er hluti af skólanámskrá skólans og er í senn skráning á starfi skólans og starfs-
áætlun. 
 
Ljóst er að skýrslan ber þess merki að veruleg röskun varð á skólastarfi haustið 2004 vegna 
tæplega átta vikna verkfalls grunnskólakennara.  Áætlanir röskuðust og nemendur misstu úr 
námi sem ekki var hægt að bæta upp nema að takmörkuðu leyti. 
 
Í ört breytanlegu samfélagi þarf skólastarf að fá vandaða umfjöllun og málefnalega gagnrýni 
ef það á að vera öflugt og árangursríkt.  Það er von undirritaðs að skýrslan og umfjöllun um 
hana leiði til betra skólastarfs. 
 
  

  
 Ragnar Gíslason, skólastjóri 



Ýmsar upplýsingar um skólann 

Skólanefnd Garðabæjar:  Páll Hilmarsson, formaður 
     Halldóra G. Matthíasdóttir 
     Lárus Blöndal 
     Svava Garðarsdóttir 
     Steinþór Einarsson 
 
Forstöðumaður fræðslu-  
og menningarsviðs:  Gunnar Einarsson 
 
Grunnskólafulltrúi:   Oddný Eyjólfsdóttir      

Fyrsti kafli 

Stjórnendur skólamála í Garðabæ 

Heimasíða - www. gardaskoli.is 



 
Skólastjóri:     Ragnar Gíslason 
Aðstoðarskólastjóri:   Þröstur Guðmundsson 
 
 
Kennararáð:     Harpa Björnsdóttir 
       Ýr Þórðardóttir 
       Þorkell Jóhannsson 
 
 
Deildarstjóri  7. og 8. bekkja:  Helga María Ólafsdóttir 
Deildarstjóri  9. bekkjar:   Hafdís Kristmundsdóttir 
Deildarstjóri          10. bekkjar:   Ingibjörg Anna Arnardóttir 
Deildarstóri           sérkennsla:    Erna Björk Hjaltadóttir 
 
 
Fagstjórar:         Bergljót Böðvarsdóttir  danska 
     Kristján Rafn Heiðarsson  heimilisfræði 
     Guðrún Björg Egilsdóttir  tölvur 
     Guðrún Björk Einarsdóttir  textílmennt 
     Halla Thorlacíus   enska 
     Ingimar Ó. Waage   myndmennt  
     Karl V. Jónsson   stærðfræði 
     Magnús Teitsson    íþróttir 
     Reynir Engilbertsson   samfélagsfræði 
     Svanhildur Kr. Sverrisdóttir  íslenska 
     Ögmundur Gunnarsson  náttúrufræði 
     Guðmundur Einarsson   lífsleikni 
 
 
Námsráðgjafar:    Ásta Gunnarsdóttir og  
       Sigríður Dísa Gunnarsdóttir  
 
 
Skólasálfræðingar:    Brynjólfur G. Brynjólfsson og  
       Trausti Valsson 
 
 
Skólahjúkrunarfræðingur:   Ása Sjöfn Lórensdóttir 

 

Stjórnendur í Garðaskóla  



   Piltar   Stúlkur Alls  Umsjónarkennari 
7. bekkur 
7. ES     9  14  23 Elías Bragi Sólmundarson 
7. GÁ   12    8  20 Guðrún Valgerður Ásgeirsdóttir 
7. HK   11    9  20 Heiðbjört Kristjánsdóttir 
7. IN   10  11  21 Ingvar Arnarson 
7. KF     9  11  20 Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir 
7. PS   11  10  21 Páll Sveinsson 
7. SR   11  10  19 Svandís Ríkharðsdóttir 
   73  71  144 
 
8. bekkur 
8. BG   11  12  23 Bryndís Garðarsdóttir 
8. BS   17    9  26 Brynhildur Sigurðardóttir 
8. EE     9  10  19 Elena Einisdóttir 
8. KS     9  14  23 Kristín S. Sigurleifsdóttir 
8, IÞ   10  11  21 Ingunn Þóroddsdóttir 
8. SÞ   11  13  24 Sturla steinsson 
8. ÝR   14  10  24 Ýr Þórðardóttir 
   71  68  139 
 
9. bekkur 
9. BV     8    3  11 Bergljót Vilhjálmsdóttir 
9.EM     9  15  24 Elín María Björnsdóttir 
9. GE       22  22 Guðrún Björk Einarsdóttir 
9. GK   14   8  22 Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir 
9. GU   14  10  24 Guðmundur Einarsson 
9. HÞ     8  12  20 Hólmfríður Þórisdóttir  
9. JH   14    14 Jóhann Örn Héðinsson 
9. KV   14   9  23 Karl V. Jónsson 
9. MT   22    22 Magnús Teitsson 
9. RE   13  11  24 Reynir Engilbertsson 
9.SH   11  13  24 Sigurður Stefán Haraldsson 
   127  103  230 
 
10. bekkur 
10. AR   15    9  24 Anna Ragnarsdóttir 
10. AU     9  10  19 Auður Sigurðardóttir 
10. ÁS     7  16  23 Ásta Sölvadóttir 
10. BB   11  10  21 Bergljót Böðvarsdóttir 
10. HT     8  14  22 Halla Thorlacius 
10. IG     4    2    6 Ingibjörg Guðmundsdóttir 
10. IW   14    8  22 Ingimar Ólafsson Waage 
10. SG   10  13  23 Sigurrós Gunnarsdóttir 
10. ÞJ   11  14  25 Þorkell Jóhannsson 
   89  96  185 
 
Samtals:  360  338  698 
 

 

Fjöldi nemenda í skólanum 



 

 
Anna Eyvör Ragnarsd 

Kennari  

 

 
Anna Lísa Benediktsd. 

Stuðningsfulltrúi  

 

 
Anna M. Bjarnadóttir 

Skólaritari  

 

 
Auður Edda Geirsdóttir 

Kennari  

 

 
Auður Sigurðardóttir 

Kennari  

 
Ágústa Guðmundsdóttir 
Aðstoðarm. félagsmst.  

 
Ása Sjöfn Lórensdóttir 

Hjúkrunarfræðingur  
 

Ásta Gunnarsdóttir 
Námsráðgjafi  

 
Ásta K. Pálmadóttir 

Kennari  

 
Ásta Hrafnhildur 

  

 
Ásta  Sölvadóttir 

Kennari  

 
Bergljót Böðvarsdóttir 

Kennari  

 
Bergljót Vilhjálmsd. 

Kennari  

 
Boban Ristic 

Skólaliði  

 
Bryndís Garðarsdóttir 

Kennari  

 
Brynhildur Sigurðard. 

Kennari  

 
Brynja M. Rúnarsd. 

Skólaliði  

 
Brynjólfur G. Brynjólfss. 

Sálfræðingur  

 
Dragoslav Stojanovic 

Skólaliði  

 
Elena Einisdóttir 

Kennari  

 
Elías Bragi Sólmundars 

Kennari  

 
Elín María Björnsdóttir 

Kennari  
 

Elísa Einarsdóttir 
Skólaliði  

 
Elsbzbita Kowal 

Skólaliði  

 
Elsa Bergþóra Björnsd. 

Skólaliði  

 
Emine Gashi 

Kennari  

 
Erna Björk Hjaltad. 

Deildarstjóri  

 
Guðlaug Eggertsdóttir 

Stuðningsfulltrúi  

 
Guðmunda Ó. Jónsd. 

Skólaliði  

 
Guðmundur Einarsson 

Kennari 
 
  

Starfsmenn skólans 



 
Guðrún Björg Egilsdóttir 
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Kennari  
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Kennari  

 
Gunnar Richardsson 

Forstöðumaður félagsmst  

 
Hafdís Bára Kristmundsd. 
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Halla Thorlacius 

Kennari  
 

Harpa Björnsdóttir 
Kennari  

 
Heiðbjört Kristjánsdóttir 

Kennari  
 

Helga María Ólafsdóttir 
Deildarstjóri  

 
Hlíf R. Heiðarsdóttir 

Kennari  

 
Hólmfríður Þórisdóttir 

Kennari  

 
Ingibjörg Anna Arnarsd. 

Deildarstjóri  

 
Ingibjörg Guðmundsd. 

Þroskaþjálfi  

 
Ingimar Ólafsson 

Waage 
Kennari  

 
Ingvar Arnarson 

Kennari  

 
Jóhann Örn Héðinsson 

Kennari  

 
Jóhanna G. Ólafsson 

Kennari  

 
Jóhanna K. Jakobsdóttir 

Kennari  

 
Jón Ólafsson 

Kennari  

 
Jónína G. Skaftadóttir 
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Karl V. Jónsson 

Kennari  

 
Kolbrún Hlöðversdóttir 

Meðferðarfulltrúi  

 
Kristinn Sigurbergsson 

Kennari  

 
Kristín Bjarnadóttir 

Kennari  

 
Kristín H. Bernharðsd 

Stuðningsfulltrúi  
 

Kristín S. Sigurleifsdóttir 
Kennari  

 
Kristjana F. Sigursteinsd 

Kennari  

b  
Kristján Rafn Heiðars 

Kennari  

 
Kristrún Böðvarsdóttir 

Skólaliði  



 
Magnús Teitsson 

Kennari  

 
Margrét Erla Björnsdóttir 

Kennari  

 
Marina Petrovic 

Skólaliði  

 
María Guðmundsdóttir 

Kennari  

 
María Hrafnsdóttir 

Bókavörður  

 
Ólafur Á Gíslason 

Kennari  

 
Ólafur Ólafsson 

Kennari  

 
Ólafur V. Guðjónsson 

Umsjónarmaður  

 
Páll Sveinsson 

Kennari  

 
Ragnar Gíslason 

Skólastjóri  

 
Rebekka  Cordova 

Deildarstjóri  

 
Reynir Engilbertsson 

Kennari  

 
Sesselja Berndsen 

Matráðskona  
 

Sigríður Dísa Gunnarsd. 
Námsráðgjafi  

 
Sigurbjörg K. Þorvarðard. 

Meðferðarfulltrúi  

 
Sigurður S. Haraldsson 

Kennari  

 
Sigurrós Gunnarsdóttir 

Kennari  

 
Soffía Jacobsen 

Ritari  

 
Stefanía Júlíusdóttir 

Bókavörður  

 
Sturla Þorsteinsson 

Kennari  

 
Svandís Ríkharðsdótttir 

Kennari  

 
Svanhildur Guðmundsd. 

Skólaliði  

 
Svanhildur Kr Sverrisd. 

Kennari  

 
Svetlana Zivojinoyic 

Skólaliði  

 
Thomas R. Madsen 

Kennari  

 
Trausti Valsson 

Skólasálfræðingur  

 
Vigdís Thordarsen 

Kennari  

 
Ýr Þórðardóttir 

Kennari  

 
Þorkell Jóhannsson 

Kennari  
 

Þórunn Brandsdóttir 
Stuðningsfulltrúi  

 
Þröstur Guðmundsson 

Aðst. skólastjóri  

 
Ögmundur Gunnarsson 

Kennari  

 
 
  

 
 
  

 
 
  



Húsnæði skólans 
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Námsráðgj. Húsvörður Félagslíf
nemenda

Aðrir starfsm.:
Bókas.kennari.
Matráðskonur.
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Garðalundur

Garðaskóli
Skipurit 2004

Garðabæ 26.07. 2004

Kennararáð

Sérkennslu-
stjóri

Meðferðarf.
Stuðningsf.

Sérkennarar

Ritari
skólastjóra

Ritari Námsver
Ræstingastjóri



Námskrá Garðaskóla er birt í nokkrum hlutum eins og mörgum er kunnugt. Það hefur gefist 
vel og verður því framhald á því. Á hverju ári er unnið að úrbótum og breytingum á skóla-
námskrá.   
 
A-hluti: Fjallar um ýmis almenn atriði og lýsingar á verksviðum.  
 
B-hluti: Bæklingar sem fjalla um nám og kennslu í hverjum árgangi og eru afhentir forráða-
mönnum nemenda í september.  
 
C-hluti: Kennsluáætlanir í hverri grein sem eru afhentar nemendum í byrjun hverrar annar.  
 
D-hluti: Valgreinalýsingar fyrir 9. og 10. bekk sem eru afhentar nemendum í mars ár hvert. 
 
E-hluti: Kynningarbæklingar um skóla- og félagsstarf. 
 
F-hluti:  Fréttablað skólans, sem er gefið reglulega.  
 
G-hluti: Skólalyklar 
 
H-hluti: Starfsmannahandbók 
 
Nemendur og forráðamenn þeirra fá námskrána eða hluta hennar afhenta á hverju hausti 
og vetri samkvæmt því sem hér er lýst. Stjórnendur skólans vona að sú mikla vinna sem 
starfsmenn skólans hafa lagt í skólanámskrána skili sér í stöðugt betra skólastarfi, aukinni 
vellíðan nemenda og betri árangri þeirra í námi. 

Skólanámskrá 

Húsnæðismál 

Haldið var áfram við að bæta húsnæði skólans. Loftplötur voru settar í aðalgang í syðri 
enda aðalbyggingar og hiti lagður í gólf á sama stað. 
 
Þá fékk skólinn til afnota eldvarða skjalageymslu í kjallara sem Bæjarbókasafn Garðabæjar 
hafði nýtt um árabil. 
 
Inn af tómenntastofu hefur verið innréttað hljóð- og myndver með fullkomnum tækjabúnaði.  
Umsjónarmaður húss, Ólafur V. Guðjónsson aðstoðaði við ísetningu glugga í millivegg og 
við fleira. Opnanleg fög voru sett á glugga í matstofu starfsmanna sem er mikil bragarbót.  
Þá var bót ráðin á slakri loftræstingu hjá skólariturum. 
 
Nýtt parkett var lagt í tónmenntastofu og sömuleiðis í hannyrðastofu, en það var vegna 
vatnstjóns af völdum vatnsleka. 
 
Enn var rými í Íþróttamiðstöðinni Ásgarði nýtt til kennslu. 
 
Vorið 2005 var hafinn undirbúningur að innréttingu á nýju og fullkomnu mötuneyti skólans.  
Verður það staðsett þar sem námsráðgjafar hafa haft aðstöðu og flytja þeir því á efri hæð 
aðalbyggingar. 
 



Kennsludagar = 180

ÁGÚST
1 S 1 M 1 F 1 M 1 M Fullveldisdagurinn 1 L Nýársdagur 1 Þ 1 Þ 1 F 1 S Verkalýðsdagurinn 1 M Vorferðir

2 M Frídagur verslunarmanna 2 F 2 L 2 Þ 2 F 2 S 2 M 2 M 2 L 2 M Samr. pr. 10.be. (ísl) 2 F Útivist og fleira

3 Þ 3 F 3 S 3 M 3 F 3 M Sk.d. 3 F 3 F 3 S 3 Þ Samr. pr. 10.be. (Ens) 3 F Útivist og fleira

4 M 4 L 4 M 4 F 4 L 4 Þ Sk.d. 4 F 4 F 4 M 4 M Samr. pr. 10.be. (Dan) 4 L

5 F 5 S 5 Þ 5 F 5 S 5 M 5 L 5 L 5 Þ 5 F Uppstigningardagur 5 S 

6 F 6 M 6 M 6 L 6 M 6 F 6 S 6 S 6 M 6 F Samr. pr. 10.be. (Sam) 6 M Sk.d.

7 L 7 Þ 7 F 7 S 7 Þ 7 F Afhending einkunna 7 M Bolludagur 7 M 7 F 7 L 7 Þ Skólaslit

8 S 8 M 8 F 8 M 8 M 8 L 8 Þ Sprengidagur 8 Þ 8 F 8 S 8 M Sk.d.

9 M 9 F 9 L 9 Þ 9 F 9 S 9 M Öskudagur - Sk.d. 9 M 9 L 9 M Samr. pr. 10.be. (Nát) 9 F Sk.d.

10 Þ 10 F 10 S 10 M 10 F Haustpróf 10 M 10 F Vetrarfrí 10 F 10 S 10 Þ Samr. pr. 10.be. (Stæ) 10 F

11 M 11 L 11 M 11 F 11 L 11 Þ 11 F Vetrarfrí 11 F 11 M 11 M 11 L

12 F 12 S 12 Þ 12 F 12 S 12 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 12 L 12 L 12 Þ 12 F 12 S

13 F 13 M 13 M 13 L 13 M Haustpróf 13 F 13 S 13 S 13 M 13 F 13 M

14 L 14 Þ 14 F Samr.pr. 7.be. (Ísl) 14 S 14 Þ Haustpróf 14 F 14 M 14 M 14 F 14 L 14 Þ

15 S 15 M 15 F Samr.pr. 7.be. (Stæ) 15 M 15 M Haustpróf 15 L 15 Þ 15 Þ 15 F 15 S Hvítasunnudagur 15 M

16 M Sk.d. 16 F 16 L 16 Þ Dagur skólans (11.nóv.) 
Afmælisdagskrá 16 F 16 S 16 M 16 M 16 L 16 M Annar í hvítasunnu 16 F

17 Þ Sk.d. 17 F 17 S 17 M Gagn og gaman 17 F Jólaskemmtun 17 M 17 F 17 F 17 S 17 Þ 17 F

18 M Sk.d. 18 L 18 M Námskönnun         
18.10. - 21.10. 18 F Gagn og gaman 18 L 18 Þ 18 F 18 F 18 M 18 M 18 L

19 F Sk.d. 19 S 19 Þ 19 F Gagn og gaman 19 S 19 M 19 L 19 L 19 Þ 19 F 19 S

20 F Sk.d. 20 M 20 M 20 L 20 M Sk.d. 20 F 20 S 20 S 20 M 20 F 20 M

21 L 21 Þ Foreldrafundur 7.- 8. 
be. kl. 8:10 - 9:00 21 F Sk.d.           

Námskönnun 21 S 21 Þ 21 F 21 M 21 M 21 F Sumardagurinn fyrsti 21 L 21 Þ

22 S 22 M Foreldrafundur 9.- 10. 
b. kl. 8:10 - 9:00 22 F Vetrarfrí 22 M 22 M 22 L 22 Þ 22 Þ 22 F 22 S 22 M

23 M Skólasetning 23 F Vatnaskógur  8.be.  
23.09. - 28.09. 23 L Fyrsti vetrardagur 23 Þ 23 F 23 S 23 M 23 M 23 L 23 M 23 F

24 Þ 24 F 24 S 24 M 24 F Aðfangadagur jóla 24 M 24 F 24 F Skírdagur 24 S 24 Þ 24 F

25 M 25 L 25 M 25 F 25 L Jóladagur 25 Þ 25 F 25 F Föstudagurinn langi 25 M 25 M 25 L

26 F 26 S 26 Þ 26 F 26 S Annar í jólum 26 M 26 L 26 L 26 Þ 26 F 26 S

27 F 27 M 27 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 27 L 27 M 27 F 27 S 27 S Páskadagur 27 M 27 F 27 M

28 L 28 Þ 28 F 28 S 28 Þ 28 F 28 M 28 M Annar í páskum 28 F 28 L 28 Þ

29 S 29 M 29 F 29 M 29 M 29 L 29 Þ 29 F 29 S 29 Þ

30 M 30 F 30 L 30 Þ 30 F 30 S 30 M 30 L 30 M 30 M

31 Þ 31 S 31 F Gamlársdagur 31 M 31 F 31 Þ Vorferðir

7 22 19 22 13 19 17 17 20 20 4

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

Garðaskóli
16.06. 2004 Skóladagatal Skólaárið

2004 – 2005

Samkvæmt lögum nr. 66/1995 um grunnskóla með áorðnum breytingum skulu kennsludagar nemenda ekki vera færri en 170.
Samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga skulu skóladagar nemenda vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní.

Sérstakir starfsdagar kennara á skólaárinu eru fimm og skulu ákveðnir af skólastjóra í samráði við kennara og með hliðsjón af kjarasamningum.



Samskipti heimila og skóla 

Annar kafli 

Á hverju hausti er foreldrum allra nemenda skólans boðið til  fundar í skólanum.  Á fundunum 
kynna umsjónarkennarar skólastarfið og svara spurningum. Helstu atriði eru: 

 
   -  Námsefni í hverri grein 
   -  Félagslíf nemenda í skólanum 
   -  Starf umsjónarkennara og viðtalstímar 
   -  Skólasóknarreglur 
   -  Foreldraráð og starf þess 
   -  Próf og einkunnir 
   -  Námskönnun í október 
 

Foreldrafundir 



Foreldrafélag Garðaskóla 

Foreldraráð 2004 - 2005 

Starfsemi Foreldrafélags Garðaskóla lá niðri á skólaárinu því ekki tókst að kjósa stjórn á 
síðasta aðalfundi. Foreldraráð Garðaskóla tók yfir verkefni Foreldrafélagsins og á vor-
mánuðum var haldinn löglegur aðalfundur, gerðar lagabreytingar og kosin undirbúnings-
nefnd sem heldur framhaldsaðalfund haustið 2005. 
 
Foreldrafélagið verður endurvakið með breyttri og skýrari verkaskiptingu hópa og nefnda 
sem munu starfa að afmörkuðum verkefnum sem skilgreind eru í umfangi og tíma, með 
upphafi og endi. 
 
Tveir slíkir hópar störfuðu skólaárið 2004-2005: Áhugahópur foreldra um matarmál 
nemenda og forvarnarhópur foreldra  

Stjórn ráðsins skipa: 
   
  Formaður:   Ásthildur Lóa Þórisdóttir 
  Meðstjórnendur: Magnús Björn Björnsson 
     Katrín Helgadóttir 
     Anna Ingólfsdóttir 
 
Foreldraráð skólans heldur reglulega fundi á kennarastofu skólans fyrsta fimmtudag í 
hverjum mánuði kl. 17-19. 
 
Foreldraráð starfar samkvæmt gildandi lögum og reglum. Það veitir umsögn um flesta 
þætti skólastarfsins og fylgist með því að gildandi lögum og reglum sé fylgt í skólastarfinu.  
 
Stjórnendur Garðaskóla færa fulltrúum í stjórn foreldraráðs bestu þakkir fyrir gott og  
ánægjulegt samstarf. 



Í grunnskólalögum, sem samþykkt voru á Alþingi vorið 1995, er nýtt ákvæði um að foreldra-
ráð skuli starfa við hvern grunnskóla. Þar er einnig lagagrein um samtök foreldra eða foreldr-
afélög við hvern skóla en í eldri lögum var talað um foreldrafélög eða foreldra- og kennarafé-
lög. 
 
Atriði úr 16. grein grunnskólalaga nr. 66/1995 
Við hvern skóla skal starfa foreldraráð og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess.  Í foreldra-
ráði sitja þrír foreldrar sem ekki eru starfsmenn skólans. Foreldrar við grunnskóla velja full-
trúa í foreldraráð til tveggja ára í senn.  Foreldraráð fjallar um og gefur umsögn til skólans og 
skólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða skólahaldið og fylgist með að 
áætlanir séu kynntar foreldrum, svo og með framkvæmd þeirra.  Skólastjóri starfar með for-
eldraráði og veitir því upplýsingar um starfið í skólanum.  Óski foreldrar þess er skóla heimilt 
með rökstuddri greinargerð að sækja um undanþágu frá ákvæði greinar þessar til mennta-
málaráðuneytisins. Gildar ástæður þurfa að vera fyrir undanþágu svo sem ef skóli er mjög 
fámennur. 
 
Atriði úr greinargerð með frumvarpinu 
Með foreldraráðum er verið að mynda formlegan vettvang til að koma sjónarmiðum foreldra 
varðandi innihald og áherslur í starfi skólans og skipulagi skólahalds á framfæri við skólann. 
Foreldraráði er ætlað að fylgjast með skólanámskrá og öðrum áætlunum um skólahald. For-
eldraráð skal fá áætlanir um skólahald til umsagnar í tæka tíð til að hægt sé að taka athuga-
semdir þess til greina.  Hér er t.d. átt við áform um skólabyggingar, viðhald, aðrar fram-
kvæmdir, búnað skóla og skólaakstur. 
 
Gert er ráð fyrir að í skólanámskrá sé fjallað um atriði sem varða innra starf skóla, s.s, mark-
mið, skipulag náms og kennslu, skólareglur, öryggismál, skólatíma, skóladagatal, námsmat, 
mat á skólastarfi, endurmenntun kennara, félagslíf í skólanum og annað er varðar starfsemi 
skólans. 
 
Foreldraráð á að hlutast til um að skólanámskráin sé kynnt öllum foreldrum við skólann og 
að áætlunum hennar sé framfylgt. 
 
Skólastjóra er skylt að veita foreldraráði upplýsingar um skólastarfið og niðurstöður mats á 
starfi skólans. 
 
Gert er ráð fyrir að kosning í foreldraráð sé til tveggja ára í senn. Val á fulltrúa foreldra í for-
eldraráð fer eftir ákvörðun foreldrahópsins í hverjum skóla.  
 
15. grein grunnskólalaga nr. 66/1995 
Starfsmönnum skóla er skylt að efla samstarf skóla og heimila, m.a. með því að miðla 
fræðslu um skólamál til foreldra og veita upplýsingar um starfið í skólanum. 
 
Foreldrar barna í grunnskóla geta ákveðið að stofna samtök foreldra við skólann í þeim til-
gangi að styðja skólastarfið og efla tengsl heimila og skóla. 
 
Skólastjóri skal boða til stofnfundar slíkra samtaka óski foreldrar þess. Samtökin setja sér 
starfsreglur. 

Hlutverk foreldraráðs 



Úr greinargerð með 15. grein grunnskólafrumvarpsins 
Hér er gerð sú breyting frá 22. grein gildandi laga að í stað félags foreldra og kennara er nú 
gert ráð fyrir foreldrafélögum sem eingöngu foreldrar eiga aðild að. Greinin ítrekar skyldu 
skólastjóra til að stíga fyrsta skrefið að stofna samtök foreldra ef foreldrar óska eftir aðstoð 
hans. 
 
Sú breyting er gerð að tekið er út ákvæði um að foreldrar eigi rétt til setu á kennarafundum. 
Foreldrum er sköpuð formleg leið til að hafa áhrif á starf og stefnumörkun skólans með til-
komu foreldraráðs (16. gr. grunnskólalaga) og með sérstökum fulltrúa sem þeir tilnefna til 
setu á skólanefndarfundum (13. gr. grunnskólalaga). 
 
Heimildir: Grunnskólalög 1995 
Greinargerð með grunnskólalögum 1995 
Foreldraráð, hugmyndir um stofnun og starfsemi foreldraráða við grunnskóla 1995. 



Þriðji kafli  

Erlend samskipti 

Comenius - nemendaheimsóknir 

Undanfarin ár hefur Garðaskóli tekið þátt í evrópsku skólasamstarfi kennt við Comenius.  
Samstarfsskólarnir hafa verið í Teningen í Þýskalandi og í La Broque í Frakklandi og 
hefur einkum verið í formi sameiginlegrar vinnu við eitthvert ákveðið þema. 
 
Á skólaárinu 2003/2004 fekk Garðaskóli ekki styrk frá Comeniusarsjóðnum en hefur nú 
fengið hann fyrir skólaárið 2004/2005.  Samstarfsskólarnir verða frá Þýskalandi, 
Finnlandi, og Ítalíu.  Þemað verður One Mankind - One Environment. 
 
Vinnan fer þannig fram að í skólabyrjun er ákveðið hvaða efni skuli vera til umfjöllunar.  
Síðan vinna nemendur og kennarar hvers skóla að verkefninu á skólaárinu og afrakstur 
vinnunnar er kynntur innan hvers skóla. Á skólaárinu 2003/2004 kom út bókin ,,Freedom 
for mankind” sem var afrakstur vinnu nemenda í samstarfsskólunum árinu áður. Efnt var 
til ljóða-og myndasamkeppni og ljóðin þýdd á ensku og  bókin gefin út með listaverkum 
allra þeirra sem höfðu fengið viðurkenningu. 
 
Annar þáttur þessarar samvinnu eru nemendasamskipti þar sem 4-5 nemendur úr 
samstarfsskólunum heimsækja hverjir aðra og dvelja í vikutíma. Þessu var haldið áfram 
við samstarfsskólann i Teningen i Þýskalandi þótt skólinn hafi ekki fengið formlegan styrk 
frá Comenisarverkefninu. Nemendur búa á heimilum hvers annars og komast þannig í 
kynni við líf og menningu viðkomandi lands. Þeir heimsækja skólana og kynnast starfi 
þeirra, en einnig er tíma varið til skoðunarferða og skemmtunar. Í ár vildi svo til að 
frönsku og þýsku nemendurnir komu í heimsókn og sama tíma, þannig að allir þeir sem 
höfðu unnið að undirbúningi heimsóknanna hittust hér. Voru þýsku þátttakendurnir  
ákaflega ánægðir með móttökurnar og hve vel var staðið að undirbúningi heimsóknanna. 
 
Comenius samstarfið hefur einnig leitt af sér annars konar samvinnu milli Garðaskóla og 
þýska skólans. Fjórir nemendur frá hvorum skóla hafa farið í viku starfskynningu til 
Þýskalands og Íslands.  
 
Foreldrar þeirra nemenda Garðaskóla sem hafa tekið á móti erlendu gestunum eiga 
þakkir skildar fyrir þeirra ómetanlega þátt í hve vel hefur tekist með heimsóknir 
nemendanna hingað til lands. 
 
Samstarf þetta hefur verið ákaflega ánægjulegt og gefandi fyrir þátttakendur en eitt af 
markmiðum þessarar vinnu er að kynna nemendum menningu annarra Evrópulanda, 
styrkja tengsl milli þjóða og auka umburðarlyndi og samkennd. 
 

Halla Thorlacius 
Umsjónarmaður Comeniusarverkefnisins 



Garðaskóli hefur haldið áfram samstarfi við aðila í Kanada og Minnesota í Banda-
ríkjunum vegna Þróunarverkefnis um Uppbyggingu, samskipta og samstarfsaðferðir til 
að efla sjálfsábyrgð nemenda. 
 
Judith Anderson kennslufræðingur frá Minnesota USA hélt dags námskeið í lok skóla-
árs 2003 - 2004 og héldu starfsmenn áfram að tileinka sér aðferðir uppbyggingar sem 
m.a. eru tilgreindar í bæklingnum ,,Samskipti og skólaandi" sem allir nemendur og 
foreldrar þeirra fá í hendur. 
 
Fimm starfsmenn fóru síðan á tveggja daga námskeið og heimsóttu skóla I Minneapolis 
í febrúar 2005. 

Uppbygging - Restitution 



Skipulag starfsins 

Fjórði kafli  

Félagslíf nemenda 

Félagsmiðstöðin Garðalundur 
Félags- og tómstundastarf unglinga í Garðaskóla fer fram í félagsmiðstöðinni Garðalundi. 
Félagsmiðstöðin  er í sama húsnæði og Garðaskóli  og gefur það fyrirkomulag nemendum 
kost á fjölbreytilegu félagsstarfi.  Gefin er út vetraráætlun og helstu atburðir færðir inn á 
skóladagtal.  Dagskráin er nánar útfærð á heimasíðu félagsmiðstöðvar www.gardalundur.is.  
 
Þátttaka í félagsstörfum 
Í yngri deildum 7. og 8. bekkja eiga nemendur kost á deild setu í bekkjarráðum 
(árgangsráð). Eldri nemendur geta unnið að félagsmálum í valhópum í félagsmálafræði. 
Samtals gegna 30 til 40 nemendur trúnaðarstörfum fyrir nemendafélagið og skipuleggur 
þessi hópur að mestu  félagslífið.  Lögð er áhersla á  að þarna veljist hæfir og áhugasamir 
einstaklingar. Bekkjarráðin  og nemendur félagsmálafræði skipta með sér ýmsum verkum, 
s.s. framkvæmd á dansleikjum, hádegisdagskrá, íþróttahátíð, afmæli skólans, vorhátíð, árs-
hátíð o.fl.  Þeir nemendur sem vinna mikið að  félagsstörfum verða að  gæta þess að það 
komi ekki niður á námi eða skólasókn.  Ætlast er til að þeir nemendur sem veljast til forystu-
starfa í félagsstarfi skólans séu góð fyrirmynd annarra. 
 
Opnunartími og kvöldstarf 
Félagsmiðstöðin er opin daglega frá kl. 9 til 17 virka daga og að auki frá kl 19.30 til 22 
mánudaga og miðvikudaga og á föstudögum frá kl.19.30 til 23.  Á kvöldin gefst nemendum 
færi á að nýta sér borðtennis- og billjarðaðstöðu, horfa á sjónvarp, spila, taka þátt í leikjum, 
hlusta á tónlist, rabba saman, stunda námskeið og hópastarf og fleira eftir dagskrá hverju 
sinni.  Að jafnaði eru fjórir starfsmenn á vakt. 
 
Bekkjarkvöld 
Yfirleitt eru haldin  bekkjarkvöld tvisvar á ári þar sem árgangurinn kemur saman og skemmtir 
sér ásamt umsjónarkennurum sínum.  Bekkjarráðið skipuleggur dagskrá ásamt umsjónar-
manni  ráðsins.  Foreldrum er oft boðið á þessar skemmtanir og þiggja þeir þá kaffiveitingar 
og horfa á skemmtiatriði. 
 
Dansleikir 
Dansleikir eru á u.þ.b. fimm vikna fresti fyrir eldri árgangana og í flestum tilfellum á föstu-
dögum.   Nemendur standa fyrir fjölbreyttum skemmtiatriðum.  Dansleikirnir hefjast yfirleitt 
kl. 20:30 og standa til kl. 24.  Nemendum 7. bekkjar er yfirleitt aðeins boðið að taka þátt í 
jóladansleik og árshátíð. Nemendum er boðinn heimakstur kl. 24. 
 



Hópastarf 
Öflugt hópastarf fer fram í félagsmiðstöðinni á kvöldin. Stefnan er sú að allir nemendur geti fundið 
sér áhugaverð verkefni og notið félagsskapar. Dæmi um viðfangsefni  í Garðalundi eru: Skíði, 
skák, málmsmíði, leiklist, tónlist, billjarð, hljómsveitastarf, flugmódelsmíði, gerð myndbanda, ljós-
myndun o.fl.  Hópastarfið er nánar auglýst og kynnt nemendum og hefst yfirleitt um miðjan 
september. 
 
Námskeið 
Boðin eru stutt, hnitmiðuð  námskeið s.s. í leiklist, myndbandagerð, dansi, hannyrðum, förðun  
o.fl.   Námskeiðin eru auglýst hverju sinni.  
 
Ferðalög  
Í boði eru  ýmis ferðalög á vegum félagsmiðstöðvar og skóla.  Nemendaráð fer  árlega á lands-
mót félagsmiðstöðva.  Félagsmiðstöðin stendur einnig að stuttum dagsferðum og heimsóknum. 
Tíundu bekkingum gefst færi á utanferðum á haustin. Skíðaklúbbar fara í árlegar skíðaferðir og 
efnt er til vorferða í samstarfi skóla og félagsmiðstöðvar. Til þess að hafa rétt til þátttöku  verða 
nemendur að hafa lagt sig fram við námið, sýnt kurteisi og góða framkomu og  verið stundvísir. 
 
Upplýsingar 
Nánari upplýsingar um félagsstarfið eru veittar á skrifstofu félagsmiðstöðvar á opnunartíma og í 
síma félagsmiðstöðvar 590 2575.  Viðtalstími forstöðumanns er milli kl. 10 og 11 virka daga sími 
590 2570. 
 
Meðferð ávana- og fíkniefna er óheimil 
Öll meðferð og notkun ávana- og fíkniefna í skólastarfi og félagsmiðstöð er óheimil samkvæmt 
lögum.  Þeir sem gerast brotlegir eiga frávísun úr skóla og félagsmiðstöð á hættu um lengri eða 
skemmri tíma. 
 



Ýmis önnur ferðalög voru í boði á vegum félagsmiðstöðvar og skóla.  Nemendaráð fór á landsmót félags-
miðstöðva á Akureyri. Þátttaka var í ýmsu samstarfi á vegum samtaka félagsmiðstöðva eins og áður var 
nefnt til Vestmannaeyja á Samféstónleika í Mosfellsbæ, söngvakeppni, Nemendur í 8. bekk  fóru í árlega 
haustferð ásamt starfsmönnum kirkjunnar og skólans. Allir árgangarnir fóru í hefðbundnar vorferðir 10. 
bekkur í Þórsmörk og 9. bekkur um Snæfellsnes 
 
Húsnæðislán og starfsaðstoð 
Félög fengu inni fyrir ýmsa starfssemi á árinu. Helst ber að nefna UMF Stjörnuna sem skipuleggur oft við-
burði sem rúmast ekki í Stjörnuheimilinu. Nefna má uppskeruhátíðir, íþrótta- og leikjanámskeið, bingó, 
kaffisamsæti v/fimleikasýninga, dómaranámskeið o.fl. Önnur félög sem hafa nýtt aðstöðu og ýmsan tækja-
kost á árinu eru Taflfélag Garðabæjar, Golfklúbburinn með námskeið, Rauði krossinn fyrir námskeið, JC 
Garðar, Kvenfélagið v/kaffisölu, skátar, Nemendafélag fjölbrautarskólans, Vinnuskóli Garðabæjar, Starfs-
mannafélag Garðabæjar, Garðabær, Menningarmálanefnd Garðabæjar, Vinnuskólinn, Kvennahlaup í 
Garðabæ o.fl.  Fremur lítið var um gistingu íþrótta- og skólahópa á skólaárinu 2004 til 2005. Gistingu hefur 
verið í auknu mæli beint til skátafélagsins Vífils sem hefur við það einhverjar  tekjur af  slíkri þjónustu. 
 
Tæki/búnaður 
Félagsmiðstöðin er vel tækjum búin. Töluvert er um útlán á tækjum.  Helst ber að nefna hljómflutningstæki, 
hátalarakerfi, ljósabúnað, ljósritun, myndbandsvinnslutæki/sjónvörp, kaffiáhöld, myndvarpa, stóla, borð og 
svefndýnur við hin ýmsu tækifæri hjá félögum og stofnunum í bænum. Á vettvangi félagsmiðstöðva er litið 
til Garðalundar sem eina félagsmiðstöðin sem ræður yfir stóru hljóðkerfi til að aðstoða við stærri samkomur 
á vegum samtaka félagsmiðstöðva. Tækin hafa hingað til verið lánuð í flestum tilvikum endurgjaldslaust til 
félaga og stofnana í bænum enda tengist fyrirgreiðslan tómstundum -og eflingu frítímans meðal bæjarbúa. 
Geta má þess að sífellt er bætist í tækja og tækniflóruna.   
 
Helsta markmið er að bæta sýninga- og skrautljósakostinn á næstunni og áætlað að verja í það einni til 
tveimur milljónum næstu 2 árin.  Þessi tæki hafa hingað til verið leigð og umfangið orðið það mikið að 
skynsamlegt er að eignast þennan búnað. 
 
Útieftirlit, samráð o.fl. 
Starfsmenn félagsmiðstöðvar unnu við útieftirlit í samstarfi við foreldrafélagið allan veturinn mest í upphafi 
skólaársins og undir lokin. Rannsóknir undanfarið sýna til lengri tíma litið stigminni neyslu grunnskóla-
unglinga á vímugjöfum  og kemur það heim og saman við niðurstöður útigæslunnar. Hert eftirlit forráða-
manna og stefnufesta félagsmiðstöðvar og skóla á vafalaust sinn þátt í betra ástandi. Einnig kemur til aukið 
samráð, samvinna og upplýsingaflæði við lögreglu og félagsmálaráð um stöðu mála hverju sinni. Forstöðu-
maður  félagsmiðstöðvar sat fundi nemendaverndarráðs í vetur. Skólastjóri, forstöðumaður Garðalundar, 
lögregluvarðstjóri o.fl. lykilaðilar í forvarnamálum hittast u.þ.b. mánaðarlega og fara yfir helstu frávik sem 
upp koma í unglingasamfélaginu.  Almennt var veturinn tíðinda lítill og telst góður á mælikvarða forvarna.   
Helstu frávik koma jafnan upp um áramót og við lok samræmdu prófa. 
 

Garðabær í júní 2005 
Gunnar Richardson 



Skýrsla um félagslífið í vetur 

Dagskráin  
Félagslífið gekk vel sl. vetur. Ágætur  hópur valdist í félagsmál bæði úr 9. bekk og 10. bekk. 
Krakkarnir fóru vel í gang í byrjun september en verkfall Grunnskólakennara hafði nokkuð slævandi 
áhrif á félagsmálin framan af hausti. Tók nokkurn tíma að ná takti og eftirsjá var af nokkrum góðum 
verkefnum s.s. eins og Gagn og gaman dögum , afmæli skólans o.fl. Ágætlega gekk eftir áramót og 
unnu krakkarnir skipulega að  opnum  húsum  og stærri samkomum vetrarins.   
 
Minnisstæðir vel heppnaðir einstakir kvöldatburðir voru draugahúsið, tattokeppni, djúpa gryfjan, fata-
hönnunarkeppni, hjómsveitakvöld, söngkeppni Garðalundar, idolkeppni í 7. bekk svo eitthvað sé 
nefnt.  Alls eru skipulagðir um 80-90  kvöldatburðir skv. vetrardagskrá.  
 
Símaskrá með myndum og upplýsingum um alla nemendur Garðaskóla var gefin út og stóð verk-
efnið nokkurn veginn undir sér með auglýsingum og sölu.  Að vísu seinkaði útgáfu vegna verk-
fallsins en bókin  var afar glæsileg  öll litprentuð og myndir af öllum nemendum. 
 
Félagsmálahópurinn kom að söngkeppi Samfés Mosfellsbæ en verkefnið er aðeins breytt í sniðum 
frá fyrri árum. Umfangið var því eitthvað minna en áður var. Forkeppni var haldin í Vestmannaeyjum 
sem okkar þátttakendur sóttu og gekk vel. Okkar lið með Snorra Hallgrímsson fékk viðurkenningu 
fyrir frumsamda tónlist í lokakeppninni í Mosfellsbæ. 
 
Mikil vinna lá að baki árshátíðinni sem var vel sótt. Skipulag var með eindæmum gott þetta árið 
enda tekinn meiri tími til að stilla upp, æfa atriði o.fl. í íþróttahúsinu. Dansleikjahald gekk vel og 
hegðun nemenda upp til hópa mjög góð. Starf í bekkjarráðum 7. og 8. bekk gekk vel þetta árið og 
ýmis góð verkefni til að takast á við. 
 
Hópastarf 
Hópastarf fór fram í félagsmiðstöðinni síðdegis og á kvöldin. Öflugt starf var í leiklist undir stjórn 
Þórunnar Clausen. Einir 25 -30 krakkar úr 9 -10. bekk komu að uppsetningu á söngleikum Wake me 
up og tókst afar vel til.  
 
Skíðaferð yngri hópsins gekk vel í Bláfjöll og  ferð til Akureyrar fyrir eldri hópinn tókst einnig vel og 
nægur snjór þetta árið í bæði í Bláfjöllum og Hlíðarfjalli. 
 
Ágætur hópur var í gerð myndbanda og eða/DVD mynda  og fengust menn þar við eigin hugðarefni.  
Aðstaða er orðin nokkuð góð til myndvinnslu.  
 
Kraftur var í hljómsveitastarfi og voru starfandi einar 5 hjómsveitir í sem höfðu æfingaaðstöðu í tón-
listarstofunni.   
 
Árleg rokksmiðja fór fram í febrúar þar sem boðið er til leiks efnilegum hljóðfæraleikurum alls staðar 
að af landinu og komust færri að en vildu þetta árið.  
 
Aðstaða til hljóðupptöku er frágengin að fullu og tóku samspilshópar upp, plötu í lok skólaárs sem 
þótti áheyrileg og vel heppnuð.  .Komið var til móts við hóp yngri stelpna sem hafa átt félagslega 
undir högg að sækja og sinnti einn starfsmaður félagsmiðstöðvar þessu sérstaklega í samvinnu við 
námsráðgjafa.  Einnig var sérsniðin dagskrá fyrir nemendur í skólaathvarfi og fóru þeir í eftir-
minnilega ferð til Vestmannaeyja í vor. 
 
 



Ýmis önnur ferðalög voru í boði á vegum félagsmiðstöðvar og skóla.  Nemendaráð fór á landsmót félags-
miðstöðva á Akureyri. Þátttaka var í ýmsu samstarfi á vegum samtaka félagsmiðstöðva eins og áður var 
nefnt til Vestmannaeyja á Samféstónleika í Mosfellsbæ, söngvakeppni, Nemendur í 8. bekk  fóru í árlega 
haustferð ásamt starfsmönnum kirkjunnar og skólans. Allir árgangarnir fóru í hefðbundnar vorferðir 10. 
bekkur í Þórsmörk og 9. bekkur um Snæfellsnes 
 
Húsnæðislán og starfsaðstoð 
Félög fengu inni fyrir ýmsa starfssemi á árinu. Helst ber að nefna UMF Stjörnuna sem skipuleggur oft við-
burði sem rúmast ekki í Stjörnuheimilinu. Nefna má uppskeruhátíðir, íþrótta- og leikjanámskeið, bingó, 
kaffisamsæti v/fimleikasýninga, dómaranámskeið o.fl. Önnur félög sem hafa nýtt aðstöðu og ýmsan tækja-
kost á árinu eru Taflfélag Garðabæjar, Golfklúbburinn með námskeið, Rauði krossinn fyrir námskeið, JC 
Garðar, Kvenfélagið v/kaffisölu, skátar, Nemendafélag fjölbrautarskólans, Vinnuskóli Garðabæjar, Starfs-
mannafélag Garðabæjar, Garðabær, Menningarmálanefnd Garðabæjar, Vinnuskólinn, Kvennahlaup í 
Garðabæ o.fl.  Fremur lítið var um gistingu íþrótta- og skólahópa á skólaárinu 2004 til 2005. Gistingu hefur 
verið í auknu mæli beint til skátafélagsins Vífils sem hefur við það einhverjar  tekjur af  slíkri þjónustu. 
 
Tæki/búnaður 
Félagsmiðstöðin er vel tækjum búin. Töluvert er um útlán á tækjum.  Helst ber að nefna hljómflutningstæki, 
hátalarakerfi, ljósabúnað, ljósritun, myndbandsvinnslutæki/sjónvörp, kaffiáhöld, myndvarpa, stóla, borð og 
svefndýnur við hin ýmsu tækifæri hjá félögum og stofnunum í bænum. Á vettvangi félagsmiðstöðva er litið 
til Garðalundar sem eina félagsmiðstöðin sem ræður yfir stóru hljóðkerfi til að aðstoða við stærri samkomur 
á vegum samtaka félagsmiðstöðva. Tækin hafa hingað til verið lánuð í flestum tilvikum endurgjaldslaust til 
félaga og stofnana í bænum enda tengist fyrirgreiðslan tómstundum -og eflingu frítímans meðal bæjarbúa. 
Geta má þess að sífellt er bætist í tækja og tækniflóruna.   
 
Helsta markmið er að bæta sýninga- og skrautljósakostinn á næstunni og áætlað að verja í það einni til 
tveimur milljónum næstu 2 árin.  Þessi tæki hafa hingað til verið leigð og umfangið orðið það mikið að 
skynsamlegt er að eignast þennan búnað. 
 
Útieftirlit, samráð o.fl. 
Starfsmenn félagsmiðstöðvar unnu við útieftirlit í samstarfi við foreldrafélagið allan veturinn mest í upphafi 
skólaársins og undir lokin. Rannsóknir undanfarið sýna til lengri tíma litið stigminni neyslu grunnskóla-
unglinga á vímugjöfum  og kemur það heim og saman við niðurstöður útigæslunnar. Hert eftirlit forráða-
manna og stefnufesta félagsmiðstöðvar og skóla á vafalaust sinn þátt í betra ástandi. Einnig kemur til aukið 
samráð, samvinna og upplýsingaflæði við lögreglu og félagsmálaráð um stöðu mála hverju sinni. Forstöðu-
maður  félagsmiðstöðvar sat fundi nemendaverndarráðs í vetur. Skólastjóri, forstöðumaður Garðalundar, 
lögregluvarðstjóri o.fl. lykilaðilar í forvarnamálum hittast u.þ.b. mánaðarlega og fara yfir helstu frávik sem 
upp koma í unglingasamfélaginu.  Almennt var veturinn tíðinda lítill og telst góður á mælikvarða forvarna.   
Helstu frávik koma jafnan upp um áramót og við lok samræmdu prófa. 
 

Garðabær í júní 2005 
Gunnar Richardson 



Fimmti kafli  

Árangur á samræmdum prófum 

Frá árinu 1977 hafa samræmd próf verið lögð fyrir nemendur við lok grunnskóla. Prófin hafa verið mismörg og 
með ýmsu sniði. Síðustu tvö árin hefur verið prófað í sex námsgreinum eins og fram kemur á meðfylgjandi yfir-
liti. 
 
Margt hefur verið rætt og ritað á síðustu árum um samræmdu prófin, bæði með þeim og á móti. Hér er ekki  
ástæða til þess að fjölyrða um prófin. Þó þykir ástæða til að vekja athygli á að skólastarf er fjölþætt og aðeins er 
prófað í fáum námsgreinum. Prófin eru einnig mjög misjöfn að þyngd og gæðum frá ári til árs, kennslugögn eru 
ekki hin sömu frá ári til árs og breytingar á kennaraliðinu hafa mikil áhrif. Því þykir rétt að vara við of víðtækum 
ályktunum af þessum einkunnum en vissulega segja þær sína sögu. Stjórnendur og starfsmenn Garðaskóla telja 
eðlilegt að nemendur skólans séu vel yfir landsmeðaltali í öllum greinum. 
 

 
Samræmd próf í 10. bekk 2000 - 2005 (rauneinkunn) 

       
   2000   2001   2002 
   Landið Garðask.  Landið  Garðask.  Landið  Garðask 
 Íslenska 6,6 6,8  6,4 6,5  6,4 6,6 
 Danska  6,5 7,0  5,6 6,0  6,4 6,9 
 Enska  6,6 6,9  6,5 6,9  7,5 7,8 
 Stærðfræði 5,1 5,9  5,8 6,4  5,5 5,9 
 Náttúrufræði       7,8 8,7 
 Meðaltal 6,20 6,65  6,10 6,45  6,72 7,18 
 
   2003   2004   2005 
   Landið  Garðask.  Landið  Garðask.  Landið  Garðask. 
 
Íslenska  6,6 6,7  6,8 6,9  6,6 6,9 
Danska  7,0 7,1  6,5 6,8  6,4 6,7 
Enska  7,0 7,1  7,0 7,3  7,2 7,5 
Stærðfræði 5,6 5,9  5,8 6,1  6,1 6,6 
Náttúrufræði 6,4 6,4  6,3 6,8  6,2 6,8 
Samfélagsfræði 6,1 6,0  6,3 6,3  5,9 6,0 
Meðaltal  6,45 6,53  6,45 6,70  6,40 6,75 

 
 

Samræmd próf í 7. bekk 2001 - 2004 (normaldreifð einkunn) 
 

     2001   2002   2003  2004 
   . Landið Garðask. Landið Garðask. Landið Garðask. Landið Garðask. 

 
 Íslenska  5,0 5,5  5,0 5,4  5,0 5,6  5,0 5,4 
 Stærðfræði   5,0 5,7  5,0 5,1  5,0 5,3  5,0 5,7 
 

Meðaltal  5,0 5,60  5,0 5,25  5,0 5,45  5,0 5,55 



 
 
 
 
 
 

Ýmsar skýrslur 
 
 
 

Ársskýrsla deildarstjóra  
í 7. – 10. bekk 2004 - 2005 

 

Starfssvið 
Í Garðaskóla er starfandi deildarstjóri í hverjum árgangi auk deildarstjóra sérkennslu Í vetur var Rebekka 
Cordova í leyfi og sinnti því Helga María Ólafsdóttir tveimur árgöngum, deildarstjórn í 7. og 8. bekk. Starf 
deildarstjóra felst fyrst og fremst í því að styðja við umsjónarkennara og nemendur, fylgjast með skólasókn og 
taka á agabrotum og eineltismálum í samvinnu við aðra fagaðila skólans. Deildarstjórar skipuleggja fundi með 
umsjónarkennurum, nemendum og forráðamönnum þeirra og sitja þeir fundi með sérfræðingum og öðrum 
stjórnendum skólans. Á þessum fundum sinna þeir málum einstakra nemenda eða nemendahópa. Skipuleggja 
og samræma starfið og miðla síðan upplýsingum til annarra starfsmanna skólans. Í ár varð ekkert úr 
fyrirhuguðum starfsmannaviðtölum, sem deildarstjórar taka jafnan á haustönn. Þeir sjá einnig um 
skipulagningu á ferðalögum í samvinnu við umsjónarkennara og starfsfólk Garðalundar. 7. bekkur fór í 
dagsferð um Suðurland í apríl. 8. bekkur fór í dagsferð í Dalsýslu í maí. 9. bekkur fór í tveggja daga ferð á 
Snæfellsnes í lok maí. 10. bekkur fór í þriggja daga ferð í Þórsmörk að loknum samræmdum prófum. Þessar 
ferðir tókust allar afar vel. Hópur nemenda tók þátt í skíðaferðum í umsjá Garðalundar.  
 
Ástundun nemenda 
Sú breyting var gerð í upphafi vorannar, um miðjan febrúar, að forráðamönnum er gert að tilkynna forföll barna 
sinna samdægurs með tölvupósti til umsjónarkennara eða með símtali á skrifstofu skólans. Einnig þurfa 
nemendur að gefa sig fram við hjúkrunarfræðing eða á skrifstofu skólans þurfi þeir að yfirgefa skólann á 
starfstíma vegna veikinda eða af öðrum orsökum. Þeir fylla út sérstakt eyðublað og haft er samband við 
forráðamenn. Þessi breyting er gerð í þeirri trú að óútskýrðum fjarvistum fækki og skólasókn nemenda batni. 
Meira eftirlit er með fjarveru og hvatt til aukinnar ábyrgðar bæði forráðamanna og nemenda. Vel hefur tekist til í 
málum einstakra nemenda og má þakka það samstilltu átaki umsjónarkennara, stjórnenda og annarra fagaðila 
skólans. Enn þarf ákveðinn hópur nemenda mikla eftirfylgni og umsjá. Eins og síðasta skólaár er gefin tvískipt 
einkunn fyrir skólasókn og ástundun Skólasóknareinkunn sýnir raunverulega skólasókn nemenda. 
Ástundunareinkunn sýnir aðra þætti eins og truflanir í tímum og það að vera án námsgagna. Þetta hefur gefist 
vel að mati deildarstjóra og auðveldað inngrip vegna vanhalda á skólasókn nemenda. Leyfisbeiðnir frá 
forráðamönnum voru áberandi margar á vorönn. Það er umhugsunarvert að forráðamenn taki börn sín úr 
skólanum á skólatíma.  
 
Endurmenntun 
Deildarstjórar tóku ásamt öðrum stjórnendum grunnskóla Garðabæjar þátt í námskeiði á vegum 
skólaskrifstofunnar. Námskeiðið hafði yfirskriftina Skref í átt að einstaklingsmiðuðu námi. Deildarstjórar í 7., 8. 
og 9.bekk stunduðu framhaldsnám í stjórnun við KHÍ samhliða starfi. 

Sjötti kafli 



Skólasókn nemenda í 7. bekk 
skólaárið 2004 – 2005 

 
 
 

Nemendafjöldi: 142 
 

 Leyfi veikindi fjarvistir seint félagsstörf vísað úr 
kennslu 

truflun í 
kennslu 

án námsgagna 

Haustönn 554 1621 86 251 0 8 66 334 
Vorönn 1200 1450 110 279 0 6 69 284 

Samtals 1754 3071 196 530 0 14 135 618 
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Í 7. bekk fjölgaði leyfum um tæplega helming á milli anna, en veikindi eru ívið meiri á haustönn. Ólögmætum 
fjarvistum fjölgar aðeins milli anna en fjöldi seinkoma eru svipaðar. Truflanir nemenda í kennslustundum eru 
mun færri en í öðrum árgöngum. Töluvert er um það að nemendur komi án námsgagna í skólann eða 
óundirbúnir í kennslustundir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skólasókn nemenda á skólaárinu 
 
 
 

Haust 
 

Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 0 0 
5-7 5 3,5 
8-9 32 22,5 
10 105 73,9 

 
 
 
 
 
 

Vor 
 

Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 1 0,7 
5-7 8 5,6 
8-9 38 26,8 
10 95 66,9 

 
 
Skólasóknareinkunnir í 7. bekk í vetur voru frábærar, svipaðar og hjá 7. bekk sl. ár. 92% nemenda eru með 
einkunnina 8 -10 á vorönn sem er afar gott og mjög ásættanlegt. Þessar tölur segja okkur að langflestir 
nemendur eru að stunda skólann sinn og standa sig í þeim efnum. Á næsta skólaári verður stefnt að sama 
árangri og að árgangurinn haldi áfram á sömu braut. Þeim fáu einstaklingum, sem eru 6,3% af árganginum og 
áttu í erfiðleikum með skólasókn, þarf að veita sérstakt aðhald og styrkja til betri árangurs. Mikilvægt er að 
forráðamenn fylgist vel með og grípi inn í með aðstoð umsjónarkennara áður en í óefni er komið. Eftirfylgni og 
aðhald foreldra skiptir gríðarlega miklu máli í skólagöngu barna þeirra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Skólasókn nemenda í 8. bekk  
skólaárið 2004 – 2005 

 
 

Nemendafjöldi: 131 
 

 
 Leyfi veikindi fjarvistir  seint félagsstörf 

 
vísað úr 
kennslu 

truflun í 
kennslu 

án 
námsgagna 

Haustönn 790 3144 124 263 0 10 131 363 
Vorönn 2000 2308 250 356 19 10 85 318 
Samtals 2790 5452 374 619 19 20 216 681 
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Fjöldi leyfa í 8. bekk tæplega þrefaldaðist á vorönn og eru ástæður þess m.a. að nemendur hafa fengið leyfi 
daginn eftir fermingu og góð þátttaka var í skíðaferðalagi. Heilsu nemenda í árganginum hefur hrakað frá fyrra 
ári. Alltaf er eitthvað um seinkomur og óútskýrðar fjarvistir og þar hefur stigum fjölgað frá síðastliðnum vetri. 
Tiltölulega fáir nemendur eru bak við megnið af óútskýrðum fjarvistum svo og seinkomum. Of margir nemendur 
hafa mætt óundirbúnir eða án námsgagna og hefur það vafalítið áhrif á námsárangur þeirra. Mikilvægt er að 
reyna að hafa vakandi auga með skólasókn nemenda bæði af umsjónarkennara og forráðamönnum. Hvetja 
þarf forráðamenn til aukinnar eftirfylgni með starfi barna sinna. Samstarf umsjónarkennara og heimila skiptir 
gríðarlega miklu máli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skólasókn nemenda á skólaárinu 

 
 
 

Haust 
 

Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 1 1,31 
5-7 5 4,98 
8-9 30 22,9 
10 95 72,5 

 
 

 
 
 
 
 

Vor 
 

Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 7 5,3 
5-7 9 6,9 
8-9 37 28,2 
10 78 59,5 

 
 
Skólasóknareinkunnir í 8. bekk eru góðar hjá um 87,7% nemenda á vorönn. Það eru nemendur með 
einkunnina 8-10. Þessi árgangur hefur samt dalað eitthvað í skólasókn frá því á haustönn, því þá voru 95,4% 
nemenda í þessum hóp. Um 12,2% nemenda á í verulegum erfiðleikum með skólasókn og hefur sú tala 
hækkað frá því á haustönn, en þá voru það 6,9% nemenda sem voru með einkunnina 1-7. Einstaklinga með 
skólasóknareinkunnir á bilinu 1–7 þarf að efla og styrkja til betri árangurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skólasókn nemenda í 9. bekk  

skólaárið 2004 – 2005 
 

Nemendafjöldi: 232 
 

 leyfi veikindi fjarvistir seint félagsstörf vísað úr 
kennslu 

truflun í 
kennslu 

án 
námsgagna 

Haustönn 1129 3988 975 926 5 26 221 888 
Vorönn 2996 3817 1476 1020 12 17 130 805 
Samtals 4125 7805 2451 1946 17 43 351 1693 
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Skólasókn nemenda í 9. bekk er nokkuð slakari en á síðasta skólaári. Árgangurinn sem slíkur sýnir 
verri skólasókn en í 8. bekk. Litlu munar á milli anna sé miðað við hlutfall. Haustönnin var óvenju stutt 
að þessu sinni og því ekki marktækur samanburður. Veikindi eru þó fleiri á haustönn. Í nokkrum 
tilvikum var leitað eftir samstarfi við hjúkrunarfræðing þegar um var að ræða tíð og löng veikindi 
nemenda. Bar það yfirleitt góðan árangur. Seinkomur eru fleiri á vorönn enda mun fleiri vikur. Í þeim 
tilvikum þar sem skólasókn var óásættanleg voru öll skólaúrræði reynd. Leyfum fjölgar til muna á 
vorönn og má að hluta til rekja það til góðrar þátttöku í skíðaferð. Agapunktum fækkar á vorönn. 
Markmið síðasta árs var að breyta viðhorfum nemenda til stundvísi og skólasóknar. Það hefur ekki 
tekist sem skildi og leita þarf nýrra leiða til árangurs. Allir þurfa að leggjast á eitt, forráðamenn, 
kennarar og stjórnendur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Skólasókn nemenda á skólaárinu 

 
 

Haust 
 

Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 20 8,6 
5-7 38 16,3 
8-9 69 29,6 
10 106 45.5 

 
 
 
 
 
 
 
Vor 

 
Einkunn Fjöldi Prósent 

1-4 29 12 
5-7 44 19 
8-9 57 25 
10 101 44 

 
Skólasóknareinkunnir haustannar eru slakari en á haustönn árinu áður. Um 75% á móti 85% nemenda eru 
með einkunnina 8 – 10 sem er góð og ásættanleg einkunn. Skólasókn er mjög svipuð á vor- og haustönn. Ætla 
má að niðurstöður væru aðrar ef skólastarf hefði verið með eðlilegum hætti. Nokkuð stöðugur hópur nemenda 
mætir vel og fær einkunnina 10. Um 30% nemenda stundar skóla illa eða mjög illa. Því miður tókst ekki að hífa 
þann hóp upp á vorönn. Að því þarf að vinna betur og markvissar með stöðugum viðtölum og samningagerð. 
Þeim nemendum fjölgar sem eiga í verulegum vandræðum ár eftir ár. Óvenju mörgum alvarlegum málum var 
vísað til skóla- og félagsmálayfirvalda vegna vanhalda á skólasókn og öðrum tengdum vanda. Því miður hefur 
lítið áunnist í þeim málum enn sem komið er.  



Skólasókn nemenda í 10. bekk  
skólaárið 2004 – 2005 

 
Nemendafjöldi: 185 

 
 

 leyfi veikindi fjarvistir seint félagsstörf vísað úr kennslu truflun í 
kennslu 

án 
námsgagna 

Haustönn 1491 4472 838 824 31 17 35 513 
Vorönn 2666 3519 502 820 142 12 38 471 
Samtals 4157 7991 1340 1644 173 29 73 984 
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Skólasókn nemenda í 10. bekk er heldur betri en árið áður. Annars vegar fækkar leyfum, fjarvistum og 
veikindum nokkuð á milli ára. Hins vegar fjölgar seinkomum þó nokkuð. Seinkomur eru tiltölulegar svipaðar 
báðar annirnar. Mikla breytingu má sjá á truflun sem nemendur valda í kennslustundum ásamt því að vera 
vísað úr kennslustundum og vera án námsgagna. Þessir þrír þættir hafa batnað mjög mikið á milli skólaára. 
Athygli vekur að veikindi eru færri á vorönn en á haustönn en því hefur verið öfugt farið undanfarin ár. Sama á 
við um fjarvistir þeim fækkar á vorönn. Að auki er áberandi hve leyfi nemenda eru mikil sérstaklega á vorönn.  
  

 



Skólasókn nemenda 
 

Haust 
 

Einkunn Fjöldi  Prósent 
1-4 15 8,1 
5-7 34 18,4 
8-9 56 30,2 
10 80 43,2 

 
Vor 

 
Einkunn Fjöldi  Prósent 

1-4 33 17,8 
5-7 44 23,8 
8-9 52 28,1 
10 55 29,7 

 
Skólasóknareinkunn haustannar er töluvert betri en vorannar en eflaust skiptir máli að taka með í reikninginn 
að hún var styttri en haustönnin vegna verkfalls kennara. Athygli vekur að einkunnina 8 - 10 fá 73,4% 
nemenda á haustönn en aðeins 57,8% á vorönn. Taka ber fram að tilkynning veikinda eða leyfa nemenda var 
tekin mun fastari tökum en áður hefur verið og má einnig rekja lægri ástundunareinkunn til þess. Í tilvikum 
þeirra nemenda sem mættu illa strax í byrjun skólaárs voru flest úrræði reynd og í nokkrum tilvikum var málum 
vísað til félagsmálayfirvalda. Það er óásættanlegt að 17,8% nemenda séu með skólasóknareinkunnina 1 – 4 
og ljóst að taka þarf ástundun í 10. bekk enn fastari tökum. Í því sambandi þarf ekki einungis að hvetja 
nemendur til ábyrgðar heldur þarf einnig að fá forráðamenn til enn frekara samstarfs en verið hefur.  
 
Vinnuferill í skólasókn og agamálum 
Umsjónarkennarar leitast við að leysa mál nemenda sinna í samráði við forráðamenn. Þegar það tekst ekki 
leita þeir til deildarstjóra sem vinnur með þeim að úrlausnum ásamt forráðamönnum og í sumum tilvikum 
öðrum starfsmönnum skólans svo sem sálfræðingi, fagstjóra í sérkennslu, námsráðgjafa o. fl Í alvarlegri málum 
er leitað samráðs við skólastjóra og málum vísað til nemendaverndarráðs. Í sumum tilvikum eru mál tilkynnt til 
skólaskrifstofu/félagsmálayfirvalda í Garðabæ. 
 
Í vetur hefur verið unnið eftir markvissu vinnuferli í þeim tilvikum þar sem skólasókn hefur verið ábótavant eða 
um agabrot hefur verið að ræða. Í vinnuferlinu var eftirfarandi aðgerðum beitt: 

• Forráðamenn fengu upplýsingar um skólasókn vikulega 
• Haft samband við forráðamenn vegna skólasóknar þegar nemendur voru komnir í 

skólasóknareinkunnina  8 og voru aðgerðir ákveðnar í framhaldi af því 
• Aðhaldsblað í skemmri eða lengri tíma 
• Gerðir samningar við nemendur og forráðamenn um skólasókn og hegðun. Í kjölfarið gat verið um 

afskriftir stiga að ræða  
• Fundað  reglulega með foreldrum og nemanda 
• Leitað aðstoðar sálfræðinga, námsráðgjafa o.fl. sérfræðiaðila 
• Settir fastir tímar hjá námsráðgjöfum 
• Gerðar einstaklingsnámskrár/áætlanir 
• Umsjónarkennarar, stjórnendur, foreldrar og nemendur sátu samráðsfundi 
• Skólaganga nemenda stöðvuð tímabundið 
• Mál tekin fyrir á nemendaverndarráðsfundum 
• Málum  vísað til félagsmálayfirvalda/skólaskrifstofu Garðabæjar. 



Markmið næsta skólaárs 
Halda áfram að vinna að bættri skólasókn nemenda og ástundun Auka þarf enn frekar samvinnu við 
forráðamenn, stuðningsaðila og sérfræðinga  þar sem umsjónarkennarinn er lykilaðili. Styðja þarf við vinnu 
umsjónarkennara með markvissum hætti. Bregðast þarf strax við með umsjónarkennurum þegar út af ber hvað 
varðar skólasókn nemenda og/eða ástundun. Festa þarf marklínur og vinnuferla betur í sessi. Auka þarf 
ábyrgð foreldra og nemenda þegar kemur að skólasókn nemenda Ganga þarf fast eftir því að forráðamenn 
tilkynni strax veikindi eða leyfi nemenda svo hægt sé að halda enn betur utan um skráningu fjarvista.  
Taka þarf fastar á umgengni nemenda og hegðun í sameiginlegu rými skólans 

 
Tillögur til úrbóta eru m.a að: 

• Senda staðlað áminningarbréf til forráðamanna og nemenda þegar nemandi er kominn með 7 í 
skólasóknareinkunn 

• Auka samskipti skóla og forráðamanna 
• Hafa vinnuferli skýr og sjáanleg 
• Fá nemendur til samstarfs um bætta umgengni t.d. með samráðsfundum og stofnun nefnda. 
• Deildarstjóri fundi reglulega með umsjónarkennurum þar sem farið er yfir stöðu hverrar bekkjardeildar. 

 
Við færum starfsfólki Garðaskóla þakkir fyrir gott samstarf á liðnu skólaári. 

 
 
 
 

Garðabæ í júní 2005 
deildarstjóri 7. og 8. bekkja Helga María Ólafsdóttir,  

deildarstjóri 9. bekkjar Hafdís Bára Kristmundsdóttir, 
deildarstjóri 10. bekkjar Ingibjörg Anna Arnarsdóttir. 

  
 



Ársskýrsla  
fagstjóra í dönsku  

Kennarar í dönsku voru Auður Sigurðardóttir, Bergljót Böðvarsdóttir, Harpa Björnsdóttir, Hafdís Bára Krist-
mundsdóttir, Jóhanna Jakobsdóttir, Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir, Jón Ólafsson, Thomas R. Madsen og 
Vigdís Thordarson. 
 
Jón Ólafsson fór í veikindaleyfi á vorönn og var Jóhanna Jakobsdóttir ráðin til að leysa hann af það sem eftir 
lifði skólaárs. 
 
7. bekkur 
Kennarar: Auður, Kristjana, Vigdís. 
Kennslustundir voru þrjár á viku. Námsefnið Klar parat… hefur verið notað í nokkur ár með ágætum árangri. 
Námsefnið hentar mjög vel sem byrjendaefni en það byggir að stórum hluta á hlustunarefni sem er mjög 
mikilvægt í byrjendakennslu. Eins og undanfarin ár hafa flestir nemendur verið vinnusamir og sýnt dönsku-
náminu áhuga. Sú nýbreytni var tekin upp að nemendur í 7. bekk tóku munnlegt próf að vori og gekk það 
mjög vel.  
 
8. bekkur 
Kennarar: Bergljót, Hafdís, Kristjana. 
Kennslustundir voru fjórar á viku eins og á síðasta ári. Námsefnið Vi ses! er á margan hátt mjög gott en er 
þó töluvert þyngra en námsefni 7. bekkjar. Til að brúa þetta bil hafa dönskukennarar útbúið námsefni sem 
notað er í upphafi haustannar eins og gert hefur verið með ágætum árangri í nokkur ár. Mjög margir 
nemendur í 8. bekk stóðu sig með mikilli prýði í dönsku á kennsluárinu. 
 
9. bekkur 
Kennarar: Auður, Bergljót, Harpa, Kristjana, Thomas. 
Kennslustundir voru fjórar á viku og var boðið upp á nám í hægferð, miðferð og hraðferð. Reynt er að koma 
til móts við þarfir sem flestra og voru nokkrir nemendur með aðlagað námsefni. Í haust kom út nýtt námsefni 
fyrir 9. bekk sem lengi hefur verið beðið eftir. Námsefnið höfðar vel til unglinga en því verður ekki neitað að 
hluti af efninu er nokkuð þungt. Nemendur í 9. bekk unnu einnig þemaverkefni sem tengist íþróttum og gekk 
það nokkuð vel. Því miður eru of margir nemendur í árganginum sem hafa sýnt slakan námsárangur í 
dönsku og verða óvenju margir nemendur í hægferðum á næsta kennsluári. 
 
10. bekkur 
Kennarar: Auður, Bergljót, Jón/Jóhanna, Thomas. 
Kennslustundir voru fjórar á viku og var boðið upp á nám í hægferð, miðferð og hraðferð. Að auki voru 
nokkrir nemendur með aðlagað námsefni. Nemendur unnu áfram með Superdansk sem þeir byrjuðu á í 9. 
bekk. Eins og undanfarin ár settu samræmdu prófin mark sitt á kennsluna í 10. bekk. Mikil áhersla var lögð 
á að þjálfa hlustun og ritun en það hefur sýnt sig á undanförnum árum að þessir þættir hafa komið hvað 
verst út á samræmdum prófum. Þrátt fyrir að vorönnin hafi verið styttri en oft áður var reynt að brjóta upp 
kennsluna. Haldin var ljóðasamkeppni þar sem að tveir og tveir nemendur sömdu ljóð um ákveðið viðfangs-
efni. Nemendur áttu síðan að skila ljóðunum á veggspjöldum. Skemmst er frá því að segja að þetta tókst 
með miklum ágætum. Á skemmtikvöldi sem haldið var með nemendum og forráðamönnum þeirra voru veitt 
þrenn verðlaun fyrir bestu ljóðin og lásu sigurvegararnir upp ljóðið sem var í fyrsta sæti. Veggspjöld með 
ljóðunum voru hengd upp á veggina umhverfis gryfjuna og setti það mikinn svip á skemmtikvöldið. Eftir að 
samræmdum prófum lauk var átak í munnlegri dönsku og var í fyrsta sinn prófað í munnlegri færni í 10. 
bekk.   
 



Ýmislegt 
Að sjálfsögðu hafði verkfall kennara áhrif á dönskukennsluna. Einhverjir nemendur notuðu verkfallið til 
náms en þeir voru í algjörum minnihluta. Kennarar reyndu að halda sínu striki en ekki var mögulegt að 
fara yfir jafn mikið námsefni og gert hefur verið á undanförnum árum. Kennsluáætlunum var breytt og 
þurfti að skera niður töluvert af efni. Þetta varð til þess að minna var um en oft áður að hefðbundin 
kennsla væri brotin upp, sem er miður. 
 
Vorönnin var á margan hátt erfið, bæði kennurum og nemendum. Í ársskýrlsu frá því í fyrra lýsi ég yfir 
ánægju minni með það fyrirkomulag að vorpróf í Garðaskóla séu höfð á sama tíma og 10. bekkingar 
þreyta samræmd próf. Reynslan í ár var önnur og reyndist mjög erfitt að halda nemendum að námi eftir 
að prófum lauk. Kennarar í dönskudeildinni voru tilbúnir með gott skipulag til að vinna eftir fram að 
skólalokum en því miður var margt sem að kom í veg fyrir að hægt væri að fylgja áætlunum.  
 
Ýmsar uppákomur voru síðustu kennsludagana sem að slitu í sundur vinnutímann. Nemendur fóru m.a. í 
ferðalög en allstór hópur var eftir í skólanum. Það getur reynst erfitt að halda uppi kennslu hjá þeim 
nemendum sem heima sitja meðan aðrir eru í skemmtiferð.  Ef til vill mætti íhuga hvort ekki væri hægt 
að skipuleggja val þegar ferðalög standa fyrir dyrum þ.e. nemandi velur að fara í ferðalag eða velur að 
vinna ákveðið verkefni sem gæti verið þverfaglegt. Það skapar að sjálfsögðu aukna vinnu fyrir kennara  
og til að það gangi upp þarf að fá fólk til að skipuleggja þessa daga með góðum fyrirvara.  
 
Töluverð brögð voru af því í vor að beðið væri um leyfi fyrir nemendur. Því miður virðist sá misskilningur 
vera í gangi hjá mörgum nemendum og forráðamönnum þeirra að öllu skólastarfi sé lokið eftir að hinum 
eiginlegu vorprófum lýkur. Með einhverjum ráðum þurfum við að koma þeim skilaboðum til 
forráðamanna að það sé hægt að halda uppi skólastarfi eftir próf. Við þurfum að mæta vel skipulögð til 
leiks og auðvelt er að vera með annars konar námsmat á þeim verkefnum eða viðfangsefnum sem að 
nemendur vinna þessar síðust vikur kennsluársins. Það kom sér illa fyrir dönskudeildina að margir 
nemendur úr 10. bekk fóru í leyfi fljótlega eftir að samræmdum prófum lauk. Það skapaði aukna vinnu 
fyrir kennara að prófa þessa nemendur í hlustun og munnlegri færni áður en að þeir yfirgáfu skólann en 
það hefur verið til siðs í dönskudeildinni að leggja slík próf fyrir síðustu kennsudagana. 
 
Dönskudeildinni voru úthlutaðir tímar til að bæta upp kennslutap vegna verkfalls kennara. Í upphafi 
vorannar var nemendum í 10. bekk boðið upp á aðstoð við heimanám, einu sinni í viku. Keyptir voru 
geislaspilara með heyrnatólum og stóð nemendum til boða að koma og æfa sig í hlustun en sá þáttur 
hefur reynst mörgum nemendum erfiður. Því miður nýttu nemendur illa þessa tíma og voru þeir lagðir 
niður eftir nokkrar vikur. Einnig var boðið upp átak í ritun tvo mánudaga í röð. Fyrra námskeiðið sóttu 
rúmlega 20 nemendur sem var minni aðsókn en við áttum von á en gekk engu að síður mjög vel. Mun 
fleiri nemendur skráðu sig á seinna námskeiðið og gekk það einnig mjög vel. Daginn fyrir samræmda 
prófið í dönsku var boðið upp á upprifjunarnámskeið og skráðu sig mjög margir nemendur í þessa tíma. 
Því miður var hópur nemenda áhugalaus og truflaði það sem fram fór. Það var samdóma álit þeirra 
fjögurra kennara sem komu að námskeiðinu að ekki væri heppilegt að hafa upprifjunarnámskeið daginn 
fyrir próf. Reynslan frá þeim námskeiðum sem að við héldum sýnir að nemendur voru mun áhugasamari 
á fyrri námskeiðunum. 
 
Árangur á samræmdum prófum í dönsku var ágætur. Meðaleinkunn var töluvert yfir landsmeðaltal og 
megum við vel við una. En alltaf má gera betur og ætlum við að hefja næsta skólaár með ritunarátaki en 
það er sá liður sem að reynist nemendum oft hvað erfiðastur.  

 



Að lokum 

Í skýrslum undanfarinna ára hef ég kvartað yfir vinnuaðstöðu í dönskudeildinni. Okkur hefur verið úthlutað at-
hvarfi fyrir deildina en eins og ég hef komið inn á áður eru húsakynnin óaðlaðandi og þar er að auki mjög kalt á 
vetrum. Ég hef einnig áður minnst á nauðsyn þess að í þeim kennslustofum sem að kennd eru tungumál þurfa 
að vera landakort.  
 
Það er einkar bagalegt fyrir okkur sem að kennum á annarri hæðinni hversu langt er í prentara og ljósritunar-
vélar. Ef svo óheppilega vill til að kennara vanti t.d. ljósrit tekur allt of langan tíma að bjarga málunum.  
 
Töluvert hefur verið keypt af dönsk-íslenskum orðabókum á undanförnum árum og er það vel en okkur vantar 
fleiri íslensk-danskar orðabækur. Á síðasta ári var keypt eitthvað af léttlestrarbókum til að fjölga eintökum í 
bekkjarsettum sem að þegar eru til því að árlega glatast eitthvað af bókum. Mikil þörf er á að auka við úrval létt-
lestrabóka fyrir alla aldurshópa. Á árinu fékk dönskudeildin nokkra ferðageislaspilara til afnota. Á næsta 
kennsluári geta nemendur fengið aðgang að þessum tækjum ásamt hlustunarefni í dönsku á bókasafni skólans.  
 
Starfið í dönskudeildinni hefur á margan hátt gengið vel. Fagfundir voru haldnir reglulega en að mati undir-
ritaðrar gefst oft ekki nægilegur tími til samstarfs. Starfið er í nokkuð mótuðum skorðum og alltaf er reynt að hafa 
augun opin fyrir nýjungum. Eins og áður er getið þurfti að breyta kennsluáætlunum en kennslufyrirkomulagið var 
þó nokkuð svipað og verið hefur undanfarin ár. Kennt er í lotum í öllum árgöngum og lýkur hverri lotu með e-u 
námsmati og hefur það fyrirkomulag reynst ágætlega. Í byrjun eða lok hverrar lotu er oft reynt að brjóta 
kennsluna upp með t.d. þemavinnu.  
 
Á undanförnum árum hafa verið ör mannaskipti í dönskudeildinni og hefur það skapað vissan vanda. Á næsta 
ári sjáum við fram á breytingar þar sem að eingöngu kennarar með reynslu af dönskukennslu koma til með 
kenna fagið. Að sjálfsögðu þarf að vera viss endurnýjun í hópi kennara en stöðugleiki er það sem að við þurfum 
nú.  
 
Sem fyrr er markmið okkar dönskukennaranna að glæða áhuga nemenda á dönsku með sem fjölbreyttustu 
kennsluaðferðum. Á næsta kennsluári er stefnt af því að leggja enn meiri rækt við munnlega þáttinn í kennslunni 
en gert hefur verið. Fyrirhugað er að einhverjir af kennurum deildarinnar sæki námskeið í haust til að kynna sér 
nýjar leiðir í dönskukennslu sem á vonandi eftir að skila sér til nemendanna. 
 

 
Garðabæ í júní 2005 

Bergljót Böðvarsdóttir, fagstjóri í dönsku 
 

 
 



Ársskýrsla 
fagstjóra í ensku 

Meginmarkmið enskukennslu í Garðaskóla er að nemendur verði góðir málnotendur sem geta notað tungumálið 
heima, erlendis og til frekara náms.  
 
Kennarar: Anna Eyvör Ragnarsdóttir, Halla Thorlacius, Heiðbjört Kristjánsdóttir, Ingibjörg Anna Arnarsdóttir og 
Sigurður Stefán Haraldsson. Að venju einkenndist starfið innan deildarinnar af góðri samvinnu. Kennsluáætlanir, 
prófagerð, námsmat og umræður um það sem betur má fara voru á dagskrá á vikulegum fagfundum. Boðið að 
upp á aðstoð við heimanám 3 sinnum í viku.  
 
Enskukennarar á Íslandi hafa ekkert val um hvaða grunnbækur þeir kenna, nú er aðeins einn bókaflokkur sem 
er til úthlutunar frá Námsgagnastofnun. Þessi bókaflokkur er ekki alslæmur, en hann er saminn fyrir alþjóða-
markað og hentar því ekki nægilega íslenskum nemendum, Kennslubækurnar einkennast af alltof stuttum og lítt 
krefjandi textum, einföldum hlustunaræfingum, stuttum talæfingum og á tíðum einföldum orðforða. Það kostar 
enskukennara í öllum árgöngum ómælda vinnu að útbúa og safna saman verkefnum sem hæfa meirihluta þess 
nemendahóps sem þeir kenna og þá eru ekki taldir með þeir sem þurfa sérverkefni, ýmist vegna slakrar 
kunnáttu eða forskots í námi.  Til að reyna að leysa þetta vandamál var í byrjun skólaársins tekin upp sú nýjung 
að útbúa hefti (English Extra) í öllum árgöngum, þar sem fram kom nákvæm kennsluáætlun fyrir hverja viku, 
ásamt prófum og skilaverkefnum. Í hverju hefti voru ýmis verkefni tengd hlustun, lestri og málfræði sem 
nemendur þurftu að vinna auk kennslubókar og vinnubókar. Þessi nýbreytni þótti takast ákaflega vel, þó auð-
vitað verði heftin endurskoðuð í ljósi reynslunnar fyrir næsta skólaár.  
 
Nemendur lásu einnig léttlestarbækur, oft ásamt upplestri af hljómbandi og unnu verkefni í tengslum við hverja 
bók. Það hefur löngum verið erfitt að finna hlustunarefni við hæfi, einkum fyrir 9. og 10.bekk, enda er slíkt efni 
ekki til fyrir íslenska nemendur. Myndbönd  fyrir nemendur með ensku sem erlent mál virðist vera skásti 
kosturinn og vonandi finnst slíkt efni sem við getum keypt fyrir næsta skólaár. Einnig höfum við getað nýtt DVD 
þar sem nemendur bæði hlusta og lesa um leið og þeir vinna verkefni þar að lútandi.  
 
Tungumál eru samskiptatæki en því miður vantar okkur tilfinnanlega góðar bækur með talæfingum, ekki síst í 9. 
og 10.bekk, einnig þurfum við að kaupa fleiri léttlestrarbækur og bækur ætlaðar unglingum, því lestur á hinu 
erlenda tungumáli þjálfar ekki aðeins tilfinningu fyrir málinu heldur bætir einnig orðaforða, málfræðikunnáttu og 
stafsetningu. 
 
7. bekkur  
Þrjár kennslustundir á viku. Kennarar: Anna, Halla og Heiðbjört .  
Stór hópur nemenda í 7.bekk stóð sig frábærlega, bæði hvað varðar vinnu í kennslustundum og heima. En því 
miður eru einnig nemendur í þessum árgangi sem koma í Garðaskóla með litla tilfinningu fyrir málinu. Að mati 
kennara þarf að hlúa sérstaklega að þessum nemendum í smærri hópum og þá lítum við einkum til heimanáms-
aðstoðartímanna.  Því miður tókst okkur ekki að finna tíma fyrr en að skóladegi loknum og það er einfaldlega 
staðreynd að nemendur sem eiga undir högg að sækja í námi hafa oft ekki úthald til að nýta sér aukatíma sem 
eru í boði seinni hluta dags. Það er mat enskukennara að best væri að veita þessum nemendum aðstoð innan 
sérkennslunnar eða í námsveri skólans. Námsverið hefur bæði takmarkað pláss og kennslustundir og því hafa 
íslenska og stærðfræði forgang en aðrar námsgreinar mæta afgangi. Enskukennarar hafa farið þess á leit að 
reynt verði að sinna þessum nemendum sérstaklega næsta skólaár. 
 
8. bekkur 
Þrjár kennslustundir á viku. Kennarar: Halla, Heiðbjört og Sigurður. 
Hjá 8. bekk gildir það sama og í 7. bekk, margir stóðu sig vel, og sinntu náminu af alúð, sem sést kannski hvað 
best á hve margir nemendur sóttu um flugferð á næsta ári. Rétt eins og í 7. bekk reyndist oft erfitt að samræma 
heimnámstímana og skólatíma þeirra sem eiga í erfiðleikum með enskunámið. En þeir nemendur sem mættu 
reglulega í heimanámsaðstoð, tóku góðum framförum.  



9. bekkur 
Fjórar kennslustundir á viku. Kennarar; Anna, Halla, Heiðbjört og Sigurður. Í 9. bekk voru flugferð(þeir 
nemendur sem taka 9. og 10. bekk saman), hraðferð, miðferð, hægferð og hægferð í sérkennslu. 
 
Eins og verið hefur bent á í ársskýrslu s.l. tvö ár, eru í þessum árgangi nemendur sem standa sig mjög vel 
en um leið of stór hópur nemenda sem sinnir ekki náminu sem skyldi. Alltof mörgum verkefnum var skilað 
seint eða illa, þrátt fyrir viðvaranir um slaka stöðu einstakra nemenda m.a á foreldrafundum og eftirgangs-
semi í tímum. Eftir annarskiptin í febrúar fengu foreldrar í einum hópi miðferðarnemenda tölvupóst um 
heimanám eftir hverja kennslustund. Foreldrar sem tjáðu sig um þessa tilraun tóku henni vel og lögðu sig 
fram um að börn þeirra ynnu heima og skiluðu á réttum tíma. Í ljós kom að flestir þeir nemendur sem áttu 
foreldra sem sinntu þessum skilaboðum tóku framförum. En þessi tilraun segir líka að þrátt fyrir nákvæmar 
kennsluáætlanir þarf sífellt að minna nemendur og foreldra á það sem að skólanum snýr. Í þessum árgangi 
eru nemendur sem þurfa frekari námsaðstoð og þar gæti sérkennslan komið til móts við óskir ensku-
kennara um að þeir geti sinnt þessum nemendum í námsveri.  
 
Í 9. bekk fékk flugferðarhópurinn, eftir reglugerðarbreytingu frá Menntamálaráðuneytinu, að þreyta sam-
ræmt próf. Margir fengu ágætis einkunn, en þó má búast við að einhverjir láti sér nægja 8-9, í stað þess að 
freista þess að fá hærri einkunn með því taka prófið (aftur) eftir 10. bekk. Tveir áfangar voru í vali fyrir 9. og 
10.bekk en það voru enska og upplýsingatækni, þar sem lögð er áhersla á lestur og ritun tengda tölvufor-
ritum og netinu og skemmtilestur þar sem nemendur lesa óstyttar skáldsögur og smásögur og vinna verk-
efni út frá þeim. Báðir þessir áfangar hafa sannað sig og verða þróaðir frekar á næsta skólaári 
 
10. bekkur 
Satt best að segja hefur skólaárið, ekki síst í 10. bekk, einkennst af nokkrum losarabrag, að hluta til er 
eflaust um að kenna löngu verkfalli kennara í haust en það er ekki eina skýringin. Eftir því sem ofar dregur í 
skólakerfinu (og það virðist líka eiga við framhaldsskólastigið) verða nemendur fullvissari um að þeir séu 
svo góðir í ensku að þeir þurfi lítið sem ekkert að leggja á sig til að verða góðir í tungumálinu. Blaðagreinar 
um að þjóðin sé að verð tvítyngd ýtir undir þá skoðun. Því miður er þetta ekki rétt. Flestir nemendur skilja, 
sem betur fer ensku þokkalega en það gerir þá ekki sjálfkrafa að góðum málnotendum. Það að skilja 
meginatriði þegar hlustað er á erlent tungumál er ekki það sama og geta tjáð sig á lipru, máli með fjölbreyti-
legum orðaforða, hvort sem um er að ræða  talað eða ritað mál. 
 
Niðurstaða samræmds prófs í ensku kom ekki á óvart, þó vissulega væru það vonbrigði að ná aðeins með-
altali skólanna í Reykjavík. Að hluta til er skýringin sú að óvenjulega margir nemendur í þessum árgangi 
tóku samræmt próf í með góðum árangri í 9.bekk sem telst ekki með í þessu meðaltali. Við getum vissu-
lega glaðst yfir  því að einungis 8% nemenda fengu einkunn undir 5,0 og að venju erum við vel undir lands-
meðaltali hvað það varðar. En of margir nemendur sýndu ekki sitt besta  á þessu prófi sem m.a sést á því 
að enginn nemandi í 10. bekk fékk einkunnina 9.5 (aðeins einn nemandi á öllu landinu fékk 10). Það sem 
er meira sláandi er að of margir nemendur  fengu lægri skólaeinkunn,og  það sýnir að þeir hafa heldur ekki 
verið að leggja sig fram í skólanum. 
 
Undanfarin ár hefur verið samstarf milli Garðaskóla og FG í svokölluðu fjölbrautavali, fyrir þá nemendur 
sem hafa lokið grunnskólaprófi og stundum samræmdu prófi í 9.bekk. Nemendur þurfa að ná einkunninni 
7.0 til að fá námið metið í FG. Í framhaldi af þessu hefur nemendum sem hafa búið í enskumælandi landi 
og sýnt góða kunnáttu í málinu einnig staðið til boða að taka ensku 203 í fjarnámi. Reynslan sýnir að það 
þarf að halda vel utan um þessa fjarnemendur m.a. með því að láta þá til að sinna fjarnáminu í skólanum 
t.d. hjá kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni. Fjarnám krefst sjálfsaga sem er ekki endilega sjálf-
sagður hjá nemendum á þessum aldri. Þetta er eitt af því sem við þurfum að skipuleggja betur. 
 
Að venju er starfið í enskudeild Garðaskóla í sífelldri endurskoðun. Það er margt sem við viljum breyta en 
vitum um leið að tekur sinn tíma. Þar efst á blaði er að henda út hinum mjög svo takmörkuðu kennslu-
bókum, endurskoða heftið English Extra í hverjum árgangi, að hafa tíma til að útbúa námsefni og skipu-
leggja námið í heild sinni svo það hæfi betur þörfum einstaklingisins. Í dag er þetta kallað einstaklings-
miðað nám en þar sem nám hlýtur alltaf að vera undir hverjum og einum komið viljum við heldur kalla þetta 
einstaklingsmiðaða kennsluhætti.  



Á óskalista enskukennara skólans er m.a. 
-Fleiri léttlestrarbækur/óstyttar bækur ætlaðar unglingum og áhugasviði þeirra. 
-Gott hlustunarefni(ef það er til). 
-Að kaupa eða útbúa talæfingar við hæfi. 
-Að fá tíma t.d í námsveri á skólatíma, þar sem enskukennarar geta sinnt 
nemendum sem eiga í erfiðleikum með enskunámið. 

-Að geta sinnt enn betur nemendum sem hafa búið í enskumælandi landi. 
-Að fagstjóri fái kennsluafslátt til að geta sinnt betur innra starfi deildarinnar. 

 
Ef litið er til næsta skólaárs, þá hafa enskukennarar ákveðið að þróa frekar þær hugmyndir sem við viljum koma 
í framkvæmd. Við ætlum að halda því sem vel hefur tekist en um leið að reyna að brjóta upp kennsluna og von-
andi um leið að gera nemendur ábyrgari fyrir eigin námi. Við viljum kennsluhætti þar sem nemandinn er gerandi, 
þar sem hann vinnur með tungumálið, metur reglulega eigin stöðu og reynir að gera sér grein fyrir því hvernig 
hann sjálfur getur náð betri árangri.Þetta ætlum við að gera með þemanámi  og/eða  einhverskonar lotunámi 
a.m.k. í 9. og 10. bekk. 
 
Við gerum okkur fyllilega grein fyrir því að þessum markmiðum verður ekki náð á einu skólaári en vonumst til 
þess að geta þróað þessar hugmyndir frekar. Okkur skortir ekki sýn í kennslu og því síður hugmyndir, við 
þurfum fyrst og fremst tíma til að skipuleggja, prófa og þróa þá kennsluhætti sem við höfum verið að reyna að 
innleiða undanfarin ár.  
 
 

 
Garðabæ í júní 2005 

Halla Thorlacius, fagstjóri í ensku. 



Árskýrsla fagstjóra  
í textílmennt og smíði  

Kennarar 
Guðrún Björk Einarsdóttir, fatasaumur og textílmennt í öllum árgöngum, Hafdís Bára Kristmundsdóttir, fata-
saumur og textílmennt í öllum árgöngum, Jóhann Örn Héðinsson, smíði í öllum árgöngum. 
 
Kennslustundafjöldi 
Tvær stundir á viku hjá öllum árgöngum. 7.-8. bekk var kennt hálfan veturinn en 9. og 10. bekk allt skólaárið. 
 
Starfið í textílmennt 
Haustönnin hófst með hefðbundnum upprifjunarverkefnum og kennslu á tæki og búnað. Farið var yfir grunnatriði 
í þeim tilgangi að gera nemendur sem mest sjálfbjarga. Ákveðin skylduverkefni voru lögð fyrir en nemendur fá 
að hanna þau að vissu marki sjálf. Eftir það er frjálst verkefnaval miðað við getu hvers og eins. 
 
Á skólaárinu var gerð tilraun í tveimur hópum með að kynskipta 8. bekk. Voru þá strákarnir í textílmennt fyrir jól 
og stelpurnar í smíði og svo öfugt eftir jól. Tilraunin tókst vel og er í athugun hvort því verður haldið áfram ef 
kynjahlutföll bekkjanna leyfa. Einnig gekk mjög vel með þá bekki sem voru blandaðir enda góður bekkjarandi. 
Þetta fyrirkomulag verður skoðað nánar í samráði við bekkjarkennara og unnið áfram með þarfir nemenda í 
huga.  
 
Kennsluráðgjafi i tölvufræðslu var nokkrum sinnum fenginn til að taka myndir af vinnu nemenda og fylgdi smá 
umfjöllun á heimasíðu skólans.  
 
Skólaárið litaðist nokkuð af verkfalli kennara á haustmánuðum. Það kom sér hins vegar mjög vel fyrir verk-
greinarnar að annarskiptin voru seinna en venjulega eða um mánaðarmót janúar, febrúar. Þannig vannst nægur 
tími til að ljúka verkefnum og reynt var að sníða þau að þeim tíma sem til ráðstöfunar var.  
 
Próf voru einungis verkleg próf þetta árið en skrifleg próf voru felld niður nema í 10. bekk. Nokkuð vel gekk því 
að ljúka verkefnum í 7. og 8. bekk en afköst hjá 9. og 10. bekk voru í heildina nokkuð minni en ella eins og 
vænta mátti við þessar aðstæður. Við mat á verkefnum 10. bekkjar var árangur skólaársins í heild lagður til 
grundvallar.  
 
Þrír nemendur í 9. bekk hlutu einkunnina 10 í textílmennt sem er nokkuð óvenjulegt. Þar var um að ræða óað-
finnanlega vinnu samkvæmt áætlun sem var nokkuð viðamikil miðað við tíma. Fjórir nemendur hlutu verðlaun í 
fatasaumi í 10. bekk og eru þau veitt af Kvenfélagi Garðabæjar. Viðurkenningarnar eru veittar við skólaslit. Við 
val á nemendum sem hljóta verðlaun eru skoðaðir þættir eins og sköpunarhæfileiki, sjálfstæði, vandvirkni, vinnu-
semi og áhugi. Það er mikil heiður að fá verðlaun og frábært að geta verðlaunað hæfustu einstaklingana  við 
skólaslit.  
 
Nemendur í fatasaumi unnu lokaverkefni á sviði handverks, tísku og hönnunar og kynntu í tímum. Flestir skiluðu 
lokaverkefnum en nokkrir völdu að ljúka því ekki þrátt fyrir að eftir því væri gengið. Við það lækkaði einkunnin 
sem er mjög miður.  
 
Efnt var til tískusýningar á árshátíð skólans. Við það tækifæri stigu margir á stokk í fyrst sinn og höfðu gagn og 
gaman af. Stutt kynning var á fatasaumnum á skemmtikvöldi 10. bekkjar.  
 
Kennarar í textílmennt og smíði hafa reynt að veita nemendum aðstoð utan hefðbundinnar stundarskrár. Einnig 
var uppbótarkennsla vegna áhrifa verkfalls, alls 20 kennslustundi á vorönn. Síðustu kennsluvikuna voru auka-
tímar alla daga eftir kennslu til þess að allir næðu að ljúka.  
 
 
 



Starfið í smíði 
Vetrarstarfið í smíði var fremur sundurslitið og afkastalítið í heildina þar sem verkfallið stytti önnina svo um 
munar. Nokkuð var um að nemendur ættu ósmíðaða hluti í lok vetrar. Þurfti því að hafa mikið fyrir að fá 
nemendur til að koma og ljúka verkefnum í aukatímunum sem í boði voru síðustu kennsluvikuna. Verkefnaval 
og hugmyndir voru þrátt fyrir þetta fjölbreytt og skemmtileg og er hönnun hluta að aukast með árunum sér í lagi 
í 7. og 8. bekk. Í 9. og 10. bekk gætir meiri tregðu líklega ýmist vegna ótta við viðhorf annarra eða það að eldri 
nemendur eru orðnir fastmótaðri og innilokaðri með hugmyndafrelsi en þeir yngri.  
 
Engin tækniverkefni voru lögð fyrir í vetur en unnið er að undirbúningi fyrir slíkt verkefni næsta vetur. Boðið var 
upp á smíði fyrir stúlkur. Í smíðinni var unnið með efnivið eins og málm, gler, leður, hnýtingargarn og tré.  
 
Málmsmíði fær enn stærra  hlutverk næst vetur en nú er m.a. við gerð skrautmuna. Í eldri bekkjunum verður 
járnsmíðinni einnig gert hærra undir höfði en áður með tilkomu nýrrar beygjuvélar.  
 
Tillögur til úrbóta 
Nauðsynlegt er að vinna áfram við heimasíðu í textílmennt og smíði. Þangað geta nemendur farið og sótt sér 
hugmyndir, uppskriftir, skoðað myndir af verkefnum sem unnin hafa verið og myndir úr kennslustundum. 
Síðurnar þurfa að verða góður gagnabanki fyrir kennara og nemendur.  
 
Nýir stólar eru komnir í textílstofu en skemmdir hafa verið unnar á þremur stólum sem verða settir í viðgerð. 
Ætlar undirrituð að sauma hlífar utan um alla stólana til að verja þá fyrir skemmdarvörgum og halda hreinum. 
Mikil þörf er á að endurnýja tæki og búnað í smíðastofu þar sem aðallega hefur verið um  lágmarksviðhald að 
ræða síðustu árin. Vonast er til að hægt verði að verða við óskum um endurnýjun tækja og búnaðar í smíða-
stofuna fyrir næsta skólaár. 
 
Lokaorð 
Talsverðar breytingar verða á starfi deildanna næsta vetur aðallega vegna fækkunar nemenda. Aðeins einn 
kennari verður í hvorri grein næsta vetur og verður góðs samstarfsfólks í textílmennt saknað. Vonir eru 
bundnar við að hægt verði að bjóða frjálsa valtíma utan stundarskrár í auknum mæli í samstarfi við félagsmið-
stöð. Samstarf kennara gekk vel.  
 
Það er mat undirritaðrar að mikilvægt sé að efla verkgreinakennslu við skólann sem er nauðsynleg samhliða 
bóklegu námi. Kennarar deildarinnar leggja mikla áherslu á að skapa þægilegt umhverfi til skapandi vinnu.  
 
 

Garðabæ í júní 2005 
Guðrún Björk Einarsdóttir 

fagstjóri í smíði og textílmennt 



Kennarar 
Kristján Rafn, heimilisfræði 7. og 8. bekk, valáfangar í 9. og 10. bekk. Hlíf Ragnheiður, heimilisfræði 7. og 8. 
bekk, valáfangi í 9. bekk. Tók við af Margéti í desember. Margrét, heimilisfræði 7. og 8. bekk, valáfangi í 9. 
bekk. Kenndi fram í desember. 
 
Kennsluefni: Heimilisfræði II ásamt verkefnum og uppskriftum. Verkefni og uppskriftir frá kennara. 
 
Kennslustundafjöldi 

7. bekkur.  Tvær kennslustundir á viku, hálfan veturinn. 
8. bekkur.  Fjórar kennslustundir á viku, hálfan veturinn. 
9. bekkur.  Tvær kennslustundir á viku, allan veturinn. 

10. bekkur.  Fjórar kennslustundir á viku, hálfan veturinn. 
 
Námsmat 

7. og 8. bekkur.  Símat, hver tími metinn 70%. Verkefnabók 30%. 
9. og 10. bekkur.  Símat, hver tími metinn 70%. Lokaverkefni 30%. 

 
Breytingar voru gerðar á mati í 9. og 10. bekk vegna verkfalls og færri kennslutíma. Lokaverkefni sem slíkt var 
fellt niður og einkunn gefin út frá símati 100%. Sem verður að teljast sanngjarnt. 
 
Starfið í vetur 
Haustönnin hófst eins og venjulega með nákvæmri kennslu og yfirferð á vinnusvæði, áhöldum og tækjum, 
vinnureglum, námsmati og kennsluáætlun. Nemendum er skipt í hópa, 2-4 í hópi sem vinna saman og bera 
sameiginlega ábyrgð á vinnusvæðinu, þar reynir á félagslegan þroska þeirra, sem getur verið misjafn. 
Nemendur vinna annað hvort með sameiginleg eða einstaklingsverkefni samkvæmt kennsluáætlun en fá að 
velja verkleg verkefni fjórða hvern tíma.  
 
Í verklegu verkefnunum reynir mjög á hæfni, sjálfstæði, skipulag og samvinnu nemenda sem getur gengið 
misjafnlega, sérstaklega við þrif og frágang. Oftast gengur samvinnan mjög þó vel eða nokkuð vel, sem skiptir 
miklu máli svo sett markmið náist og þó sérstaklega frágangur þar sem (7. og 9.) einungis eru tvær kennslu-
stundir í röð. Markmiðið í verklegu verkefnunum er að undirbúa-elda-borða og ganga frá vinnusvæðinu áður 
en næsti tími og hópur hefst eða mætir. Verður stundin á milli hópa þá oft ansi lítill og svolítið stressuð fyrir 
kennarana því undirbúa þarf fyrir næsta hóp sem er alltaf annar árgangur og með önnur verkefni. Af þessum 
sökum verður viðvera kennarana í kennslustofunni oftast stanslaus, án hlés og samneytis við aðra kennara og 
starfsmenn skólans, sem er miður eða hvað finnst yður? 
 
Verkfallið á haustmánuðum setti mark sitt töluvert á kennsluna og þurfti að hagræða verkefnum aðeins eins 
og gefur að skilja, sem kom þó ekki að mikilli sök. Við urðum vör við töluvert ójafnvægi hjá vissum hópi 
nemenda, eftir verkfall, sem lýsti sér í óróleika, skipulagsleysi og hávaða en lagaðist þegar leið frá. Miður var 
að gagn og gaman vikan var felld niður sem lífgar svo um munar upp á skólalífið. Mætti hafa fleiri slíkar, haust 
og vor. 
 
Einkunnargjöf var að mestu eins og venjulega nema lokaverkefni (30%) í 9. og 10. bekk voru felld niður og í 
staðin hafður venjulegur kennslutími, sem urðu þá að einskonar uppbótartímum vegna verkfalls. Var því 
einungis stuðst við símat (70%, sem varð 100%) við einkunnargjafir hjá þessum tveimur árgöngum.  
 
Framtíðarsýn 
Mikill áhugi er á að koma upp heimasíðu í heimilisfræði og matreiðslu, sem oft hefur verið íað að við tölvu-
deildina okkar og er Guðrún Björg boðin og búin til aðstoðar. Þar má koma fyrir uppskriftum, myndum af 
matarréttum og úr tímunum og fl. Gagnabanki fyrir kennara, nemendur og aðra. 

Árskýrsla fagstjóra  
í heimilisfræði  



Gaman væri að koma á þverfaglegu samstarfi með ensku og dönskudeildum, sem að ég held að myndi einungis 
lífga upp á kennsluna. Veit ég að einhver áhugi er fyrir hendi þar. Einnig mætti fara á netið og sækja efni til að 
nota í slíku samstarfi. Auka þarf kennsluefni af DVD/VHS, tengt heimili, heimilishaldi, hreinlæti, matvælavinnslu 
og matreiðslu. Ýmislegt efni er til sem þarf að nálgast. 
 
Ég held og er nokkuð viss um að fleiri námskeið (Gagn og gaman) væru góð, gagnleg og áhugaverð fyrir  bæði 
nemendur og kennara til að lífga upp á og brjóta upp skólastarfið og auka við þekkinguna og gera fólk víðsýnna. 
Ein vika að hausti og ein vika að vori t.d. dagarnir eftir samræmdu prófin sem eru eitthvað svo í lausu lofti fyrir 
svo marga. Lítið mál er að búa til námskeið sem tengjast heimilisfræði, matreiðslu og bakstri. Af nógu er að 
taka. 
 
Nú þegar verið er að byggja nýtt mötuneyti fyrir nemendur er gullið tækifæri á að tengja saman atvinnulíf og 
kennslu t.d. í 9. og 10. bekk. Já eða í 8. bekk. Þetta gæti verið hluti af valáfanga. Ég veit samkvæmt fyrri reynslu 
að nemendur kunna svo sannarlega að meta slíka tengingu, hafa gaman af og finnst slíkt spennandi 
 
Endurnýjun og úrbætur 
Endurnýja þarf eitthvað af handverkfærum, sumt er horfið, annað ónýtt eða lélegt. Þetta á sérstaklega við um 
potta og pönnur, ofnplötur og eitthvað af smærri handverkfærum sem kosta ekki mikið. Stólarnir sem nemendur 
sitja á eru vægast sagt ógeðslegir og þarf endilega að fá nýja sem þola töluvert hnoð og matarslettur. 
 
Kennslubækur eru orðnar frekar slitnar og sjúskaðar og er endurnýjun óhjákvæmileg. Athuga og skoða þarf nýtt 
kennsluefni sem er í mótun eða komið að ég held. Þetta á sérstaklega við um 8. bekk. Innréttingar í heimilis-
fræðieldhúsi eru orðnar mjög slitnar og gamlar, úrbóta er þörf.  Endurhönnun á eldhúsinu væri ekki vitlaus um 
leið. Því fyrr því betra, ekki eftir neinu að bíða. 
 
Lokaorð 
Einhverjar breytingar verða á kennslunni næsta haust vegna fækkunar nemenda við skólann. Mér sýnist að 
þetta komi ekki svo mikið niður á okkar kennslu, en eitthvað að sjálfsögðu. Þá er gullið tækifæri að auka valið 
með skemmtilegum breytingum og möguleikum t.d. mötuneyti og/eða opin smiðja með öðrum verklegum 
greinum.  
 
Ég held að mikilvægt sé að auka möguleika og val nemenda í verklegum greinum við skólann. Við viljum skapa 
þægilegt umhverfi og góðan vinnuanda í heimilisfræðinni. 
 
 

Garðabæ í júní 2005 
 

Kristján Rafn Heiðarsson, fagstjóri í heimilisfræði. 
 



Kennarar 
Fjölmennur hópur kom að íslenskukennslu þetta skólaár, þ.e.Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir, Ásta Sölvadóttir, 
Bryndís Garðarsdóttir, Guðrún Ingibjörg Karlsdóttir, Guðrún Valgerður Ásgeirsdóttir, Hólmfríður Þórisdóttir, 
Kristín Sigurleifsdóttir, Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, Ásta Sölvadóttir, Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og Ýr Þórðar-
dóttir. Ásta Sölvadóttir kom úr ársleyfi í byrjun desember. Guðrún Ingibjörg hætti störfum um áramót. Fjórir aðrir 
kennarar hætta störfum núna í lok skólaárs. Forföll kennara voru mikil í vetur. Kemur það óhjákvæmilega niður á 
starfi þeirra kennara sem ítrekað sinna kennslu í tveimur kennslustofum eða taka að sér forfallakennslu jafnvel í 
hádegishléi sínu. Æskilegt væri að finna lausn á vandamálum sem skapast vegna forfalla á annan hátt en að 
auka álag á aðra kennara í deildinni.  
 
Fagfundir 
Fagfundir voru haldnir einu sinni í viku. Á fagfundum fer fram mikilvæg umræða um íslenskukennslu, skipulag 
og starfshætti og á þeim bera kennarar saman bækur sínar. Í ljósi þess hve deildin er stór og fjölmenn þyrfti að 
ætla mun meiri tíma til fundahalda.  

 
Vinnuaðstaða 
Engin námsgrein í skólanum hefur jafn margar kennslustundir og íslenska. Ekki síst þess vegna leggja íslensku-
kennarar áherslu á námsumhverfi þar sem nemendum og kennurum líður vel og þar sem hægt er að vinna að 
fjölbreyttum viðfangsefnum. Úrval bóka og tímarita þarf að vera aðgengilegt nemendum og auðvelt að hengja 
upp á veggi margs konar veggspjöld sem nemendur útbúa. Þá þurfa nemendur nægilegt rými til að þeir geti 
unnið að sameiginlegum viðfangsefnum. Nokkuð skortir á að þær kennslustofur sem ætlaðar eru til íslensku-
kennslu gefi kost á svona umhverfi. Eins og oft hefur verið bent á er aðstaða á vinnuherbergi íslenskukennara 
einnig langt frá því að vera fullnægjandi. Herbergið er lítið og loftræsting léleg.   

 
Handbóka- og tækjaeign 
Tækjakostur íslenskudeildarinnar þarfnast nokkurrar endurnýjunar. Margir myndvarpar eru farnir að eldast. 
Myndbandsupptökutækið er komið til ára sinna og fóturinn sem fylgdi tækinu löngu horfinn. Sjónvarp, mynd-
bandstæki, tölva, skjávarpi, hátalarar fyrir fartölvu og ræðupúlt þyrftu að vera í hverri stofu. Einnig þyrfti að festa 
kaup á hljóðnema sem tengja má við segulband. Auka þyrfti aðgengi nemenda að tölvum og setja upp villuleitar-
forrit í þær allar. Handbókasafn deildarinnar hefur aukist undanfarin ár en enn vantar töluverðan fjölda af orða- 
og uppflettibókum, einkum samheitaorðabækur og málshátta- og orðtakasöfn.  
 
Hópaskipting  
Í 9. og 10. bekk var nemendum raðað í hægferð, miðferð og hraðferð auk flugferðar í 9. bekk og fjölbrautaá-
fanga í 10. bekk. Nemendur í flugferð luku við námsefni tveggja ára og bauðst nú í þriðja sinn að taka samræmt 
próf með 10. bekk. Nokkuð stór hópur nemenda nýtti þetta tækifæri og stóð sig áberandi vel. Í 10. bekk luku 29 
nemendur íslenskuáfanga á framhaldsskólastigi. Fjöldi nemenda í hverjum hópi í 7. og 8. bekk var ásættan-
legur. Hins vegar voru margir hópar í 9. og 10. bekk allt of stórir.  
 
Valáfangar 
Þrír valáfangar voru í boði í 9. og 10. bekk síðastliðið skólaár; ritun og stafsetning, lestur og framsögn og goðaf-
ræði. Þessi kennsla gekk vel. Næsta vetur verður aðeins kenndur einn valáfangi; málfræði- og stafsetningar-
grunnur. 
 
Kennsluáætlanir 
Undanfarin ár hefur mikil vinna verið lögð í gerð kennsluáætlana í íslensku. Markmiðið með þeim er margþætt. 
Ekki síst er þeim ætlað að auka ábyrgð og stjórn nemenda á eigin námi. Tvenns konar kennsluáætlanir eru 
notaðar, annars vegar yfirlit yfir heila önn og hins vegar vikuáætlanir. Vikuáætlanir voru notaðar í 10. bekk frá 
áramótum en í öðrum bekkjum þegar nær dró vori. Foreldrum var kynnt þetta fyrirkomulag í tölvupósti og lýstu 
margir þeirra ánægju sinni með það. Hægt er að nálgast kennsluáætlanir íslenskudeildarinnar á Málgarði, vef  
móðurmálskennslunnar í Garðabæ.  

Ársskýrsla  
fagstjóra í íslensku  



Námsmat og námsárangur 
Námsmat var með hefðbundnu sniði á haustönn og í samræmi við áherslur í aðalnámskrá grunnskóla voru 
notaðar fjölbreyttar aðferðir við það. Námsmat á vorönn var hins vegar með öðru sniði en vanalega þar sem próf 
voru lögð fyrir alla árganga á sama tíma og samræmt grunnskólapróf var lagt fyrir í 10. bekk. Kennarar í íslens-
kudeildinni voru ekki sáttir við þetta fyrirkomulag og telja mun betri kost að prófa á tilteknum prófdögum í lok 
skólaársins. Þeir telja að með því móti nýtist kennsludagar annarinnar betur. Árangur nemenda á samræmdu 
prófi í 10. bekk var ekki jafn góður og árið 2004. Ánægju vakti þó að sjá góðan árangur margra nemenda í hæg- 
og miðferðum. Einnig var ánægjulegt að sjá hve margir nemendur náðu góðum árangri á ritunarþætti prófsins. 
 
Helstu viðfangsefni 
Auk hefðbundinna viðfangsefna í deildinni má nefna þemaverkefni í bókmenntum í öllum árgöngum í upphafi 
haustannar. Í 10. bekk var viðfangsefnið spennusögur og lásu margir nemendur bækur eftir Arnald Indriðason. Í 
tengslum við þetta viðfangsefni kom rithöfundurinn Birgir Svan Símonarson í heimsókn. Önnur verkefni voru t.d. 
Dagblöð í skólum og Stóra upplestrarkeppnina í 7. bekk, Áfangar Jóns Helgasonar í 8. bekk og lestrarkeppnin 
Lestur gerir gæfumuninn. Hún var nú haldin í annað sinn fyrir páskana í 7. og 8. bekk. Keppnin stóð að þessu 
sinni í tvær vikur og voru páskaegg í verðlaun fyrir þá bekki í hvorum árgangi sem sköruðu fram úr. Einnig fengu 
þeir nemendur sem skörðuð fram úr í hverjum bekk viðurkenningu.  
 
Margvísleg verkefni voru unnin í öllum árgöngum í tengslum við bókmenntalestur. Rit-höfundarnir Einar Már 
Guðmundsson og Þorgrímur Þráinsson komu í heimsókn í desember og í sama mánuði glöddu úrvals leikarar úr 
Stopp-leikhópnum 9. og 10. bekkinga með einþáttungi úr Hrafnkels-sögu Freysgoða í leikgerð Valgeirs Skagfjör-
ð. Hörður Torfason heimsótti nemendur í 7. bekk í vor í tengslum við þemaverkefni um söngvaskáld og 
nemendur í 8. bekk skoðuðu Minjasafnið að Hofsstöðum sem er við hlið Tónlistarskóla Garðabæjar. Hópur 
nemenda í fjölbrauta-áfanganum sótti leiksýninguna Híbýli vindanna hjá Borgarleikhúsinu skömmu fyrir páska. 
Slíkar ferðir eru mikilvægar og væri æskilegt að gera meira af því að fara með nemendur á leiksýningar. Einnig 
væri gaman að fá þekkta rithöfunda, leikara og annað áhugavert fólk í heimsókn mun oftar er gert er.  

 
Áhersla á lestur hefur aukist undanfarin ár í öllum árgöngum. Hefð hefur skapast fyrir því að verja einni kennslu-
stund á viku í öllum íslenskuhópum til að sinna kjörbókalestri. Í þeim lesa nemendur kjörbækur, skrifa um það 
sem þeir lesa í sérstakar stílabækur og mæla lestrarhraða öðru hverju. Bæði kennarar og nemendur hafa látið 
vel af þessari kennslu. Bókasafn skólans nýtist vel í tengslum við kjörbókalestur. Starfsmenn safnsins eiga 
miklar þakkir skildar fyrir þátt þeirra í þessu lestrarátaki. 
  
Nemendur í 8. bekk hafa í nokkur ár nýtt tölvuver skólans í íslenskutímum einu sinni í viku. Það hefur gefist 
mjög vel og væri æskilegt að koma á svipuðu fyrirkomulagi í 9. bekk.  
Eins og undanfarin ár var haldin mynda- og ljóðasamkeppni undir merkjum Comeniusar. Þetta er samstarfsverk-
efni grunnskóla á Íslandi, Þýskalandi, Ítalíu og Finnlandi.  
 
Í samstarfi við nemendur og kennara í valáfanganum skrautritun kom íslenskudeildin upp fjölda fagurlega 
skreyttra veggspjalda í römmum á veggi nálægt kennslustofum íslenskudeildarinnar á efri hæð skólans. Innihald 
veggspjaldanna tengjast ýmsum þáttum móðurmálskennslunnar og setja spjöldin skemmtilegan svip á gangana.  
 
Aðstoð við heimanám 
Nemendum bauðst aðstoð við heimanám í íslensku í lok skóladags þrisvar sinnum í viku. Tímarnir voru misvel 
nýttir en eru engu að síður mikilvæg viðbót við hefðbundnar kennslustundir. Best þóttu hádegistímar nýtast. Þörf 
er á huga að leiðum til að auka ásókn nemenda í þessa tíma.  
 
Kennsluráðgjafi í íslensku  
Kennsluráðgjafi í íslensku starfaði við skólann í hlutstarfi. Meðal verkefna hans var að koma upp umfangs-
miklum vef fyrir íslenskukennara í öllum skólunum þremur. Vefurinn hefur hlotið nafnið Málgarður. Hann nýttist 
m.a. til að auðvelda aðgang nemenda að ýmsum verkefnum og glósum kennara. Á vefnum voru einnig vistaðir 
gátlista og aðrar upplýsingar sem nýtast bæði nemendum og foreldrum þeirra. 

 
 



 Símenntun og þróunarstörf 
Skólastarf þarf að vera í sífelldri endurskoðun. Það á að sjálfsögðu við í íslenskudeildinni. Síðastliðið haust 
hófst skólastarfið á námskeiði undir handleiðslu fagstjóra í íslensku þar sem fjallað var um kennslu-hreyfinguna 
„Whole Language“ eða náttúrulega leið til náms. Menntamála-ráðuneytið styrkti námskeiðið. Vonandi má smám 
saman sjá áhrif þessarar hugmyndafræði á störf íslenskudeildarinnar ekki síst þar sem inntak hugmyndaf-
ræðinnar er mjög í anda hins svo kallaða einstaklingsmiðaða náms. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Ís-
lands veitti styrk úr þróunar-sjóði grunnskóla til að vinna verkefnið Örsögur á bloggsíðu: ritun – lestur. Verkefnið 
var unnið í 9. bekk og má lesa skýrslu um framkvæmd þess á heimasíðu menntamálaráðuneytisins.  
 
Sameiginlegur vorfundur móðurmálskennara í Garðabæ var haldinn á bókasafni Garðaskóla í apríl og sóttu 
hann um fjörutíu kennarar. Á fundinum kynnti Hrund Gautadóttir  áherslur í skólastarfi í Ingunnarskóla, Halla 
Sigurgeirsdóttir kynnti starf kennara í Áslandsskóla og Kristín Sigurleifsdóttir hélt erindi um störf íslensku-
kennara á mið- og unglingastigi. Einnig gátu kennarar skoðað sýningu á nýlegu kennsluefni frá Námsgagna-
stofnun.  
 
Í lok skólaárs bauð kennsluráðgjafi í íslensku öllum kennurum Garðaskóla að sækja örnámskeið í stafsetningu, 
greinarmerkjasetningu, málnotkun og frágangi texta. Námskeiðið þótti áhugavert og fyrirhugað er að bjóða fleiri 
slík námskeið næsta skólaár. 
 
Starfið framundan  
Áætlað er að hefja næsta skólaár á tveggja vikna lestrarátaki í öllum árgöngum. Meðal þess sem framundan er í 
deildinni að fá utanaðkomandi aðila í heimsókn í kennslustundir, fylgjast vel með heimavinnu nemenda, þ.m.t. 
kjörbókalestri, auka lestur og ritun á öllum sviðum, halda áfram að byggja upp aðgengilegt verkefnasafn fyrir 
forfallakennslu og koma á samkeppni t.d. í ritun örsagna. Einnig er stefnt að því að leita fjölbreyttra leiða í sam-
bandi við námsmat, t.d. að skoða notkun verkmappna. Stefnt er því að halda áfram með þróunarverkefnið ritun 
örsagna á opinni vefsíðu í 9. bekk. 
 
Fyrirhugað er að fá fyrirlesara í heimsókn t.d. á fagfund í upphafi skólaárs til að fjalla um bókmenntakennslu og 
bókmenntafræði.  
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Ársskýrsla  
fagstjóra í íþróttum 

Markmið skólaíþrótta samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er að stuðla að alhliða þroska hvers nemanda, efla 
heilsufar hans og afkastagetu.  Þessu markmiði var leitast við að ná í Garðaskóla skólaárið 2004-2005 með 
fjölbreyttum æfingum og leikjum og með því að kenna allar helstu íþróttagreinar sem stundaðar eru hér á landi 
og aðstaða okkar býður uppá. Sömu íþróttagreinar voru kenndar hjá öllum árgöngum, með mismunandi á-
herslum. Verkfall grunnskólakennara sem stóð yfir frá miðjum sept. og fram í nóvember hafði töluverð áhrif á 
kennsluáætlun okkar. Við urðum að sleppa greinum t.d. dansi og færa greinar á vorönnina.  Hver íþróttagrein 
fékk að meðaltali sex kennslustundir (þrjú skipti) og í annarlok fór fram mat á getu nemenda. Eftir breytingar á 
kennsluáætlun á haustönn gekk nokkuð vel að framfylgja  kennsluáætlunum, en nokkrar  greinar fengu aðeins 
fjórar kennslustundir sökum röskunar á skólastarfi. 
 
Samsetning einkunna á vorönn var byggð  á körfubolta,  hniti, fimleikum, frjálsum íþróttum og þrekmælingu 
hver grein með 12% vægi, en stærsti þátturinn var virkni nemenda í tímum eða 40% af annareinkunn. Sam-
setning einkunna á haustönn var byggð upp eins og á vorönn en með öðrum íþróttagreinum þ.e. knattspyrnu, 
hniti, handknattleik, þoli, með 15% vægi hver grein.(færri sökum verkfalls) 
 
Tímafjöldi í íþróttakennslu var 1 x 80 mín. á viku í öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunarstundask-
rá. Knattspyrna, körfuknattleikur, handknattleikur, blak, frjálsar íþróttir, fimleikar, hnit, ratleikir, leikir og  voru 
helstu greinarnar sem kenndar voru. Kennsluform skólaíþróttanna var með hefðbundnu sniði, úti- og innitímar 
fram í desember og síðan aftur frá miðjum apríl og fram til skólaloka.  Frá desember og fram í apríl voru 
nemendur eingöngu inni í íþróttatímum. Stefnt er að því að fá  erindreka frá sérsamböndunum næsta vetur til 
að auka fjölbreytni. Samstarf íþróttakennara var gott í vetur. Samstarf við starfsfólk íþróttamiðstöðvar gekk 
einnig mjög vel og nemendur voru yfirleitt til fyrirmyndar í umgengni. 
 
Meðaltalseinkunn allra árganga er 7,70 (var 7,50 2004) Mjög svipuð meðaltalseinkunn er hjá drengjum og 
stúlkum. Áhugi er yfirleitt í góðu lagi hjá nemendum og góð virkni í tímum, einnig skiptir það máli fyrir meðal-
einkunn fjöldi vottorða. Engir frjálsir tímar voru fyrir alla nemendur skólans í vetur líkt og síðastliðin ár. Enn og 
aftur vil ég ítreka að nauðsynlegt sé að hafa frjálsa tíma fyrir nemendur til íþróttaiðkunar. Nemendur hafa notað 
þessa tíma til að keppa sín á milli, annaðhvort þá á milli bekkja eða árganga og til að þjálfa skólalið í hinum 
ýmsu íþróttagreinum.  Þetta er af hinu góða og eykur samkennd og metnað meðal nemenda.  Mér finnst það 
því vera umhugsunarefni að byrja aftur með skólalið í hinum ýmsu íþróttagreinum og keppa við aðra skóla á 
t.d. íþróttadegi Garðaskóla. Þessir tímar verða að vera eftir að bóklegum tímum lýkur svo allir getir tekið þátt. 
Ráðstefna um samstarf grunnskóla í Garðabæ og hinna frjálsu félaga í bænum var haldin að frumkvæði 
íþrótta-og tómstundaráðs Garðabæjar. Þar kom fram mikill vilji allra aðila að auka samskiptin milli þessara 
aðila t.d. með mótum og samtvinna æfingar og skólatíma. Ég bind miklar vonir við þessa niðurstöðu og vona 
að samvinna náist. Almennt líkamsástand nemenda fer frekar versnandi samkvæmt könnunum og því er mikil-
vægt að hægt sé að bjóða nemendum uppá aukna hreyfingu. 
 
Nítján nemendur voru í íþróttavali í 10. bekk síðastliðinn vetur þar sem kynntar voru ýmsar íþróttagreinar og 
nemendur tóku einnig þátt í kennslunni. Fulltrúar frá nokkrum sérsamböndum komu og kynntu sína íþrótta-
grein.  Fyrirkomulag á kennslu voru þrír tímar á viku, einn bóklegur og tveir verklegir. Fjörutíu og fjórir 
nemendur völdu sér íþróttaval í 9. bekk, þetta er nám sem er byggt upp á  tveimur verklegum tímum. Mark-
miðið var að hafa námið sem fjölbreyttast, nemendur kynntust mörgum ólíkum íþróttagreinum, gestir komu í 
heimsókn og tókst vel til.  
 
Einn sérkennslutími var fyrir stúlkur (sem áttu erfitt með að vera í hóp) og tókst vel til. Það er ljóst að þörf er 
fyrir fleiri slíka tíma. Kennslutæki fyrir íþróttakennslu eru í þokkalegu ástandi. Fækkun varð á vottorðum í vetur.  
Hluti vottorðanna er vegna þess að nemendur treysta sér ekki til að taka þátt í tímum af ýmsum ást-
æðum .Athyglisvert er að skoða skiptingu hjá stúlkunum en  10 af 17 vottorðum er frá stúlkum í 10. bekk. Ég 
tek að aukatímar í íþróttum séu nauðsynlegir fyrir t.d. hluta þessa nemenda. Þessi fjöldi vottorða er ákveðið 
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áhyggjuefni, þetta mál þarf að vinna betur  í samvinnu við skólahjúkrunarfræðing ,skólalækni og námsráðgjafa. 
Alls voru tuttugu og sjö ( 30 árið 2003, 21 árið 2002, 8 árið 2001, 7 árið 2000) nemendur í öllum árgöngum í 
Garðaskóla með læknisvottorð í vetur. Skipting þeirra milli árganga var eftirfarandi:  Í 7. bekk var eitt vottorð
(fjögur í fyrra), í 8. bekk voru fimm nemendur með vottorð (sjö í fyrra), sjö nemendur í 9. bekk (þrír í fyrra) og 14 
nemendur í 10. bekk(voru sautján í fyrra). Mikil breyting til batnaðar var á útivistarsvæðum, þrír gervigrasvellir 
bættust við og því eru fjórir vellir til boða. Nauðsynlega þarf að finna svæði fyrir frjálsar íþróttir t.d. langstökks-
gryfju ,kasthring og spretthlaup. 
 
Sund 
Markmið sundkennslu er að auka færni nemenda í alhliða sundi, kenna björgunar- og leysitök, lífgunaraðferðir 
og hjálp í viðlögum. Tímafjöldi í sundi er ein stund á viku hjá öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunar-
stundarskrá .Samsetning einkunna fyrir veturinn var byggð á tímatökum 40%, sundstíl 20% og virkni 40%. 
Kennslan í heild gekk nokkuð vel fyrir sig, árangur allra árganga er viðunandi.  Meðaleinkunn er 6,9 ( var s.l. 
vetur 6,8 ) sem er mjög svipuð einkunn og undanfarin ár. 
 
Þrjátíu og fjórir nemendur voru með læknisvottorð allan veturinn (s.l.ár voru 46 nemendur, 2003 voru 39 nem,  
2002 voru 28 nemendur og 2001 voru 19 með vottorð) sem skiptist þannig að í  7. bekk var einn (3 í fyrra) með 
vottorð, í 8. bekk voru fjórir(7 í fyrra) með vottorð, í 9. bekk voru sautján (11 í fyrra) með vottorð og í 10. bekk 
voru tólf (24 í fyrra) með vottorð. Fækkun vottorða er ánægjuleg, en fjöldi þeirra í 9. bekk er frekar mikill. Þessi 
fjöldi vottorða frá sundkennslu virðist vera hærri en landsmeðaltal skv. skýrslu menntamálaráðuneytisins um 
íþróttakennslu frá árinu 2000. Þessi fjöldi vottorða er ákveðið áhyggjuefni, þetta mál þarf einnig að vinna betur  í 
samvinnu við skólahjúkrunarfræðing, skólalækni og námsráðgjafa Úrval kennslutækja er þó nokkurt en halda 
þarf áfram að bæta við og auka fjölbreytnina. Nemendum í 9. og 10. bekk var skipt í hópa eftir getu, færri 
nemendur voru í hægferðarhópunum og kom þetta fyrirkomulag ágætlega út. Virkni nemenda í sundlauginni 
mætti vera meiri, þá sérstaklega í 9. og 10. bekk yfir köldustu mánuðina. 
 
Sérkennslutímar voru fjórir  á viku. Nemendur geta komið í lengri eða skemmri tíma og fengið tilsögn.   Að mínu 
mati er mikil  þörf fyrir þessa sérkennslutíma t.d. fyrir þá sem eru með vottorð og treysta sér ekki til að vera með 
stórum hópi eða eiga erfitt með tiltekna sundgrein. Mjög mikilvægt er að sérkennslutímarnir séu eftir að bóklegri 
kennslu lýkur. 
 
Garðaskóli hélt öllum sínum tímum á vorönninni og var það til mikilla bóta. Breytingar standa til á skipulagi í 10. 
bekk fyrir næsta skólaár. Áformað er að kynjaskipta nemendum þ.e. stúlkur í sérhópum og drengir í sérhópum 
og einnig að hafa tímann 2x40 mín. Þetta  þýðir það að nemendur eru í sundi aðra önnina og í fríi hina. Á-
stæðan fyrir þessari breytingu er að reyna að auka virkni nemenda í sundlauginni. Ég tel vel þess virði að reyna 
þetta fyrirkomulag.  
 
Kennarar í íþróttum og sundi voru Ólafur Ágúst Gíslason, Magnús Teitsson, Ingvar Arnarson, Svandís          
Ríkharðsdóttir og Emiene Gashi, 
 
 
 

Garðabær í júní 2005 
Magnús Teitsson, fagstjóri í íþróttum. 

 
. 



Ársskýrsla  
fagstjóra í lífsleikni 

Skólaárið 2004 – 2005 markaðist verulega af kennaraverkfalli, sem samtals varði átta vikur á haustönn. 
Vitaskuld riðlaði þetta áætlunum, ekki síst kom það niður á heimsóknum, sem undirbúnar höfðu verið af 
félagasamtökum, sem í auknum mæli sækjast eftir því að koma málstað sínum á framfæri í lífsleiknitímum.                             
Meðal þeirra, sem ekki komu vegna ofangreindra frátafa voru. Ungfrú Ísland.is en Ego verkefnið miðar að því að 
berjast gegn “staðalmyndum” unglinga, Geðvernd, Rauði krossinn, Jafningjafræðslan, Regnbogabörn o.fl. 
Ritgerðir nemenda um kynþáttafordóma vöktu sumar hverjar til umhugsunar um þennan málaflokk í þjóðfélagi 
okkar. Garðaskóli hefur sett sér metnaðarfull markmið í lífsleiknikennslu, sem m.a. birtist í því að kennslustundir 
hafa verið tvær í viku hverri fyrir elstu nemendur skólans, þ.e. í 10. bekk en ein í 9. bekk. Kennari er Guðmundur 
Einarsson. Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein fyrir helstu viðfangsefnum liðins skólaárs. 
 
Skólalykill, bæklingur um skólareglur og umgengni nemenda er dreift til allra nemenda og foreldra þeirra. Í 
upphafi skólaársins er mikilvægt að fjalla um þessar sjálfsögðu reglur við nemendur, fá upp umræðu um það, 
sem nemendum þykir orka tvímælis, eða vera ósanngjarnt, og freista þess að nemendur líti ekki á reglurnar sem 
ögrun, heldur sjálfsagðan hlut í mannlegum samskiptum. 
 
Eineltisumræðan er sjálfsögð umræða í upphafi skólaárs. Eftir ítarlega umfjöllun um einelti í tímunum, unnu 
nemendur verkefni, sem þau fluttu síðan í 3ja – 4 manna hópum. Hér var lögð áhersla á ábyrgð elstu 
nemendanna í skólanum, og  hlutverk þeirra við að aðstoða kennara við að uppræta einelti í skólanum. 
 
Stuttur kveikiþráður, var myndræn framsetning umfjöllunar um að hafa stjórn á skapi sínu, jafnt í skóla, sem á 
heimili. Á unglingsárunum er mikilvægt að benda á þá staðreynd að einmitt þá erum við að móta persónuleika 
okkar, leita sjálfstæðis, og hætturnar á árekstrum við aðra eru oft tíðari þá en endranær. Skemmtilegir tímar, þar 
sem oft var mikið hlegið af frásögum nemenda um slíka árekstra . 
 
Að rækta vináttuna, var verkefni, sem nemendur unnu með ritgerðarverkefni. Hér var fjallað um þá staðreynd að 
oftast eru vináttubönd treyst á þessum árum, sem vara alla ævina, og þeir, sem ekki gera sér grein fyrir því 
hverju þarf að kosta til að eignast sanna vináttu eru í þeirri hættu að missa af gullnu tækifæri til þess að eigna 
ævivini. 
 
Jafngildi kynjanna var án efa eitt skemmtilegasta viðfangsefnið í vetur. Hér var af nógu að taka, nemendur rituðu 
um málið og skiptust á skoðunum með flutningi ritgerða um málefnið. Hér var fjallað um efni s.s. sömu laun fyrir 
sömu vinnu, að skipta verkefnum sanngjarnlega milli kynja, ekki síst á heimilinu. Heitar og skemmtilegar 
umræður, sem bentu til að jafnrétti sé e.t.v. ekki svo langt undan. 
 
Hótel heimili, var verkefni sem nemendur unnu heima fyrir, en fluttu síðan skýrslu um í lífsleiknitímum. Verkefnið 
hófs með því að sameiginlega var gerður listi yfir öll þau störf, sem inna þarf af höndum á venjulegu heimili. Sá 
listi reyndist miklu lengri en flesta óraði fyrir. Síðan kusu nemendur sér verkefni af þessum lista, sem þeir síðan 
inntu af hendi á heimilum sínum, við skemmtileg viðbrögð foreldra sinna. Allir nemendur fluttu skýrslu um 
verkefni sín, og viðbrögð heimilisfólks við þeim. 
 
Íslensku myndböndin “Ekki ég, kannski þú”, og Utangarðsunglingar” voru kveikjan að umræðu í tímunum um 
hætturnar, sem geta legið fyrir unglingum á næsta leiti. Að flosna frá heimili, námi og venjulegu samfélagi, að 
taka upp andfélagslega háttu, s.s. reykingar, neyslu vímuefna o.s. frv. Eins og gefur að skilja var mikil áhersla 
lögð á umfjöllun þessara þátta, og nemendur tjáðu hug sinn með gerð ritgerða um efnið, sem þau fluttu í 
tímunum. 
 
Framsögn og tjáning  er mikilvægur þáttur í lífsleiknikennslu. Hér var stuðst í upphafi við myndband um efnið, 
sem Jóhann Ingi Gunnarsson, sálfræðingur gerði, en í framhaldi þess voru nemendur látnir semja og flytja mál 
sitt, með stuðningi og leiðbeiningum kennara. Skemmtilegt og þarft verkefni, sem lögð verður ríkari áhersla á 
komandi ári, í ljósi fenginnar reynslu. 



Athyglisverðasta fréttin var verkefni, sem nemendur fengust við. Hér áttu nemendur að fylgjast með fréttum í 
eina viku og rita hjá sér athyglisverðustu frétt vikunnar. Síðar fluttu nemendur greinargerðir sínar og 
rökstuddu álit sitt á athyglisverðust frétt vikunnar. 
 
Námstækni var viðfangsefni nemendanna í lífsleikni, en þar nutu þeir frábærrar kennslu og ráðlegginga 
námsráðgjafa skólans, Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur og Ástu Gunnarsdóttur. 
 
Fjármál og fjármálaábyrgð var verkefni allra nemenda 10 bekkjar, en verkefnið var unnið af starfsfólki 
KB banka í Garðabæ, og stýrðu þeir því. Hér var verðugt verkefni á ferðinni, þar sem reynt var að 
varpa ljósi á helstu hugtök fjármála, ábyrgðir og skyldur, og leikið með dæmi um sparnað og ráðdeild. 
 
Alnæmi var umfjöllunarefni allra lífsleiknihópanna, en í vor heimsóttu Alnæmissamtökin nemendur á 
sal. 
 
Reykingar og vímuefnanotkun er líkast til einn fyrirferðamesti þáttur vetrarstarfsins, en skólayfirvöld í 
Garðaskóla hafa lagt sérstaka áherslu á varnarmátt fræðslu og umræðu, hvað þessi mál verðar. 
 
Loks má geta viðfangsefnanna matur og næring og áhugasviðspróf  en hið síðarnefnda var í umsjá 
námsráðgjafa. 
 
Hér hefur verið stiklað á stóru um verkefni í lífsleikni s.l. skólaár. Nemendur voru nánast án 
undantekningar áhugasamir og jákvæðir um viðfangsefnin og því tilhlökkunarefni að líta til komandi 
skólaárs. 
 
 

Garðabæ í júní 2005, 
Guðmundur Einarsson,  

fagstjóri í lífsleikni  
 
  



Ársskýrsla  
fagstjóra í myndmennt 

Myndmennt er valgrein í 9. og 10. bekk og stunda nemendur námið allan veturinn samfleytt tvær kennslustundir 
á viku. Hún er skyldunámsgrein í 7. og 8. bekk en á hinn bóginn aðeins hálfan veturinn í hálfum hópum tvær 
kennslustundir í senn. Í 7. bekk voru sjö hópar, sex í 8. bekk, þrír í 9. bekk og þrír í 10. bekk. Í vetur voru sem 
fyrr tveir kennarar við myndmenntakennslu, undirritaður ásamt Auði Eddu Geirsdóttur. Kennslu í 9. bekk var í 
höndum Auðar Eddu en kennsla í 10. bekk í höndum undirritaðs. 
 
Verkfallið sem skall á í september setti mikið mark á starfið í deildinni. Reynt var að komast hjá því að fækka 
verkefnum en stytta fremur tímann sem ætlaður var til vinnslu þeirra. Þetta gaf því miður ekki alveg nógu góða 
raun og talsvert var því um ókláruð verkefni sumum nemendum. 
 
Í 7. bekk voru grundvallaratriði myndskynjunar og myndskilnings aðalviðfangsefnið. Nemendur teiknuðu frum-
formin og unnu þau með grátónum. Lögð var áhersla á ljós og skugga.  Loks teiknuðu nemendur uppstillingu og 
unnu með grátónum. Ennfremur voru nemendum voru kennd undirstöðuatriði fjarvíddar og gerðar umhverfis-
teikningar. Unnið var sérstaklega með ljós og skugga í litafræði til að efla skynjun nemenda á hinum fjölmörgu 
blæbrigðum lita. Hin áður teiknaða uppstilling var máluð með þekjulitum þar sem ljós, skuggar og litbrigði léku 
aðalhlutverk. Það er mat okkar sem kenndum að það hafi tekist sérlega vel til með þetta verkefni og náðu 
nemendur margir hverjir afar góðum árangri. 
 
Í 8. bekk voru kennd undirstöðuatriði teiknunar mannslíkamans. Nemendur skiptust á að sitja fyrir. Teikningin 
var færð inn í umhverfi og útfærð í málverki þar sem lögð var sérstök áhersla á rýmið umhverfis fyrirsætuna. 
Sérstök áhersla var lögð á andlitsteikningu; teknar voru stafrænar ljósmyndir af nemendum sem prentaðar voru 
út og stækkaðar með reitaaðferð. Vinnan með andlitið tekur tíma og er krefjandi. Verkefni þetta hefur verið lagt 
fyrir um allnokkurt skeið og hefur að okkar mati fest sig í sessi. Verkefni sem þetta byggir á þjálfun hægra heila-
hvels en það stýrir óhlutbundinni skynjun. Að loknu þessu verkefni unnu nemendur lágmynd í leir sem unnin var 
eftir vangamynd af þeim og tókst mörgum mjög vel upp. 
 
9. bekkur. Leirmótun kynnt, aðferðir og prufur unnar. Hugmyndavinna fyrir leirgerð, bækur skoðaðar og skissur 
unnar og leirmótun út frá því. Skylduverkefni voru tveir hlutir, frjálst val á viðfangsefni en skylda var að notast við 
mismunandi aðferðir. Þetta heppnaðist ágætlega en það hefði verið nóg að leggja fyrir einn hlut. Grafík 
ennfremur kynnt og dúkrista unnin. Hópunum í ár líkaði ekki grafíkin og tókst því ekki sem skyldi. Vanalega 
hefur grafíkin tekist vel. Glerjun leirmuna. Nemendum fannst fínt að glerja hlutina sína en urðu fyrir miklum von-
brigðum þegar hlutirnir komu úr brennslu. 
 
Vorönn hófst á því að grafíkverk frá haustönn voru kartoneruð og voru síðan teknir nokkrir tímar voru í upp-
stillingar. Byrjað var að vinna með kolum. Var þetta gert til að nemendur myndu ekki festast í strokleðranotkun. 
Tímatakmörk voru einnig á hvern hlut. Mér fannst þetta virka mjög vel á nemendur og þau urðu mjög afslöppuð í 
vinnu, sérstaklega þegar það var ekki hægt að nota strokleðrið. Þau losnuðu við alla stífni 
og ,,fullkomnunaráráttu”.  Nemendur teiknuðu upp frjálsa uppstillingu sem þeir máluðu með akrýllitum sem og 
tvö önnur frjáls verkefni. 
 
Lokaverkefni – valverkefni. Nemendur völdu sér eina af þeim aðferðum sem hafði verið unnið með bæði á haust 
og vorönn í lokaverkefni. Þetta tókst ágætlega, það hefði mátt gefa meiri tíma í lokaverkefnið því vorönnin vill 
stundum verða stutt í annan endann vegna páskaleyfis, samræmdra prófa og alls kyns frídaga. Nemendur unnu 
verkefni sem hentaði þeim og flest öll ánægð með útkomuna. 
       
Í 10. bekk hófst veturinn á isometriskri teikningu. Nemendur mældu upp þvottaklemmu og stækkuðu í þrívídd á 
blað og unnu með grátónum. Afar akademískt og agandi verkefni. Klemman var síðan máluð bæði í svart-hvítu 
og lit en það var mjög tímafrekt því nemendurnir lögðu sig alla fram og vönduðu mjög til verka. Að þessu loknu 
var unnið með japönsk smáljóð sem voru myndskreytt með klippimyndum. Að lokum skipaði lokaverkefni að 
eigin vali stóran sess á vorönn þar sem nemendur völdu sér efni og inntak til að vinna með (í samráði við 



kennara). Flestir völdu sér að vinna með olíu á striga en aðrir fóru í leir eða grafík. Þrír nemendur völdu sér 
svart/hvíta ljósmyndun enda er ágæt aðstaða í skólanum til slíkra hluta þó ekki komist nema 3 - 4 nemendur að 
í senn. Greinilegt að stafræna kynslóðin er farin að hafa áhuga á eldri tækni því hún býr oft yfir heillandi list-
rænum þokka. Þessir sömu nemendur unnu svo við að skrásetja uppsetningu á söngleiknum "Wake me up" og 
hönnuðu og útfærðu veggspjald og sýningarskrá sem hluta af vinnu í myndmennt. Skemmst er frá því að segja 
að þetta tókst afar vel og er vonandi aðeins upphafið á útvíkkun og samþættingu myndmenntar og annars skóla-
starfs. 
 
Lokaverkefnið tókst almennt séð vel og var þetta í annað sinn sem lagt var upp með frjálst lokaverkefni og var 
greinilegt að nemendur kunnu vel að meta það frelsi sem þeir fengu en frelsi fylgir ábyrgð og áttu sumir erfitt 
með að fóta sig. Aðrir sem voru betur í stakk búnir blómstruðu. Lokaverkefnið var talsvert lengra en í fyrra; tók 
alla vorönnina (frá seinni hluta febrúar) enda kom í ljós þá að verkefni af þessu tagi þarf talsvert andrúm. 
 
Lokaorð 
Í stórum dráttum gekk starfið í myndmenntinni afar vel í vetur sem endranær. Umgengi er ágæt um stofuna og 
þrif nokkuð regluleg en eitthvað hallaði undan fæti á þeim vettvangi þegar líða tók á skólaárið. Enn hefur ekki 
verið bætt úr skorti á geymsluplássi nálægt vöskum fyrir pensla, blöndunarbakka, málningu og þessháttar. Lengi 
hefur staðið til að setja hillur eða grunna skápa á veggi til að mæta þessari þörf en efndir hafa engar þrátt fyrir 
að  nokkur ár séu liðin síðan þessu var lofað. Vegna fækkunar nemenda losnar pláss í verkefnaskápum og eru 
þar ágæt sóknarfæri fyrir geymslu á efnum og áhöldum. Það breytir því ekki að mikil þörf er á skáp við vask. 
Gengið var frá pöntun á glerbræðsluofni sem verður settur í ljósmyndakompu. Þó ljósmyndun hafi sótt í sig veð-
rið undanfarin ár er þar vannýtt pláss. Þar inni er loftsog sem tengist sömu soggrein og leirbrennsluofn og 
málningarklefi í smíðastofu. Þó framleiðendur og seljendur glerbræðsluofna fullyrði að engin mengun berist frá 
ofninum fannst okkur ekki ásættanlegt í ljósi velferðar nemenda að bjóða þeim upp á að slíkur ofn sé starfræktur 
í sama rými og þeir starfa og dvelja. Því kusum við að fórna hluta af ljósmyndakompunni undir þessa starfsemi. 
Engu að síður verður hægt að fást við framköllun og stækkun þar inni því ofinn verður úti í horni bakvið hurð en 
2 stækkarar, vaskur og borð undir bakka verður óhreyft. Alla jafna er kveikt á ofninum síðdegis og hann á að 
vera orðinn kaldur morguninn eftir svo hagsmunaárekstrar verða ekki teljandi. Í vetur þurftu nemendur í val-
hópum að kaupa sjálfir algeng áhöld og teikniblokkir til þess að vinna í. Þetta er gert með það fyrir augum að 
efla kostnaðarvitund nemenda og bæta umgengni þeirra og auka virðingu þeirra fyrir efnum á áhöldum. 
Nemendur í 7. og 8. bekk hins vegar þurftu aðeins að koma sjálfir með einföld áhöld. Að öðru leyti bjóðum við 
nemendum að vinna með vandað sérhæft efni og áhöld s.s. pensla, liti, striga, leir, glerunga o.s.frv. Næsta vetur 
gerum við ráð fyrir að 8. bekkur þurfi einnig að kaupa teikniblokkir. 
 
Innan deildarinnar hafa farið fram umræður um með hvaða hætti megi auka við listasögufræðslu innan mynd-
menntarinnar. Vegna verkfallsins fóru allar slíkar áætlanir út um þúfur en þráðurinn verður tekinn upp að nýju 
næsta vetur. Nú þegar liggja fyrir áætlanir um að kynna íslenska listamenn fyrir nemendum og nota til þess efni 
á vef Listasafns Íslands og Námsgagnastofnunar. Einnig er mikilvægt að fjölga safnheimsóknum og ferðum á 

sýningar. Það hefur verið erfitt að fara langt frá skólanum, bæði vegna 
tímaskorts (kennari og nemendur þurfa að mæta í kennslustundir eftir 
ferðina) og vegna fjárskorts. Nemendur eru ekki alltaf tilbúnir til að 
reiða fram fargjöld í strætisvagna úr eigin vasa. Það er ljóst að til þess 
að hægt sé að fara í heimsóknir af þessu tagi þarf tilhliðranir líkt og 
sjálfsagt þykir í tengslum við Þórsmerkur og Alviðruferðir, skólaheim-
sóknir og alls kyns annars konar ferðir. 

 
Garðabær í júní 2005 

Ingimar Ólafsson Waage, fagstjóri í myndmennt 

Módelmálverk eftir  
Ragnheiði Björk Halldórsdóttur 8. KS   



Í vetur var 7. bekkur í síðasta sinn í Garðaskóla. Kenndar eru þrjár stundir á viku í náttúrufræði í 7. bekk.  Alls voru sjö 
deildir og kenndi Ingvar Arnarson fimm þeirra en Brynhildur Sigurðardóttir tveimur.  Kennd er eðlisfræði hálft skólaárið 
en líffræði hinn helminginn.  Í vetur var kennslan í líffræðinni og eðlisfræðinni að langmestu leiti samkvæmt þrepa-
markmiðum 7 í námsskrá nema hvað sleppt var hluta eðlisfræðinnar vegna verkfalls. 
 
Í 8. bekk voru sex deildir og kenndi Brynhildur tveimur, Elín María Björnsdóttir tveimur, Helga María Ólafsdóttir einni 
og Ögmundur Gunnarsson einni. Kennslunni var þannig háttað að  kennd er efnafræði fyrir jól en líffræði eftir jól.  
Kennt er að mestu samkvæmt þrepamarkmiðum 8 í  námskrá nema sleppt var hluta líffræðinnar vegna verkfalls. 
 
Í 9. bekk eru 5 kennslustundir á viku.  Alls voru ellefu hópar enda langstærsti árgangur í sögu skólans á ferðinni. 
Brynhildur kenndi tveimur, Elín tveimur, Helga María tveimur, Ingvar tveimur, Þorkell Jóhannsson tveimur og 
Ögmundur einum.  Níu hópar voru blandaðir að námsgetu og auk þess var einn fámennur hægferðarhópur sem 
Helga kenndi og einn enn fámennari sérkennsluhópur á vegum sérkennsludeildar sem Brynhildur kenndi.  Í þessum 
hópum er námsefni einfaldað og sniðið að þörfum hinna getuminni og hafa þær Helga og Brynhildur unnið þar lofsvert 
starf.  Mun meira er um verklega kennslu í þessum fámennari hópum en í hinum fjölmennari og getumeiri, en erfitt er 
að halda úti markvissri verklegri kennslu í svo fjölmennum hópum. Næsta vetur er því miður ekki hægt að vera með 
hægferðir, vegna þess að við það að halda úti svo fámennum hópum stækka hinir meira en við verðu unað. Er það 
miður. 
 
Í 10. bekk voru fimm hópar sem völdu sér að halda áfram námi í náttúrufræði til samræmds prófs. Kenndi Ögmundur 
þremur þeirra, Þorkell einum og Elín María einum.  Fyrir jól var kennd eðlisfræði en líffræði eftir jól auk þess sem 
eilítill tími gafst til upprifjunar til prófs.  Sá tími var þó alltof lítill vegna verkfalls.  Árangur á samræmdu prófi verður 
þrátt fyrir það að teljast góður a.m.k. í samanburði við aðra skóla og aðrar greinar, en nemendur okkar voru vel yfir 
landsmeðaltali og hærri á stöðluðum skala en í öðrum greinum.  Það tel ég vera mjög gott sérstaklega í ljósi þess að í 
Garðaskóla þreyttu tæp 60% árgangsins prófið en um 50% á landsvísu.  Almennt er einkunn skóla hærri á sam-
ræmdu prófi eftir því sem færri nemendur þeyta prófið. 
 
Lokaorð 
Kennslan í Garðaskóla er að mestu leyti samkvæmt náttúrufræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla að minnsta kosti 
hvað varðar bóklega kennslu.  Nokkuð vantar því miður uppá að verkleg kennsla og notkun tölva sé í samræmi við 
námskrána.  Það er undarlegt að ætlast sé til þess að náttúrufræði sé eina verklega greinin sem ætlað er að vera 
með heila bekki í verklegri kennslu.  Aðeins er hægt að kenna börnum að teikna og hræra í köku samkvæmt uppskrift 
að því tilskyldu að fjöldi nemenda sé ekki yfir 12, en ef nemendur eiga að kanna umhverfið, leita svara við 
spurningum sem vakna, setja fram tilgátur varðandi spurningarnar, hanna tilraunir til að kanna tilgátur sínar, fram-
kvæma þær og draga ályktanir af þeim og setja fram niðurstöður og kenningar eins og gert er ráð fyrir í námskrá, þá 
á að vera hægt að gera það í 25 manna hópum.  Sama má segja um tölvukennsluna.  Í  7. og 8. bekk í tölvufræðslu 
og í tölvustuddri íslenskukennslu eru einungis hálfir bekkir, en ef á að fara að nota þessa tækni við kennsluna virðist 
vera í lagi að vera með heila bekki. Hér er undarlegt ósamræmi á ferðinni sem engar skýringar hafa fengist á.  Í 
síðust ársskýrslu settum við okkur það markmið að reyna að auka notkun tölva við kennslu.  Við notum sem dæmi 
kennsluforrit í líffræði í 7. bekk og í efnafræði í 8. bekk.  Þetta gengur þokkalega en færanlegu tölvuverin hafa ekki 
reynst vel að mínu mati, þau eru þung í vöfum og of óstabíl í rekstri. Það hlýtur að vera stjórnendum og þeim sem 
stýra tölvumálum umhugsunarefni þegar reyndir kennarar með mikla reynslu í tölvumálum veigra sér við að nota 
þessa tækni í kennslustofunni.  Við ætlum þó ekki að gefast upp og ætlum að halda áfram að vinna að því að auka 
notkun tölva við kennsluna. 
 
Síðast liðinn vetur var erfiður og óvenjulegur vegna verkfalls.  Því verkfalli lauk með samningi sem er að mínu mati 
uppskrift að öðru verkfalli við lok samningstímans. Við brugðumst við minni kennslutíma aðallega með því að skera 
niður námsefni sem svaraði til þess tíma sem verkfallið stóð.  Í 7. bekk var aðeins farið yfir hluta þess námsefnis í 
eðlisfræði sem gert er ráð fyrir, í 8. og 9. bekk bekk kom þetta niður á líffræðinni  og í 10. bekk var það upprifjun á 
námsefni fyrri ára sem fórnað var. 

 
Garðabær í júní 2005, Ögmundur Gunnarsson, fagstjóri í náttúrufræði 

Ársskýrsla  
fagstjóra í náttúrufræði 



Ársskýrsla  
fagstjóra í samfélagsfræði 

7. bekkur 
Kennslustundir  voru 3 á viku. Kennarar voru Bryndís Garðarsdóttir, Páll Sveinsson og Reynir Engilbertsson. 
 
8. bekkur 
Kennslustundir eru 4 á viku. Kennarar voru : Heiðbjört Kristjánsdóttir, Bryndís Garðarsdóttir, Ólafur Gíslason. 
Páll Sveinsson og Reynir Engilbertsson. 
 
9. bekkur 
Kennslustundir voru 4 á viku. Kennarar voru:  Bryndís Garðarsdóttir, Guðmundur Einarsson, Kristín Sigur-
leifsdóttir,  Páll Sveinsson og Reynir Engilbertsson 
 
10. bekkur 
Kennslustundir  voru 4 á viku. Kennarar voru: Guðmundur Einarsson, Kristjana F. Sigursteinsdóttir og Reynir 
Engilbertsson. 
 
Kvikmyndasaga 2 valhópar  
Kennslustundir voru 3 á viku. Kennari Reynir Engilbertsson 
 
Námsefni 
7. bekkur Á haustönn  var kennd Íslandssaga . Þar var til umfjöllunar  tímabilið 13.-19. öld, og í 
tengslum við það unnið sjálfstætt rannsóknarverkefni á skólabókasafni. Námsefni vorannar var landafræði 
Evrópu, einnig voru unnin verkefni í tengslum við það á skólabókasafni.  Vegna verkfalls varð að fella niður 
kristin fræði sem undanfarin ár hefur verið kennd á hluta haustannar. 
 
8. bekkur Á haustönn var á dagskrá Trúarbragðafræði. Þar er fjallað um helstu trúarbrögð heims önnur 
en kristni, sem tekin er fyrir í 7. bekk og í fermingarundirbúningi. Þá tók við það sem kalla má  almenn landa-
fræði  heimsins. Þar eru til umfjöllunar  hin margvíslegu viðfangsefni og hugtök sem landafræðin fæst við, 
má þar nefna t.d. orka,mengun,búseta og jarðvegseyðing. Í tengslum við þessi viðfangsefni unnu nemendur 
verkefni á bókasafni um hafið frá ýmsum misjöfnum sjónarhornum. Í framhaldi af þessu unnum við í tvær 
vikur með efni, sem gefið var út af Utanríkisráðuneytinu nú í vetur og kallast “Við ystu sjónarrönd – Ísland og 
Norðurslóðir. Síðasta hluta vorannar unnu nemendur það sem við köllum landshlutaverkefni þ.e. nemendur 
vinna í hópum hver hópur með sinn landshluta og setja upp sem “slide show,, fyrir bekkinn. Þetta verkefni 
tókst sérlega vel.  
 
9. bekkur Viðfangsefni haust- og vorannar var  Landafræði II þar sem fjallað er um heimsálfur aðrar en 
Evrópu. Nemendur unnu verkefni og fluttu fyrir hópfélaga sína, að eigin vali,   um Indland og  í tengslum við 
Afríku völdu þau sér land í þeirri heimsálfu og unnu verkefni þar sem m.a. var lagt upp úr leikrænni tjáningu 
og skemmtilegum flutningi. Aðalverkfærið  við vinnslu og upplýsingaöflun í þessum   verkefnum  voru far-
tölvuver skólans  og nýttust þau sérlega vel í þessu samhengi.  Á haustönn var unnið með námsefnið  ,,Jón 
Sigurðsson  og hugmyndir 19. aldar” Í þessu efni er saga og sjálfstæðisbarátta íslensku þjóðarinnar sett í 
samhengi við það sem gerst  hefur í nútíð og fortíð einkanlega í Evrópu. Nemendur skrifuðu ritgerð um sjálf-
stæðisbaráttu  ýmissa þjóða og þjóðarbrota, þar komu fartölvuverin aftur mikið við sögu. 
 
10. bekkur Í vetur var samfélagsfræði valfag í 10 bekk og sóttu um það bil 120 nemendur nám til sam-
ræmds prófs í greininni nú í vor. 
 
Námsefni á haustönn var bókin ,,Úr sveit í borg”  saga  20. aldar á Íslandi og voru þar m,a.  notuð myndbönd 
og verkefni þeim tengd. Að lokinni 20. aldar Íslandssögunni var unnið með  námsefni í Þjóðfélagsfræði. Aðal-
námsefni vorannar var svo þjóðfélagsfræðin áfram, og svo upprifjun til samræmds prófs í námsefni 8. og 9. 



bekkjar í landafræði og sögu. Á báðum önnum voru unnin verkefni og ritgerðir, þar sem bókasafn skólans 
og tölvuver voru notuð af kappi. 
 
Þá má geta þess að boðið var upp á aðstoð við heimanám og upprifjunarnámskeið fyrir samræmt próf af 
sérstöku fjármagni sem veitt var til skólans vegna verkfalls í haust. Þetta sama verkfall hafði auðvitað heil-
mikil áhrif á allar kennsluáætlanir sem gerðar höfðu verið í upphafi skólaárs. Sumt efni var tekið út, hraðar 
farið yfir annað og ýmsum tímafrekum en spennandi verkefnum varð einfaldlega að kippa út. 
 
Í samfélagsfræðinni leitumst við við  að beita nýjustu tækni við að gera kennsluna og námið ferskt og á-
hugavert. Það bætti því aðstöðu okkar verulega þegar við í haust fengum eigin skjávarpa og heimabíókerfi 
sem t.d. hefur gjörbreitt aðstöðunni við kennslu í kvikmyndasögu. 
 
Árangur 
Segja má að árangur 9. bekkjar í ár sé viðunandi góður  meðaleinkunn í árganginum var 7,21 2003 var 
meðaltalið 7,33 og 7,80 2004, þessar tölur eru sambærilegar að mestu þar sem flest próf og skilaverkefni 
hafa svipaða uppbyggingu og vægi. 
 
Útkoma 10. bekkjar er góð þegar litið er á skólaeinkunn en þar var meðaleinkunn7,66 en sambærileg tala 
fyrir 2004 var 8 og 7,66 árið 2003. Árangurinn í samræmda prófinu var hinsvegar ekki alveg í samræmi við 
þær væntingar sem við höfðum gert okkur. 94 nemendur tóku samræmt próf í samfélagsfræði og reyndist 
meðaltalið hjá okkur vera 5,92 en landsmeðaltal var 5,90. 
 
8. bekkur kemur mjög vel  út meðaleinkunn þar er 7,75 2003 var hún 6,87 og 7,26  árið 2004. 
 
Árangur 7. bekkjar þetta skólaárið er með besta móti , en þar reyndist meðaleinkunn vera7,72. Árið 2003 
var hún 6,82 og 2004 var einkunnin 7,08. 
 
Ekki er vafi á því að talsvert hefur tekist að glæða áhuga nemenda á greininni með tilkomu nýrra kennslu-
tækja t.d. eins og skjávarpa, og fartölvum. Þennan áhuga má en þá auka með skemmtilegri notkun  á 
þessum hjálpartækjum í kennslunni og verkefnavinnu henni tengd. 
 
 

Garðabær í júní 2005 
Reynir Engilbertsson, fagstjóri í samfélagsgreinum 

 
 
 
 



Ársskýrsla  
deildarstjóra sérkennslu  

Sérkennsla felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/eða kennsluað-
ferðum miðað við það sem öðrum nemendum á sama aldri er boðið upp á (Reglugerð um sérkennslu 
nr.389/1996). Í 9. og 10. bekk skólans er sérkennslan að nokkru í formi hægferða.  Þar er um að ræða fámenna 
námshópa sem fá aðlagaða kennslu og námsefni. Annarri sérkennslu má í grófum dráttum skipta í tvennt.  
Annars  vegar kennslu í námsveri og hins vegar í sérdeildum.   
 
Námsver skólans er hugsað sem vinnusvæði þar sem nemendur í 7-10 bekk fá einstaklingsmiðaða kennslu. 
Námsverið var opið alla daga frá 8.00-14.30 og þar störfuðu tveir kennarar í fullu starfi og tveir í hlutastarfi, sam-
tals 77 kennarastundir.  Hlutverk Námsversins var margþætt.  Þar fengu fáeinir nemendur sem ekki gátu setið 
tíma í ferðakerfi grunnkennslu í íslensku og stærðfræði. Stór hópur nemenda fékk viðbótarhjálp 2-4 tíma á viku í 
sömu greinum. Nemendur sóttu tíma til að ljúka við og fá aðstoð við heimanám.  Nokkrir nemendur sem áttu rétt 
á nýbúakennslu (þ.e. höfðu búið um lengri tíma erlendis eða voru af erlendu bergi brotnir) sóttu í Námsver bæði 
kennslu í íslensku og aðstoð við heimanám í ýmsum námsgreinum.  Nemendur voru einnig vistaðir tímabundið 
á vinnusvæðinu á meðan stundaskrá og önnur tilhögun náms þeirra var endurskoðuð.  Í vetur var mest áhersla 
á eldri nemendur (ferðakerfi).  Nemendum námsvers í 10. bekk var fyrir próf í vor boðin sérstök aðstoð. Að 
jafnaði sóttu liðlega 90 nemendur vinnu í námsveri í hverri viku. Skipting nemenda eftir árgöngum var eftirfar-
andi: 10. bekkur 46 (21 drengur, 25 stúlkur), 9. bekkur 38 (20 drengir, 18 stúlkur), 8. bekkur  11 (9 drengir, 2 
stúlkur), 7. bekkur 4 (3 drengir, 1 stúlka) 
 
Inntaka og útskrift nemenda í Námsveri var tekin af deildarstjórum í samráði við kennara námsvers.  Það var 
síðan í höndum deildarstjóra eða umsjónarkennara að ræða við nemanda og forráðamenn um breytingarnar.  
Alls munu um 112 nemendur hafa komið við sögu Námsversins í vetur.   
Sá hópur nemenda sem þurfti mest aðlagaða kennslu fékk hana í tveimur námshópum 9. og 10. bekk.  Í sumum 
tilfellum var um að ræða einstaklinga sem þurftu manninn með sér í flestum greinum.  Flestir nemendur sóttu 
tíma í ferða og bekkjarkerfi skólans og fengu fylgd stuðningsfulltrúa í þá tíma sem þeir þurftu. Um kennslu, 
námsefnisgerð og skipulag sáu einn kennari og þrír meðferðarfulltrúar í 250% starfi, þrír kennarar í hlutastarfi og 
sex stuðningsfulltrúar í 425% starfi.  
 
Í 10. bekk fengu 8 nemendur mikinn stuðning og 2 minni aðstoð, í 9. bekk fengu 10 nemendur mikinn stuðning, í 
8. bekk fengu 4 nemendur mikinn stuðning, í 7. bekk fengu 4 nemendur mikinn stuðning. Þegar vel tekst til í 
þessari kennslu eru nemendur útskrifaðir að hluta til eða alveg í Námsver.  Flestir nemenda í miklum stuðningi 
fá um 14-24 stundir í sérkennslu.  Í vetur fengu þeir sérkennslu í matreiðslu og líffræði.  Tveir nemendur fengu 
sérkennslu í leikfimi og 7 nemendur höfðu á stundaskrá sérstaka tíma í hreyfingu þar sem stuðningsfulltrúar fóru 
með þá í tækjasalinn einu sinni viku.  Einn nemandi fór stuttar gönguferðir með starfsmanni.  Áfram var unnið 
með félagslegan stuðning við nemendur og einn starfsmanna fékk það hlutverk að skipuleggja tómstundir þar 
sem 2 eða fleiri nemendur fóru saman og gerðu eitthvað “skemmtilegt” utan skóla.  Starfsmenn deilda fóru 
einnig með nemendum á árshátíð skólans og borðuðu með þeim. Í maí fóru 6 nemendur og 3 starfsmenn í 
fjögurra daga ferðalag til Vestmannaeyja.  Undirbúningur þeirrar ferðar hafði staðið allan veturinn og tókst hún í 
alla staði mjög vel. 
 
Einn nemandi í 10. bekk fékk aðstoð stuðningsfulltrúa í hluta kennslustunda og við skipulag og vinnu heima-
náms. Einn nemandi 8, bekkjar fékk aðstoð meðferðarfulltrúa í flestum kennslustundum og  einn nemandi í 7. 
bekk naut aðstoðar meðferðarfulltrúa í öllum kennslustundum. Í vetur var einum nemanda í 10. bekk boðið 
vinnuúrræði í samvinnu við Vinnuskóla Reykjavíkur þ.e. tveir dagar í vinnu og þrír í skóla.  Þetta úrræði gafst 
vel. 
 
Námsmat 
Nemendur tóku próf eða unnu verkefni sem byggðust á námsefni og getu hvers og eins. Sum þeirra voru tekin á 
prófatíma önnur á starfstíma.  Allir nemendur mættu til vinnu alla prófdaga. Einkunnir eru sérmerktar í prófskír-
teinum nemenda. 



Sérfræðiþjónusta 
Greiningar á erfiðleikum nemenda er hluti af þjónustu skólans. GRP14 lesskimunarprófið (hóppróf)var lagt fyrir 
9. bekk, allan árganginn í febrúar til að meta lestur og stafsetningu nemenda.  49 nemendur fengu greiningu á 
erfiðleikum, 18 þeirra höfðu eldri greiningar (Aston Indeex, GRP-10, ICD 10).  Nemendum og foreldrum var 
boðið viðtal við sérkennara þar sem farið var yfir niðurstöður og þjónusta skólans kynnt.  Haldnir voru 20 skila-
fundir og 16 eru fyrirhugaðir næsta haust.  Í 10. bekk fengu 9 nemendur greiningu og var 5 þeirra skilað með 
fundi.  Næsta haust er áætlað að ljúka fyrirlögn og úrvinnslu fyrir foreldradag í október. 
 
Sálfræðingar skólans í hlutastarfi eru tveir þeir Brynjólfur Brynjólfsson og Trausti Valsson. Biðlisti eftir grein-
ingu var stuttur og vinnuferli frá síðast vetri með samstarfi við barnalækni virkt. Að venju var lagt fyrir þung-
lyndispróf (Hugur og heilsa) í 9. bekk og nokkrum nemendum boðið á námskeið í framhaldi af því.  
 
Í vetur naut skólinn ráðgjafar Ásgerðar Ólafsdóttur einhverfuráðgjafa vegna vinnu með tvo nemendur.  Sam-
starf við stofnanir utan skóla var með hefðbundnum hætti, sóttir voru fundir vegna nemenda á Barna- og 
unglingageðdeild, formlegir fundir með Félagsmálastjóra bæjarins, samskipti voru við félagsmálayfirvöld á 
Álftanesi og í Hafnarfirði og vinnuskóla Reykjavíkur. 
 
Fundir nemendaverndarráðs voru haldnir að jafnaði vikulega á fimmtudögum kl. 8.20-9.20.  Þar voru tekin til 
formlegrar umfjöllunar mál 31 nemanda.  Málum 12 nemenda var í framhaldi vísað til félagsmálayfirvalda 
bæjarins. 
 
Aðstaða, starfsfólk 
Starfsemi sérkennslunnar mótaðist nokkuð af þröngum húsakosti. Námsverið var staðsett í stofu 208, vinnu-
herbergi sérkennara í stofu 207, 10. IG í stofum 206, í stofu 204 9. BV og í stofu 205 fór fram sérkennsla í 7. 
og 8. bekkinga. Vikulegir fundir deildarstjóra með stuðningsfulltrúum voru kl.9.40 á miðvikudögum, fundir með 
sérkennurum kl. 14.30 á þriðjudögum. 
 
Starfsmenn: Kennarar sem sinntu sérkennslu voru: Erna Björk Hjaltadóttir, Ólafur Ólafsson (til áramóta) 
Stefanía Júlíusdóttir, Harpa Björnsdóttir, Kristinn Sigurbergsson (frá nóvember), Vigdís Thordersen, Bergljót 
Vilhjálmsdóttir, Auður Edda Geirsdóttir, Jón Ólafsson og María Guðmundsdóttir (frá maí) Stuðningsfulltrúar 
voru: Jóhanna G. Ólafsson, Kristín Bernharðsdóttir, Þórunn Brandsdóttir, Guðlaug Eggertsdóttir, Guðmunda Ó 
Jónsdóttir og Anna Lísa Benediktsdóttir. Meðferðarfulltrúar voru: Ingibjörg Guðmundsdóttir, S. Kristín Þor-
varðardóttir og Kolbrún Hlöðversdóttir. 
 
Að lokum 
Þrátt fyrir óvenjulegan vetur (verkfall og yfirvofandi fækkun nemenda/starfsfólks) gekk skipulag og starfsemi 
sérkennslunnar vel. Nemendum sem nýttu sér þjónustu námsversins fjölgaði úr 60 í 110.  Nemendur voru 
ánægðir, andrúmsloftið var afslappað og góður vinnuandi. Þar tókst markvisst að skapa mörgum nemendum 
sem að öllu jöfnu hefðu ekki átt kost á stuðningi tækifæri til að bæta stöðu sína. Mjög mikilvægt er að þróa 
áfram þetta vinnusvæði og tryggja nemendum bæði vel menntaða kennara og rúman opnunartíma.  Skipulag 
á inntöku og ferill töflubreytinga verður endurskoðaður í ágúst með deildarstjórum 9. og 10. bekkjar. Mjög 
mikilvægt er að halda áfram að skoða félagslega stöðu þeirra nemenda sem standa hvað höllustum fæti innan 
skólans  og þróa áfram það starf sem hafið er s.b. vettvangsnám í 10. IG og ferðalög. 
 
Biðlistar eftir greiningum sálfræðinga hafa verið stuttir í vetur bæði vegna þess að greiningarferlið er virkara og 
líka vegna þess að umsóknum er safnað í samræmi við afkastagetu sálfræðingana. Ekki voru í vetur haldin 
hraðlestrarnámskeið fyrir nemendur og síðari hluti þeirra námskeiða sem hófust veturinn 2003-2004 féllu 
niður. Framhald og skiplag verður endurskoðað í samvinnu við fagstjóra í íslensku.   
 
Sérkennsluskipulag Garðaskóla er eins og sést á þessari upptalningu fjölbreytt og mannmargt kerfi.  Þar hefur 
tekist að koma til móts við ólíkar þarfir margra einstaklinga með jákvæðum árangri, því starfi mun verða haldið 
áfram.   
 

Garðabær í júní 2005 
Erna Björk Hjaltadóttir deildastjóri sérkennslu. 
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Ársskýrsla  
fagstjóra í stærðfræði 

 
Óvenjulegt og erfitt skólaár vegna 8 vikna verkfalls kennara. Kennslan á haustönn þessa vetrar var því 
miður mjög lítil og laus í reipunum vegna verkfalls kennara sem stóð í u.þ.b. 8 vikur. Margir töldu önnina 
ónýta eða a.m.k. til lítils nýta. Annaskipti voru höfð í kringum miðjan febrúar og nýttist því tíminn eftir 
verkfall mjög vel, þannig að á endanum tókst að komast yfir allt námsefnið, þó lítill tími yrði til 
upprifjunar. Þau markmið sem ekki náðust á þessum vetri, vegna þessara óvenjulegu aðstæðna verða 
stærðfræðikennarar í staðinn að stefna að með þeim mun meiri atorku næsta skólaár. Kennslan á 
vorönn einkenndist af því að reyna að minnka þann skaða sem mest og reyna sem best að bæta 
nemendum það tjón sem af verkfallinu varð. Bæjaryfirvöld komu til móts við okkur með dálítinn 
aukatímakvóta og var það nokkur sárabót, einkum fyrir þá nemendur sem höfðu þroska og skilning á því 
að nýta sér það sem í boði var.  
 
Kennslustundafjöldi í stærðfræði á viku 
Kennslustundir voru 5 á viku í 7. 8. og 9. bekkjum.  Í 10. bekk og flugferðum 9.bekkja voru þær 6. Í 
framhaldsáföngum 5.  Hver kennslustund var 40 mínútur. 
 
Stærðfræðikennarar 
Kynning á stærðfræðikennurum skólans er á Stærðfræðivef Garðaskóla (netfangið er: 
http://home.gardabaer.is/karl/).  Þar gefur að líta margvíslegar upplýsingar um kennarana sem kenndu 
stærðfræði á liðnu skólaári.  
 
Kennsluefni, kennsluaðferðir og tillögur um breytingar 
Hópakerfið er nú þegar orðið þekkt fyrirkomulag í mörgum grunnskólum. Það erufærri sem vita það 
Garðaskóli var fyrsti grunnskólinn sem kenndi í hópum þar sem nemendur röðuðust eftir getu, en ekki í 
blönduðum bekkjum. Skipting í hraðferð, miðferð og hægferð hafa því unnið sér fastan sess í 
Garðaskóla.  Bekkjakerfið gamla var þó látið halda sér í 7. og 8. bekk af tæknilegum ástæðum. Þetta 
form hefur nú náð að þróast þannig að nú kennum við bæði framhaldsáföngum og fugferðum í 
stærðfræði, þar sem nemendum er boðið upp á að stytta námstímann í framhaldsskólum til 
stúdentsprófs með því að undirbúa sig að hluta til í Garðaskóla. 
 
Kennsluefnið skiptist í meginatriðum í tvennt, annars vegar eru notaðar aðsendar kennslubækur frá 
Námsgagnastofnun og hins vegar námsefni sem fagstjóri og kennarar hafa samið. Með tilliti til nýrrar 
námskrár í stærðfræði hefur undirritaður samið verkefnabálk bæði fyrir 9. og 10. bekk sem ber heitið 
"Þjálfun".  Nýtt kennsluhefti var tekið í notkun í 7. bekk og hefur verið tilraunakennt nú í vetur þriðja árið í 
röð.  Verður ekki þörf fyrir það hefti lengur þar eð 7. bekkur hverfur úr skólanum og ný bók handa 7. 
bekk "Geisli" hefur verið gefin út af  Námsgagnastofnun. 
 
Kennsluaðferðir felast í útskýringum frá töflu og einstaklingsaðstoð. Unnið er að þrautalausnum og 
tölvur eru stundum notaðar. Tvö færanleg fartölvuver með um 10 tölvum í hvoru, hafa staðið til boða. 
Þetta eru skápar á hjólum sem er rúllað milli kennslustofa.  Þessir vagnar eru geymdir á bókasafni 
skólans sem er í suðurenda skólans. Er það í mikilli fjarlægð frá stærðfræðistofunum og þarf að fara 
með lyftu niður á 1. hæð skólans og síðan eftir þéttsetnum og óralöngum gangi skólans út í nýju 
álmuna. Þegar þangað er komið þarf að fara upp á aðra hæð í annarri lyftu. Það fara minnst 20 mínútur 
í þennan flutning fram og til baka og sjá þá allir að tíminn til að hagnýta sér tölvurnar verður ekki mikill. 
Legg ég eindregið til að fundin verði lausn á þessu vandamáli næsta vetur. Lausar kennslustofur á 
skólalóðinni hafa verið nýttar til stærðfræðikennslu. Þar eru tölvur og þokkaleg aðstaða til náms og 
kennslu. 
 
Stökkbreytingar í námsefni og kennsluháttum voru engar né eru fyrirsjáanlegar, en reynt verður að virkja 
áhugasvið nemendanna með notkun innlendra og erlendra verkefnabanka á netinu þegar tölvur verða 
aðgengilegar. Þrautir og lausnir þeirra hafa alltaf verið nokkur þáttur í stærðfræðikennslunni.  Gamli góði 
blýanturinn og strokleðrið,  kjafturinn og krítin, tuðið og tússpenninn verða samt áfram í fullu gildi. 
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Mat á árangri, markmið og leiðir 
Yfirleitt eru einkunnir milli ára ekki samanburðarhæfar. Ef eitthvað má marka þær virðist árangurinn í 
stærðfræði nú vera betri en oft áður.   Árangur nemenda sem tóku samræmd próf bæði í 7.bekk fyrr í 
vetur og nú í 9. flugferð og 10. bekk var mjög góður og náðu þeir að slá út tvö síðastliðin ár.  Er þá um 
samanburðarhæfar normaldreifðar einkunnir að ræða. Súlurit og einkunnatafla sem sýnir samanburð 
milli námsgreina og ára má skoða á stærðfræðivefnum: http://home.gardabaer.is/karl/  undir krækjunum 
"samræmt próf í 7. bekk" og "samræmt próf í 10. bekk. 
 
Samstarf kennara hefur alla tíð verið mjög gott og allt námsmat gert í samráði. Á fagfundum voru próf 
samin og aðlöguð námsefninu. Árangur 10. árgangsins og 9. flugferðar á var nú langt yfir landsmeðaltali 
og vel yfir Reykjavíkurmeðaltali bæði suður og norður. Til dæmis ber að nefna það, að átta nemendur 
fengu einkunnina 10,0 á samræmdu prófi að þessu sinni.  Árangurinn í stærðfræði í Garðaskóla hefur 
reyndar um áratugaskeið verið nokkuð ofan við Reykjavíkurmeðaltalið og gruna ég að við séum meðal  
efstu skóla landsins í þetta sinn. 
 
Læt ég fylgja lítið súlurit sem 
sýnir samanburð á árangri 
nemenda okkar í Garðabæ við 
helstu keppinautana: Reykjavík 
suður og Reykjavík norður. Aðrir 
landshlutar hafa aldrei veitt okkur 
neina samkeppni sem orð er á 
gerandi. 
 
Sjöundi bekkur sem er í ár sinn 
síðasta vetur í Garðaskóla, tók 
einnig samræmt próf sem átti að 
leggja fyrir á haustönn, en varð að fresta fram í febrúar vegna kennaraverkfallsins. Árangur þeirra var sá 
besti sem við höfum séð í 7. bekk fram að þessu.  Normaldreifð meðaleinkunn var 5,7 en var aðeins 5,3 
á seinasta skólaári og eru þetta fullkomlega sambærilegar einkunnir. Vissulega verður spennandi að 
vinna markvisst áfram með þeim góða efnivið sem þar er. Til hamingju 7. bekkur. 
 
Hvað fór úrskeiðis og hvað má til betri vegar færa ? 
Fyrst og fremst varð 8 vikna verkfall kennara til þess að færa allt skipulag úr skorðum. Mikla orku þurfti 
til að vinna upp það sem tapaðist og þurftu nemendur að fara á meiri hraða yfir námsefnið en góðu hófi 
gegndi. Kennarar lögðu sig alla fram og hvöttu nemendur til dáða og með samstilltu átaki náðist að gera 
námsefninu sæmileg skil.  Það sem ég tel að við stærðfræðikennarar verðum að leggja áherslu á næsta 
vetur er almennt meira aðhald í námi. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að skaði verkfallsins er 
ekki ennþá bættur. Næsta vetur verðum við að halda áfram með þær kröfur sem við höfum haldið á lofti 
á vorönninni sem leið. Við verðum að brýna fyrir nemendum okkar að nýta sér betur aðstoðina við 
heimanám. Við verðum að fá forráðamenn til að skilja að þar er um að ræða fyrsta flokks 
einstaklingsmiðaða kennslu, næstum því einkakennslu, sem allt of margir láta hjá líða að nýta sér.   
Hnitmiðuð nýting hverrar kennslustundar, ennþá meira aðhald í heimanámi og meiri kröfur um 
verkefnaskil, jafnvel enn fleiri stutt skyndipróf sem sýna stöðu mála og að gripið sé inn í með 
ráðstöfunum og forráðamönnum gerð grein fyrir ef  árangur er ekki eðlilegur.  
 
Þó að við viljum ná umtalsverðum árangri á samræmdum prófum, þá er það ekki aðalatriði í sjálfu sér, 
heldur viljum við líka reyna finna þær leiðir sem  skila hverjum nemanda sem hæfustum út í lífið og til 
áframhaldandi náms. Við viljum líka að nemendum okkar líði vel og að þeir séu sáttir við þá vinnu sem 
skólinn ætlast til af þeim.  Þannig verður framvegis reynt að laga það sem betur má fara, skoða stöðu 
mála og leita leiða sem skila fyrst og fremst ánægðum einstaklingum, en einnig fyrirmyndar-
námsmönnum út í þau verkefni sem taka við að loknum grunnskóla.   
 
Um flýtihópa og framhaldsdeildir 
Tveir flýtihópar voru starfræktir í 9. bekk, kallaðir flugferðir eins og áður var minnst á. Nemendur 
þessara hópa fara á tvöföldum hraða yfir námsefnið. Þeir nemendur luku því bæði við 9. og 10.bekkjar 
námsefni í vor. Allir tóku þeir samræmt próf, lokapróf grunnskólans í stærðfræði, ásamt 10. bekkingum. 
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Flugferðarnemendur þessir eiga þess svo kost að endurtaka samræmda lokaprófið næsta vor, þ.e.a.s. 
þeir sem ekki sætta sig við útkomuna sem þeir fengu í þetta sinn.  Tveir nemendur í  9. bekk flugferð 
náðu einkunni 10,0 á samræmda  prófinu og settu með því  9. bekkjar met í sögu skólans.  
 
Framhaldsdeildir í stærðfræði voru einnig starfræktar, en í þeim eru nemendur sem lokið hafa námsefni 
10. bekkjar (úr flugferðinni árið áður). Þeir leggja stund á námsefni framhaldsskólans. Nám þetta er 
metið til eininga í flestum framhaldsskólum landsins. Tveir nemendur framhaldsdeildanna fengu 
einkunnina 10,0 bæði úr fjölbrautaáfanganum sem þau tóku og samræmda grunnskólaprófinu. 
Kennari flugferðanna var undirritaður og Elena Einisdóttir, en kennari fjölbrautaáfanganna Ögmundur 
Gunnarsson.  Lesa má um þetta á stærðfræðivefnum:  http://home.gardabaer.is/karl/ 
  
Einnig ber þess að geta að stærðfræðikeppni sem haldin er árlega á vegum Fjölbrautaskólans í 
Garðabæ var haldin en þátttaka var léleg.  Má þar um kenna að gert var ráð fyrir því að nemendur færu 
gangandi úr Garðaskóla í FG, en þennan dag var úrhellis rigning og slagveður.  Næsta vetur munum við 
fara fram á það að nemendum verði ekið fram og tilbaka í FG.  Þátttaka í KappAbel féll niður þetta 
skólaárið og má lesa má nánar um þetta á stærðfræðivefnum  http://home.gardabaer.is/karl/  undir 
tengiliðnum "Stærðfræðikeppnir". 
 
Aðstoð við heimanám  
 Aðstoð við heimanám í stærðfræði, sem minnst var á áður hefur verið starfrækt þrjá eftirmiðdaga í viku 
og verið einstaklega vel sótt af bæði eldri og yngri nemendum. Kerfi endurhæfingar sem gefur rétt til 
endurtökuprófa í stærðfræði stuðlar að mikilli sókn nemenda í aukaverkefni og upprifjunargögn sem þeir 
fá að vinna með í  "aðstoð við heimanám" stofunni, enda er þar um einstaklingsmiðaða kennslu að 
ræða. 
 
Lokaorð  
Í Garðaskóla var starfrækt svokallað Námsver. Þar fengu einstaklingar sértæka aðhlynningu í m.a. 
stærðfræði.  Erna B. Hjaltadóttir fagstjóri í sérkennslu skipulagði og sá um Námsverið.  Sérkennslan í 
skólanum hefur eflst með ári hverju enda hafa æ fleiri af nemendum skólans greinst með einhverja 
námsröskun. Nánar má lesa um þetta í skýrslu um Námsver og sérkennslu. 
 
Verkefnasöfn og stærðfræðiþrautir má finna á Stærðfræðivef Garðaskóla undir liðnum "Ýmsar krækjur".  
Nemendum í 10. bekk og flugferðum var bent á að sækja gömul samræmd próf, sem Námsmatsstofnun 
birtir á sínum upplýsingavef, prenta þau út og reikna. Finna má þau á stærðfræðivefnum undir liðnum 
"Námsmatsstofnun". 
 
Að lokum skal stjórnendum skólamála í Garðabæ, skólastjórum og deildarstjórum innan skólans sem og 
samkennurum þakkað afbragðs gott og ánægjulegt samstarf. Einnig ber að þakka öðru starfsfólki, 
nemendum og foreldrum frábæra samvinnu. 

 
 
 

Garðabær í júní  2005 
Karl Valgeir Jónsson og  

Svandís Ríkharðsdóttir  (Fagstjórar) 

Viðurkenningu fyrir frábæran námsárangur vorið 2005: 
Sveinbjörn Finnsson, Sigurður Orri Guðmundsson, Sigr. 
Kamilla Alfreðsdóttir, Dóra Hrund Guðlaugsdóttir, Sveinn 
Gauti Einarsson,  Kristinn Sveinn Ingólfsson. Á myndina 
vantar: Dagnýu Engilbertsdóttur og Eirík Guðlaugsson. 



Ársskýrsla Gæðanefndar 
 
Í Gæðanefnd Garðaskóla 2004 – 2005 voru Guðrún Björg Egilsdóttir, Sigurrós Ásgerður Gunnarsdóttir og 
Þorkell Jóhannsson og hafa þau skipað nefndina frá upphafi hennar. 
 

Skólaárið 2004- 2005 var venju fremur óvenjulegt. Skólastarf lamaðist í hátt í tvo mánuði eða frá 20. 
september og má segja að það hafi ekki farið í eðlilegt horf fyrr en í lok nóvember. Skólaárið allt bar 
þess þó merki að hafa lamast þessa tvo mánuði og ýmislegt í starfi skólans þurfti að sveigja að þessum 
breyttu aðstæðum m.a. störf að innra mati.  
 
Tæki Garðaskóla við innra mat eru þessi helst: 
Starfsmannaviðtöl 
Ársskýrsla Garðaskóla 
Viðhorfakannanir 
Endurmenntunarnefnd – endurmenntunaráætlun 

 
Starfsmannaviðtöl sem áttu að hefjast strax í september fóru ekki fram. Starfsmannaviðtöl voru lögð til grund-
vallar við innra mat fram á síðustu ár en nokkuð hefur dregið úr vægi þeirra að okkar mati með tilkomu viðhorfa-
kannana. Við í gæðanefndinni teljum þetta slæma þróun og viljum að vandað verði til þessara viðtala og að 
niðurstöður og úrvinnsla þeirra verði markvissari. 
 
Árskýrsla skólans kom út í skólabyrjun og var mikil að vöxtum og vönduð. Þar er að finna miklar upplýsingar um 
skólastarfið hvernig tiltókst á síðasta skólaári og hvar helst er hægt að gera betur. 
 
Viðhorfakannanir voru framkvæmdar hjá öllum hópum er tengjast skólastarfi Garðaskóla á síðasta ári. Helstu 
niðurstöður þeirra var almenn ánægja með skólann hjá öllum hópum. Kannanir þessar eiga að vera öllum að-
gengilegar og nýtast stjórnendum og öðrum hópum innan skólans til að rýna í eigin frammistöðu og finna hvar 
helst er þörf á umbótum. Gæðanefnd telur það ekki sitt hlutverk að túlka einstaka spurningar eða niðurstöður úr 
þessum könnunum. Heldur eigi slíkt að vera á hendi stjórnenda og að hver starfshópur skoði þær niðurstöður 
sem taka til þeirra starfa. Nú þegar ljóst er að 7. bekkur verður ekki í Garðaskóla næstu árin er ljóst að það fyrir-
komulag sem búið var að ganga út frá varðandi viðhorfakannanir tekur einhverjum breytingum. Endur-
menntunarnefnd er starfandi innan skólans og skilar tillögum til stjórnenda um endurmenntun.  

 
 Á fundum gæðanefndar í vetur fór mestur tími í umræður  um skipulag gæðamála og úrvinnslu og nýtingu á 
þeim upplýsingum sem gæðanefndin aflaði á síðasta skólaári. Hvernig sú vinna er nýtt og hvort verið sé að 
leggja mikla vinnu í hluti sem fáir taki til skoðunar og gagnist því þeim helst sem afla upplýsinganna og vinna 
skýrslurnar. Erum við þar að horfa til t.d. Ársskýrslu skólans, starfsmannaviðtala og viðhorfakannana. Er öll 
þessi vinna hugsanlega að stærstum hluta unnin til að uppfylla kröfur skólayfirvalda um sjálfsmatsáætlun en lítið 
gert í að nýta niðurstöðurnar til úrbóta? 
 

Garðabær í júní 2005 
Guðrún Björg Egilsdóttir,  

Sigurrós Ásgerður Gunnarsdóttir  
og Þorkell Jóhannsson 



Skýrsla kennsluráðgjafa 
Kennsla í tölvu- og upplýsingatækni gekk vel í vetur. Í 7. bekk voru nemendur einn tíma á viku í tölvukennslu 
hálfan veturinn á móti kennslu á bókasafninu. Kennari var Auður Edda Geirsdóttir. Í kennslunni var lögð áhersla 
á ritvinnslu og myndvinnslu og verkefni á netinu. Nemendur unnu líka vélritunaræfingar í heimavinnu. Nokkrir 
nemendur sem höfðu náð mikilli færni í fingrasetningu fengu að sleppa þeim æfingum.  
 
Í áttunda bekk fengu nemendur tvo tíma á viku í tölvuveri allan veturinn. Annarsvegar var um hefðbundna tölvu-
kennslu að ræða og hinsvegar íslenskukennslu, þar sem áhersla var lögð á ritun og uppsetningu. Í tölvu-
tímunum var lögð áhersla á tölvunotkun, þá sérstaklega Microsoft Office forritin, einnig unnu nemendur heima-
síður. Fingrasetningu var haldið við með vélritunaræfingum allan veturinn sem voru að mestu unnar í heima-
vinnu. 
 
Í 9. og 10. bekk voru einungis valtímar í tölvum. Nemendur gátu valið um forritun, margmiðlun og ensku og upp-
lýsingatækni. Í forritun lærðu nemendur að forrita með VisualBasic. Ímargmiðlun lærðu nemendur að gera 
heimasíður, margmiðlunarefni á geisladiska og að vinna með kvikmyndir. Í ensku- og upplýsingatækni var lögð á 
hersla á tungumálakennslu með tölvum og Internetinu. Einnig var í vetur í fyrsta skipti boðið upp á kvikmynda-
gerð.  Búið er að koma upp frábærri aðstöðu til kvikmyndavinnslu í skólanum.  Aðstaðan er einnig hljóðstúdíó.  
 
Tvö fartölvuver eru í skólanum og voru þau í mikilli notkun.  Of lítill aðgangur að tölvum Kennarar hafa þó 
nokkuð kvartað undan því að aðgangur að tölvum er ekki nógu góður. Eins og er eru u.þ.b. tíu nemendur um 
hverja tölvu í skólanum. Til að vel ætti að vera þyrftu að vera fjórir nemendur um hverja tölvu eins og talað var 
um í skýrslu framtíðarskipan tölvumála í grunnskólum Garðabæjar sem birt var í apríl 2000.  Kennarar hafa 
einnig kvartað undan því að tímafrekt og erfitt sé að færa fartölvuverið á milli stofa og að oft séu batteríin tóm. Í 
mörgum tilfellum væri betra að hafa tölvuver sem tæki á móti heilum bekk sem kennarar gætu notað fyrir 
kennslu sína. Nokkrir kennarar hafa líka sýnt áhuga á að hafa nokkrar tölvur inni í kennslustofunni sinni. Best 
væri að blanda þessu saman, hafa einhver fartölvuver, tölvuver sem tæki á móti heilum bekk og væri aldrei 
bókað í fasta kennslu og tölvur í kennslustofum þar sem við á. 
 
Lagt er til að í stað annars fartölvuversins, sem nú er að renna út á leigu verði fengnar borðtölvur sem staðsettar 
yrðu í kennslustofu sem alltaf er laus. Kennsluráðgjafar grunnskóla Garðabæjar áttu reglulega fundi á skóla-
árinu. Áhersla var lögð á að bæta vefi skólanna og finna leiðir til þess að fleiri kæmu að vefnum innan skólanna.  
Einnig var lögð áhersla á finna lausn fyrir innri vef skólans.  Kennsluráðgjafar kynntu sér vefumsjónarkerfi sem 
mundu einfalda þessa vinnu.  Einnig lögðu kennsluráðgjafar áherslu á að útlit vefja grunnskóla Garðabæjar yrðu 
einsleitir í útliti og í samræmi við aðra vefi stofnana í Garðabæ.  Fengið var tilboð i vefumsjónarkerfi frá Betri 
lausnum í vefumsjónarkerfi og tilboð frá Gagarín fyrir útlit á vefnum. Því miður strandaði málið.  Ekki reyndist 
unnt að fá fjármagn til að halda áfram. 
 
Kennsluráðgjafi sótti eftirfarandi kynningar og námskeið á skólaárinu. 
• Ráðstefnuna UT-2005 sem haldin var á Hótel Sögu. 
• Íslensk fyrirtæki, voru heimsótt og vefumsjónarkerfi þeirra skoðuð 
• Kynningarfundur Skýrr á töflugerðarforriti sem síðar var tekið í notkun til prufu í Garðaskóla 
• Kynning hjá Mentor vegna breytinga á Stundvísi. Kerfið verður flutt á Netið og gert miðlægt. 
• Kynning hjá Þekkingu um SharePoint sem er forrit frá Microsoft til að hafa sameiginlegt vinnusvæði á 

internetinu, þar sem hægt er að skiptast á gögnum og upplýsingum á auðveldan hátt. 
Kynning hjá Microsoft á íslandi, á e-learning umhverfi Microsofts, sem er kennsluvefur. 

 
 
 

Garðabær í júní 2005 
Guðrún Björg Egilsdóttir, kennsluráðgjafi. 



Námsráðgjöf í Garðaskóla 
 
 
Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir helstu verkefnum og áherslum í starfi náms- og starfsráðgjafa 
Garðaskóla skólaárið 2004 - 2005.  
 
Meginhlutverk námsráðgjafa er að vinna með nemendum, forráðamönnum, kennurum, 
skólastjórnendum, starfsmönnum skólans, starfsfólki á fræðslu- og menningarsviði og félags- og 
heilbrigðissviði Garðabæjar að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum 
nemenda.  
 
Mörg verkefni námsráðgjafa eru fastur liður í skólastarfi Garðaskóla en önnur mótast af aðstæðum og 
þörfum hverju sinni. Verkfall félagsmanna í KÍ hafði áhrif á starfsáætlun námsráðgjafa þetta skólaár, 
sérstaklega skipulagða hópráðgjöf og fræðslu.   
 
 

 
NÁMS - OG STARFSRÁÐGJÖF 

 
 

Einstaklingsmiðuð ráðgjöf 
 
Einstaklingsviðtöl vegna námsvals og framtíðaráforma, vanda tengdum námi, líðan og samskiptum eru 
sem fyrr umfangsmest í starfinu.  Einstaklingsmiðaða ráðgjöf má flokka í eftirfarandi þrjá flokka. 
 
 
1.  Ráðgjöf við náms- og starfsval  
Náms- og starfsráðgjöf  miðar að því að nemendur efli og þroski þekkingu á sjálfum sér s.s. viðhorfum, 
áhuga, hæfileikum, getu og væntingum, námsleiðum, störfum og atvinnulífi til að auðvelda þeim 
ákvörðun um nám eða starf að loknum grunnskóla.  
 
Aðstoð námsráðgjafa felst  m.a. í: 
• könnun og greiningu á áhugasviði og mati og greiningu á styrkleikum og veikleikum einstaklinga 

með tilliti til náms- og starfa 
• miðlun upplýsinga um möguleika og framboð á námi og störfum 
• skipulagningu og heimsóknum í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu 
 
 
2. Persónuleg ráðgjöf  og stuðningur 
Persónuleg ráðgjöf og stuðningur er veitt nemendum forráðamönnum og kennurum. 
Ráðgjöfin snýst einkum um: 
• persónuleg og einstaklingsbundin  mál s.s. félags- og tilfinningalegan vanda, veikindi, sjálfstraust, 

sjálfsmynd o.fl.  
• samskiptavanda  s.s. einelti, ofbeldi,  hegðunarvanda, vináttu o.fl.  
• námstengdan vanda s.s. sértæka námserfiðleika, prófkvíða, námsleiða o.fl.  
Oft er um fjölþættan vanda að ræða. 
 



3. Ráðgjöf um vinnubrögð  
Markmið fræðslu og ráðgjafar í námstækni er að nemendur kynnist hugsun,  viðhorfum, námsaðferðum 
og námsvenjum sem rannsóknir og reynsla hafa sýnt að eru árangursríkar. Nemendur fá m.a. aðstoð 
við:  

• að skoða og meta eigin námsaðferðir og námsvenjur 
• fræðslu og þjálfun í minnistækni, lestri á námsefni, glósugerð, o.fl.  
• leiðsögn um vinnulag í einstökum námsgreinum, heimanám, upprifjun fyrir próf, o.fl. 
 

 
Alls komu 249 nemendur í viðtal til námsráðgjafa  í eitt skipti eða oftar. Forráðamenn 62 nemenda komu 
í viðtal í eitt skipti eða oftar. Þar af voru  nokkrir nemendur og forráðamenn í reglulegum viðtölum allan 
veturinn.  Forráðamenn 48 nemenda höfðu eingöngu samband símleiðis eða með tölvupósti.  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 1.  Fjöldi nemenda eftir bekkjardeildum og kyni sem komu til námsráðgjafa í 

einstaklingsviðtöl í  eitt skipti eða oftar. 
 
 
 

Hópráðgjöf/fræðsla 
 

10.bekkur 
Nemendur fengu ráðgjöf og/eða fræðslu í minni hópum í aðstöðu námsráðgjafa eða  í stærri hópum í 
kennslustundum.  
Viðfangsefnin voru m.a.: 

• markviss undirbúningur vegna náms- og starfsvals 
• kynning bóklegu námi og verk- og starfsmenntun á framhaldsskólastigi 
• próf og prófundirbúningur 
• áhugasviðsgreiningin IDEAS 
 

8.bekkur 
•   kynning á  námsaðferðum, námsvenjum og lífsstíl  
•   Vertu frjáls -  forvarnarfræðsla gegn reykingum 
•  

7.bekkur 
• kynning á aðstöðu og starfi námsráðgjafa 
• umræður um samskipti og líðan 
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ÝMIS VERKEFNI 
 
 
Gegn einelti í Garðabæ / verkefnastjórn 
Þetta skólaár var áhersla á fræðslu til forráðamanna og í því sambandi vann verkefnisstjórn að gerð 
upplýsingabæklings fyrir forráðamenn sem var afhentur í viðtölum við nemendur og forráðamenn í 
janúar.  Næsta skólaár verður lögð áhersla á að koma af stað reglulegum bekkjarfundum í 8. bekk og að 
fræða nemendur sérstaklega um samskipti og einelti í tengslum við bloggsíður.  Undirbúningur er hafinn 
að gerð veggspjalds til að setja upp í kennslustofum og stefnt er að því að það verði tilbúið í haust.  
 
Nemendaráðgjöf 
Tíu nemendaráðgjafar úr 10.bekk störfuðu með námsráðgjöfum þetta skólaár. Fastir fundir voru í 
hádeginu á miðvikudögum. Einn námskeiðsdagur var haldinn í húsnæði Regnbogabarna þar sem 
nemendaráðgjafar Garðaskóla og Holtaskóla í Reykjanesbæ fengu fræðslu um samtökin og ýmislegt 
sem snýr að samskiptum og einelti. Í framhaldi af þessu skipulögðu nemendaráðgjafarnir fræðslu um 
einelti og góð samskipti í öllum 7. bekkjum í skólanum sem tókst afar vel.  Auk þessa tóku 
nemendaráðgjafarnir þátt í móttöku og aðlögun nýrra nemenda, kynningu á skólanum, hádegisklúbbi, 
undirbúningi og skipulagningu á skemmti- og kynningarkvöldi í 10. bekk  og ýmsum verkefnum sem 
snúa að velferð og líðan annarra nemenda.  Á næsta skólaári þarf að þjálfa upp nýjan hóp 
nemendaráðgjafa. 
 
Hádegisklúbbur 
Hádegisklúbbur var starfandi allan veturinn á mánudögum og fimmtudögum fyrir nemendur sem finna 
sig illa félagslega í skólanum. Um fimmtán nemendur komu að jafnaði í aðstöðu námsráðgjafa í 
hádegishléum tvisvar í viku til að spila og spjalla.   
 
Önnur verkefni 
• skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda  
• fræðsla í hægferðahópum í 10. bekk um námstækni og sértæka námserfiðleika  
• koma af stað stelpuklúbbi og strákaklúbbi fyrir nemendur í 7. bekk í samvinnu við félagsmiðstöð 

(félagsleg styrking)  
• umsjón með stelpuklúbbi í 9. bekk, hópastarfi til að efla og styrkja nemendur persónu- og 

félagslega  
• skráning fundargerða nemendaverndarráðs 
• umsjón með fundi með skólaliðum og deildarstjórum að hausti 
• gerð upplýsingabæklings f. forráðamenn vegna náms- og starfsvals að loknum grunnskóla 
• umsjón og undirbúningur að skemmtikvöldi og kynningum á framhaldsskólum með nemendum og  

forráðamönnum í 10. bekk 
• forvarnarfræðsla í 8. bekk, skipulagning og gerð námsefnis 
• þátttaka í slysa- og áfallaráði  
• aðstoð við próftöku  nemenda með sértæka námserfiðleika 
• gerð bæklings um undirbúning fyrir samræmd próf 
• fræðsla f. starfsmenn vinnuskóla Garðabæjar um einelti og persónulegan og félagslegan vanda 

nemenda   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



ENDURMENNTUN/VIÐHALD FAGÞEKKINGAR 
 

Námsráðgjafar sóttu eftirtalin námskeið og fræðslufundi á skólaárinu: 
• Uppbyggingarstefnan.  Fræðsludagur með Judy Andersson, 18. 8.  2004 
• Blátt áfram. Fræðslufundur um forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi, HÍ,  29. 9. 2004 
• Íslenskt atvinnulíf - fræðslufundaröð Félag náms- og starfsráðgjafa og Evrópumiðstöðvar 

náms- og starfsráðgjafar frá október 2004 til maí 2005 
• Kynning á Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins og Mennt 14.1.  2005  
• Kynning á Fjöltækniskóla Íslands, 10.3.  2005 
• Heimsókn og kynning  á Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri 20. 4. 2005 
• Frá skóla til atvinnulífs. Námsstefna Félags náms- og starfsráðgjafa, Askja HÍ,                         

19 - 20.5.  2005  
• Kynningarfundur um rafræna innritun í framhaldsskóla. Skriða, Kennaraháskóli Íslands.           

2. 6. 2005 
 

 
 

LOKAORÐ 
  
Þetta skólaár hefur skipulegt hópastarf með nemendum sem eru óöruggir eða eiga erfitt uppdráttar 
félagslega verið eflt. Það þarf að huga enn frekar að þessu starfi næsta skólaár með þátttöku fleiri 
starfsmanna skólans. Við teljum mikilvægt að huga vel að þessum nemendum og efla forvarnarstarf 
með þeim. Skipulag Garðaskóla er þannig að auðvelt getur verið fyrir ákveðinn hóp nemenda að 
einangrast og því geta fylgt margvíslegir erfiðleikar s.s. kvíði, einelti og þunglyndi. 
 
Námsráðgjafar hafa áhuga á að efla stuðning við nemendur með dyslexíu og leita leiða til að vinna með 
þann vanda í samstarfi við kennara og deildarstjóra sérkennslu. Mikil vinna hefur verið lögð í 
greiningarvinnu í 9. bekk í vetur og þörf er á að fylgja þessum hópi vel eftir með markvissum hætti. 
 
Tveir náms- og starfsráðgjafar hafa verið starfandi í Garðaskóla sl. fimm ár.  Nemendum hefur fjölgað 
töluvert þetta tímabil og hefur aukið stöðugildi við námsráðgjöf gert kleift að efla fræðslu- og hópráðgjöf.  
Námsráðgjafar hafa leitast við að greina styrkleika sína í starfi og ákveðin verkskipting hefur verið að 
þróast. Gerð starfsáætlunar að hausti hefur tekið mið af þessu. Á næsta skólaári verður sú breyting að 
einn námsráðgjafi verður við skólann þar sem annar fer í námsleyfi. Þetta mun væntanlega hafa áhrif á 
þá þjónustu og verkefni sem námsráðgjafar hafa sinnt. Breytingin mun einnig hafa áhrif að þann 
stuðning sem námsráðgjafar hafa haft hver af öðrum í viðkvæmum málum og kallar á þörf fyrir 
handleiðslu.  
 
Aukin eftirspurn hefur komið fram um hópráðgjöf og stuðning við ákveðna nemendahópa og reynsla 
okkar er sú að skipulegt hópastarf hefur jákvæð áhrif á nemendur. Hópur nemendaráðgjafa hefur 
starfað undir handleiðslu námsráðgjafa. Markmið þessa starfs er m.a. að efla persónuþroska þeirra. 
Segja má að vel hafi tekist til hjá þeim hópi sem kvaddi okkur nú.  Þá hefur einnig verið í gangi 
sjálfstyrkingarhópur stúlkna  í 9. bekk. Stefnt er að því að halda þessari vinnu áfram en það krefst tíma 
og undirbúnings og ljóst er að einn námsráðgjafi þarf að forgangsraða verkefnum.   
 
Að lokum viljum við þakka stjórnendum, samstarfsfólki og skólayfirvöldum auðsýnda velvild og skilning 
á starfi okkar. Við munum áfram leitast við að bæta og þróa námsráðgjöf við skólann. 
 
 
 
 

Garðabæ í júní 2005 
Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 

   Ásta Gunnarsdóttir.  



Síðastliðið sumar voru gólf safnsins loks dúkalögð. Hefur það stórlega bætt andrúmsloftið auk þess sem það 
auðveldar mjög þrifin á safninu. 
 
Fyrstu vinnudagar á haustönn fóru í að koma húsbúnaði safnsins fyrir og safnkostinum í hillur á nýjan leik. Upp-
röðun í hillur var breytt lítillega til hagræðis fyrir nemendur og starfsmenn safnsins.  
 
Nemendafjöldi var með mesta móti í skólanum í vetur eða rúmlega 700 nemendur. Var því oft þröng á þingi á 
safninu en það rúmar einungis 55 nemendur í sæti. Í hádegishléum þegar flestir sækja safnið sátu því oft 
nemendur á gólfinu eða tveir í sama stól. Með fækkandi nemendafjölda næsta vetur verður vonandi rýmra um 
nemendur. 
 
Safnið var opið frá kl. 8 – 15:30 hvern virkan skóladag utan sjö kennslustunda á viku þegar kennsla fór fram í 
upplýsingamennt fyrir 7. bekk. Tímarnir röðuðust óheppilega upp í stundatöflu þannig að á föstudögum voru 
fimm samfelldir tímar frá kl. 8-11:50 þar sem safnið var að mestu lokað vegna kennslu. Reynt var þó eftir fremst 
megni, samhliða kennslunni í upplýsingamennt, að aðstoða aðra nemendur sem nauðsynlega þurftu á þjónustu 
safnsins að halda.  
 
Safnkostur 
Heildarsafnkostur var í lok starfsársins ríflega 10.000 eintök. Aðföng voru rúmlega 1000 eintök en á móti kom að 
afskrifuð voru rúmlega 400 eintök. Afskrifaðar voru glataðar og skemmdar bækur og gamlar úreltar bækur sem 
skildar voru eftir þegar bæjarbókasafnið flutti í nýtt húsnæði 1998. Nettóaukning var því um 600 eintök.  
 
Safnkosturinn skiptist þannig að skáldrit eru um 2900 eintök og fræðibækur tæp 6400 eintök. Önnur safngögn 
s.s. hljóðbækur, myndbönd, tónlistadiskar o.fl. eru rúm 800 eintök. Auk þess eru keypt í áskrift tuttugu og eitt 
tímarit. 
r 
Í apríl 2004 var hætt að nota bókasafnskerfið Fengur sem Skýrr rak og tölvuskrá safnsins flutt yfir í „Gegni“, hið 
nýja landskerfi bókasafna. Flutningurinn olli ekki miklum töfum eða vandræðum og tókst vel að mestu leyti. 
Einhverjar færslur breyttust og hefur undirrituð smám saman verið að lagfæra, breyta og betrumbæta í vetur. Má 
nefna sem dæmi að endurskilgreina þurfti alla nemendur og starfsmenn skólans upp á nýtt, sem var tímafrek 
handavinna. 
 
Að venju voru töluverð bókavanskil nemenda í lok skólaársins eða ríflega 1000 eintök. Með góðri aðstoð um-
sjónarkennara og hótunum um að halda eftir skápagjaldi nemenda tókst að ná inn um 850 eintökum. Enn eru þó 
útistandandi 150 eintök sem verður mjög líklega að afskrifa næsta vor. Árlega eru því afskrifaðar bækur og gögn 
að andvirði 200.000-400.000 kr. vegna vanskila nemenda.  
 
Útlán 
Útlán safngagna voru töluvert færri í vetur en undanfarin ár. Líklegasta skýringin á því er sex vikna langt verkfall 
kennara. Það setti mark sitt að starfsemi safnsins eins og á allt annað skólastarf. Sem fyrr eru ekki allar bækur 
lánað út heldur einungis til afnota á safninu, s.s. orðabækur og bækur sem notaðar eru í verkefnavinnu. 
 
Safnvinna 
Nú sem endranær er safnið mjög vel sótt bæði af nemendum og öðru starfsfólki. Minna var um verkefnavinnu á 
safninu og óhætt er að segja að það hafi verið enn ein afleiðingin af löngu verkfalli kennara á haustönn. Það var 
ekki fyrr en töluvert var liðið á vorönn að kennarar komu að einhverju marki á safnið með nemendur til verkefna-
vinnu. 

 

Ársskýrsla Skólasafns Garðaskóla 



Í vetur fór í síðasta sinn fram á safninu kennsla í upplýsingamennt fyrir 7.bekk þar sem nemendur koma 
framvegis ekki í Garðaskóla fyrr en í 8.bekk. 
 
Elsa Björnsdóttir sem verið hefur í fullu starfi sem aðstoðarmaður á safni undanfarin ár hætti störfum um áramót. 
Í febrúar kom í hennar stað Svanhildur Guðmundsdóttir sem starfað hefur við skólann um alllangt skeið. 
 
Með fækkandi nemendafjölda verður vonandi hægt að veita meiri og betri þjónustu á safninu sem allir geta verið 
sáttir við. 
 
 
 

        
Garðabær í júní 2005 

        
María Hrafnsdóttir skólasafnskennari 

 
 

 



Sjöundi kafli  

 
Fréttablað Garðaskóla  

Viðauki  



 



gegnum tíðina. Til 
dæmis gætir þú farið í 
heitt bað eða heita 
sturtu fyrir svefninn. 
Sumum finnst gott að 
fá sér heitan kakóbolla 
og sofna vel á eftir, 
aðrir stunda einhverja 
líkamsrækt eða íþróttir 
til að vera þægilega 
þreyttir í lok dags og 
enn aðrir fá sér heitt 
fótabað eða biðja 
einhvern um að nudda 
fætur eða bak. Og svo 
er alltaf gott að lesa 
stutta stund í bók sem 
tekur mann burt úr erli 
dagsins og lætur mann 
hugsa um allt aðra 
hluti en svefn og nám.  

framkvæmdaglöð og 
full af starfsorku - og 
biðjið um meira að 
læra. Hvað segirðu, 
geturðu ekki sofnað 
þótt þú reynir? Þá eru 
til ýmis góð húsráð sem 
hafa gagnast fólki vel í 

 

Mundu að nóttin er ætluð 
fyrir svefninn, ekki dagurinn, 
þó það geti stundum 
verið freistandi að leggja 
sig stund og stund.  
 
Vel sofinn er maður sæll en hóf er 
best í því eins og flestu öðru.   

Tillaga að morgunmat 

alla vikuna 

Ávaxtaskyr og 
mjólkurglas. 

 
Samloka með osti og 

skinku. 
 

Hafragrautur með 
rúsínum. 

 
Jógúrt 

með bananabitum. 
 

Gróft brauð með 
kæfu. 

 
Verði þér að góðu. 

☺ 

Matarvenjur 
Nám og starfsorka 

Heilsan í fyrirrúmi 
 í Garðaskóla 



  Matarvenjur 
Það er vitað 

mál að næring 
nemenda er oft heldur 
bágborin. Mörg ykkar 
koma í skólann án þess 
að hafa borðað stað-
góðan morgunverð. 
(Sem betur fer á þetta 
ekki við um alla, því þá 
myndi garnagaulið rétt 
fyrir hádegishlé minna 
helst á upphitun 
sinfóníuhljómsveitar 
fyrir tónleika.) 

En þau ykkar sem 
gleymið að borða áður 
en þið komið í skólann 
eða gefið ykkur ekki 
tíma til þess, hvað gerið 
þið þegar garnirnar 
byrja að gaula?  
Jú, mötuneytið opnar 
auðvitað snemma og 
sjoppan er á næstu 
grösum. Kaupið þið þá 
gos og sælgæti eða 
annað ruslfæði sem 

seður sárasta hungrið 
aðeins í stutta stund?
Eða kaupið þið eitthvað 
sem fyllir magann 
lengur og veitir orku til 
námsins, ykkar mikil-
væga starfs? 

Bls. 2 
 

farið svo beint og fáið 
ykkur kleinuhringi, 
snúða, kókópuffs, kók, 
ís og sælgæti? 
Við vitum öll að það er 
nauðsynlegt að fá 
hollan og góðan mat en 
samt er stundum svo 
freistandi að fá sér 
eitthvað allt annað. 
Eitthvað sætt, feitt og 
fitandi. Nú, nú, ef það 
var lausnin þá komið 
þið aftur í kennslu-
stundir eftir matarhlé 
og líður bara nokkuð 
vel í fyrsta tímanum, en 
upp frá því tekur við 
sama gamla vandamá-
lið. Garnirnar fara að 
gaula því maginn hefur 
bara fengið innantóma 
og orkusnauða fæðu. 
Eftir því sem á líður 

daginn gaula garnirnar 
enn hærra en fyrr og 
þið teljið mínúturnar 
fram að næstu frí-
mínútum. Loksins 
kemur aftur tími til að 
skreppa í sjoppuna og 
úða í sig sætindum eða 
jafnvel fá sér franskar 
og sósu? Nei, nei, að 
sjálfsögðu gerið þið 
ekkert slíkt, þið fáið 
ykkur auðvitað jógúrt 
eða skyr, gott smurt 
brauð eða heitan mat 
og orkan endist allan 
daginn. Sjáið þið til! 

Sum ykkar 
hafa jafnvel 
aðstöðu til að 
fara heim í 

hádeginu og kannski 
bíður þar næringar-
ríkur hádegisverður, 
fiskur, hrásalat, gróft 
brauð, skyr eða annað 
góðgæti (uss, látið 
kókópuffsið vera).  
Eins er mötuneyti 
skólans ávallt opið á 
skólatíma og þar má 
kaupa næringarríkan 
mat af ýmsu tagi. 
 

En finnst ykkur 
eitthvað annað vera 
meira freistandi. Segið 
þið við ykkur sjálf að 
þið séuð hálf lystarlaus 
og ykkur langi ekki í 
svona mat núna? Og 

Í mötuneyti skólans  
má kaupa næringarríkan  

mat af ýmsu tagi. 

Svefnvenjur 
Reglubundinn svefn 
stuðlar að jafnvægi, 
bæði andlegu og  
líkamlegu. Gott jafn-
vægi stuðlar að betri 
einbeitingu við námið, 
því vel útsofinn 
einstaklingur tekur 
betur eftir og hefur 
meiri starfsorku. Eruð 
þið alltaf vel hvíld 
þegar þið mætið í 
skólann til að sinna 
hinu mikilvæga starfi 
ykkar, náminu? 

Kannanir hafa sýnt að 
sumir unglingar sofa 
allt of lítið (reyndar 
sofa margir fullorðnir 
líka allt of lítið en það 
ættuð þið ekki að taka 
ykkur til fyrirmyndar). 
Meðalnætursvefn fyrir 
fullorðinn einstakling 
er álitinn vera 7 til 8 
klukkustundir. Fyrir 
unglinga 9 til 10 
klukkustundir og fyrir 
yngri börn enn meira. 
Hvað sefur þú að með-
altali lengi til að undir-
búa þig undir strangan 
vinnudag í skólanum? 

Flestir Íslendingar 
þurfa að vakna á bilinu 
7 til 8 á morgnana. Til 
að fá nægilegan svefn 
ættu fullorðnir að fara 
að sofa klukkan 23 til 
24. Unglingar ættu að 
fara að sofa heldur 
fyrr, eða ekki seinna en 
klukkan 22, ef það er 
skóladagur daginn 
eftir. Ef þið þurfið að 
vakna klukkan 7 til að 
mæta í skólann 
klukkan 8, þurfið þið 
að fara að sofa  
klukkan 22.  
Endurtek kl. 22! 
  
Finnst ykkur það of 
snemmt? Er alltaf 
eitthvað skemmtilegt í 
sjónvarpinu? Er svona 
erfitt að hætta í 
tölvunni? En hvað 
þegar dökkir 
baugarnir byrja að 
birtast? Og hversu    
áhugaverður félags-
skapur er nemandi sem 
geispandi sýnir 
kennurum og sam-
nemendum sínum 
glæsilegar tannfylling-
arnar - stundum dag 
eftir dag, svo þú þekkir 
orðið hverja tönn í 
munni hans? 
Stelpurnar geta kannski 

málað svolítið yfir 
baugana og strákarnir 
geta sett upp harðjaxla-
svip en þreytan segir 
venjulega til sín á 
annan og alvarlegri 
hátt en með því að 
koma eingöngu niður á 
útlitinu, til dæmis með 
slappleika og þreytu, að 
ekki sé minnst á geð-
vonsku. Alvarlegustu 
fylgikvillar svefnleysis 
eru þunglyndi og 
kvíði.   Og þá láta 
námserfiðleikarnir  
sjaldan bíða eftir sér. 

 Þessu má öllu bjarga 
við með því að slökkva 
á sjónvarpinu og á 
tölvunni á skikkan-
legum tíma, leggjast 
undir hlýja og mjúka 
sængina og sofna blítt 
og rótt með bros á vör 
af tilhlökkun eftir 
næsta skóladegi. Hann 
verður örugglega 
skemmtilegur þegar þið 
eruð svona vel útsofin,  

 
Bls. 3 

Kannanir hafa sýnt  

að sumir unglingar  

sofa allt of lítið.  



Meðal efnis í 
blaðinu:  

2.tbl. 28. árg. 
ágúst 2004 

Fréttabréf 
Garðaskóla 

Frá skólastjóra 
 

Samskipti  
og skólaandi 

 
Handbók nemenda 

 
Ástundun  

-skólasókn- 
 

Námsráðgjöf 
 

Ýmsar upplýsingar 
 

Hvað er á döfinni 
- hvert stefnir? 

 
Samstarf skóla og 

heimila 
 

Hárið  
 

Hljóð- og  
myndtökuver 

 
Upplýsingaskjár 

 
Tveir sparkvellir 

Í sumar hafa staðið yfir miklar 
framkvæmdir á efri hæð aðal-
byggingar skólans. Gömlu, slitnu 
filtteppin eru horfin og gólf hafa 
verið dúklögð. Jafnframt þessu 
hafa verið settar upp hljóð-
einangrandi loftklæðningar og ný 
ljós. Með þessu hefur sá áfangi 
náðst að öll gólf og loft efri hæðar 
hafa verið endurnýjuð.   
Þá hafa skólahúsgögn verið endur-

nýjuð í fimm stofum og ef       
áætlanir standast mun átaki í 
endurnýjun á skólahúsgögnum 
ljúka skólaárið 2005-2006. 
Þessar breytingar eru fagnaðar-
efni fyrir nemendur og starfs-
menn Garðaskóla og er bæjar-
yfirvöldum færðar þakkir fyrir 
þessar þörfu og mikilvægu fram-
kvæmdir. 

Þetta haust setjast um 150 7. bekkingar á skólabekk í Garðaskóla.  
Þetta er í síðasta sinn sem skólinn starfrækir 7. bekk, en næsta skólaár 
munu Flata- og Hofsstaðaskóli starfrækja 7. bekki. 
Ástæðan er fyrst og fremst þrengsli í Garðaskóla, en sem kunnugt er 
þá hafa undanfarin þrjú ár verið um og yfir 700 nemendur í 
skólanum.   
Þjónusturými skólans og gangar bera illa þann fjölda þótt mál manna 
sé að þrátt fyrir mikinn fjölda hafi starfið gengið ótrúlega vel. 
Nemendur Garðaskóla verða um 700 þetta skólaár. 

Síðasti 7. bekkurinn í Garðaskóla 
-Nemendafjöldi nú um 700- 

Verulegar umbætur í húsnæðismálum  



Frá skólastjóra 

Að undanförnu hefur gróska einkennt starfsemi Garðaskóla og Garðalundar.  
Mikill fjöldi nemenda hefur mótað starfið, en þar leynast mörg sóknarfærin.   
Skólinn hefur getað boðið upp á fjölbreytt val og leiðir. Dugmiklir nemendur geta 
ef þeir vilja farið með sínum hraða í gegnum skólann og hafa jafnvel getað lokið 
nokkrum áföngum í fjölbrautanámi við lok grunnskóla. Jafnframt þessu getur 
skólinn aukið þjónustu við þá nemendur sem þurfa á að halda sérstakrar aðstoðar 
og uppörvunar í námi. Í skólanum er nú rekið ,,námsver” sem gegnir hlutverki eins 
konar verkstæðis og uppherslu nemenda sem eru að dragast aftur úr í námi ýmissa 
hluta vegna. 
 
Árangur Garðaskóla á samræmdum prófum á síðastliðnu vori var ágætur og 
skólinn yfir landsmeðaltali í öllum greinum og einkunnir á svipuðu róli og meðal-
einkunnir grunnskóla í Reykjavík. Nemendur 10. bekkjar sýndu marktækar fram-
farir frá 7. bekk í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði. Þessum árangri 
má þakka ýmsu, ekki síst einstaklega áhugasömum og dugmiklum kennurum 
skólans. Þá hafa nemendur og foreldrar tekið sig á í skólasókn nemenda að undan-
skildum síauknum beiðnum um leyfi sem þarfnast sérstakrar athugunar við til 
framtíðar. 
 
Félagsstarf var í blóma. Nemendur héldu eina glæsilegustu árshátíð sem haldin 
hefur verið frá upphafi. Uppfærsla nemenda í 9. og 10. bekk á söng-
leiknum ,,Hárið” hlaut verðskuldaða athygli fyrir fagmennsku og vandaðan leik, 
söng og dans. Hljómlistarmenn og kvikmyndagerðarmenn nutu sín í skólanum og 
hlutu viðurkenningar, jafnvel á alþjóðavettvangi. Söngvarar náðu langt í keppni og 
fjölmargir nemendur sköruðu fram úr á ýmsum sviðum menningar og lista í þjóð-
lífinu. 
 
Þá náðu nemendur í 9. bekk frábærum árangri er þeir hrepptu annað sætið í 
landskeppni í stærðfræði – KappAbel. 52 lið tóku þátt í keppninni. 
 
Framundan er starfsamur vetur. Það verður í hendi nemenda, starfsmanna skólans 
og foreldra hvernig til tekst. Ef áhugi, metnaður, gagnkvæmur skilningur og 
vinnusemi haldast í hendur er árangur vís. Við í Garðaskóla og Garðalundi bjóðum 
alla þá sem koma að Garðaskóla velkomna til starfa.  
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Blómlegt starf í Garðaskóla og Garðalundi 



 

Ritið Samskipti og skólaandi:  Marklínur – samskipta- og umgengnisreglur 
Kemur nú út í þriðja sinn.   
Í ritinu er á skýran hátt fjallað um þær samskipta- og umgengnisreglur sem 
gilda í Garðaskóla og hvaða leiðir séu farsælar til að skapa góðan skólaanda og 
árangursríkt skólastarf. 
Efni þessa rits er prentað í Handbók nemenda, en einnig gefið út sem einstakt 
hefti sem foreldrar fá í hendur á fyrsta foreldradegi. 
Nemendur og foreldrar eru hvattir til þess að kynna sér vel efni þessa bæklings 
en hann er einnig að finna á heimasíðu skólans: www.gardaskoli.is  
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Samskipti og skólaandi 

Eins og undanfarin ár fá nemendur í byrjun skólaárs afhenta án endurgjalds 
Handbók nemenda. Handbókin er eins konar dagbók og er ætlað að auðvelda 
nemendum að skipuleggja vinnu sína. Í bókina skrá þeir heimanám og náms-
áætlanir sínar.    
Kennarar og forráðamenn skrá athugasemdir í bókina og umsjónarkennarar 
nemenda yfirfara bókina vikulega. Lögð er áhersla á vönduð vinnubrögð og 
snyrtimennsku við notkun handbókarinnar. 
Ritið Samskipti og skólaandi er prentað og bundið með handbókinni. 

Góð skólasókn er ein af mikilvægum forsendum þess að nemendur nái sínu 
besta í námi.  Í samvinnu við foreldra mun verða tekið ákveðið á málum 
þeirra nemenda sem kunna að slaka á í skólasókn. Ekki er hægt að sætta sig 
við að nemendur mæti illa og séu óstundvísir. Skólinn gefur út sérstakar 
reglur um skólasókn en raunverulega eiga allir sem að skólanum standa að 
setja sér eftirfarandi einfalda reglu: Nemendur sækja skóla dag hvern og gera 
sér far um að mæta stundvíslega til starfa sinna. 
Skólinn treystir nemendum fyrir skólasókn sinni en ef þeir reynast ekki 
traustsins verðir eru foreldrar kallaðir til ábyrgðar. Lagaskylda skólans er að 
gera foreldrum viðvart þegar út af ber. Alvarleg vanhöld á skólasókn eru til-
kynnt fræðslu- og barnaverndaryfirvöldum. 
Reglur um skólasókn eru birtar í handbók nemenda og á heimasíðu skólans. 

Handbók nemenda 

Ástundun - skólasókn 
Rétt er  

að benda 
nýjum 

nemendum  
á að  

námsráðgjafar 
eru ávallt til 
viðtals og 

greiða  
góðfúslega  

úr  
vanda  

nemenda. 
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Eitt af hlutverkum námsráðgjafa er að veita nemendum náms- og starfsráðgjöf sem byggist á því að 
einstaklingi eða hópi er veitt fræðsla eða persónuleg ráðgjöf vegna náms- og/eða starfsvals. Ráðgjöfin 
miðar að því  að nemendur efli og þroski þekkingu á sjálfum sér s.s. viðhorfum, áhuga, hæfileikum og getu, 
námsleiðum, störfum og atvinnulífi til að auðvelda ákvörðun um nám eða starf að loknum grunnskóla.  

 
Aðstoð námsráðgjafa felst í viðtölum, upplýsingamiðlun um  nám og störf, aðstoð við mat á áhugasviðum, 
sjálfskönnun og upplýsingaöflun. Í ráðgjafarferlinu er lögð áhersla á að val eða ákvörðun á námi eða starfi 
er ekki bundið við eitt skipti. Að setja sér markmið, ávinna sér leikni við ákvarðanatöku og kunna að afla 
sér upplýsinga kemur einstaklingi til góða alla tíð. 

 
Námsráðgjafar veita einnig fræðslu og hópráðgjöf í samvinnu við lífsleikninám m.a. um kenningar um 
starfsmanngerðir, áhugasvið, skólakerfið og námsframboð einstakra skóla.   
Nemendum og forráðamönnum er velkomið að panta viðtal hjá námsráðgjöfum vegna náms- og/eða  
starfsvals að loknum grunnskóla.  

Náms- og starfsval er þroskaferli sem hægt er að örva með ýmsum hætti. 
 

Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að styrkja  
sjálfsmynd sína og sjálfssköpun með því að átta sig á eigin hæfni og 

getu, læri að taka ákvarðanir og velja með upplýstum hætti.  
 

Það er líklegra að nemendum, sem vanda vel til námsvals og  
hafa ákveðna stefnu og markmið varðandi framtíðina,  

farnist vel í námi eða starfi.  

Í Garðaskóla hafa verið starfandi nemendaráðgjafar í nokkur ár. Hlutverk þeirra hefur verið m.a. að kynna 
skólann fyrir nemendum sem koma úr Flata-, Hofsstaða- og Álftanesskóla, taka á móti gestum sem koma í 
skólann og styðja nýja nemendur ásamt því að vinna að fjölmörgum verkefnum í samstarfi við námsráð-
gjafa. Þeir hafa einnig tekið að sér að styðja nemendur sem hafa verið lagðir í einelti eða eru óöruggir í 
skólanum.  
Fyrir námsráðgjafa er ómetanlegt að hafa nemendur í samstarfi sem eru tilbúnir að leggja sitt fram til að 
bæta líðan annarra nemenda og skólabraginn í heild. 

Nemendaráðgjöf í Garðaskóla 

Námsval - starfsval  
að loknum grunnskóla 
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Allir nemendur skólans 
geta leitað til námsráðgjafa 

Námsráðgjafar í Garðaskóla vinna ásamt öðrum starfsmönnum skólans  
að ýmsum velferðarmálum er tengjast námi,  

líðan og framtíðaráformum nemenda. 
Námsráðgjafar vinna bæði með einstaklinga og hópa. 

 

 

Helstu viðfangsefni námsráðgjafa eru: 
 

• Að veita ráðgjöf og upplýsingar vegna náms- og starfsvals að loknum 
grunnskóla. Nemendur fá aðstoð við að gera sér grein fyrir eigin 

• áhugasviðum og meta hæfileika sína raunsætt miðað við nám og störf. 
 

• Að veita persónulega ráðgjöf og/eða stuðning vegna vanda er snertir 
nám eða líðan nemenda og greiða aðgang að viðeigandi sérfræðiaðstoð 
þegar við á.  Námsráðgjafi er bundinn þagnarskyldu um einkamál 
nemenda. 

 

• Að veita ráðgjöf og leiðsögn um vinnubrögð í námi. 
 

• Að huga að þeim nemendum sem standa höllum fæti í námi.  
 

• Að stýra og halda utan um jafningjastarf í skólanum. 
 
•  Að taka þátt í fyrirbyggjandi starfi í samstarfi við starfsmenn skólans 

og félagsmiðstöðvar svo sem forvörnum vegna vímuefna, eineltis, 
ofbeldis o.fl. 

 
Mikilvægt er að nemandinn sé virkur aðili í ráðgjöfinni  

og vilji til samstarfs er grundvöllur þess að ráðgjöfin nýtist honum. 
 

Nemendur geta leitað beint til námsráðgjafa eða verið vísað til hans af  
kennurum, forráðamönnum eða skólastjórnendum. 

Forráðamenn geta leitað beint til námsráðgjafa. 
 

Námsráðgjafar eru við í skólanum frá kl. 8 - 15. 
Nánari upplýsingar um viðtalstíma fást á skrifstofu skólans.  

 
Ásta Gunnarsdóttir  

og Sigríður Dísa Gunnarsdóttir námsráðgjafar. 
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Garðaskóli - v/Vífilsstaðaveg - Sími: 590 2500 - Fax: 590 2501. 
Netfang: gardaskoli@gardaskoli.is 
Heimasíða Garðaskóla: www.gardaskoli.is 
 
Skrifstofa skólans er opin frá kl. 7.45-16.00.   
Skólaritarar: Anna María Bjarnadóttir og Soffía Jacobsen, fulltrúi skólastjóra. 
 
Skólastjóri:  Ragnar Gíslason. ragnar@gardaskoli.is, 
Aðstoðarskólastjóri: Þröstur Guðmundsson. throstur@gardaskoli.is 
 
Forstöðumaður Garðalundar: Gunnar Richardson. gunnarrich@gardabaer.is 
 
Deildarstjórar: 
7. og 8. bekkur:    Helga María Ólafsdóttir. helga@gardaskoli.is 
9. bekkur   Hafdís Bára Kristmundsdóttir. hafdisb@gardaskoli.is 
10. bekkur:   Ingibjörg Anna Arnarsdóttir ingibjorg@gardaskoli.is 
Deildarstjóri sérkennslu: Erna Björk Hjaltadóttir. erna@gardaskoli.is 
 
Félagsmiðstöðin Garðalundur og Garðaskóli deila húsnæði og starfa saman að félagsmálum nemenda.  
Að öllu jöfnu gilda sömu reglur um starfsemi Garðalundar og Garðaskóla. 
 
Skólasafn skólans er opið alla daga frá kl. 8.00-15.30.  Skólasafnkennari:  María Hrafnsdóttir. 
 
Hjúkrunarfræðingur skólans er Ása Sjöfn Lórensdóttir.  Skólalæknir er Ásmundur Jónasson. 
 
Skólasálfræðingar eru Trausti Valsson og Brynjólfur G. Brynjólfsson.  Þeir hafa aðsetur á skólaskrifstofu 
Garðabæjar, sími 525 8500. Sálfræðingarnir hafa og aðstöðu til viðtala í Garðaskóla. 
 
Námsráðgjafar skólans eru Ásta Gunnarsdóttir astag@gardaskoli.is og Sigríður Dísa Gunnarsdóttir      
sigridurd@gardaskoli.is  eru báðar í fullu starfi og til viðtals alla skóladaga.  Nemendur og foreldrar geta 
pantað viðtal hjá þeim eftir þörfum í aðalsíma skólans 590 2500. 
 

Allar helstu upplýsingar um skólann á að vera hægt að nálgast á heimasíðu hans:                
www.gardaskoli.is .  Vert er að vekja athygli á því að skólinn sendir foreldrum upplýsingar um skóla-
sókn nemenda með tölvupósti.  

Gott að vita  
- ýmsar upplýsingar - 
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Nemendafjöldi 
Ljóst er að nokkur fækkun nemenda verður á þarnæsta skólaári 
þegar 7. bekkur verður ekki lengur starfræktur við skólann. Við 
þessa breytingu mun skipulag og yfirbragð skólans breytast all-
nokkuð. Enn er ekki fyrirhugað að breyta því að flokka nemendur 
niður í fastar bekkjardeildir í 8. bekk, en í athugun eru ýmsir mögu-
leikar á flýtileiðum í gegnum skólann og aukið valfrelsi í 8. bekk. 
Víst mun fjölga aftur í skólanum þegar íbúar flytja í ný hverfi 
bæjarins, Ása-, Sjáland- og Akrahverfi.  Þá sýnir reynslan að íbúa-
samsetning í eldri hverfum getur breyst á skömmum tíma, en meðal-
aldur íbúa í Flata- og Lundahverfum er mjög hár og fjölgun barna á 
grunnskólaaldri lítil. 

Breytingar á húsnæði 
Nemendafækkun gefur möguleika á því að breyta nýtingu skólahús-
næðis. Brýnt er að mötuneyti skólans verði hannað og er því ætlað 
pláss þar sem námsráðgjafar hafa aðsetur um þessar mundir. Þá hafa 
komið til umræðu hugmyndir um stækkun mötuneytis nemenda 
með því að byggja við blómaskála í austurátt. Væri þá hægt að af-
marka matsal nemenda frá öðrum svæðum og takmarka neyslu á 
mat og drykk við mötuneyti skólans. 
Þá eru á borði hugmyndir um að opna efri hæð aðalbyggingar með 
því að rífa niður veggi sem stúka af fjórar gluggalausar miðstofur 
sem á sínum tíma voru í raun settar niður til bráðabirgða. Í því rými 
sem þá myndast er hugmyndin að koma fyrir skólasafni sem þá 
sinnti mun víðtækara hlutverki en núverandi skólasafn. Gæti safnið 
þá gegnt hlutverki upplýsinga- og gagnamiðstöðvar skólans, 
jafnframt því að vera vinnustaður nemenda hvort sem þeir sinntu 
einstaklingsnámi eða vinnu í hópum.  

Matarmál nemenda 
Það er ánægjulegt að greina frá því að um 25 manna hópur foreldra 
hefur slegist í lið með okkur í skólanum með það að marki að bæta 
matarmál nemenda skólans. Hópurinn mun jöfnum höndum beita 
sér fyrir því að auka framboð á hollustuvörum og að draga úr neyslu 
nemenda á óhollum og fitandi matvælum. Þá mun hópurinn koma 
að framtíðaráætlunum um fullkomið framleiðslu- og framreiðslueld-
hús í skólanum svipað því og verið er að vinna að í hinum almennu 
grunnskólum bæjarins. 
Skólinn mun leggja sitt af mörkum til að beina neyslu nemenda að 
hollustufæði, en sem endranær er það uppeldi heimilanna og 
neysluhættir þar sem munu ráða úrslitum. 
Markmiðið er að bjóða nemendum upp á hollan mat sem þeir 
sækjast eftir að neyta. Þess vegna munu nemendur sjálfir verða    
kallaðir til skrafs og ráðagerða um matseðil skólans  

Garðaskóli - hvað er á döfinni - hvert stefnir? 
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Hvernig náum við sambandi við skólann? 
Það er augljóst að samskipti heimila og skóla hafa stóraukist á örfáum árum.  Það er vel og ekki 
síst framþróun tækninnar fyrir að þakka.   Hér áður fyrr létu margir foreldrar nægja að hitta 
kennara einu sinni til tvisvar á ári á foreldradögum og sumir ögn oftar á tilteknum viðtalstímum.  
Nú hafa orðið stakkaskipti og það er farið að heyra til undantekninga að kennarar og foreldrar 
bindi samskipti við fasta viðtalstíma.  Til upplýsingar eru hér greindar helstu samskiptaleiðir á 
milli heimila og Garðaskóla. 
 

Nemandinn sjálfur 
Auðvitað er einfaldast og best að fá upplýsingar um skólastarfið, verkefni þess og áætlanir frá 
nemandanum, unglingnum.  Við veitum nemendum okkar upplýsingar munnlega og skriflega.  
Þá er þeim oftar en ekki falið að upplýsa foreldra sína eða færa þeim lesmál frá skólanum.  Við 
vitum þó að þessi samskiptaleið er á stundum ófær og upplýsingar komast ekki til skila.  Það 
hlýtur að teljast vandi viðkomandi nemenda og foreldra þeirra.   En blessunarlega skila lang-
flestir nemendur skilaboðum til foreldra sinna. 
 

Handbók nemanda 
Allir nemendur hafa fengið í hendur handbók nemenda Garðaskóla.  Ætlast er til að þar sé einn 
vettvangur samskipta heimila og skóla.  Umsjónarkennarar fara vikulega yfir handbækur 
nemenda (í umsjónartíma).  Nemendur eiga að skrá niður heimanám og bæði kennarar og 
foreldrar geta sent sín á milli skrifleg skilaboð.  Bæði foreldrar og umsjónarkennarar eiga að 
kvitta í handbækur vikulega. 
 

Síminn 
Foreldrar geta hringt í skólann og skilið eftir skilaboð til umsjónarkennara, annarra kennara eða 
stjórnenda skólans um að hafa samband. 
Þá geta foreldrar einnig pantað viðtöl á viðtalstíma eða á öðrum tíma í samkomulagi við við-
komandi kennara. Ritarar á skrifstofu skólans taka á móti skilaboðum. 
 

Tölvupóstur 
Inn á heimasíðu skólans www.gardaskoli.is er að finna netföng allra starfsmanna skólans.  Allir 
kennarar eru með fartölvu og í stöðugu netsambandi.  Þetta er sú leið sem flestir foreldrar kjósa 
nú til dags.  Við í skólanum leggjum til að einföld skilaboð og upplýsingar séu flutt með tölvu-
pósti, en dýpri samræður og lausn vandamála fari fram á persónulegri hátt – á fundum eða 
einkaviðtölum í skólanum. 
 

Skólapóstur 
Umsjónarkennarar senda vikulega með tölvupósti upplýsingar um ástundun nemenda til þeirra 
forráðamanna sem eru á netfangalista. 
 
Ýmis bréf og tilkynningar eru sendar til forráðamanna sem eru á netfangalista. Kennarar geta 
einnig sent tilkynningar eða bréf til aðstandenda hópa eða umsjónarbekkja. 

Samstarf skóla og heimila: 
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Heimasíða skólans 
Á heimasíðu skólans eru ýmsar almennar upplýsingar um skólann, s.s. skólanámskrá, fréttabréf 
skólans, upplýsingar um starfsmenn skólans og stjórnendur.  Þá eru einnig upplýsingar um náms-
ráðgjöf, foreldrafélag og fleira. 
 
Á forsíðu heimasíðunnar má ávallt sjá fréttir um það sem er að gerast í skólanum og þar eru 
einnig hagnýtar upplýsingar og  tenglar í það nýjasta á vefnum. 
Myndir úr skólastarfinu eru reglulega settar inn á heimasíðuna. 
 
Á heimasíðunni má finna tengla (krækjur) á nokkra námsgreinavefi sem kennarar við skólann 
hafa útbúið.  Nokkrir kennarar hafa útbúið sérstaka vefi með upplýsingum um sínar námsgreinar. 
 
Heimasíða Garðalundar (www//gardalundur.is) inniheldur upplýsingar úr félagslífi nemenda 
við skólann. 

 
Fjölskylduvefur 

Á fjölskylduvef skólans geta foreldrar fundið upplýsingar um nöfn og símanúmer nemenda sem 
eru í sama umsjónarbekk og barn þeirra.  Þar má nálgast stundaskrár fyrir nemendur í 7. og 8. 
bekk.  Þar er einnig að finna skóladagatal og tilkynningar frá umsjónarkennurum. Forritið sem 
heldur utan um fjölskylduvefinn (“Stundvísi”) gerir ekki ráð fyrir áfangakerfi eins og er hér í 
skólanum og þess vegna getur skólinn ekki fullnýtt möguleika hans. Forritið er í stöðugri fram-
þróun og vonandi verður það betur sniðið að þörfum okkar í framtíðinni. 
 

Foreldrafundir 
Í hverjum árgangi er haldinn kynningarfundur fyrir alla foreldra samtímis að hausti. 

 
Foreldradagar 

Fyrirfram boðuð viðtöl við foreldra eru tvisvar á ári.  Slík viðtöl verða í lok október og í janúar 
2005. 

Bekkjar- og skemmtikvöld 
Hér að framan eru ótaldar samkomur og fundir sem foreldrum er boðið að sækja.  Ætíð er fram-
boð af slíku.  Foreldrum hvers árgangs er boðið til skemmti – og kynningarfunda á haustönn og 
síðan er það nokkuð undir virkni og frumkvæði bekkjarfulltrúa hvort og hvernig bekkjarkvöldum 
er háttað. 
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Nemendur í 9. og 10. bekk skólans unnu mikið afrek undir stjórn Þórunnar 
Ernu Clausen, leikara og leikstjóra, er þeir á síðastliðnu vori settu upp söng-
leikinn ,,Hárið.” 
Nemendur höfðu um veturinn stundað nám í leiklistarvali á vegum Garða-
skóla, en uppfærsla og skipulag á 
söngleiknum var í höndum félags-
miðstöðvarinnar Garðalundar. 
Hópurinn sýndi síðan brot úr 
verkinu í Ásgarði á þjóðhátíðar-
daginn 17. júní. 

Nemendur léku, sungu og dönsuðu og það má með sanni segja 
að þessi dugmikli hópur hafi sannað hversu miklir hæfileikar 
leynast á meðal nemenda skólans. 
Á þessu ári verður nemendum boðið að skrá sig í leiklistarhóp á 
vegum félagsmiðstöðvarinnar.  Ef áhugi nemenda er mikill og 
ástundun góð verður sett upp stórt verk á vorönn eins og undan-
farin tvö ár. 

Skólanum og félagsmiðstöðinni hefur vaxið fiskur um hrygg í tæknimálum og nú er svo komið að 
nemendur geta bæði hljóðritað efni og klippt kvikmyndir í skólanum.  Keyptar hafa verið til skólans og 
félagsmiðstöðvarinnar góðar klippitölvur og fullkomið forrit til hljóðritunar.  Þá hefur verið innréttað 
hljóð- og myndver inn af tónmenntastofu skólans. 
Hljóð- og myndverið verður bæði nýtt til kennslu og félagsstarfs.  Nemendur geta pantað tíma í verinu 
þar sem gerðar eru kröfur til þeirra um öguð vinnubrögð og góða umgengni.  Slíkt er ein mikilvæg for-
senda árangursríkrar sköpunar. 
Sú aðstaða sem nú er í skólanum var fyrir örfáum árum aðeins að fá í fullkomnum hljóðverum atvinnu-
manna. 

Hárið 
Glæsileg uppfærsla 

Mynd- og hljóðupptökuver 

Nemendur  
geta klippt  

kvikmyndir og  
hljóðritað efni í 

skólanum. 
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Tekinn hefur verið í notkun 
myndarlegur upplýsingaskjár í 
skólanum. Nú geta starfsmenn 
skólans, nemendur og aðrir komið 
á framfæri mikilvægum upp-
lýsingum með rafrænum hætti. 
Skjárinn er fyrir utan aðalskrif-
stofu skólans. 
Nemendur eiga að leita sér upp-
lýsinga þar, t.d. um breytingar á 
stundaskrá, forföll kennara, við-
burði á sal, ferðalög, tíma-
setningar,  fréttir o.s.frv, o.s.frv.  

Það er óþekkt hér á landi að nemendur grunnskóla hafi aðgang að þremur og jafnvel fjórum upp-
hituðum gervigrasvöllum. Slíkt er nú raunveruleiki í Garðabæ þar sem í sumar hafa staðið yfir 
miklar framkvæmdir við íþróttamannvirki við Ásgarð og Stjörnusvæðið. Samkomulag er um að 
nemendur Garða- og Flataskóla nýti þá tvo nýju ,,sparkvelli” sem næst eru skólunum tveimur og 
eftir sem áður munu 
nemendur nýta eldri 
gervigrasvöll sem er 
einn vinsælasti og 
mest nýtti bletturinn í 
Garðabæ. 
Í tilefni af þessari við-
bót mun skólinn 
kaupa bolta sem 
nemendur geta fengið 
lánaða í frímínútum. 
Að vonum ætti þessi 
kærkomna viðbót að 
auka hreyfingu unga 
fólksins. Góð viðbót í 
heilsuátaki. 

Upplýsingaskjár 

Glæsileg viðbót:  
Tveir sparkvellir með  

gervigrasi og upphitun 

Frá framkvæmdum við sparkvellina í sumar.   

Upplýsingaskjárinn er við skrifstofu skólans. 
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Vetrardagskrá félagsstarfsins í Garðalundi hefst miðvikudaginn             
1. september með opnu húsi. Félagsstarfið er ætlað nemendum Garða-
skóla í 7. til 10. bekk. Opið verður á mánudögum og miðvikudögum frá 
kl. 19 til 22.  Einnig er opið á föstudögum fyrir nemendur í 8. til 10. 
bekk frá kl. 19 til 22.30.  
Dagskrá er á vegum nemendafélags Garðaskóla og starfsmanna Garða-
lundar og auglýst hverju sinni. 
Dansleikir verða á u.þ.b. fimm vikna fresti og oftast á föstudögum. 
Dansleikir á haustönn verða 17. sept., 29. okt., og 3. desember.  
Opnunardansleikur fyrir nemendur í 8. til 10. bekk verður föstudaginn 
19. september og stendur frá kl. 20.30 til 24. Nemendur í 7. bekk fá að 
sækja sinn fyrsta dansleik á desemberballi 5. desember. 
Aðrir stærri viðburðir í félagslífi eru; Þátttaka nemendaráðs á Landsmóti 
Samfés, samtaka félagsmiðstöðva, Afmælisdagur skólans og Gagn og 
gaman dagar 16.- til 19. nóv.  
Stílkeppni félagsmiðstöðva, Söngkeppni í janúar, Samfésball, og árshátíð 
í mars. 
 
Félagsmálafræði er í boði sem valgrein fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
Tveir hópar verða í vetur með um 20 nemendur samtals. Nemendur 
félagsmálafræðinnar koma að miklu leyti til með að skipuleggja félagslíf 
vetrarins, fá fræðslu sem viðkemur félagsmálum og undirbúa og fram-
kvæma ýmis verkefni og viðburði.  
Klúbba- og námskeiðahald hefst fljótlega í skólabyrjun. Lögð verður 
áhersla á leiklist, stuttmyndagerð, hljómsveitastarf, tómstundir tengdar 
og list- og verkgreinum, og skíðahópar taka til starfa eftir áramót.  
Nánari upplýsingar um dagskrána og fréttir má nálgast á heimasíðu 
Garðalundar www. gardalundur.is í lok ágúst. 
Sími félagsmiðstöðvar er 590 2575 og sími forstöðumanns er 590 
2570. 

Félagsmiðstöðin  
Garðalundur 

- félagslíf nemenda Garðaskóla- 

 
Vetrardagskrá 
Garðalundar  

hefst  
1. september  

með  
opnu húsi 
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Hvert á að leita? 
Samkvæmt annarri grein grunnskólalaga skal leitast við að haga námi og starfi þannig að komið sé til 
móts við eðli og þarfir hvers og eins. Starfsmenn Garðaskóla hafa þetta markmið ofarlega í huga í sínu 
daglega starfi.  

 
Nemendum er uppálagt að sýna öðrum virðingu, tillitssemi og að temja sér heilbrigðan metnað fyrir 
námi sínu og lífi svo að sérhver einstaklingur fái notið sín á eigin forsendum. Þrátt fyrir fögur fyrirheit 
geta komið upp aðstæður sem óæskilegar teljast. Þá er mikilvægt að brugðist sé eins skjótt við og kostur 
er við lausn mála til að koma þeim í rétt horf á ný.  Best er að foreldrar/nemendur snúi sér fyrst til 
umsjónarkennara sem getur leitt mál áfram til fleiri þegar á þarf að halda. 

 
Hér að neðan er getið nokkurra atriða í þessu sambandi.   Skólastjórnendur eru skólastjóri, 
aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar hvers árgangs auk sérkennslustjóra. 

 
 Hvert á að leita? Aðrir sem koma að 

málinu. 
Einelti umsjónarkennari 

skólastjórendur  
námsráðgjafar 

sálfræðingur 
eineltisteymi 

Hegðunarörðugleikar 
 

umsjónarkennari 
sérkennari  
skólastjórnendur 

námsráðgjafar 
sálfræðingur 

Námsörðugleikar umsjónarkennari 
sérkennari 
námsráðgjafar 
skólastjórendur 
fagstjórar 

sálfræðingur 
nemendaverndarráð 

Lestrarörðugleikar umsjónarkennari 
sérkennari 
fagstjóri íslensku 

nemendaverndarráð 
skólasafn        

Samskiptaörðugleikar umsjónarkennari 
námsráðgjafar  

nemendaverndarráð 
sálfræðingur 
skólastjórendur 

Val á framhaldsnámi 
 

umsjónarkennari 
námsráðgjafar 
skólastjórnendur 

 

Grunur um fíkniefnanotkun umsjónarkennari 
námsráðgjafar 
skólastjórnendur 

nemendaverndarráð 
félagsráðgjafi 
lögregla 

Óöryggi -  
veik sjálfsmynd 

umsjónarkennari 
námsráðgjafar 

Sálfræðingur 
félagsmiðstöð 

Sorg -  
ástvinamissir -skilnaður 

umsjónarkennari 
námsráðgjafar  
skólastjórendur 

sálfræðingur 
prestur 

Ofbeldi  umsjónarkennari 
námsráðgjafar 
skólastjórnendur 
 

nemendaverndarráð 
sálfræðingur 
lögregla 
 

 



Kennsludagar = 180

ÁGÚST
1 S 1 M 1 F 1 M 1 M Fullveldisdagurinn 1 L Nýársdagur 1 Þ 1 Þ 1 F 1 S Verkalýðsdagurinn 1 M Vorferðir

2 M Frídagur verslunarmanna 2 F 2 L 2 Þ 2 F 2 S 2 M 2 M 2 L 2 M Samr. pr. 10.be. (ísl) 2 F Útivist og fleira

3 Þ 3 F 3 S 3 M 3 F 3 M Sk.d. 3 F 3 F 3 S 3 Þ Samr. pr. 10.be. (Ens) 3 F Útivist og fleira

4 M 4 L 4 M 4 F 4 L 4 Þ Sk.d. 4 F 4 F 4 M 4 M Samr. pr. 10.be. (Dan) 4 L

5 F 5 S 5 Þ 5 F 5 S 5 M 5 L 5 L 5 Þ 5 F Uppstigningardagur 5 S 

6 F 6 M 6 M 6 L 6 M 6 F 6 S 6 S 6 M 6 F Samr. pr. 10.be. (Sam) 6 M Sk.d.

7 L 7 Þ 7 F 7 S 7 Þ 7 F Afhending einkunna 7 M Bolludagur 7 M 7 F 7 L 7 Þ Skólaslit

8 S 8 M 8 F 8 M 8 M 8 L 8 Þ Sprengidagur 8 Þ 8 F 8 S 8 M Sk.d.

9 M 9 F 9 L 9 Þ 9 F 9 S 9 M Öskudagur - Sk.d. 9 M 9 L 9 M Samr. pr. 10.be. (Nát) 9 F Sk.d.

10 Þ 10 F 10 S 10 M 10 F Haustpróf 10 M 10 F Vetrarfrí 10 F 10 S 10 Þ Samr. pr. 10.be. (Stæ) 10 F

11 M 11 L 11 M 11 F 11 L 11 Þ 11 F Vetrarfrí 11 F 11 M 11 M 11 L

12 F 12 S 12 Þ 12 F 12 S 12 M
Foreldra- og 

nemendaviðtöl
12 L 12 L 12 Þ 12 F 12 S

13 F 13 M 13 M 13 L 13 M Haustpróf 13 F 13 S 13 S 13 M 13 F 13 M

14 L 14 Þ 14 F Samr.pr. 7.be. (Ísl) 14 S 14 Þ Haustpróf 14 F 14 M 14 M 14 F 14 L 14 Þ

15 S 15 M 15 F Samr.pr. 7.be. (Stæ) 15 M 15 M Haustpróf 15 L 15 Þ 15 Þ 15 F 15 S Hvítasunnudagur 15 M

16 M Sk.d. 16 F 16 L 16 Þ Dagur skólans (11.nóv.) 
Afmælisdagskrá 16 F 16 S 16 M 16 M 16 L 16 M Annar í hvítasunnu 16 F

17 Þ Sk.d. 17 F 17 S 17 M Gagn og gaman 17 F Jólaskemmtun 17 M 17 F 17 F 17 S 17 Þ 17 F

18 M Sk.d. 18 L 18 M
Námskönnun                     
18.10. - 21.10.

18 F Gagn og gaman 18 L 18 Þ 18 F 18 F 18 M 18 M 18 L

19 F Sk.d. 19 S 19 Þ 19 F Gagn og gaman 19 S 19 M 19 L 19 L 19 Þ 19 F 19 S

20 F Sk.d. 20 M 20 M 20 L 20 M Sk.d. 20 F 20 S 20 S 20 M 20 F 20 M

21 L 21 Þ
Foreldrafundur 7.- 8. 

be. kl. 8:10 - 9:00
21 F

Sk.d.           
Námskönnun

21 S 21 Þ 21 F 21 M 21 M 21 F Sumardagurinn fyrsti 21 L 21 Þ

22 S 22 M
Foreldrafundur 9.- 10. 

b. kl. 8:10 - 9:00
22 F Vetrarfrí 22 M 22 M 22 L 22 Þ 22 Þ 22 F 22 S 22 M

23 M Skólasetning 23 F
Vatnaskógur  8.be.  

23.09. - 28.09.
23 L Fyrsti vetrardagur 23 Þ 23 F 23 S 23 M 23 M 23 L 23 M 23 F

24 Þ 24 F 24 S 24 M 24 F Aðfangadagur jóla 24 M 24 F 24 F Skírdagur 24 S 24 Þ 24 F

25 M 25 L 25 M 25 F 25 L Jóladagur 25 Þ 25 F 25 F Föstudagurinn langi 25 M 25 M 25 L

26 F 26 S 26 Þ 26 F 26 S Annar í jólum 26 M 26 L 26 L 26 Þ 26 F 26 S

27 F 27 M 27 M
Foreldra- og 

nemendaviðtöl
27 L 27 M 27 F 27 S 27 S Páskadagur 27 M 27 F 27 M

28 L 28 Þ 28 F 28 S 28 Þ 28 F 28 M 28 M Annar í páskum 28 F 28 L 28 Þ

29 S 29 M 29 F 29 M 29 M 29 L 29 Þ 29 F 29 S 29 Þ

30 M 30 F 30 L 30 Þ 30 F 30 S 30 M 30 L 30 M 30 M

31 Þ 31 S 31 F Gamlársdagur 31 M 31 F 31 Þ Vorferðir

7 22 19 22 13 19 17 17 20 20 4

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

Garðaskóli
16.06. 2004 Skóladagatal Skólaárið

2004 – 2005

Samkvæmt lögum nr. 66/1995 um grunnskóla með áorðnum breytingum skulu kennsludagar nemenda ekki vera færri en 170.
Samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga skulu skóladagar nemenda vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní.

Sérstakir starfsdagar kennara á skólaárinu eru fimm og skulu ákveðnir af skólastjóra í samráði við kennara og með hliðsjón af kjarasamningum.
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Fréttabréf 
Garðaskóla 

 
 

Frá skólastjóra: 
Óvenjulegur vetur 

 
7. bekkur kvaddur 

 
Viðbótartímar 
vegna verkfalls 

 
Breytt skóladagatal 

 
Miðsvetrarpróf 

 
Breytingar á fyrirkomu-
lagi forfallatilkynninga 

 
Inniskór 

 
Foreldrasamstarf 

 
Styrkur frá Marel 

 
Mötuneyti nemenda 

,,Skólakortið” 
 

Söngkeppni 
 

Garðalundur  
-Leikverk- 

 
Hollustubæklingur  

 
Lóð Garðaskóla 

 

Bæjaryfirvöld hafa veitt 5 milljónum króna til undirbúnings að fram-
kvæmdum vegna mötuneytis nemenda Garðaskóla.   
 
Stefnt er að því að aðstaða skólans verði sambærileg því sem best gerist í 
grunnskólum.   
 
Þá hafa í tilraunaskyni verið tekin í notkun sérstök greiðslukort sem nýtast 
til matarkaupa í skólanum.  Foreldrar greiða inn á reikning og geta fylgst 
með útgjöldum og neyslu nemenda í matsölu skólans.  
 
Til að byrja með hafa 7. bekkir skólans verið valdir til að reyna kerfið á vor-
önn og fyrirhugað er að það verði virkt fyrir alla nemendur skólans að 
hausti. 
 
Nánari lýsingu á fyrirkomulagi greiðslukorta er að finna í Fréttabréfinu. 

Úrlausnir í matarmálum  
nemenda í sjónmáli 



Frá skólastjóra 

Óhætt er að fullyrða að þetta skólaár í Garðaskóla sé engu líkt.  Ræður þar mestu 
langvinnt verkfall grunnskólakennara og 7 vikna frátafir nemenda frá skóla af þeim 
sökum. 
 
Miklar umræður um skólamál hafa spunnist út frá verkfallinu og nú eftir áramót hafa 
foreldrar spurst fyrir um viðbótartíma fyrir nemendur til að bæta fyrir hluta af því tjóni 
sem verkfallið olli.  Í þessu Fréttabréfi er greint frá að bæjaryfirvöld hafa samþykkt að 
grunnskólarnir þrír fái samtals 1.500.000 krónur til þess að vinna að þessu verkefni. 
 
Þá hafa foreldrar velt því fyrir sér hvers vegna vetrarfrí hafa ekki verið felld niður og því 
er til að svara að skólanefnd Garðabæjar lagði til að skóladagatöl væru óbreytt á vorönn.  
Hver skóli tekur ekki ákvörðun um að fjölga kennsludögum enda fylgir því kostnaðar-
auki sem er ekki á færi skólanna sjálfra að kljúfa. 
 
Í Garðaskóla leggjum við áherslu á að nýta tíma nemenda  sem best og greinum þá sem 
hafa misst fótanna og aðstoðum eftir föngum. Ýmis úrræði eru þegar til innan skólans:  
sérkennsla, sérdeildir, aðstoð námsráðgjafa og valfrjálsir aðstoðartímar vegna heima-
náms. 
 
Skólastjóri þakkar foreldrum gott samstarf á óvenjulegum tímum. 
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Fréttabréf Garðaskóla 1. tbl. 29. árg.  janúar 2005 

 
Fréttabréfinu er dreift til allra nemenda skólans og  

er ætlað þeim og forráðamönnum þeirra. 
 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Ragnar Gíslason skólastjóri. 
 

Umbrot og hönnun: Soffía Jacobsen, ritari 
 

Upplag: 800 eintök. 
 

Heimasíða: http://www.gardaskoli.is.  
Netfang: gardaskoli @gardaskoli.is 

Óvenjulegur vetur – miklar breytingar 



Á næsta hausti fækkar nemendum Garðaskóla verulega úr 700 í 520.  
Vissulega er mikill söknuður að því að fá ekki yngstu nemendur í skólann, 
en ljóst var að skólinn þyldi illa til langframa þann mikla fjölda sem verið 
hefur í skólanum undanfarin þrjú ár.  Mestur var fjöldinn í fyrra hartnær 
740 nemendur. 
 
Nýjar aðstæður skapa ný sóknarfæri og hugur manna hér stendur til þess 
að efla veg list- og verkgreina með fjölgun valmöguleika, að gefa 8. 
bekkingum kost á flýtileiðum til framhaldsskólanáms innan Garðaskóla, 
húsnæðisbreytingar með uppsetningu upplýsingamiðstöðvar (skólasafn/
tölvu- og gagnamiðstöð/ aðstaða til einstaklingsnáms) á efri hæð aðal-
byggingar. 
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7. bekkur kvaddur 

Garðaskóli hefur sótt um fjármagn til að efna til upprifjunarnámskeiða á 
vorönn í samræmdum námsgreinum fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 
 
Þá hefur skólinn sótt um að fá að bæta við aðstoðartímum fyrir alla 
nemendur eftir hefðbundinn skólatíma. 
 
Viðbótartímar verða auglýstir á áberandi hátt þegar ákvörðun liggur fyrir 
um fyrirkomulag, tímasetningar o.þ.h. 
 

Viðbótartímar vegna verkfalls 

Um þessar mundir dreifum við í Garðaskóla bæklingnum “Mataræði – 
Nám og starfsorka. – Heilsan í fyrirrúmi í Garðaskóla.”  Allir nemendur 
fá bæklinginn auk þes sem hann er notaður í lífsleiknitímum.   Efnið 
skýrir sig sjálft en á upplýsandi og skemmtilegan hátt er fjallað um matar-
æði og svefnvenjur og hvernig góðir siðir í þeim efnum hafa jákvæð áhrif á 
líkamlega og andlega vellíðan.    
 
Nemandi sem er vel nærður og útsofinn nær betri tökum á námi en sá 
sem er svangur, illa nærður og syfjaður.  Einföld sannindi en á stundum 
æði tormelt lífsglöðum unglingum sem vilja vaka og borða það sem þeim 
sýnist! 

Útgáfa hollustubæklings 
Nemandi  

sem er  
vel nærður  
og útsofinn  
nær betri 

tökum á námi  



Skýringar á litum skóladagatals  eru þessir:
Hvítir:  Kennsla skv. stundaskrá
Gulir:  Skóladagar með breytingum á stundaskrá  (hámark 10 dagar á hverju skólaári)
Rauðir:  Starfsdagar kennara - nemendur ekki í skóla  (5 á hverju skólaári)
Bláir:  Skipulagsdagar kennara utan starfstíma nemenda (haust, jólaleyfi, sumartími)  8 dagar
Ljósgrænir:  Frídagar nemenda skv. grunnskólalögum  (28.gr. - 66/1995),  helgidagar og vetrarfrí. Kennsludagar = 180

ÁGÚST
1 S 1 M 1 F 1 M 1 M Fullveldisdagurinn 1 L Nýársdagur 1 Þ 1 Þ 1 F 1 S Verkalýðsdagurinn 1 M Vorferðir

2 M Frídagur verslunarmanna 2 F 2 L 2 Þ 2 F 2 S 2 M 2 M 2 L 2 M  2 F Útivist og fleira

3 Þ 3 F 3 S 3 M 3 F 3 M  3 F Samr.pr. 7.be. (Ísl)  
Haustannarpróf 3 F 3 S 3 Þ  3 F Útivist og fleira

4 M 4 L 4 M 4 F 4 L 4 Þ Sk.d. 4 F Samr.pr. 7.be. (Stæ)   
Haustannarpróf 4 F 4 M 4 M  4 L

5 F 5 S 5 Þ 5 F 5 S 5 M 5 L 5 L 5 Þ 5 F Uppstigningardagur 5 S 

6 F 6 M 6 M 6 L 6 M 6 F 6 S 6 S 6 M Dagur umsjónarhópa 6 F  6 M Sk.d.

7 L 7 Þ 7 F 7 S 7 Þ 7 F Afhending einkunna 7 M Haustannarpróf 
Bolludagur 7 M 7 F 7 L 7 Þ Skólaslit

8 S 8 M 8 F 8 M 8 M 8 L 8 Þ Haustannarpróf  
Sprengidagur 8 Þ 8 F 8 S 8 M Sk.d.

9 M 9 F 9 L 9 Þ 9 F 9 S 9 M Öskudagur - Sk.d. 9 M 9 L 9 M Samr. pr. 10.be. (ísl) 
Könnunarpróf 7. - 9.be. 9 F Sk.d.

10 Þ 10 F 10 S 10 M 10 F Haustpróf 10 M 10 F Vetrarfrí nemenda     
Sk.d. 10 F 10 S 10 Þ Samr. pr. 10.be. (Ens) 

Könnunarpróf 7.- 9. be. 10 F

11 M 11 L 11 M 11 F 11 L 11 Þ 11 F Vetrarfrí 11 F 11 M 11 M 11 L

12 F 12 S 12 Þ 12 F 12 S 12 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 12 L 12 L 12 Þ 12 F

Samr. pr. 10.be. (Stæ) 
Könnunarpróf 7. - 9. 

be
12 S

13 F 13 M 13 M 13 L 13 M Haustpróf 13 F 13 S 13 S 13 M 13 F
Samr. pr. 10.be. (Dan) 
Könnunarpróf 7. - 9. 

be
13 M

14 L 14 Þ 14 F Samr.pr. 7.be. (Ísl) 14 S 14 Þ Haustpróf 14 F 14 M 14 M 14 F 14 L 14 Þ

15 S 15 M 15 F Samr.pr. 7.be. (Stæ) 15 M 15 M Haustpróf 15 L 15 Þ 15 Þ 15 F 15 S Hvítasunnudagur 15 M

16 M Sk.d. 16 F 16 L 16 Þ Dagur skólans (11.nóv.) 
Afmælisdagskrá 16 F 16 S 16 M 16 M 16 L 16 M Annar í hvítasunnu 16 F

17 Þ Sk.d. 17 F 17 S 17 M Gagn og gaman 17 F Jólaskemmtun 17 M 17 F 17 F 17 S 17 Þ
Samr. pr. 10.be. (Sam) 

Könnunarpróf 7. - 9. 
be

17 F

18 M Sk.d. 18 L 18 M Námskönnun         
18.10. - 21.10. 18 F Gagn og gaman 18 L 18 Þ 18 F 18 F 18 M 18 M

Samr. pr. 10.be. (Nát) 
Könnunarpróf 7. - 9. 

be
18 L

19 F Sk.d. 19 S 19 Þ 19 F Gagn og gaman 19 S 19 M 19 L 19 L 19 Þ 19 F 19 S

20 F Sk.d. 20 M 20 M 20 L 20 M Sk.d. 20 F 20 S 20 S 20 M 20 F 20 M

21 L 21 Þ Foreldrafundur 7.- 8. 
be. kl. 8:10 - 9:00 21 F Sk.d.           

Námskönnun 21 S 21 Þ 21 F 21 M 21 M 21 F Sumardagurinn fyrsti 21 L 21 Þ

22 S 22 M Foreldrafundur 9.- 10. 
b. kl. 8:10 - 9:00 22 F Vetrarfrí 22 M 22 M 22 L 22 Þ Foreldra- og 

nemendaviðtöl 22 Þ 22 F 22 S 22 M

23 M Skólasetning 23 F Vatnaskógur  8.be.  
23.09. - 28.09. 23 L Fyrsti vetrardagur 23 Þ 23 F 23 S 23 M 23 M 23 L 23 M 23 F

24 Þ 24 F 24 S 24 M 24 F Aðfangadagur jóla 24 M 24 F 24 F Skírdagur 24 S 24 Þ 24 F

25 M 25 L 25 M 25 F 25 L Jóladagur 25 Þ 25 F 25 F Föstudagurinn langi 25 M 25 M 25 L

26 F 26 S 26 Þ 26 F 26 S Annar í jólum 26 M 26 L 26 L 26 Þ 26 F 26 S

27 F 27 M 27 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 27 L 27 M 27 F 27 S 27 S Páskadagur 27 M 27 F 27 M

28 L 28 Þ 28 F 28 S 28 Þ 28 F 28 M 28 M Annar í páskum 28 F 28 L 28 Þ

29 S 29 M 29 F 29 M 29 M 29 L 29 Þ 29 F 29 S 29 Þ

30 M 30 F 30 L 30 Þ 30 F 30 S 30 M 30 L 30 M 30 M

31 Þ 31 S 31 F Gamlársdagur 31 M 31 F 31 Þ Vorferðir

7 22 19 22 13 19 17 17 20 20 4

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

Garðaskóli
16.06. 2004 Skóladagatal Skólaárið

2004 – 2005

Samkvæmt lögum nr. 66/1995 um grunnskóla með áorðnum breytingum skulu kennsludagar nemenda ekki vera færri en 170.
Samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga skulu skóladagar nemenda vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní.

Sérstakir starfsdagar kennara á skólaárinu eru fimm og skulu ákveðnir af skólastjóra í samráði við kennara og með hliðsjón af kjarasamningum.
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Miðsvetrarpróf 2005 
 

 
 
10. bekkur: 
  Fimmtud. 03. febr. kl. 11.00 - 12.00  Enska  
  Föstud.  04. febr. kl. 11.00 - 12.00  Íslenska 
  Mánud. 07. febr. kl. 11.00 - 12.00  Danska 
  Þriðjud. 08. febr. kl. 11.00 - 12.00  Stærðfræði 
   
 
 
9. bekkur: 
  Fimmtud. 03. febr. kl. 13.00 - 14.00  Stærðfræði  
  Föstud.  04. febr. kl. 13.00 - 14.00  Danska 
  Mánud. 07. febr. kl. 13.00 - 14.00  Íslenska 
  Þriðjud. 08. febr. kl. 13.00 - 14.00  Samfélagsfræði 
 
 
 
8. bekkur: 
  Fimmtud. 03. febr. kl. 08.30 - 09.30  Enska 
  Föstud.  04. febr. kl. 08.30 - 09.30  Íslenska 
  Mánud. 07. febr. kl. 08.30 - 09.30  Stærðfræði 
  Þriðjud. 08. febr. kl. 08.30 - 09.30  Náttúrufræði 
 
 
 
7. bekkur: 
  Fimmtud. 03. febr. kl. 09.30 - 12.00  Samræmt   pr. (Ísl) 
  Föstud.  04. febr. kl. 09.30 - 12.00  Samræmt   pr. (Stæ) 
  Mánud. 07. febr. kl. 09.30 - 10.30  Náttúrufræði 
  Þriðjud. 08. febr. kl. 09.30 - 10.30  Samfélagsfræði  
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Um langt skeið hefur fyrirkomulag forfallatilkynninga í Garðaskóla 
verið þannig að foreldrar hafa getað geymt skýringar á forföllum 
fram að svonefndum “umsjónartíma” nemenda með umsjónar-
kennara.  Var það meðal annars gert til að koma í veg fyrir álag á 
símkerfi skólans og af virðingu fyrir tíma foreldra á annasömum 
morgnum. 
 
Í ljósi breyttra samskiptahátta og greiðra tölvusamskipta (um 96% 
foreldra nemenda Garðaskóla eru með virkt netfang)  hafa eftirfar-
andi breytingar á fyrirkomulagi forfallatilkynninga verið auglýstar: 
 
Um miðjan janúar voru foreldrar í tölvubréfi beðnir um að tilkynna 
forföll nemenda samdægurs með tölvupósti til umsjónarkennara.  
Þeir sem ekki geta komið við tölvupósti eru beðnir um að hringja 
samdægurs á skrifstofu skólans og tilkynna forföll. 
 
Þá verður gerð sú breyting að nemendum sem veikjast á miðjum 
degi er gert skylt að tilkynna brottför sína úr skóla á sérstöku eyðu-
blaði á skrifstofu skólans eða hjá skólahjúkrunarfræðingi.  Mun 
skólinn leitast við að koma þeim upplýsingum til foreldra sam-
dægurs. 
  
Sem endranær reynum við í skólanum að eiga gott samráð við for-
eldra og þegar aðstæður leyfa ekki tilkynningu samdægurs biðjum 
við foreldra að gera það við allra fyrstu hentugleika.  Leiðréttingar 
og skýringar meira en viku gamlar eiga nú að heyra sögunni til. 

Breyting á fyrirkomulagi forfallatilkynninga 

Við minnum nemendur og foreldra á að ætlast er til að nemendur 
noti inniskó við störf sín, nám og leik, í skólanum.  Útiskórnir eru 
vel geymdir í nemendaskáp og inniskórnir verja viðkvæmar fætur 
gegn gólfkulda, svo ekki sé talað um hversu skólinn verður fyrir 
vikið snyrtilegri. 

Inniskór 

Undanfarin tvö ár hefur Garðalundur í samstarfi við Garðaskóla 
sett upp stór leikverk, söngleikina “Grease” og “Hárið.”   Þrátt fyrir 
verkfall kennara hefur áhugasamur hópur nemenda komið saman 
og stefnt er að því að halda merkinu á lofti og setja upp söngleik að 
vori.  Sem fyrr er það Þórunn Erna Clausen leikari og leikstjóri sem 
stýrir hópnum. 

Gangi ykkur vel krakkar! 

Garðalundur – leikverk 
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Foreldrasamstarf 
Í Garðaskóla starfar virkt foreldraráð (6 manns), en starfsemi sérstaks foreldrafélags hefur legið í lá-
ginni að undanförnu.   Foreldraráð og skólastjóri hafa gert tillögur um breytt fyrirkomulag á störfum 
foreldrafélags í ljósi breyttra tíma og samskiptahátta:  Tillagan felst í því að foreldrafélagið verði 
endurreist með nýjum lögum þar sem kosin verði 5-7 manna stjórn sem vinni að því að koma saman 
hópum foreldra sem kjósa að koma tímabundið að tilteknum málum skólans.  Síðastliðinn vetur var 
stofnaður um 20 manna hópur áhugasamra foreldra um matarmál og nú á vorönn verður leitað til 
þeirra foreldra sem vilja takan virkan þátt í mótun forvarnarstefnu skólans. 
 
Á móti hvetur skólinn umsjónarkennara og foreldra einstakra bekkjardeilda til að stuðla að samveru 
nemenda og foreldra, efna til bekkjarkvölda, fara í stutt ferðalag, á leiksýningar, skauta, í gönguferð 
o.þ.h. 
 
Hugmyndin er sú að flestir foreldrar sjái að þeir geti tekið þátt í samstarfi heimila og skóla án þess að 
hafa dempt sér í tímafrekt félagsstarf.   Tölvu- og upplýsingatæknin hefur stóraukið og bætt gæði 
samskipta foreldra og starfsmanna skólanna.  Heimasíða skólans er virk, skilaboð frá skóla og tölvu-
póstur frá umsjónarkennurum berast nú reglulega til foreldra.   
Viðbrögð foreldra við hugmyndum þessum hafa verið góð og stefnt er að stofnun nýs foreldrafélags á 
vorönn. 

Þau ánægjulegu tíðindi hafa borist að náðst hefur samningur á milli fyrirtækisins Marels og Garða-
bæjar um samvinnu við að efla raungreinar og raungreinakennslu í grunnskólum bæjarins.  Bæði er 
að um að ræða myndarleg fjárframlög til tækjakaupa og stuðningur Marels við ráðningu kennsluráð-
gjafa í nýsköpun og raungreinum. 
 
Meðal atriða í samningnum er að nemendum grunnskólanna í Garðabæ gefst kostur á að fara í 
fræðsluferð í Marel og árlega mun fyrirtækið veita nemendum í Garðabæ verðlaun fyrir góðan námsá-
rangur og framfarir í nýsköpun og raungreinum. 
 
Garðaskóli fagnar þessu framtaki sem er vonandi góður vísir að jákvæðu samstarfi grunnskóla og atvi-
nnulífisns í bænum. 

Marel styrkir raungreinakennslu í Garðabæ 

Það er gleðiefni að segja frá því að bæjarstjórn hefur veitt 5 milljónum króna til lokafrágangs á lóð 
Garðaskóla.  Um er að ræða svæðið vestanmegin við skólann sem gjarnan gengur undir 
nafninu ,,Flugleiðaplanið” enda vaktaskipti flugáhafna áberandi á þessu svæði!    Svæðið er að öðru 
leyti notað sem bílastæði og er ómalbikað án skipulags.  Fáum er kunnugt um að þetta sé hluti af 
skólalóð Garðaskóla en hér með er það upplýst.  Með þessum framkvæmdum verður umhverfi 
skólans með þeirri reisn sem starfsemin á skilið. 

Lóðin 
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Eins og fram kemur á forsíðu Fréttabréfsins er tilraun hafin með rafrænt sölukerfi í matsölu skólans.  
Nemendur og foreldrar þeirra geta til framtíðar valið að fá sérstakt greiðslukort sem gildir fyrir 
matarkaup í skólanum.  Eftir sem áður verður staðgreiðslukerfið virkt. 
 
Fyrirkomulag rafræna kerfisins er einfalt:  Foreldrar millifæra inn á reikning  skólans í Íslandsbanka 
( 546-26-671 – kt. 671088-3879) þá upphæð sem þeir kjósa hverju sinni.  Greiðslan er skráð á kenni-
tölu nemanda.  Skólinn millifærir síðan þá upphæð inn á greiðslukortareikning nemandans.  Tvisvar 
í mánuði fá foreldrar sent yfirlit um stöðu á matarkorti nemandans og yfirlit um hvað keypt hefur 
verið. 
 
Fyrsta greiðslukortið er endurgjaldslaust en nemendur þurfa að greiða 500 krónur ef þeir glata korti 
og fá nýtt.   Korti er hægt loka jafnskjótt og ljóst er að það hafi týnst.  Það annast ritarar á skrifstofu 
skólans. 
Nemendur sem gleyma korti eða eiga ekki inneign á korti geta ætíð greitt með reiðufé. 
 
Áætlað er að kerfið verði að fullu tekið í notkun næsta haust, en til öryggis fer fram tilraunakeyrsla á 
vorönn og hafa 7. bekkir skólans orðið fyrir valinu sem tilraunabekkir.  Ef vel gengur verður fleiri 
nemendum boðið upp á þjónustuna á vorönn. 
 
Á greiðslukortunum er ljósmynd af korthafa sem birtist á skjá afgreiðlufólks í mötuneyti þegar kort 
er notað.  Þetta er mikilvægt öryggisatriði gegn misnotkun.   Þá kemur fram kennitala, heimilisfang 
og bekkjardeild korthafa. 
 
Kerfið er hannað af fyrirtækinu “Skólakortið” og hefur verið notað og þróað  í Valhúsaskóla á Sel-
tjarnarnesi um tveggja ára skeið, en sá skóli er einnig unglingaskóli. 
 
Þegar nemanda býðst að fá kort fá foreldrar senda lýsingu á kerfinu ásamt samningi til undirritunar. 
 

Það er von okkar í Garðaskóla að kerfið verði til hagsbóta nemendum og foreldrum.  Allnokkur 
bragarbót hefur verið gerð á starfsemi mötuneytis,  framboð á hollustuvöru aukið og dregið úr fram-
boði á sykurríkum vörum.     

Mötuneyti – kerfið – tilraunin 

Glæsileg söngkeppni var haldin í Garðalundi 14. janúar.  Þar komu fram einkar hæfileika-
ríkir listamenn úr hópi nemenda og það reyndist þrautin þyngri fyrir dómnefnd að velja full-
trúa Garðalundar á úrslitakeppni Samfés (Samtök félagsmiðstöðva). 

 

Tíu söngvarar auk fjölda hljóðfæraleikara og dansara tóku þátt og voru sér og sínum til 
mikils sóma.    Snorri Hallgrímsson var valinn fulltrúi Garðalundar í úrslitin.  Hann naut 
aðstoðar hljómsveitar sinnar “The Royal Fanclub” og fluttu þeir frumsamið lag Snorra.   Í 
öðru sæti varð Sigríður Kamilla Alfreðsdóttir og í því þriðja  varð Berglind Björgvinsdóttir 
sem naut aðstoðar Sigurðar Orra Guðmundssonar sem lék á hljómborð. 

Söngkeppni 
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Garðaskóli - v/Vífilsstaðaveg - Sími: 590 2500 - Fax: 590 2501. 

Netfang: gardaskoli@gardaskoli.is 
Heimasíða Garðaskóla: www.gardaskoli.is 
 

Skrifstofa skólans er opin frá kl. 7.45-16.00.   

Skólaritarar: Anna María Bjarnadóttir og Soffía Jacobsen, fulltrúi skólastjóra. 

 

Skólastjóri:  Ragnar Gíslason. ragnar@gardaskoli.is, 
Aðstoðarskólastjóri: Þröstur Guðmundsson. throstur@gardaskoli.is 
 

Forstöðumaður Garðalundar: Gunnar Richardson. gunnarrich@gardabaer.is 
 

Deildarstjórar: 

7. og 8. bekkur:    Helga María Ólafsdóttir. helga@gardaskoli.is 
9. bekkur   Hafdís Bára Kristmundsdóttir. hafdisb@gardaskoli.is 
10. bekkur:   Ingibjörg Anna Arnarsdóttir ingibjorg@gardaskoli.is 
Deildarstjóri sérkennslu: Erna Björk Hjaltadóttir. erna@gardaskoli.is 
 

Félagsmiðstöðin Garðalundur og Garðaskóli deila húsnæði og starfa saman að félagsmálum nemenda.  
Að öllu jöfnu gilda sömu reglur um starfsemi Garðalundar og Garðaskóla. 

 

Skólasafn skólans er opið alla daga frá kl. 8.00-15.30.  Skólasafnkennari:  María Hrafnsdóttir. 

 

Hjúkrunarfræðingur skólans er Ása Sjöfn Lórensdóttir.  Skólalæknir er Ásmundur Jónasson. 

 

Skólasálfræðingar eru Trausti Valsson og Brynjólfur G. Brynjólfsson.  Þeir hafa aðsetur á skólaskrifstofu 
Garðabæjar, sími 525 8500. Sálfræðingarnir hafa og aðstöðu til viðtala í Garðaskóla. 

 

Námsráðgjafar skólans eru Ásta Gunnarsdóttir astag@gardaskoli.is og Sigríður Dísa Gunnarsdóttir      
sigridurd@gardaskoli.is  eru báðar í fullu starfi og til viðtals alla skóladaga.  Nemendur og foreldrar geta 
pantað viðtal hjá þeim eftir þörfum í aðalsíma skólans 590 2500. 

 

Allar helstu upplýsingar um skólann á að vera hægt að nálgast á heimasíðu hans:                
www.gardaskoli.is .  Vert er að vekja athygli á því að skólinn sendir foreldrum upplýsingar um skóla-
sókn nemenda með tölvupósti.  

Gott að vita  
- ýmsar upplýsingar - 



 
Matsala nemenda    

Garðaskóla 
 

Pastaréttir, grjónagrautur,  
súpur, samlokur, langlokur,  

rúnstykki með skinku og osti, pizzur,  
pizzusnúðar, skinkuhorn og hamborgarar.  

 
Mjólkurdrykkir, jógúrt, ávaxtasafar, 

Prins Póló og kleinur. 
 
 

Góðmeti og þjónusta  

á lágmarksverði.  



 
 
 
 
 

Náms- og kynnisferð  
Garðaskóla til Hollands  

júní 2004 
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Garðaskóli Garðabæ 

 
 
 
 
Inngangur 
Dagana 8.–13. júní 2004 fór hópur kennara og starfsmanna Garðaskóla í 
Garðabæ í náms- og kynnisferð til Utrecht í Hollandi. Markmið ferðarinnar var 
að kynna sér hollenskt skólakerfi, þá þjónustu sem nemendum í efri bekkjum 
grunnskóla stendur til boða og helstu nýjungar í þeim geira. Tveir kennarar 
tóku að sér að undirbúa ferðina, leita tilboða um ferðir, gistingu og 
styrkveitingar. Við fengum styrki úr Vonarsjóði og frá fræðslumiðstöð 
Garðabæjar. Þeir nægðu að mestu fyrir útlögðum kostnaði. APS International 
sá um skipulagningu heimsóknanna. 
 
Framkvæmd 
Fyrsta daginn fór allur hópurinn á APS-International, skólaskrifstofuna í 
Utrecht, þar sem hollenskt skólakerfi var kynnt sem og þær breytingar sem 
hafa verið gerðar innan þess undanfarin ár. Seinni tvo dagana var farið í 
skólaheimsóknir. Í hvorum hópi var einn ljósmyndari og einn ritari er skráði 
það helsta sem fyrir augu bar. Að heimsóknum loknum skrifuðu hóparnir 
sameiginlega skýrslu og tóku saman helstu niðurstöður. 
 

 
  

  Kennarar gera æfingar í hléi á kynningu hjá skólaskrifstofunni í Utrecht. 
 
Hollenska skólakerfið er að mörgu frábrugðið því íslenska og þar ákveða 
nemendur eða foreldrar þeirra strax við 12 ára aldur hvaða stefnu skuli taka í 
menntun. Hægt er að fara leið sem er að mestu bóklegt nám og er 
undirbúningur fyrir háskóla eða velja starfstengt nám. Þess má geta að 4,7% 
þjóðartekna í Hollandi fara í menntun. Rúmlega 60% velja starfstengt nám. 
Samkvæmt þessu kerfi skiptist síðan starfsnámið í fjórar brautir eða svið; 
tæknisvið, umönnunarsvið, viðskipta- eða fjármálasvið (economy) og 
umhverfissvið. Athygli okkar vakti hve mikil áhersla er lögð á að laga skólana 
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að þörfum nemenda og samfélagins í heild. Nýir tímar kalla á breytingar í 
skólakerfinu, þar sem bæði skólakerfið og þarfir nemenda eru skilgreind og 
endurskoðuð. Lögð er áhersla á að halda í það sem vel hefur tekist en um leið 
virðast skólayfirvöld vera jákvæð fyrir þeim hugmyndum sem skólamenn hafa 
um það sem betur má fara.  
 
 
 
 
 
Kynnisferð í Corbulo College í Voorburg, Hollandi í júní 2004 
 
Skólinn 
Corbulo College er í bænum Voorburg, sem er nálægt Haag. Skólinn er einn 
af tíu tilraunaskólum svæðinu. Þetta er tækniskóli og ber merki hefðbundinnar 
kynjaskiptingar. Nemendur þar eru 370, þar af aðeins tíu stúlkur. Nemendur 
eru á aldrinum 12–16 ára, tuttugu kennarar eru í fullu starfi og tíu í hlutastarfi. 
Skólinn hefur hingað til aðeins verið á tæknisviði en í haust verður byrjað með 
viðskiptasvið og er það liður í tilraun til að fá fleiri stúlkur í skólann. 
 
 Þar sem landrými í Hollandi er afar takmarkað eru þeir ófeimnir við að rífa 
óhentugar byggingar og gamli skólinn var jafnaður við jörðu og nýr og 
glæsilegur byggður á grunninum fyrir tveimur árum. Byggingin er mjög 
smekkleg, að miklu leyti úr gleri þannig að bjart var yfir öllu og er afar vel 
útbúinn tækjum og tólum til kennslunnar. Við fórum í nokkrar kennslustofur 
eða „workshops“ og fengum mjög greinargóðar lýsingar á skólastarfinu.  
 
Skólastarfið 
1. Technical computerizing 
Þar er kennd forritun, nemendur búa til „modules”, t.d. að hanna arma fyrir 
vélmenni og þeir forrita hvaða hlutverki vélmennið þarf að gegna. 14–16 ára 
nemendur eru þarna 4 kennslustundir á viku. Venjulega eru 20–25 nemendur 
í hverjum hópi. 
  Kennarinn kvartaði undan því að mjög dýrt væri að reka svona 
tæknivæddan skóla, búnaður úreltist fljótt en þeir fá samt ekki meira fé en 
aðrir skólar. Stjórnendur reyna að fá 
styrki frá fyrirtækjum í bænum. 
 
2. Action Laboratory 
Í þessum sal var margt mjög 
skemmtilegt að gerast. Einn hópur 
var að semja tónlist á tölvur. Þarna 
voru nokkrir hljóðeinangraðir klefar 
sem kom sér greinilega mjög vel. 
Annar hópur var að hanna brú og 
einnig skoðuðum við mjög merkilega 
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trébíla sem smíðaðir voru þarna. Tilgangurinn var að hanna bíl með sem 
minnsta mótstöðu, þannig að þeir voru smíðaðir úr balsamviði sem er mjög 
léttur. Aftan á bílunum var pláss fyrir gashylki, nytrogen, og á vorin er síðan 
æsispennandi kappakstur. Þetta verkefni var sérstaklega gott dæmi um 
samþættingu: handmennt, tölvunotkun, hönnun, eðlisfræði. 
 
Það vakti athygli okkar að þrátt fyrir miklar vinsældir þess að búa til tónlist 
spila aðeins þrír nemendur skólans á hljóðfæri og engin hljómsveit er starfandi 
við skólann. 
 
3. Listasmiðja 
Nemendur nota ýmist 2 eða 4 stundir á viku eftir því hver er þeirra aðalgrein. 
Unnið er jöfnum höndum með tvívídd og þrívídd. Þarna er lika reynt að hafa 
samvinnu við bæjarfélagið. T.d. búa nemendur til líkön af gluggaskreytingum 
með ákveðið þema, s.s jólaskreytingar. Síðan kaupa verslanir bæjarins 
hugmyndina og nemendur vinna verkið í fullri stærð. 
 
4. Smíði 
Í trésmiðjunni eru unnir ýmsir nytjahlutir, stólar, borð, gluggar o.fl. Salurinn er 
mjög vel tæjum búinn og vakti athygli hve allt var hreint og snyrtilegt. 
Nemendur sjá sjálfir um þrif og frágang og er það sennilega ein af skýring-
unum á því hversu vel þeir ganga um. Aðeins sex nemendur eru þarna að 
störfum samtímis. Í þessari deild er einnig kennd húsamálun og múrverk. 
 
5. Vélvirkjun 
Eftir 2. árið læra allir 
vélvirkjun. Stofunni er 
skipt í tvennt, 
bifvélavirkjun og 
almenna vélvirkjun. 
Athygli okkar vakti 
fullkomið líkan af vél 
bifreiðar sem sýndi á 
mjög augljósan hátt 
hvernig vélin vinnur. 
Annað atriði sem var 
mjög hvetjandi er að 
skólinn kaupir gamla 
hálfónýta bíla sem nemendur gera upp. Bíllinn er síðan seldur og nemendur fá 
helming söluverðsins í eigin sjóð en skólinn fær hinn helminginn. Við sáum 
einnig áhugavert verkefni með kappakstursbíla, það væri gaman að fá meiri 
upplýsingar um hvar sé hægt að fá svona „kit”. þ.e. kassana með bílnunum og 
efninu í þá. Paxton/Patterson LSRAV Dragster kit. 
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Almennt 
Skólastjórinn tjáði okkur að starfstengdu skólarnir nytu almennt ekki sömu 
virðingar og bóknámsskólarnir, væntanlega svipað eins og iðnskólar hér 
heima gagnvart menntaskólunum. Agavandamál eru töluverð og í skólanum 
er starfandi „agavörður” í einkennisbúningi sem skráir fjarvistir, sér um 
nemendur sem ekki eru í tímum o.fl. Skólastjórinn segir skólann vera 
reyklausan, en nemendur voru reykjandi á lóðinni og í garði sem er innan 
veggja skólans. 
 
Mikið er lagt upp úr samvinnu við bæjarfélagið og síðasta sunnudag hvers 
mánaðar eru tónleikar í glæsilegu anddyri skólans, ýmist sígild eða rokktónlist 
og er ókeypis fyrir bæjarbúa. Fyrirtæki í bænum taka einnig oft við nemendum 
í starfsfræðslu sem tengist valgrein þeirra. 
 
Nauðsynlegt er að virkja foreldra því þeir hafa að sjálfsögðu mikið að segja 
um val barna sinna. Haldnir eru fundir þrisvar á ári í þeim tilgangi að ræða 
þær valgreinar sem í boði eru og hvað henti best hverjum og einum. 
 
Skólinn leigir út tölvustofur fyrir ýmis námskeið og félagasamtök. Skólinn er 
hluti af samfélaginu og er miðpunktur þess. Í kennslustofunum hanga uppi 
myndir af nemendum við vinnu sína til að sýna hvað fer venjulega fram í 
stofunni. Góð hugmynd. Einnig eru bekkjarmyndir af öllum bekkjum víða á 
göngunum. 
 
Stefna: 

1. Frá kennara til verkstjórnanda (from teacher to coach). 
2. Inntak-samfélag (The content – community). 
3. Allur skólinn er námsumhverfi (Physical labora, the whole school is a 

learning environment). 
4. Skipulag (Organisation) Hópur kennara fyrir hvern árgang sem bera 

ábyrgð á námskrá og bráðum líka fjárhag deildarinnar. 
5. Skólastjórinn er ráðgjafi og ráðunautur. 

 
Starfsþróun kennara 
Portfolio (mappa) kennarans, digital portfolio. Kennarar sýna hvað þeir eru að 
gera, læra , prófa. Fara á milli kennslustofa og sitja hjá öðrum kennurum sem 
hluti af endurmenntun. 80% nemenda í þessum skóla halda áfram í námi. 
Hlutfallið fyrir landið allt er um 30%. Biðlisti er í þennan skóla. 90% nemenda 
eru strákar. Talið er að þær breytingar sem nú eru í farvatninu taki 7 ár.  
 
Götugæsla (Streetwatch)  
Allir nemendur á fjórða ári taka að sér gæslu í hverfinu. Áhugavert verkefni 
sem gaman væri að vita meira um.   
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Kynnisferð í Meestroom College 
 
Skólinn 
Meerstroom College í Utrect er verkmenntaskóli fyrir nemendur á aldrinum 12 
– 16/17 ára. Áhersla er lögð á fornám í verkgreinum sem og undirbúning að 
frekara verknámi. Fyrstu 2 árin er almenn námskrá í hefðbundnum 
námsgreinum. Á þriðja ári er val um byggingagreinar, raffræði, heilsuvernd og 
umsjá, ferðamála og viðskiptagreinar. Þá er u.þ.b. helmingur náms í 
grunngreinum og helmingur í verknámi. Tvö stig prófa: basic og superior.  
 
Skólastarfið 
Mikil áhersla er lögð á umsjón með nemendum, aðhald og hvatningu. Hver 
nemendahópur hefur mentor leiðtoga eða þjálfara sem hefur samband við 
heimilin, leysir úr vandamálum og styður við félagsmótun í hópnum. Til 
aðstoðar eru svo tveir sérfræðingar n.k. námráðgjafar. Verkmenntaskólar í 
Utrecht hafa frekar neikvæða ímynd vegna hás hlutfalls litaðra nemenda og 
bakgrunns þeirra. Skólinn er að minnka því færri sækja í verknám sem 
þarfnast umhugsunar. Ekki er borin virðing fyrir vinnunni í skólanum frekar en 
í samfélaginu. 
 
Nemendur 
Í skólanum eru 673 nemendur þar 
af 280 á 1. og 2. ári. 54% nemenda 
þarfnast sérstak stuðnings við nám 
og hegðun. 46% nemenda eru 
önnur kynslóð innflytjenda. Flestir 
koma úr lægri stéttum 
þjóðfélagsins, atvinnuleysi, léleg 
hýbýli og brotnar fjölskyldur. 
Langflestum nemendum finnst 
gaman í skólanum og eiga þar góð 
félagsleg samskipti. Námið er þó ekki ofarlega á lista hjá þeim. Aldursskiptar 
deildir í yngri bekkjunum og fagdeildir í þeim eldri. 
 
Starfsmenn 
Við skólann starfa 107 starfsmenn í 74 stöðugildum, 90 eru kennarar. Tveir 
stjórnendur, skólastjóri og aðstoðarskólastjóri. Sex deildir sem samanstanda 
af 10–15 kennara teymi. Deildartjórar stýra hverri deild. Kennararnir eru 
nokkuð ánægðir með launin sín, þeir fá aldurstengdar hækkanir. Eftir 18 ár fá 
þeir 3359 Evrur. Þróunarstyrkir fara í að greiða kennurum laun eða kaupa 
þjónustu utan frá. Kennarar kvarta helst yfir því að hafa ekki nægan tíma til 
þróunar- og hugmyndavinnu og engin vinnuaðstaða sé fyrir þá. Nýtt 
fyrirkomulag starfsþróunar kennara tekur gildi á næsta ári. Þá eru 
starfsmannaviðtöl þar sem kennari gerir áætlun og deildarstjórinn þarf að 
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samþykkja hana. Þetta fyrirkomulag er bæði gott fyrir persónulega þróun og 
hagsmuni skólans. „Það sem er gott fyrir þig er gott fyrir skólann.” Ef kennari 
er í vanda getur hann fengið aðstoð eða mentor og fær ákveðinn tíma til þess 
að bæta sig. „Hverju þarf ég að ná og á hvaða tíma?“ 
 
Framtíð skólans 
Hafist verður handa fljótlega við að endurnýja húsnæði skólans sem er illa 
farið. Samhliða því er unnið að því að móta nýja hugsun að baki námi og 
kennslu. Hver deild tekur þátt í hönnun húsnæðisins. Nemendur koma einnig 
að hugmyndavinnu hönnunarinnar. Markmið hafa verið sett um: 

 Samþætting náms. 
 Ábyrgð nemenda á eigin námi. 
 Verkstæði í stað kennslustofa. 
 Einstaklingsmiðað nám, samvinnunám, nám utan skólastofunnar og 

heimsóknir gesta-„kennara”. 
 Verkefnamiðað nám með spurningar og þarfir nemenda að leiðarljósi í 

stað hefðbundins bóknáms. 
 Endurmenntun kennara í þá að átt að þeir vinni af fagmennsku, 

sjálfstæði og frumkvæði. Vinni að verkefnum, geri tilraunir, endurmeti 
og endurtaki. 

 
Verkefnið sem við sáum í kennslu hét „Working with the city” og er byggt á 
ákvarðanatöku. Bekknum er skipt í hópa sem hver um sig annast eitt hverfi 
borgarinnar. Markmiðið er að leysa vandamál borgarinnar með góðum 
fjárfestingum. Byrjað er með kort og þrívíð líkön af byggingum. Haldið er utan 
um bókhald og njóta nemendur leiðsagnar kennara og sérfræðings í 
viðskiptum, ef þeir þurfa. Ekki ólíkt SIMS tölvuleiknum. Skólinn er spegilmynd 
af samfélaginu. Skóladagurinn hefst með n.k. fundi þar sem farið er yfir 
verkefni dagsins og svo fer hver og einn til sinnar vinnu innan eða utan 
skólans. Heimanám er þegar þörf krefur. 
 
Almennt 
Skólinn er áhugaverður, hugsjónastarf augljóst, eftirtektarvert hversu miklu 
foreldrar ráða, t.d. hvað varðar reykingar nemenda á skólalóðinni. Athygli vakti 
að sturtur í íþróttahúsi voru í lokuðum klefum og klifurveggur í íþróttasal. Vel 
útbúnar verkgreinastofur. Áhersla er lögð á hlutverk kennarans sem 
leiðbeinanda og þjálfara. 200 nemendadagar. Lögð áhersla á að ráða kennara 
úr hópi innflytjenda. Á veggjum í stofum héngu uppi veggspjöld með 
leiðbeiningum um hvernig kennslustund hefst og hvernig henni lýkur. Einnig 
leiðbeiningar um hvernig skuli skilja við stofuna í lok skóladagsins. 
Sérfræðingar s.s. viðskiptafræðingar geta fengið kennsluréttindi og farið að 
kenna. Vel skipulögð og skemmtileg heimsókn. 
 

 
Kynnisferð í Delta College  
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Delta College í Utrecht í Hollandi er skóli fyrir nemendur á aldrinum 12 til 17 
ára. Hann er ætlaður nemendum af báðum kynjum og er fjöldi þeirra um 700. 
Starfsmenn skólans eru rúmlega 100 þar af um 70 kennarar. Uppruni 
nemenda er mjög fjölbreyttur en um 60% af hollenskum börnum og unglingum 
ganga í skóla af svipaðri gerð. Skólastjórinn heitir Adriaan Nagel.  
 
Undanfarin ár hefur skólinn gengið í gegnum breytingarskeið. Á stuttum tíma 
fækkaði nemendum úr rúmlega 1.000 í u.þ.b. 400. Því var ákveðið að reyna 
nýja leið, kollvarpa kerfinu sem byggt var á og skapa það sem Hollendingarnir 
kalla ,,jarðskjálfta”. Ný hugmyndafræði var tekin í notkun, kölluð „Natural 
Learning“. Byggt er á kenningum Vygotsky um félagslegra hugsmíðihyggju 
þar sem áhersla er lögð á samvinnunám. Vygotsky lagði mikla áherslu á 
félagsleg samskipti í uppbyggingu þekkingar. Hann hélt því m.a. fram að 
handleiðsla fullorðinna eða nemenda sem eru komnir lengra sé mjög mikilvæg 
fyrir nemendur til að þeir geti náð fullum þroska. Í skólanum er einnig byggt á 
fjölgreindarkenningu Gardners. Þegar breytingunni var komið á höfðu 
kennarar ekki val. Skipunin kom ofan frá og þeir sem ekki treystu sér til að 
vinna samkvæmt hugmyndafræðinni var boðið að skipta um skóla. Eftir 
breytinguna hefur fjöldi nemenda aukist aftur og er nú um það bil 700.  
 
Í skólanum er mikið byggt á hópvinnu þar sem hver hópur vinnur 
sameiginlega að ákveðnu viðfangsefni í tiltekinn tíma. Nemendur geta valið 
sjálfir um viðfangsefnið. Það getur t.d. verið fólgið í því að skipuleggja boð eða 
hátíð fyrir 4–5 ára börn á leikskóla. Í því sambandi þarf að ræða við 
starfsfólkið á leikskólanum, skipuleggja boðið frá upphafi til enda og hrinda 
hugmyndum í framkvæmd. Annað dæmi er að skipuleggja skemmtun fyrir 
eldra fólkið. Eitt af helstu verkefnum í skólanum er að gera upp gamla bíla og 
koma þeim í þannig ástand að þeir verði söluhæfir. Þá þurfa nemendur að 
ganga í gegnum allt ferlið: finna bíl, gera áætlun um viðgerðarkostnað, gera 
við bílinn til að koma honum í gegnum skoðun, hafa samband við bílasölur og 
ganga frá sölunni. Í öllum verkefnum skrifa nemendur skýrslur daglega og 
gera grein fyrir þeirri vinnu sem fram fer. Hver hópur getur aðeins unnið einu 
sinni að sama verkefni og hvert verkefni tekur fjórar vikur. Nemendur skiptast 
á að vera stjórnendur eða leiðtogar í hópnum og er hver þeirra leiðtogi einu 
sinni á sex mánaða fresti. 
 
Við námsmat er notuð verkmappa „Portfolio“ og hefur hver nemandi möppu 
sem inniheldur allt sem viðkemur náminu. Námsmat er m.a. byggt á 
skýrslugerð nemenda og dagbókaskrifum þeirra. Kennari fylgist með vinnu 
nemenda með því að skoða dagbækurnar eins oft og hann telur ástæðu til en 
allir eiga að skrifa í þær daglega.  
 
Skólastarf í Delta hefst kl. 8.15. Þá er einn af stjórnendum skólans á staðnum 
til að bjóða nemendur velkomna. Nemendum er skipt í hópa sem hafa 
ákveðna kennslustofu og umsjónarkennara. Skólastarfið hefst á því að 
nemendur safnast saman í kennslustofu sinni hjá umsjónarkennaranum. Farið 
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er yfir stöðu mála og  rætt um það sem framundan er. Í þessum 
umsjónarstofum fer fram sú kennsla sem nemendur fá í öllum greinum. Próf 
eru lögð fyrir á sex vikna fresti og þurfa nemendur að ná lágmarkseinkunn 6 til 
að standast próf. Ef þeir gera það ekki þurfa þeir að endurtaka próf að sex 
vikum liðnum. Áhersla er lögð á að nemendur beri ábyrgð á námi sínu og litið 
svo á að hlutverk kennara sé að sjá til þess að nemendur læri en ekki að 
vinna verkefni fyrir þá. Þeim er kennt að afla sér upplýsinga.    
  
Á þeim tíma sem liðinn er frá því að breytingarnar tóku gildi má sjá að  
ýmislegt jákvætt hefur gerst. Einkunnir hafa ekki endilega hækkað en 
andrúmsloftið er betra og minna um agavandamál. Í þessu kerfi kemur líka vel 
fram hvaða nemendur læra og hverjir gera það ekki. 
 
 
Niðurstöður  
Mesta athygli vakti það þróunarstarf sem fram fer í hollenskum skólum, lögð 
er áhersla á verk/tækni og iðnmenntun og einstaklingsmiðuð kennsla. 
Nemendur læra ekki bara af bókum heldur líka með því að gera hlutina sjálfir, 
skipuleggja sig, vinna úr gögnum og taka saman niðurstöður. Samþætting 
námsgreina, þar sem kennarinn er verkstjórnandi,  virðist einkenna nýjungar í 
skólastarfi í Hollandi. Þarlendir skólamenn virðast einnig gera sér grein fyrir 
því að allar breytingar taka tíma og kosta peninga.  
 
Ein af þeim hugmyndum sem upp komu að ferð lokinni var að 
nágrannasveitarfélög eins og Garðabær, Álftanes og Hafnarfjörður gætu tekið 
sig saman og komið á fót iðn/tækni-og verkmenntamiðstöð fyrir nemendur í 
efstu bekkjum grunnskólans. Við erum þess fullviss að slík miðstöð, þar sem 
nemendur fengju markvissa innsýn inn í það sem snýr að iðn/tækni- og 
verkmenntun, mundi skila sér margfalt til baka. Ef marka má 
atvinnuauglýsingar er iðn-og tæknimenntun það sem íslenskt atvinnulíf kallar 
helst á. Þessi bæjarfélög ættu að sækja um styrk til nokkurra ára fyrir slíkri 
miðstöð, til að mæta þörfum atvinnulífs og nemenda í 9. og 10. bekk. 
 
Ferð þessi var í alla staði mjög áhugaverð og hvetjandi og við þökkum 
kærlega fyrir styrkinn. Breytingar taka tíma, ekki síst í menntakerfinu. Við 
erum þess fullviss að heimsóknir sem þessar eru mjög gagnlegar þótt áhrifin 
komi ekki strax í ljós.  
 
 
 
Guðrún Björg Egilsdóttir 
Halla Thorlacius 
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Þremur starfsmönnum Garðaskóla gafst í marsmánuði 2005 tækifæri til að 
sækja Finna heim. Þótti snjallt að slá saman heimsókn í samstarfs-
skóla Garðaskóla í Comeniusar-verkefni og að sækja þriggja daga 
ráðstefnu Fræðsluráðs Finnlands og Háskólans í Helsinki um góðan 
árangur Finna í PISA-2003 rannsókninni, en finnskir nemendur 
trónuðu þar enn á ný á toppnum með einna bestan árangur þátt-
tökuþjóða. 
 
Ráðstefnuna sóttu á þriðja hundruð manna hvaðanæva úr heimninu-
m og fóru allir þátttakendur í tvær skólaheimsóknir.   
 
Ferðalangar frá Garðaskóla voru þessir: 
Ragnar Gíslason, skólastjóri 
Þröstur Guðmundsson,aðstoðarskólastjóri 
Ögmundur Gunnarsson, fagstjóri og kennari 
 
Ferðin var að mestu fjármögnuð af styrkveitingu Garðabæjar til 
þróunarstarfs í Garðaskóla.  
 
Auk ofangreindra sóttu ráðstefnuna íslenskir aðilar frá Menntamála-
ráðuneyti, Kennaraháskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri, Forel-

drasamtökunum Heimili og skóli, Kópavogs-
bæ og Sendiráði Íslands í Finnlandi. Þá var 
blaðamaður Morgunblaðsins í  hópi Íslend-
inga.  
Alls 13 manns.  
 
 
Uppbygging skýrslunnar er þessi: 
1. Sérstaða Finna 
2. Samanburður á árangri  
        Finna og Íslendinga 
3.  Hvað getum við lært af Finnum? 
4.  Lokaorð 
 

Hjá fengsælum Finnum 

Ögmundur, 
Þröstur  
og Ragnar.  



Ljóst er að nokkur mikilvæg atriði blasa við þegar skólakerfi Finna er 
skoðað: 
 
Uppbygging skólakerfisins 
Skólaskylda hefst um 7 ára aldur. Foreldrar geta metið hvort barn 
þeirra sé tilbúið undir skólagöngu og seinkað eða flýtt upphafi skóla-
göngu þannig að nemendur fara 5-6 ára í forskóla sem er fjórar 
klukkustundir á dag.  Kennsla í forskóla fer enn sem komið er að 
mestu leyti fram í leikskólum en er smám saman að færast yfir í 
grunnskólana.  Forskólinn er að mestu  í umsjá félagsmálastofnunar í 

samvinnu við skólaskrifstofurnar.  
Kennararnir eru forskólakennarar 
(Barnträdgårdslärare á sænsku).  Um 
75% foreldrar nýta sér þann rétt að 
senda börn sín í forskóla.  Leikskóla-
kennarar vinna með kennurum í for-
skóla (6 ára bekk) og taka við 
nemendum að loknum formlegum 4ra 
stunda skóladegi.   Forskólakennslan 
fer oftast fram á milli 9 og 13.   Allflest 
börnin mæta þó milli klukkan sjö og 
átta. Foreldrar borga fyrir gæslu fyrir og 
eftir skóla.  Eins konar daggæsla/
heilsdagssskóli. 
 
Sums staðar tíðkast að nemendur sem 
ekki uppfylla námskröfur á eldri stigum 
sé seinkað og sitji áfram í bekk.  Þetta 
er a.m.k. mun algengara en gerist hér á 
landi. 
 
Skólaskyldu lýkur að jafnaði við 16 ára 
aldur, en nemendur geta þá haldið 
áfram í bóklegu/verklegu námi í við 18 
ára aldur og verða stúdentar á 19 ári.   
Þá geta nemendur sótt nám í 10. bekk 
(17 ára) sem eins konar viðbótarár við 
skyldunámsskólann.  Þetta nám er 
hugsað fyrir þá sem ekki hafa náð til-
settum einkunnum í 9.bekk. 
 
Að loknu lokaprófi geta nemendur farið í 
almenna háskóla eða tækniskóla. 

Sérstaða Finna 

Ráðstefnan var haldin í hátíðarsal  
Háskólans í Helsinki. 

1.1.1.



Finnar hafa frá 1974 gert strangar kröfur um menntun kennara.   
 
Leikskólakennarar verða að hafa lokið “Bachelor” námi úr háskóla.  Til 
þess að kenna í forskóla og upp í 6. bekk (12 ára nemendur) þarf við-
komandi að hafa mastersgráðu auk tveggja valgreina.  Kennarar í 1.-6. 
bekk mega kenna allar greinar þ.m.t. list- og verkgreinar og flestir kenna 
allar þessar greinar í sínum bekk.  Fyrir kemur að kennarar skipti með sér 
listgreinum þannig að tónviss kennari kennir fleiri en einum bekk tón-
mennt o.s.frv. 
 
Skýrsluhöfundar komu til dæmis í meðalstóran skóla með 1.-6. bekk þar 
sem voru 18 deildir.  Þar kenna 26 kennarar og svigrúm í tímamagni er 
nýtt til að skipta bekkjum í smærri hópa, ekki endilega í list- og verk-
greinum heldur ekki síður í öðrum greinum eins og ensku og náttúrufræði.  
 
Kennarar 13 – 18 ára nemenda nemenda á gagnfræðastigi og menntaskóla 
(“lower og upper secondary school”) verða að hafa lokið mastersnámi í 
þeim greinum sem þeir kenna auk mastersprófs í uppeldisgreinum.   Þeir 
eru faggreinakennarar og kenna eingöngu sína grein/greinar.  Nemendur 
hefja háskólanám 19 ára gamlir. 
 
Að sögn Finna er nóg af umsækjendum um kennaranám, en aðeins 26% 
umsækjenda eru karlar.   Aðeins um 25% af umsækjendumum kennara-
nám fá skólavist á ári hverju. 
 
Hugtakið “leiðbeinandi” eða réttindalaus kennari þekkist ekki nema 
hugsanlega í mjög afskekktum og fámennum skólum í Finnlandi.  Í 
sænsku skólunum í Suður-Finnlandi er oft að finna ófaglærða kennara, 
kennaranámið á sænsku  fer fram í Vasa og af einhverri ástæðu koma ný-
útskrifaðir kennarar ógjarnan suður, kannski vegna þess að þeir kunna 
ekki finnsku nógu vel. Aldrei er samt talað um leiðbeinendur, þeir sem 
kenna nemendum eru kennarar. 
 
Finnar gera nú tilraunir með forprófun á þeim sem sækja um kennara-
nám.  Markmið er að leiða þá sem best hæfa í kennarastarfið sem Finnar 
telja að þurfi eingöngu að vera skipuð þeim sem hafa “köllun” til starfsins 
og ætla sér að vinna að því sem ævistarfi. 

Miklar kröfur til kennaramenntunar 

Nemendur í  
barnaskólan í Espo 

(í nágrenni Helsinki)  
skenkja sér  

skólamáltíð. 



Hver kennslustund í grunnskóla er að jafnaði 45 mínútur.  Kennsluskylda 
kennara er mismunandi á milli greina allt frá 17 kennslustundum að 24 
kennslustundum.  Allir kenna 24 stundir í 0.-6. bekk sem er sambærilegt 
kennsluskyldu íslenskra kennara í 1.-10. bekk, en kennsluskylda finnskra 
kennara lækkar við kennslu 13-18 ára nemenda. 
 
Kennsluafsáttur: Kennari sem kennir byrjendum (1. og 2. bekk) fær eina 
kennslustund í afslátt á viku hið sama gildir um kennara sem kennir sam-
kennslu (1.-2. bekkur 3.-4. bekkur 5.- 6. bekkur). 
 

Dæmi um kennsluskyldu:  Enskukennari kennir 20 stundir á viku 
sem samsvarar rúmlega 22,5 kennslustundum hér á landi.  Stærð-
fræðikennari hefur 19 tíma kennsluskyldu sem samsvarar um 21,5 
kennslustund hér á landi.   Móðurmálskennari (finnska) kennir 17 
stundir sem samsvarar rúmlega 19 kennslustundum hér á landi.  
Listgreinakennarar kenna 22 stundir sem samsvarar 24,75 fjörtíu 
mínútna kennslustundum.   
 

Margir kennarar kenna umfram skyldu og ná þannig ásættanlegum launa-
kjörum, en grunnlaun kennara í Finnlandi eru svipuð og hér á landi.   
Heildarlaun eru vegna áðurgreindra atriða greinilega hærri, en þó verður að 
taka tillit til þess að fjöldi kennsludaga í Finnlandi er 190 á ári í saman-
burði við 180 daga hér á landi.  Þrátt fyrir 10 fleiri skóladaga ná Finnar að 
ljúka skólaárinu í byrjun júní og hefja það aftur um miðjan ágúst.    
 
Kennslu lýkur alltaf síðasta virka daginn (laugardag) í viku 22 til þess að 
vita hvenær skólinn á að byrja er reiknað afturábak frá þeim degi. Ef þjóð-
hátíðardaginn og 1.maí ber upp á virkan dag fækkar dögum í skólaárinu 
sem því nemur þ.e. mest um tvo daga. Finnar hafa enga starfsdaga 
kennara;  kenna fram að 22. desember og kenna í dymbilviku fyrir páska.    
 
Í október er haustfrí sem er oftast bara löng helgi. Vetrarfrí er í Suður-
Finnlandi í viku 8, Mið-Finnlandi í viku 9 og Norður-Finnlandi í viku 10.  
Kennarar hafa tækifæri til símenntunar á skólatíma og ræðst tímalengd frá 
skóla af efnum og aðstæðum í skólunum.    

Mismunandi kennsluskylda kennara 

Aðbúnaður í mötuneytum skólanna er afburða góður.  



Nemendur í Finnlandi sækja færri kennslumínútur í viku en íslenskir 
jafnaldrar. Bekkjarstærðir eru svipaðar, en þeim er gjarnan skipt 
skipt í smærri einingar. Kennslustundir í grunnskóla eru frá 19 
stundum upp í 30 stundir og ræðst munurinn af aldri og valgreinum.  
Þetta eru færri kennslustundir á viku en íslenskum nemendum er 
ætlað að sækja eða frá 21,35 fjörtíu mínútna kennslustund á viku 
upp í 33,75 fjörtíu mínútna kennslustundir á viku. Hér á landi er 
þessi tími frá 30 sambærilegum kennslustundum (6 ára)  upp í 37 
kennslustundir (frá 13 ára).  Á móti spannar skólaárið í Finnlandi 
lengri tíma, í 190 daga í samanburði við 180 daga hér á landi. 
 
Samanburður á vikulegum lágmarks kennslutíma (40 mínútna 
stundir) finnskra og íslenskra nemenda: 
 
       Ísland       Finnland 
Forskóli – 6ára  30   4 klst. á dag  
      (með öllu) – ekki skylda í Finnlandi 
7-8 ára                   30  21,4  kennslustundir 
9-10 ára        30/35           25,9  kennslustundir 
11-12 ára           35   27    kennslustundir 
13-16 ára           37   30    kennslustundir 
 
Eldri nemendur geta verið lengur í allt að hámarki 2-3 kennslu-
stundir (45 mín) ef þeir kjósa (valgreinar).  Skólatími er þó mismun-
andi á milli anna þar sem valgreinar eru oftast bundnar við annirnar 
fjórar til fimm.  Sumar annir eru nemendur aðeins við nám í lág-
markstíma.  Vikulegur skólatími finnskra nemenda er engu að síður 
að jafnaði nokkuð styttri en íslenskra nemenda Athyglisvert er að 
nemendur í 1-6. bekk mega sam-
kvæmt lögum ekki sækja nám í 
fleiri en sex kennslustundir (45 
mín.). Ef ógerlegt er að búa til 
stundaskrá nema með lengri 
skóladögum verður skólastjóri að 
sækja um undanþágu til þess. 

Færri kennslustundir nemenda á viku  

Lahden Yhteiskoulu. Samstarfsskóli Garðaskóla í  
borginni Lathi var stofnaður árið 1896. 



Lotu- /annakerfi 
Finnar skipta skólaárinu í starfstímabil, lotur eða annir sem hver er 6-7 
vikur hjá eldri nemendum.   Í lok hverrar annar fer fram námsmat.  Í  
yngri bekkjunum eru 2-3 annir. 
 
Kennslustundafjöldi nemenda getur verið mismunandi á milli lota/anna 
og einnig munur á milli anna hvaða námsgreinar eru kenndar.   Eina 
önnina getur  t.d. verið lögð áhersla á tungumál eða kristinfræði og 
sögu.  Ekki skiptir máli þó að nemandi fái t.d fjóra til fimm tíma í sögu á 
viku eina önnina og svo ekki söguna meir það starfsárið svo fremi sem 
hann hafi fengið það magn sem hann á að fá yfir árið. 
 
Enginn á að dragast aftur úr – viðbótar/ stuðningskennsla 
Samkvæmt lögum Finna er skólum skylt að draga þá nemendur að 
landi sem einhverra hluta vegna dragast aftur úr námi, vegna veikinda, 
slakrar skólasóknar eða afturfarar í námi.   Fær nemandi þá kennslu frá 
kennara sínum, umsjónarkennara, eða viðkomandi faggreinakennara á 
skólatíma eða utan hans.  Kennarar fá þessa tíma greidda sérstaklega.   
Þessir viðbótartímar eru ekki teknir af sérkennslukvóta skólanna.   
Þessa svokölluðu tímabundna stuðningskennslu geta skólar ekki veitt 
ótakmarkaða því  það fer eftir kennslustundakvóta hvers skóla hversu 
margar stundir er hægt að veita á viku.   En skólinn getur safnað upp 
kennslustundum og notað þær síðar.   Ekki er algengt að nemendur 
dragist aftur úr fyrsta mánuðinn og þá safnast saman nokkrir tímar. 

Stundaskrá nemanda í unglingskóla. Myndmenntastofa í Lahti. Finnar leggja mikla 
áherslu á list- og verkgreinar.  

Staðið upp þegar gestir birtas. Nemendur  
í 9. bekk í Lahti.  

Tölvukennsla í Lahti. 



Formleg sérkennsla 
Sérkennslukvóti í finnskum skólum er mun lægri en hér á landi.  Þó 
ber að taka tillit til þess að fleiri finnskir nemendur sækja sérskóla en 
íslenskir og að skólarnir nota auk sérkennslukvóta fjármagn til 
stuðnings- og upprifjunarkennslu sem er í höndum almennra kennara.  
Um 6,2% finnskra nemenda njóta sérkennslu í sérstökum bekkjar-
deildum eða sérskólum (2,0% í sérskólum – 4,2% í bekkjardeildum).  
Þetta eru nemendur sem eru hamlaðir að einhverju leyti vegna fötlunar, 
veikinda, þroskafrávika og tilfinningaörðugleika. Stefnan er að öðru 
leyti sú að veita einstaklingum sérhjálp í venjulegu námsumhverfi. 
 
Úthlutun sérkennslutíma í Finnlandi er 0,10 kennarastundir pr. 
nemanda (í almennum skóla) þegar hann er 0,23 kennarastundir pr. 
nemanda hér á landi.   Í Finnlandi eru þessar stundir notaðar með 
markvissum hætti þar sem beitt er leitaraðferðum.  Um 20% finnskra 
barna njóta engu að síður einhvers konar sérkennslu sem fer fram í 
skólanum og mestmegnis inn í bekk eða í 3-5 barna hópum með sér-
kennara.  Nemendur eru skannaðir þegar við upphaf skólagöngu og 
þeir sem ekki ná tilsettum kröfum fá sérkennslu þar sem skipulagt ítar-
nám fer fram.  Á hverju ári framkvæmir sérkennari svo lestrar- og 
skriftarkönnun og árangur hvers og eins nemenda borin saman við 
fyrra ár til þess að sjá í hvora áttina stefnir.   Sérkennarar sem skýrslu-
höfundar ræddu við töldu mikilvægi nákvæmrar skráningar á árangri 
hvers einstaks nemenda höfuðatriði.  Nemendur sem ekki ná tilteknum 
atriðum fá ítarkennslu. 
 
 
Fagkennsla á gagnfræðastigi 
Þegar eftir 6. bekk (12 ára) fá nemendur fagkennslu faggreinakennara 
sem allir eru masterar í sinni grein.  Bekkir halda sér gjarnan en þó 
kannast Finnar vel við skiptingu á hópum í faggreinakennslu 
(streaming) þar sem geturöðun á sér stað.  Til dæmis er tveimur 
bekkjum skipt í þrjá hópa í tilteknum greinum og nemendum raðað í 
hópa eftir getu. 

Skólaskylda finnskra nemenda hefst að jafnaði við 7 ára aldur.  



Ókeypis skóli á alla lund 
Allir nemendur í Finnlandi á aldrinum 6-18 ára sækja skóla án 
kostnaðarþátttöku foreldra.  Þetta á jafnt við um skóla sem reknir 
eru af sveitarstjórnum og “einkareknum” skólum.  Ríkið greiðir 
sveitarfélögum hartnær helming kostnaðar við rekstur skólanna.  
Einkareknir skólar fá sama framlag og aðrir skólar en hafa það fram 
yfir aðra skóla að geta hafnað inngöngu nemenda sem ekki eru úr 
viðkomandi skólahverfi.  Sendinefnd Garðaskóla heimsótti einn 
slíkan skóla í  borginni Lahti sem er í um 100 km fjarlægð frá Hel-
sinki.  Finnskir nemendur njóta eftirtalinna atriða: 
 
Ókeypis skólamáltíðir 
Allir nemendur fá ókeypis skólamáltíðir frá 6-18 ára aldurs.  
Nemendum er óheimilt að taka með sér nesti heiman að.  Aðeins á 
elstu stigum þekkist að nemendur næli sér í snarl “úti í sjoppu” og 
þá einungis ef foreldrar hafa gefið skriflegt leyfi um að nemendur 
megi yfirgefa skólalóðina á  skólatíma. Þeir kennarar sem snæða 
með nemendum sínum njóta matarins sem hlunninda og tekjuauka. 
 
Ókeypis skólaakstur 
Allur akstur með nemendur er þeim að kostnaðarlausu. Gildir það 
jafnt um akstur á milli skóla og heimila og akstur í vettvangsferðum 
o.s.frv. Aðeins foreldrar nemenda í ,,einkareknum” skólum utan 
skólahverfa greiða samgöngukostnað barna sinna. Þá taka foreldrar 
þátt í kostnaði vegna valfrjálsra verkefna s.s. ferða til fjarlægra 
staða, skólabúða o.þ.h. Ekki er hægt að krefjast þess af foreldrum 
að þeir taki þátt í að safna peningum til þessara ferða né skikka þá 
til að borga ef þeir hafa ekki verið með í söfnuninni. Nemandi á rétt 
á að fara með samt. 
 
Foreldrafélögin (heimili og skóli) eru gjarnan með hátíðir og uppá-
komur til að safna peningum meðal annars til að borga rútur þegar 
farið er í skíðaferðir o.fl. 
 
Ókeypis námsgögn og ritföng 
Skólinn greiðir allan kostnað við náms-
gögn og ritföng.  Foreldrar þurfa eingöngu 
að kaupa skólatösku/bakpoka fyrir barn 
sitt.  Annað fá nemendur í skólanum. 
 
Öflugt foreldrasamstarf 
Finnar leggja þunga áherslu á gott sam-
band heimili og skóla.  

Á velbúnu skólasafni  
í unglingskóla.  

Litið á netið.  
Nemandi stundur 

 uppréttur við vinnustöðina 



Ljóst er að þessar tvær þjóðir eiga margt sameiginlegt fyrir utan 
norrænan uppruna.  Í könnun OECD kemur berlega í ljós að Finnar og 
Íslendingar eru tvær samstæðustu þjóðirnar þar sem minnstur munur 
er á þjóðfélagshópum, félagslega og efnahagslega.  Þá er langminnstur 
munur á milli árangurs hæstu og lægstu skóla í þessum tveimur þjóð-
félögum. 
 
Finnar skora langhæst í stærðfræði (ásamt Hong Kong/ Kína) og 
reyndar móðurmáli einnig (ásamt Hong Kong/Kína).   Íslenskir 
nemendur eru marktækt slakari en 11 af 40 þátttökulöndum, standa 
jafnfætis 7 löndum og eru marktækt betri en 18 af þeim 40 löndum 
sem tóku þátt í könnununni.  Þegar niðurstaðen er skoðuð betur 
kemur í ljós að nemendur á höfuðborgarsvæðinu standa sig betur en 
nemendur á landsbyggðinni og einkum koma drengir á landsbyggðinni 
illa út.   Sérstaka athygli vekur mjög góður árangur íslenskra stúlkna í 
stærðfræði, þar sem þær reynast í 8. sæti af 40 þátttökulöndum þegar 
borinn er saman árangur stúlkna eingöngu.  Íslensku piltarnir eru þar 
um miðbik í 20. sæti þegar eingöngu er skoðaður árangur pilta.  Ekki 
er þó marktækur munur á milli árangurs pilta og stúlkna á höfuð-
borgarsvæðinu. 
 
Við greiningu á niðurstöðum PISA-könnunar kemur í ljós að það eru 
aðallega lökustu nemendurnir sem standa sig betur hjá Finnum.  
Miðlungs og framúrskarandi nemendur standa sig álíka og hjá öðrum 
þjóðum sem eru framarlega í PISA-könnuninni.   
 
Erfitt er að draga fram eitt eða fá atriði sem ráða mun á íslenskum og 
finnskum nemendum.  Sem endranær eru það samverkandi þættir 
sem ráða niðurstöðum.  Ljóst er að finnska þjóðfélagið setur fjölsk-
yldugildi framarlega í forgangsröð og rík áhersla er lögð á jafnrétti 
nemenda til náms.   Við fyrstu sýn virðast kennsluhættir og skólahús-
næði samanburðarhæf, en eigi er óhætt að alhæfa um það efni.  
Finnarnir sjálfir telja ástæður góðs árangur nemenda sinna skýrast af 
lýðræðislegu skólakerfi sem setur jöfnuð nemenda og góða menntun 
kennara 
á oddinn. 
 
Vissulega eru rætur þjóðfélaganna tveggja ólíkar í pólítísku samhengi, 
og þó - Finnar hafa þurft að byggja þjóðfélag sitt frá grunni eftir að 
hafa slitið sambandi sínu við grannann í austri.  Við Íslendingar 
höfum byggt upp nútímaþjóðfélag á enn styttri tíma.  Bæði þjóðfélögin 
aðhyllast jöfnuð þegnanna en leyfa engu að síður útrás í viðskipta-
lífinu.   Hátækni er mikil í Finnlandi og Íslendingar hafa verulega sótt í 
sig veðrið í þeim efnum. 
 
Vert er þó að rýna í það sem fram hefur komið og spyrja þeirrar 
spurningar hvort og hvað við Íslendingar getum lært af Finnum og 
finnska skólakerfinu. 

Samanburður á árangri Finna og Íslendinga 2. 2. 2.    



Svipmyndir frá Helsinki 



Finnar standa okkur langt framar í kennaramenntun. 
Við gætum eflt kennaramenntun, lengt grunnnám og gefið starfandi kennurum 
rýmri tækifæri til símenntunar.  Ljóst er að verst stöndum við Íslendingar í fag-
greinamenntun kennara.  Skortur er á sérmenntuðum faggreinakennurum í efri 
bekkjum grunnskóla, einkum í náttúrufræði og raungreinum. 
 
Aðbúnaður finnskra nemenda er betri 
Hér á landi greiða foreldrar háar fjárhæðir fyrir skólamáltíðir.  Þrátt fyrir miklar 
og jákvæðar breytingar í þessum málum njóta ekki allir nemendur þeirra hlunn-
inda að borða reglulega hollan og góðan mat.  Að þessu þarf að huga t.d. með 
tilliti til lækkunar matarkostnaðar í grunnskólum. 
 
Grunur leikur á að líferni íslenskra nemenda (matar- og svefnvenjur) séu lakari 
en finnskra jafnaldra.  Ljóst er að það hefur áhrif á námsárangur og reyndur 
kennari tjáði ferðalöngum að hann fyndi verulega mun á einbeitingu barnanna 
fyrir og eftir matinn. 
 
Styttri kennsludagur 
Vinnuálag á finnska nemendur er minna dag hvern.  Hver kennslustund er ívið 
lengri en hér á landi eða um 45 mínútur og 15 mínútna hlé á milli kennslu-
stunda.  Tvöfaldar kennslustundir þekkjast eingöngu í list- og verkgreinum.  
Spurning hvort íslenskir skólar eigi ekki sóknarfæri með að leggja niður 80 
mínútna kennslulotur og hvort vinnudagur íslenskra nemenda a.m.k. þeirra 
yngri sé ekki einfaldlega of langur? 
 
Það er í valdi hvers kennara hvort hann ætlast til heimavinnu af nemendum.   
Um það atriði eru víst skiptar skoðanir í foreldrasamfélaginu. 
 
Lægri kennsluskylda faggreinakennara/ 
aukinn undirbúningstími 
Auk mastersnáms í faggreinum hafa finnskir kennarar lægri kennsluskyldu á 
unglingastigi, mismunandi eftir greinum.  
Þetta veitir þeim rýmri tíma til undir-
búnings og símenntunar.  Því meiri 
menntun þýðir hærri laun og einnig geta 
kennarar bætt við sig yfirvinnu sem eykur 
eðlilega tekjur þeirra. 

Hvað getum við lært af Finnum? 

Snyrtilegir gangar  
í samstarfsskóla í Lahti. 

3.3.3.   



Fleiri skóladagar 
Kennsluárið í Finnlandi er 10 dögum lengra en hér á landi og vinna þeir upp 
þann mun sem er á árlegum kennslutíma.  Þeir þjappa kennslunni nær jólum og 
páskum en ná engu að síður að bjóða upp á vetrarleyfi. 
 
Lotuskiptingar 
Finnar skpta skólaárinu upp í fimm lotur sem hver er 6-7 vikna löng.  Hér á 
landi geta lotur verið mun lengri en það ræðst af hvernig skóladagatal er sett 
upp.  Haustfrí í Helsinki var  í ár 21. og 22. október. 
 
Markviss sérkennsla 
Kanna þar vel hvort leitaraðferðir Finna og skipulag sérkennslumála sé vænlegra 
til árangurs, en a.m.k. gera Finnar einkar vel við lökustu nemendur sína.   Hér á 
landi eru nemendur í neðsta getuhópi fleiri en í Finnlandi. 
 
Sveigjanlegur upphafstími skólagöngu 
Í Finnlandi mega nemendur byrja fyrr eða síðar en aldur segir til um.  Hér á landi 
tíðkast að börn hefji grunnskólanám jafnvel þótt augljóst þyki að skólafærni sé 
takmörkuð. Þá vekur athygli að Finnar hafa haldið í forskólann sem ekki er 
skylda (6 ára) og eingöngu er 4 klukkustundir á dag.  Skóladagur 6 ára nemenda 
á Íslandi en nokkuð lengri.  
 
Engin samræmd próf 
Finnskir skólar eiga kost á að panta til sín stöðluð könnunarpróf, en saman-
burður á milli skóla eða héraða í ljósi niðurstaða landskannanna á sér ekki stað.  
Hver skóli annast sjálfsmat og keppir að námsmarkmiðum sem hann skoðar með 
því að leggja fyrir stöðluð könnunarpróf.  Þá er einnig minnt á þau stöðupróf sem 
hægfara nemendur taka innan sérkennslunnar. 

 
Nemendur þurfa þurfa ekki inntökupróf í menntaskóla en meðaleinkunn  úr 
grunnskóla segir til um í hvaða skóla nemandi kemst. Vinsælir menntaskólar 
eins og t.d. þeir sem leggja áherslu á íþróttir eða listir velja fyrst nemendur með 
hæstueinkunn.. 

 
Þá þekkjast ekki afskipti yfirvalda af sjálfsmati og innra gæðamati grunnskóla.  
Slíkt er alfarið í höndum hvers skóla fyrir sig.  Í öllum skólum er foreldraráð ( á 

sænsku direktion) sem meðal annars samþykkir 
ráðningu kennara sem skólastjóri mælir með, náms-
krána og tillögur skólastjóra um ráðstöfun fjárveitinga.  
Á hverju vori meta foreldrar skólastarfið út frá sínu 
sjónarhorni eins og t.d samvinnu við kennara, hvort þeir 
hafi sjálfir tekið þátt í námi barna sinna, meta bekkjar-
anda og fleira í þeim dúr.   Kennarar meta sjálfa sig og 
kennsluna og að lokum fer þetta allt saman til foreldra-
ráðsins til kynningar. 

Allir finnskir karlmenn eru 
skyldugir að ganga í herinn 

við 19. ára aldur. 
Frá bænum Lahti sem er um 100 km norðan við Helsinki. 



LOKAORÐ 
Hér að framan er stutt skýrsla og hugleiðingar þeirra þriggja sem gafst kostur á að 

heimsækja Finna í fjóra daga og rýna í skólakerfið þeirra.   Finnum hefur augljóslega 
lánast að byggja upp skólakerfi sem samstaða er um. Þeir kjósa jöfnuð nemenda til 
náms og gera miklar kröfur til kennara og nemenda.  Af viðtölum við kunnuga er 

greinilegt að Finnar bera virðingu fyrir skólakerfi sínu og það var augljóst að 
nemendur sýndu sér, skólanum sínum og gestum virðingu þegar þá bar að garði.    

 
Þá urðum við gestirnir áþreifanlega varir við að mjög ofarlega í hugum finnsku skóla-

mannanna var að lykilatriðið í velgengni þeirra væri sjálfstæði kennara.   Þeir hafa 
síðasta orðið um val á kennsluefni, yfirferð námsefnis, framsetningu verkefna, um 

kennsluaðferðir og skipulagningu heimanáms.  Allt innan marka  
aðalnámskrár að sjálfsögðu. 

 
Hugsanlega liggur hluti vanda íslenska skólakerfisins ekki í öðru en að allir sem að því 
standa megi taka til í sínum ranni og sýna skólakerfinu þá virðingu og traust sem því 

ber.   Ekki síst mega ráðamenn, alþingismenn og sumir forsvarsmenn foreldrasamtaka 
taka sig á. Þaðan fær þjóðin oft á tíðum með hjálp ógagnrýnna fjölmiðla skilaboð sem 
ekki bera vott um virðingu fyrir því starfi sem unnið er grunnskólum okkar.  Þá verða 

ráðamenn að endurskoða viðhorf til “lausna” sem boða aukna miðstýringu  
(eftirlit með sjálfsmati, samræmd próf).  

  
Við getum lært af Finnum með því að efla veg grunnskólans, hefja átak til aukinnar 

virðingar fyrir skólunum, störfum kennara og að nemendur venjist því að á heimilum 
þeirra sé talað af virðingu um skólann.  Jafnframt því þarf að gera miklar  kröfur til 

nemenda, kennara og stjórnenda skólanna. 
 

Þá verða ráðamenn að láta af draumum um að lausnir á vanda íslenska skólakerfisins 
felist í nýjum rekstrarformum og einkarekstri á tilteknum þáttum skólastarfs.   Slíkt á 

fullan rétt á sér sem kærkomin viðbót og getur skapað fjölbreytni, en kemur ekki í 
stað ígrundaðs samfélagsrekins kerfis sem veitir öllum nemendum jafnan aðgang til 

náms, jafnt grunn- og framhaldsnáms. 
 

Þeir skólamenn sem við ræddum við töldu að Finnar hefðu sloppið við “miðstýringu” 
skólakerfisins og því ekki lent í sama pytti og Þjóðverjar og Bretar sem nú eiga í basli í 

skólakerfum sínum og nemendur þeirra ná aðeins að vera í lakara  
meðallagi í PISA-könnuninni síðustu.    

 
Finnar eru menningarþjóð sem hefur haslað sér völl sem hátækniþjóð án þess að 

varpa fyrir róða jöfnuði og samhjálp þegnanna.  Þeir reka agað skólakerfi sem virðing 
er borin fyrir.  Nemendur þessa skólakerfis hafa sýnt og sannað að kerfið skilar til-

settum árangri. 
 

Við getum litið til granna okkar í austri með virðingu og lært mikið af þeim. 
 

Ragnar Gíslason, skólastjóri 
Þröstur Guðmundsson, aðstoðarskólastjóri 

Ögmundur Gunnarsson, fagstjóri og grunnskólakennari 
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Skýrsluhöfundar færa sendiráðshjónunum í Helsinki, Jóni Baldvini Hannibalssyni og 

Bryndísi Schram hjartans þakkir fyrir auðsýnda gestrisni  
og góðri viðkynningu og aðstoð. 

Þá þökkum við Elínu Helgu Þráinsdóttur, kennara í Helsinki,  
yfirlestur og þarfar ábendingar. 




