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Í ársskýrslu Garðaskóla er farið yfir starfsemi stofnunarinnar skólaárið 2007-2008. Ritið 
gefur góða mynd af helstu áherslum sem einkenna starfsemi skólans og hvernig starfs-
menn hafa hug á að þróa starfið áfram. 
 
Ársskýrslan er hluti af skólanámskrá skólans og er í senn skráning á starfi skólans og 
starfsáætlun. 
 
Starf skólans hefur í alla staði gengið mjög vel á skólaárinu 2007-2008. Nemendur hafa 
verið jákvæðir og afslappaðir og sinnt námi sínu vel. Samskipti innan skólans, bæði með-
al nemenda og starfsfólks, einkennast af vilja til samvinnu og að vinna öll verk af metnaði. 
Skólabragurinn litast heilmikið af Uppbyggingarstefnunni sem starfsfólk hefur verið að 
tileinka sér undanfarin ár. Gengið er út frá því að hver og einn beri ábyrgð á sjálfum sér 
og hafi stjórn á hegðun sinni. Við gefum okkur líka að allir geti gert mistök og þá fær við-
komandi tækifæri til að leiðrétta mistökin og halda sterkari aftur til starfa. Með þessa 
grunnhugsun að leiðarljósi tekst okkur að halda rósemi í daglegu starfi skólans og leysa 
þau mál sem upp koma á farsælan hátt. 
 
Skólaárið 2007-2008 var Ragnar Gíslason skólastjóri í námsleyfi og í hans stað stjórnaði 
Þröstur Guðmundsson starfi skólans. Í Garðaskóla starfar sterkur og samheldinn starfs-
mannahópur. Verkaskipting er skýr og starfsmenn sérhæfðir á sínum vettvangi. Án 
undantekninga vinna þeir síðan saman að því að mynda þá skólaheild sem Garðaskóli 
er. Margir þessara starfsmanna hafa átt þátt í að setja saman þessa skýrslu og fá þeir 
góðar þakkir fyrir. 
 

Brynhildur Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri 



 

Ýmsar upplýsingar um skólann 

Skólanefnd Garðabæjar:  Páll Hilmarsson, formaður 
      Halldóra G. Matthíasdóttir 
      Jóhann S. Ingimundarson 
      Steinþór Einarsson 
      Þorgeir Pálsson 
 
Forstöðumaður fræðslu-  
og menningarsviðs:   Margrét Björk Svavarsdóttir 
 
Deildarstjóri skóladeildar: Oddný Eyjólfsdóttir  

Fyrsti kafli 

Stjórnendur skólamála í Garðabæ 



 

 
Skólastjóri:    Þröstur Guðmundsson 
Aðstoðarskólastjóri:  Brynhildur Sigurðardóttir  
 
 
Kennararáð:    Reynir Engilbertsson 
      Vigdís Thordersen 
      Ögmundur Gunnarsson  
 
 
Deildarstjóri 8. bekkjar:  Helga María Ólafsdóttir 
Deildarstjóri 9. bekkjar:  Rebekka Cordova 
Deildarstjóri 10. bekkjar: Ingibjörg Anna Arnardóttir 
Deildarstóri sérkennsla:  Ólafur Ólafsson 
 
 
Fagstjórar:    Bergljót Böðvarsdóttir  danska 
      Kristján Rafn Heiðarsson  heimilisfræði 
      Guðrún Björk Einarsdóttir  textílmennt 
      Halla Thorlacius   enska 
      Ingimar Ó. Waage   myndmennt  
      Elena Einisdóttir    stærðfræði 
      Magnús Teitsson    íþróttir 
      Reynir Engilbertsson   samfélagsfræði 
      Sigurrós Gunnarsdóttir  íslenska 
      Ögmundur Gunnarsson  náttúrufræði 
      Guðmundur Einarsson   lífsleikni 
 
Kennsluráðgjafi í tölvu-  
og upplýsingatækni:   Guðrún Björg Egilsdóttir  
 

Námsráðgjafar:   Ásta Gunnarsdóttir og Auður Sigurðardóttir 
 
 
Skólasálfræðingur:   Brynjólfur G. Brynjólfsson  
        
 
 
Skólahjúkrunarfræðingur: Ása Sjöfn Lórensdóttir 

 
 

Stjórnendur í Garðaskóla  



 

 
  Drengir  Stúlkur  Alls   Umsjónarkennari 

7. bekkur 
8. bekkur 
8. EE  10  13  23  Elena Einisdóttir 
8. ES    9  11  20  Elías Bragi Sólmundarson 
8. IG     3    1    4  Ingibjörg Guðmundsdóttir 
8. HÓ    9  11  20  Helga Ólafsdóttir 
8. MB  12  11  23  Margrét Erla Björnsdóttir 
8. MT  10  13  23  Magnús Teitsson 
8. KS  12  13  25  Kristín S. Sigurleifsdóttir 
8. SR    9  12  21  Svandís Ríkharðsdóttir 
 
   74  85  159 
 
 
 
9. bekkur 
9. BB   9  14  23  Bergljót Böðvarsdóttir  
9. GUE  16      8  24  Guðmundur Einarsson 
9. JH  13  10  23  Jóhann Örn Héðinsson 
9. SÞ  12  11  23  Sturla Þorsteinsson 
9. SSH  13  11  24  Sigurður S. Haraldsson 
9. ÞJ  12  10  22  Þorkell Jóhannsson 
 
   75  64  139 
 
 
 
10. bekkur 
10. AR  12    8  20  Anna Eyvör Ragnarsdóttir 
10. GE    22  22  Guðrún Björk Einarsdóttir 
10. HT  10  10  20  Halla Thorlacius 
10. HV    9  14  23  Hildur Ásta Viggósdóttir 
10. IW  14    6  20  Ingimar Ó. Waage 
10. RE  15    6  21  Reynir Engilbertsson 
10. SG  14    9  23  Sigurrós Gunnarsdóttir 

 
   74  75  149 
 
 
    

         Drengir:   223  
         Stúlkur:   224   
          
         Alls:   447 

Fjöldi nemenda í skólanum 



 

 
Anna Eyvör Ragnarsd. 

Kennari 

 

 
Anna M. Bjarnadóttir  

Skólaritari. 
 

 

 
Auður Edda Geirsdóttir 

Kennari 
 

 

 
Auður Sigurðardóttir 

Námsráðgjafi 
 

 

 
 

Ágústa Guðmundsdóttir 
Aðstoðarm. félagsmst. 

 
Ása Sjöfn Lórensdóttir 

Hjúkrunarfræðingur 
 

 
Ásta Gunnarsdóttir 

Námsráðgjafi 
 

 
Ásta Sölvadóttir 

Kennari 
 

 
Bergljót Böðvarsdóttir 

Kennari 
 

 
Boban Ristic 

Skólaliði 
 

 
Brynhildur Sigurðard. 

Aðstoðarskólastj. 
 

 
Brynjólfur G. Brynjólfss. 

Sálfræðingur 
 

 
Dragoslav Stojanovic 

Skólaliði 
 

 
Elena Einisdóttir 

Kennari 
 

 
Elías Bragi Sólmundars 

Kennari 
 

 
Elsbzbita Kowal 

Skólaliði 
 

 
Emine Gashi 

Kennari 
 

 
Guðlaug Eggertsdóttir 

Skólaliði 
 

 
Guðmunda Ó. Jónsd. 

Skólaliði 
 

 
Guðmundur Einarsson 

Kennari 
 

 
Guðný Þóra Friðriksdóttir 

Þroskaþjálfi 
 

 
Guðrún Björg Egilsdóttir 

Kennsluráðgjafi 
 

 
Guðrún Björk Einarsdóttir 

Kennari 
 

 
Gunnar Richardsson 

Forstöðumaður félagsmst 
 

 
Halla Thorlacius 

Kennari 
 

 
Helga María Ólafsdóttir 

Deildarstjóri 
 

 
Helga Ólafsdóttir 

Kennari 
 

 
Hildur Ásta Viggósdóttir 

Kennari 
 

 
Ingibjörg Anna Arnarsd. 

Deildarstjóri 
 
 

 

 
Ingibjörg Guðmundsd. 

Þroskaþjálfi 
 
 

Starfsmenn skólans 



 
Ingimar Ólafsson Waage 

Kennari 
 

 
Jacek Kowal 

Skólaliði 
 

 
Jóhann Örn Héðinsson 

Kennari 
 

 
Jónína G. Skaftadóttir 
Tölvuumsjónarmaður 

 

 
Karl V. Jónsson 

Kennari 
 

 
Kristinn Sigurbergsson 

Kennari 
 

 
Kristín H. Bernharðsd 

Skólaliða 
 

 
Kristín S. Sigurleifsdóttir 

Kennari 
 

 
Kristján Rafn Heiðars 

Kennari 
 

 
Kristrún Böðvarsdóttir 

Skólaliði 
 

 
Magnús Teitsson 

Kennari 
 

 
Margrét Erla Björnsdóttir 

Kennari 
 

 
María Hrafnsdóttir 

Bókavörður 
 

 
Ólafur Á Gíslason 

Kennari 
 

 
Ólafur Ólafsson 

Deildarstjóri sérkennslu 
 

 

 
Ólafur V. Guðjónsson 

Umsjónarmaður 
 

 
Ragnar Gíslason 

Skólastjóri í námsleyfi 
 

 
Rebekka  Cordova 

Deildarstjóri 
 

 
Reynir Engilbertsson 

Kennari 
 

 
Sesselja Berndsen 

Matráðskona 
 

 
Sigurður S. Haraldsson 

Kennari 
 

 
Sigurrós Gunnarsdóttir 

Kennari 
 

 
Skúli Gestsson 
Leiðbeinandi 

 

 
Soffía Jacobsen 

Ritari 
 

 
Steinunn Njálsdóttir 

Kennari 
 

 
Sturla Þorsteinsson 

Kennari 
 

 
Svandís Ríkharðsdótttir 

Kennari 
 

 
Svanhildur Guðmundsd. 

Skólaliði 
 

 
Svetlana Zivojinoyic 

Skólaliði 
 

 
Vigdís Thordarsen 

Kennari 
 



 
Þorkell Jóhannsson 

Kennari 
 

 
Þórunn Brandsdóttir 

Stuðningsfulltrúi 
 

 
Þröstur Guðmundsson 

Skólastjóri 
 

 
Ögmundur Gunnarsson 

Kennari 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Húsnæði skólans 
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Skipurit 2007 – 2008 

 

 



 

 
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 skólanámskrá.  
 
A-hluti:  Ýmis almenn atriði og lýsingar á verksviðum.  
 
B-hluti:  Bæklingar sem fjalla um nám og kennslu í hverjum árgangi og eru afhentir  
  forráðamönnum nemenda í september.  
 
C-hluti:   Í hverri grein eru ítarlegar kennsluáætlanir 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. 
 
F-hluti:   Fréttablað skólans. 
 
G-hluti:   Skólalyklar 
 
H-hluti:   Skólastefna.  
 
I-hluti:   Starfsmannahandbók 
 
J-hluti:   Ársskýrsla. 
 
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 

 
Deildarstjóri sérkennslu fékk nýja skrifstofu þar sem áður var sérkennslustofa 205. Að öðru leyti 
voru litlar breytingar gerðar á húsnæði skólans síðastliðið sumar. Sumarið 2008 verða gerðar 
talsverðar breytingar og ber þar helst að nefna að anddyri skólans og nemendasalerni verða 
tekin í gegn og endurnýjuð. Einnig verður húsnæði félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar endur-
byggt þannig að það verðir opnara og henti betur þeirri starfsemi sem þar fer fram. Vegna 
breytinganna á Garðalundi verður skrifstofa húsvarðar flutt yfir ganginn í hluta húsnæðis sem 
áður var stór geymsla. 



Garðaskóli Skól d t l Skólaárið

Kennsludagar = 180

ÁGÚST
1 M 1 L 1 M 1 F 1 L Fullveldisdagurinn 1 Þ Nýársdagur 1 F 1 L Skíðaklúbbur Garðalundar  

Skíðaferð 9. - 10. be. 1 Þ Marita 8. bekkur 1 F Uppstigningardagur 
Verkalýðsdagurinn 1 S Sjómannadagurinn

2 F 2 S 2 Þ 2 F 2 S 2 M 2 L 2 S Skíðaklúbbur Garðalundar  
Skíðaferð 9. - 10. be. 2 M Marita               

Foreldrar í 8.b. og 9.b. 2 F Samr.pr. 10.be. (nát) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 2 M Munnlegt próf í 10. be.  

Vorferð 8. - 9. be.

3 F 3 M 3 M 3 L 3 M 3 F Sk.d. 3 S 3 M Skíðaklúbbur Garðalundar  
Skíðaferð 8. be. 3 F 3 L 3 Þ Munnlegt próf í 10. be.  

Umsj. og frágangur 8. 9. b.

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

22.01. 2008 Skóladagatal Skólaárið
2007 – 2008

4 L 4 Þ 4 F 4 S 4 Þ 4 F Sk.d. 4 M Bolludagur 4 Þ Skíðaklúbbur Garðalundar  
Skíðaferð 8. be. 4 F 4 S 4 M Sk.d.

5 S 5 M 5 F 5 M 5 M 5 L 5 Þ Sprengidagur 5 M Skíðaklúbbur Garðalundar  
Skíðaferð 8. be. 5 L 5 M Samr.pr. 10.be. (sam) 

Könnunarpróf 8.-9. be. 5 F Skólaslit

6 M Frídagur 
verslunarmanna 6 F Foreldrafundir        

kl. 8:20 - 9:00 6 L 6 Þ Gagn og gaman 6 F 6 S 6 M Öskudagur 6 F 6 S 6 Þ Samr.pr. 10.be. (dan) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 6 F Sk.d.

7 Þ 7 F 7 S 7 M Gagn og gaman 7 F Lokapróf í NÁT103    
kl.8.10 7 M 7 F 7 F 7 M 7 M 7 L

8 M 8 L 8 M 8 F Gagn og gaman 8 L 8 Þ 8 F 8 L 8 Þ 8 F Samr.pr. 10.be. (stæ) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 8 S

9 F 9 S 9 Þ 9 F Dagur skólans 9 S 9 M 9 L 9 S 9 M Listadagar ungmenna  
9 04 - 13 04 9 F Vorferð 10. be. 9 M Sk.d.9.04. - 13.04.

10 F 10 M 10 M 10 L 10 M Lokapróf í STÆ103    
kl. 14.00-15.30 10 F 10 S 10 M 10 F Árshátíð 10 L Vorferð 10. be. 10 Þ

11 L 11 Þ 11 F 11 S 11 Þ Lokapróf í ÍSL103     
kl. 11.20 11 F 11 M Sk.d. 11 Þ 11 F 11 S Hvítasunnudagur 11 M

12 S 12 M 12 F 12 M 12 M Lokapróf í ENS 103 12 L 12 Þ Sk.d. 12 M 12 L 12 M Annar í hvítasunnu 12 F

13 M 13 F 13 L 13 Þ 13 F 13 S 13 M Vetrarfrí 13 F 13 S 13 Þ 13 F

14 Þ 14 F 14 S 14 M 14 F Haustpróf 14 M 14 F Vetrarfrí 14 F 14 M 14 M Marita               
10. bekkur + foreldrar 14 L

S Námskönnun f f Marita S15 M Sk.d. 15 L 15 M Námskönnun         
15.10. - 19.10. 15 F 15 L 15 Þ Afhending einkunna 15 F Vetrarfrí 15 L 15 Þ 15 F Marita               

10. bekkur + foreldrar 15 S

16 F Sk.d. 16 S 16 Þ 16 F Dagur íslenskrar tungu 16 S 16 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 16 L 16 S Pálmasunnudagur 16 M Foreldra og 

nemendakvöld í 10. 16 F 16 M

17 F Sk.d. 17 M 17 M 17 L 17 M Haustpróf 17 F 17 S 17 M 17 F 17 L 17 Þ Þjóðhátíðardagurinn

18 L 18 Þ 18 F 18 S 18 Þ Haustpróf 18 F 18 M 18 Þ 18 F 18 S 18 M

19 S 19 M 19 F 19 M 19 M Haustpróf 19 L 19 Þ 19 M 19 L 19 M 19 F

20 M Sk.d. 20 F 20 L 20 Þ 20 F Jólaskemmtun 20 S 20 M 20 F Skírdagur 20 S 20 Þ Lokapróf í STÆ 203   
kl. 8.10 20 F

21 Þ Sk.d. 21 F 21 S 21 M 21 F 21 M 21 F 21 F Föstudagurinn langi 21 M 21 M Lokapróf í ENS 203 21 L

22 M Skólasetning 22 L 22 M Sk.d.           
Námskönnun 22 F 22 L 22 Þ 22 F 22 L 22 Þ 22 F Lokapróf í ÍSL 203 22 S

23 F 23 S 23 Þ 23 F 23 S 23 M 23 L 23 S Páskadagur 23 M 23 F 23 M

24 F 24 M 24 M 24 L 24 M Aðfangadagur jóla 24 F 24 S 24 M Annar í páskum 24 F Sumardagurinn fyrsti 24 L 24 Þ

25 L 25 Þ 25 F Foreldra- og 
nemendaviðtöl 25 S 25 Þ Jóladagur 25 F 25 M 25 Þ 25 F 25 S 25 M

26 S 26 M 26 F 26 M 26 M Annar í jólum 26 L 26 Þ 26 M 26 L 26 M 26 F26 S 26 M 26 F 26 M 26 M Annar í jólum 26 L 26 Þ 26 M 26 L 26 M 26 F

27 M 27 F 27 L 27 Þ 27 F 27 S 27 M Skíðaklúbbur Garðalundar   
Skíðaferð 9. - 10. be. 27 F 27 S 27 Þ 27 F

28 Þ 28 F 28 S 28 M 28 F 28 M 28 F Skíðaklúbbur Garðalundar   
Skíðaferð 9. - 10. be. 28 F 28 M 28 M 28 L

29 M 29 L 29 M 29 F 29 L 29 Þ 29 F Skíðaklúbbur Garðalundar   
Skíðaferð 9. - 10. be. 29 L 29 Þ Samr.pr. 10.be. (ísl) 

Könnunarpróf 8.-9. be. 29 F 29 S

30 F 30 S 30 Þ 30 F 30 S 30 M 30 S 30 M Samr.pr. 10.be. (ens) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 30 F Bóka- og skápaskil   

Vorhátíð 30 M

31 F 31 M 31 M Gamlársdagur 31 F 31 M Marita 9. bekkur 31 L

8 20 22 22 14 19 16 15 21 20 38 20 22 22 14 19 16 15 21 20 3

Samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga skulu skóladagar nemenda vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní.
Sérstakir starfsdagar kennara á starfstíma nemenda eru fimm (rauðir). Starfsdagar kennara utan starfstíma nemenda eru 8 ( bláir dagar á skóladagatali).

Skólanefnd skal staðfesta áætlun um starfstíma skóla



 

Nemendur, foreldrar og skóli 

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 
   -  Foreldrafélag og starf þess 
   -  Próf og einkunnir 
   -  Námskönnun í október 
   -  Handbók og skólalykillinn Samskipti og skólaandi 
 
Á miðri haustönn og í byrjun vorannar boða umsjónarkennarar foreldra til viðtals með 
barninu sínu og farið er yfir stöðuna í námi og félagslífi. 

Foreldrafundir 

Foreldraráð 2007 - 2008 
Stjórn ráðsins skipuðu: 
  Jón Bæring Hauksson   formaður 
  Anna Magnea Hreinsdóttir   varaformaður 
  Helena Guðmundsdóttir   ritari 
  Guðrún Rósa Sigurðardóttir   meðstjórnandi 
  Emil Blöndal     meðstjórnandi 
  Þórey Þórðardóttir    meðstjórnandi 
 
Foreldraráð skólans heldur reglulega fundi á skrifstofu skólastjóra fyrsta fimmtudag í 
hverjum mánuði kl. 17.15-19.00. 
 
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. 
Fundargerðir foreldraráðs eru aðgengilegar á vef skólans www.gardaskoli.is 
 
Ný lög um grunnskóla voru samþykkt á Alþingi í maí 2008. Í þeim er gerð sú breyting að 
foreldraráð er ekki lengur tilgreint sem sérstakt ráð í skólum en í staðinn kemur skólaráð 
sem gegnir svipuðu hlutverki (8. grein). Í skólaráði sitja skólastjóri, fulltrúar foreldra, 
nemenda, kennara og annars starfsfólks skóla. Samkvæmt 9. og 10. greinum nýju laganna 
er áfram gert ráð fyrir því að foreldrafélag og nemendafélag starfi við skóla. Gera þarf ráð 
fyrir því að skólasamfélag Garðaskóla aðlagi sig að þessum nýju lögum skólaárið 2008-
2009. 



 

Nemendaráð sett á fót haustið 2007 
Í Garðaskóla hefur lengi starfað nemendafélag sem hefur haft yfirumsjón með félagslífi 
nemenda í skólanum. Þetta félag hefur starfað undir dyggri stjórn Gunnars Richardssonar í 
Garðalundi og skipulagt og framkvæmt smærri og stærri viðburði nemendum til gagns og 
gamans. Þetta nemendafélag hefur verið skilgreint sem félagsmálaval og þannig fengið 
vinnu sína metna sem nám við skólann. Þótt megináherslan í nemendafélaginu hafi verið á 
félagsmál nemenda þá hafa ýmis víðtækari hagsmunamál verið þar í umræðunni t.d. mat-
armál í Garðaskóla. 
 
Í ársbyrjun 2007 tóku gildi breytingar á grunnskólalögum nr. 66/1995 þar sem meðal 
annars var skerpt á ákvæði um starfssvið nemendaráða grunnskóla.  
 
Hlutverk nemendaráðs var þá skilgreint á eftirfarandi hátt: 
 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995, með breytingum frá 1. janúar 
2007, 17. gr.:Við hvern grunnskóla skal starfa nemendaráð og er 
skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess. Í nemendaráði situr a.m.k. einn 
fulltrúi úr hverjum árgangi í 6.-10. bekk sem nemendur úr þessum 
bekkjardeildum velja sjálfir. Nemendaráð vinnur m.a. að félags-, hags-
muna- og velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að 
ráðið fái aðstoð eftir þörfum. Nemendaráð skal fá skólanámskrá til um-
sagnar og aðrar áætlanir er varða skólahaldið. Nemendaráð skal 
jafnframt fá til umsagnar fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skóla-
haldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. 
Nemendaráð hvers skóla skal setja sér starfsreglur. 

 
Samkvæmt þessu lagaákvæði var ljóst að Garðaskóli þyrfti að huga betur að því hvernig 
hægt væri að virkja nemendur skipulega til að fylgjast með og leggja orð í belg um innra 
starf skólans. Það var álit stjórnenda skólans að mikilvægt væri að leyfa hinu hefðbundna 
Nemendafélagi Garðaskóla að starfa áfram á sömu forsendum og verið hafði því það hefur 
skilað mjög góðu félagslífi nemenda í skólanum. Til að virkja nemendur í að hugsa um 
önnur hagsmunamál sín í skólanum væri því hyggilegt að setja á fót Nemendaráð Garða-
skóla sem fjalla ætti um hagsmuna- og velferðarmál nemenda og hafa samstarf við stjórn-
endur skólans. Aðstoðarskólastjóri tók að sér að koma þessum hópi af stað haustið 2007. 
 

Lögum samkvæmt ætti Rýnihópur nemenda að vera kosinn lýðræðislegri 
kosningu. Reynslan af slíkum kosningum hefur hins vegar ekki verið mjög góð í 
Garðaskóla, síðast þegar kosið var um formann Nemendafélagsins enduðu 
kosningarnar sem vinsældakjör en ekki kosning byggð á rökum og gagnrýninni 
skoðun á því hvað kæmi nemendum best. Því var farin sú leið að kynna nýja 
Nemendaráðið í öllum umsjónarbekkjum og leyfa áhugasömum nemendum um að 
bjóða sig fram til starfa í ráðinu. Umsjónarkennarar í 8. og 10. bekk sáu um þessar 
kynningar í sínum bekkjardeildum en aðstoðarskólastjóri gekk í alla 9. bekki og 
kallaði eftir þátttöku nemenda.  

Nemendaráð 



 

Í október var Nemendaráðið skipað á eftirfarandi hátt: 
 4 stúlkur úr 8. bekk 
 2 stúlkur og 3 drengir úr 9. bekk 
 1 stúlka úr 10. bekk 

 
Starf Nemendaráðs gekk með mikilli prýði. Ráðið hittist vikulega á skrifstofu aðstoðarskólastjóra. 
Á haustmánuðum ræddu nemendur mikið um hvernig ráðið ætti að starfa og hvaða mál lægju 
nemendum mest á hjarta. Ráðið skipaði embættismenn (formenn, ritara og talsmenn) og skil-
greindi hlutverk þessara embætta. Ráðið kom sér upp fundargerðabók þar sem efni funda var 
skrásett. Einnig var fjárfest í hugmyndakassa sem hengdur var upp við skrifstofu skólans þannig 
að allir nemendur skólans gætu komið hugmyndum á framfæri við Nemendaráðið. Nemendaráð 
hitti foreldraráðið bæði að hausti og vori og báru ráðin saman hugmyndir sínar. 
 
Helstu umræðuefni Nemendaráðs skólaárið 2007-2008 voru: 
Húsnæði skólans:  
Nemendur hafa áhyggjur af lélegri lýsingu í skólastofum, leka á ýmsum stöðum í húsinu, ójöfnu 
hitastigi í kennslustofum og á göngum. Lýsingin var tekin til athugunar af húsverði og skólastjórn-
endum. Mildar ljósaperur eru notaðar en það má fækka þeim í mörgum skólastofum. Sumir 
kennarar hafa sett lampa á víð og dreif um stofuna sína til að hafa kost á fjölbreyttari lýsingu og 
nemendur eru mjög ánægðir með slíkt fyrirkomulag. 

 
Umhverfi skólans:  
Nemendaráð fékk garðyrkjustjóra Garðabæjar á sinn fund og fór yfir nokkur atriði sem betur 
mættu fara á skólalóðinni. Garðyrkjustjóri brást skjótt við og bekkir og ruslafötur voru sett upp á 
skólalóðinni. Einnig var rætt um að laga hornið utan við skrifstofu skólastjóra svo auðveldara væri 
að ganga þar um. 

 
Matarmál:  
Nemendur lögðu fram tillögur um breytt fyrirkomulag á röð við matsöluna og var þeim hrint í fram-
kvæmd. 

  
Nemendaráð gerði verðkönnun þar sem verð í matsölu skólans var borið saman við verð á sömu 
vörum í Aktu Taktu og Hagkaup. Matsala skólans er ódýrari en Aktu Taktu er dýrari en Hagkaup. 
Niðurstöður voru kynntar Skólamat, nemendum og foreldrum. 
 
Nemendaráð ræddi líka matarframboð og styður hugmynd um betri salatbar í matsölunni.Í 
Nemendaráð komu á vorönn fram kvartanir um að vörur kláruðust í matsölunni, fyrir lokun og sér-
staklega á föstudögum. Kvörtunum var komið á framfæri við Skólamat sem brást vel og bætti á-
standið að mestu leyti. 

 
Grænt er litur skólans:  
Nemendaráð staðfesti að grænt væri litur skólans og var skilaboðunum komið á framfæri við 
kennara og stjórnendur skólans. Arkitektarnir sem undirbúa breytingar á húsnæðinu voru líka 
látnir vita og munu nota græna litinn í skreytingar, t.d. í anddyrum skólans sem gerð verða upp 
sumarið 2008. Einnig var ákveðið að ný heimasíða skólans skyldi vera græn í grunninn. 
 
Móttaka 8. bekkinga að hausti:  
8. bekkingar í Nemendaráði lögðu til að betur væri tekið á móti nemendum þegar þeir byrja í 
Garðaskóla m.a. með því að gefa umsjónarhópum tíma til hópeflis og að hafa samkomur þar sem 
allir 8. bekkingar fá tækifæri til að kynnast hverjir öðrum. Námsráðgjafar skólans fylgdu þessari 
hugmynd vel eftir og verður henni komið í framkvæmd í ágúst 2008. 



 

 
Efri röð:  

Ingibjörg Sörensdóttir,  
Eydís Lilja Eysteinsdóttir, 
Katrín Lára Karlsdóttir og  

Vigdís Víglundsdóttir 
 

Neðri röð:  
Kristjana Björk Brynjarsdóttir,  

Ólafur Örn Jóhannsson,  
Arnar Már Pétursson 

 
Á myndina vantar  

Maríu Rist Jónsdóttur og 
Matthías Davíðsson 

Punktakerfi Garðaskóla:  
Nemendaráð gerði athugasemdir við punktakerfið sem notað er til að halda utan um mætingar og 
ástundun nemenda. Aðstoðarskólastjóri kom athugsemdunum á framfæri við deildarstjóra. Ekki 
voru gerðar breytingar á punktakerfinu sjálfu en allir aðilar voru sammála um að hvetja þyrfti 
kennara til að nýta betur jákvæðu punktana í kerfinu til að umbuna nemendum. 

 
Framhald á starfi Nemendaráðs 
Það er mat undirritaðrar að starf Nemendaráðs hafi farið mjög vel af stað. Þeir sem ráðið skipuðu 
voru mjög áhugasamir um starfið og fundu að á þá var hlustað. Með nýjum grunnskólalögum sem 
samþykkt voru á alþingi vorið 2008 er hlutverk Nemendaráðs ekki jafn skýrt skilgreint og í fyrri 
lögum en gert er ráð fyrir þátttöku nemenda í skólaráði. Það er mitt mat að Nemendaráðið eins og 
það var starfrækt í Garðaskóla 2007-2008 gegni mjög mikilvægu hlutverki í því að koma sjónarm-
iðum nemenda skipulega á framfæri í skólasamfélaginu. Á meðan Nemendafélagið heldur utan 
um félagslíf í skólanum þá einbeitir Nemendaráðið sér að því að halda utan um alvarlegri hags-
munamál nemenda. Það er mikilvægt að nemendur starfræki slíkt ráð, skipi fulltrúa sína í skólaráð 
og myndi bakland fyrir þá fulltrúa. 
 
Það var samdóma álit stjórnenda Garðaskóla og Nemendaráðs að ekki væri ráðlegt að fulltrúar í 
Nemendaráð væru valdir í almennri kosningu af öllum nemendum skólans. Slíkt væri of líklegt til 
að enda í vinsældakjöri sem engum hagsmunum þjóni. Betra væri að kynna ráðið fyrir öllum 
nemendum og kalla eftir störfum þeirra sem sérstakan áhuga hafa. 
 
Á nýju starfsári þarf Nemendaráð að endurskilgreina sig. Það ætti að vera upphafsverk Nemenda-
ráðs á hverju hausti að setja sér starfsreglur og skipa embættismenn. Nemendur þurfa að fá tíma 
fyrir vinnu sína og einhvers konar umbun fyrir störf sín en fyrirkomulag á slíku þarf að þróa betur. 
Einnig þarf Nemendaráð Garðaskóla að kynna sig betur fyrir nemendum skólans. Ráðið er ný 
eining í skólanum og þarf tíma til að verða vettvangur sem allir nemendur skólans vita af og leita 
til. 
 

19. júní 2008 
Brynhildur Sigurðardóttir, 

aðstoðarskólastjóri Garðaskóla 



 

Þriðji kafli  

Erlend samskipti 

Comenius 

Undanfarin ár hefur Garðaskóli tekið þátt í evrópsku skólasamstarfi kennt við Comenius. 
Markmið verkefnisins hafa m.a. verið að kynna nemendum menningu annarra Evrópulanda, 
styrkja tengsl milli þjóða og auka umburðarlyndi og samkennd. Verkefnið hefur falist í 
nemendaheimsóknum milli landa, verkefnavinnu í hverjum skóla og sameiginlegri útgáfu á 
textum og myndverkum nemenda. 
 
Ekki fékkst styrkur til þessa verkefnis í vetur. Kennarar í enskudeild Garðaskóla hafa ásamt 
samstarfsfólki sínu í Þýskalandi, Finnlandi og á Ítalíu unnið að nýrri umsókn til að geta 
haldið verkefninu áfram því það hefur verið ákaflega ánægjulegt og gefandi fyrir þátttak-
endur. 

Garðaskóli hefur haldið áfram samstarfi við aðila í Kanada og Bandaríkjunum vegna 
Þróunarverkefnis um Uppbyggingu, samskipta og samstarfsaðferðir til að efla sjálfábyrgð 
nemenda. Starfsmenn héldu áfram að tileinka sér aðferðir uppbyggingar sem m.a. eru til-
greindar í bæklingnum „Samskipti og skólaandi“ sem allir nemendur og foreldrar þeirra fá í 
hendur. 
 
Þann 16. ágúst 2007 var haldið framhaldsnámskeið um Uppbyggingu fyrir alla starfsmenn í 
Garðaskóla. Kennari á námskeiðinu var Joel Shimoji, unglingastigskennari frá Winnipeg í 
Kanada. Joel sagði frá reynslu úr starfi sínu sem stærðfræðikennari í unglingaskóla og 
hvernig aðferðir Uppbyggingarinnar hafa gagnast honum í samskiptum. Hann tengdi eigin 
reynslu við fræðin og lagði áherslu á að skoða hvaða hæfni nemendur þurfa að búa yfir til 
að geta tekist á við atvinnulífið í komandi framtíð. Námskeiðið heppnaðist mjög vel og átti 
starfsfólk Garðaskóla auðvelt með að tengja eigin reynslu við umfjöllunarefni Joel. 

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 fyrir-
komulag 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 8. bekk eiga nemendur kost á setu í bekkjarráði (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, árshátíð 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 forystustarfa 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 billjardaðstöðu, horfa á sjónvarp, 
spila, taka þátt í leikjum, hlusta á tónlist, rabba saman, stunda námskeið og hópa-
starf og fleira eftir dagskrá hverju sinni. Að jafnaði eru 2 starfsmenn á húsvakt og 1
-2 sem sinna tilteknum verkefnum og hópastarfi. 
  
Bekkjarkvöld 
Yfirleitt eru haldin bekkjarkvöld tvisvar á ári. Eru þau með tvennum hætti annars 
vegar kemur árgangurinn saman og skemmtir sér og sínum ásamt umsjónar-
kennurum sínum. Bekkjarráðið skipuleggur dagskrá ásamt umsjónar-manni 
ráðsins. Foreldrum er oft boðið á þessar skemmtanir og þiggja þeir þá kaffiveitingar 
og horfa á skemmtiatriði. Hins vegar koma stundum stöku bekkjardeildir saman 
ásamt foreldrum og gera sér dagamun og nýta aðstöðu Garðalundar og skóla fyrir 
matarpartí, spil og önnur skemmtilegheit. 
  
Dansleikir 
Dansleikir eru á u.þ.b. fimm vikna fresti og í flestum tilfellum á föstudögum. 
Nemendur standa fyrir fjölbreyttum skemmtiatriðum. Dansleikirnir hefjast yfirleitt kl. 
20:30 og standa til kl. 24. Nemendum er boðinn heimakstur kl. 24 og nýta þeir sér 
það sem eiga langt heim að sækja. 
 



 

 
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 fyrir hópa í Garðalundi eru: Skíði, 
skák, málmsmíði, fatasaumur, leiklist, tónlist, billjarð, hljómsveitastarf, flugmódelsmíði, gerð myndbanda, 
leir, glerbræðsla, ljósmyndun o.fl. Hópastarfið er nánar auglýst hverju sinni á heimasíðu og á vegg-
spjöldum í skólanum.  Nemendur eiga kost á að koma á framfæri hugmyndum og óskum um hópa. 
Starfið hefst yfirleitt um miðjan september. 
  
Námskeið 
Boðin eru stutt, hnitmiðuð námskeið s.s. í leiklist, myndbandagerð, dansi, tónlist, förðun o.fl. Námskeiðin 
eru auglýst hverju sinni.  
  
Ferðalög  
Í boði eru ýmis ferðalög á vegum félagsmiðstöðvar og skóla. Nemendaráð fer árlega á landsmót félags-
miðstöðva. Félagsmiðstöðin stendur einnig að stuttum dagsferðum og heimsóknum. Skíðaklúbbar fara í 
árlegar skíðaferðir og efnt er til vorferða í samstarfi skóla og félagsmiðstöðvar.  
  
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. 



 

Fimmti kafli 

Mat á starfi Garðaskóla  
Innra mat skólans 
Um árabil hefur gæðanefnd Garðaskóla haft veg og vanda að skipulagi og framkvæmd á innra mati skólans. 
Reglulega hefur verið fylgst með viðhorfum starfsmanna, nemenda og foreldra til starfsemi skólans. 
 
Gæðanefndin skipuleggur upplýsingaöflun og úrvinnslu gagna í skólanum. Nefndin starfar í nánu samstarfi 
við stjórnendur skólans og fær frá þeim upplýsingar og gögn eins og þörf er á. Nefndin leggur mat á hvaða 
þætti í starfi skólans þörf er á að skoða og gerir áætlun um hvernig best sé að vinna að þeirri þróun mála. 
Skólaárið 2007-2008 var gæðanefndin skipuð Auði Sigurðardóttur námsráðgjafa, Guðrúnu Björgu Egilsdóttur 
kennsluráðgjafa, Rebekku Cordova deildarstjóra og Sigurði Stefáni Haraldssyni kennara. 
 
Haustið 2007 var fyrirkomulag á starfsmannaviðtölum tekið til endurskoðunar. Eyðublöð sem notuð eru í 
viðtölunum voru einfölduð og ákveðið að viðtöl skyldu fara fram tvisvar á ári. Að hausti fara starfsmenn í stutt 
viðtal þar sem púlsinn er tekinn en að vori er ítarlegra viðtal þar sem starfsmenn setja sér markmið fyrir á-
framhaldandi starf sitt. Þetta fyrirkomulag reyndist mjög vel þótt ekki hafi allir starfsmenn klárað bæði viðtölin 
þetta skólaárið. Það skrifast á byrjunarerfiðleika og hafa stjórnendur ákveðið að mikilvægt sé að á næsta 
skólaári verði áfram fylgt þeirri áætlun sem gæðanefndin setti upp fyrir starfsmannaviðtölin. 
 
Í upphafi árs 2008 lagði gæðanefndin könnun fyrir foreldra og forráðamenn nemenda í Garðaskóla. Um 
þriðjungur forráðamanna tók þátt í könnuninni þar sem spurt er um viðhorf þeirra til ýmissa þátta í starfi 
skólans. Niðurstöður eru afar jákvæðar. Yfirgnæfandi meirihluti forráðamanna er ánægður með skipulag, 
kennslu, viðmót og aðbúnað í skólanum. Helstu umkvörtunarefni voru málefni matsölunnar í skólanum, 
áhyggjur af einhæfum kennsluháttum og áhyggjur af því samskiptaleiðir milli heimilis og skóla væru ekki 
nógu vel nýttar. 
 
Stefnt er að því leggja viðhorfskannanir fyrir starfsfólk og nemendur skólans næsta skólaár. Starfsfólk mun 
svara spurningalistum sem áður hafa verið notaðir í innra mati skólans en nýtt matstæki, Skólapúlsinn, 
verður notað til að fylgjast með líðan og viðhorfum nemenda í skólanum. Þetta matstæki er þróað af starfs-
fólki Námsmatsstofnunar og Kennaraháskólans og er starfrækt í fyrsta sinn skólaárið 2008-2009. Skóla-
púlsinn er mælitæki sem er aðgengilegt á netinu og mun úrtak nemenda svara spurningum könnunarinnar í 
hverjum mánuði allt skólaárið. Starfsfólk skólans getur með tækinu borið niðurstöður úr svörum nemenda 
saman við landsmeðaltal auk þess sem svigrúm er fyrir skólann að leggja fyrir spurningar sem eru sértækar 
fyrir okkar skóla. 
 
Þátttaka í alþjóðlegum rannsóknum 
Vorið 2008 svöruðu allir kennarar Garðaskóla könnun á vegum OECD sem hefur yfirheitið TALIS. Könnunin 
er liður í vinnu OECD við að rannsaka skólastarf um allan heim. Í þessari rannsókn eru kennarar spurðir um 
vinnubrögð sín, vinnuumhverfi og viðhorf til starfsins. 
 
Í apríl 2008 tóku nemendur í 10. bekk þátt í forprófun vegna PISA 2009 sem er rannsókn stöðu nemenda í 
lestri, stærðfræði og vísindalæsi (náttúrufræði). PISA er eins og TALIS alþjóðleg rannsókn á vegum OECD 
og hefur hún verið í gangi á Íslandi síðan árið 2000. Yfir 70% nemenda í 10. bekk tóku þátt í forprófuninni og 
eiga þeir þakkir skyldar fyrir þátttökuna. Nemendur voru einstaklega jákvæðir og samvinnuþýðir þrátt fyrir að 
það sé heilmikil vinna fyrir þá að svara prófinu. 



 

Frá árinu 1977 hafa samræmd próf verið lögð fyrir nemendur við lok grunnskóla. Prófin hafa verið mismörg 
og með ýmsu sniði. Undanfarin ár hefur verið prófað í sex námsgreinum og hafa nemendur sjálfir valið 
hvaða próf þeir taka. Næsta vor verður prófunum fækkað í þrjú: ensku, íslensku og stærðfræði. 
 
Í nýjum lögum um grunnskóla sem samþykkt voru í lok vorþings 2008 er fyrirkomulagi samræmdra prófa 
breytt umtalsvert. Frá og með skólaárinu 2009-2010 verða vorpróf felld niður og prófin hætta að hafa gildi 
sem inntökupróf í framhaldsskólana. Samræmd próf verða áfram lögð fyrir að hausti í 10. bekk. 
 
Ástæða er til að benda á að árangur nemenda á samræmdum prófum mælir einungis brot af því starfi sem 
fram fer innan Garðaskóla. Samræmdu prófin meta ekki margvíslega þætti sem mikil áhersla er lögð á í 
starfi skólans og má þar nefna verklega færni, heilbrigði og hreyfifærni, félagslega færni, framkomu og sjálf-
stæð vinnubrögð. 
 
Rauneinkunnir nemenda Garðaskóla eru hér að neðan bornar saman við landsmeðaltal. Þegar ársskýrslan 
fór í prentun voru ekki komnar normaldreifðar einkunnir frá Námsmatsstofnun og því er samanburður við 
aðra skóla og landshluta ekki nægilega marktækur. Stjórnendur og starfsmenn Garðaskóla telja eðlilegt að 
nemendur skólans séu vel yfir landsmeðaltali í öllum greinum. 

Árangur á samræmdum prófum 
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Meðaltal eftir landshlutum á samræmdum prófum 2008 
  Garðaskóli Reykjavík Suðvestur Norðvestur Norðaustur Suður Landið allt 

Íslenska 7,2 6,8 6,9 6,5 6,6 6,2 6,7 

Stærðfræði 7,2 6,1 6,3 5,3 5,5 5 5,8 
Enska 7,5 7,1 7,1 6,5 6,7 6,5 6,9 
Danska 6,9 6,6 6,5 6 6,4 5,8 6,3 
Nátt.fr. 6,9 6,2 6 4,8 5,5 4,8 5,7 
Samf.fr. 7,2 6,4 6,2 5,7 6 5,4 6 



 

Sjötti kafli  

Ársskýrsla deildarstjóra  
í 8. - 10. bekk 

Ýmsar skýrslur 

Starfssvið 
Í Garðaskóla starfar deildarstjóri í hverjum árgangi auk deildarstjóra sérkennslu. Starf  deildarstjóra felst 
fyrst og fremst í því að styðja við starf umsjónarkennarans t.d. með reglulegum fundum þar sem starf um-
sjónarkennara er skipulagt og samræmt. Einnig fylgjast þeir með skólasókn, aðhaldsaðgerðum og 
ástundun nemenda. Fundir eru ákveðnir með nemendum og forráðamönnum þegar þörf er á. Deildar-
stjórar taka á agabrotum og eineltismálum í samvinnu við umsjónarkennara, námsráðgjafa og aðra fag-
aðila skólans. Deildarstjórar sitja vikulega samstarfsfundi með sérfræðingum og öðrum stjórnendum 
skólans og tvisvar í mánuði nemendaverndarráðsfundi. Á þeim fundum er farið yfir mál einstakra 
nemenda eða nemendahópa og teknar ákvarðanir um aðgerðir og stuðning.  
 
Deildarstjórar undirbúa og stýra skólasetningum og skólaslitum og eru prófstjórar á prófdögum. Þeir sjá 
um skipulagningu ferðalaga í samráði við umsjónarkennara og starfsfólk Félagsmiðstöðvarinnar Garða-
lunds auk annarra starfa.  
 
Skólasókn og ástundun nemenda 
Forráðamönnum er gert að tilkynna forföll barna sinna samdægurs með tölvupósti til umsjónarkennara og/
eða með símtali á skrifstofu skólans og hefur það gefist vel. Upplýsingar eru skilvirkari og lítið um óþarfa 
villur í skráningu. Þurfi nemandi að yfirgefa skólann á starfstíma vegna veikinda eða af öðrum orsökum er 
lagt til að hann tali við hjúkrunarfræðing eða fylli út sérstakt eyðublað á skrifstofu skólans þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu brottfarar. Einnig er samtímis haft samband við forráðamenn. Eins og undanfarin ár 
hefur óútskýrðum fjarvistum nemenda fækkað vegna markvissrar eftirfylgni af hálfu starfsmanna og með 
aukinni ábyrgð forráðamanna og nemenda. 

Þrátt fyrir að vel hafi tekist til í málum einstakra nemenda sem þakka má samstilltu átaki umsjónar-
kennara, stjórnenda og annarra fagaðila skólans þarf alltaf ákveðinn fjöldi nemenda meiri eftirfylgni og 
umsjá en aðrir. Þessir nemendur þurfa einstaklingsmiðaðar aðgerðir umfram venjubundnar aðhaldsað-
gerðir skólans.  



 

Óásættanleg skólasókn var tilkynnt félagsmálayfirvöldum þegar aðhaldsaðgerðir höfðu ekki skilað 
viðunandi árangri og ljóst var að vandi nemenda var margþættur.   
 
Á þessu skólaári fengu nemendur skólasóknareinkunn fyrir annars vegar haustönn og hins vegar vorönn. 
Aðrir þættir ástundunar sem sýndu m.a. ef nemendum var hrósað, þeir trufluðu  í tímum eða voru án 
námsgagna voru sendir foreldrum vikulega í gengum Mentor.  
 
Umsjónarkennarar sendu staðlað áminningarbréf til forráðamanna og nemenda þegar skólasóknar-
einkunnin var komin í 7 og dugði það í langflestum tilvikum til að bæta skólasókn. 
 
Eitt af langtímamarkmiðum skólans er að hvetja forráðamenn til að draga úr leyfum nemenda á skólatíma 
því ljóst er að samhengi er milli skólasóknar og góðs námsárangurs. 
 
Vinnuferill í skólasóknar- 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. Í sumum til-
vikum þarf að leita til annarra sérfræðinga skólans svo sem sálfræðings, deildarstjóra sérkennslu, náms-
ráðgjafa o.fl. Í alvarlegri málum er leitað samráðs skólastjóra og málum vísað til nemendaverndarráðs. 
Alvarlegustu mál eru tilkynnt skólaskrifstofu og eða félagsmálayfirvöldum í Garðabæ. 

Í vetur var eins og áður unnið eftir markvissu vinnuferli þegar skólasókn og hegðun var ábótavant.              
Í vinnuferlinu var eftirfarandi aðgerðum m.a. beitt: 
 

• forráðamenn fengu upplýsingar um skólasókn vikulega 
• haft samband við forráðamenn vegna skólasóknar þegar skólasóknareinkunn var komin í 7 

og aðgerðir ákveðnar í framhaldi af því 
• nemandi var með aðhaldsblað í skemmri eða lengri tíma og/eða í teymi 
• gerður formlegur eða óformlegur samningur við nemendur og forráðamenn um skólasókn og 

hegðun.  Í kjölfarið gat verið um afskriftir stiga vegna skólasóknar að ræða  
• leitað var aðstoðar sálfræðinga, námsráðgjafa o.fl. sérfræðiaðila 
• nemendum gert að mæta í fasta tíma hjá námsráðgjöfum 
• gerðar einstaklingsnámskrár/áætlanir 
• stundatafla aðlöguð eða nám skert í samráði við forráðamenn 
• starfsmenn,  foreldrar  og  nemendur  sátu  samráðsfundi  eftir  þörfum  og  gerðar  voru 

aðgerðaráætlanir 
• skólaganga nemenda stöðvuð tímabundið 
• mál tekin fyrir á nemendaverndarráðsfundum 
• málum  vísað til félagsmálayfirvalda/skólaskrifstofu Garðabæjar 
 
 

Agi og uppbygging 
Aðferðafræði Uppbyggingarstefnunnar var áfram beitt í viðtölum við nemendur og hefur gefist vel. 
Nemendur hafa í auknum mæli tekið ábyrgð á eigin gjörðum og eru fúsari til samstarfs. Þegar 
ágreiningur kom upp á milli starfsmanna og nemenda var sömu aðferðafræði beitt með góðum árangri. 
   
Gott samstarf milli starfsmanna skólans og forráðamanna er mikilvægur þáttur í agastjórnun og til að 
árangur náist í tilvikum einstakra nemenda. Samskipti við forráðamenn hafa aukist markvisst á milli ára 
og þá sérstaklega tölvusamskipti. Einnig hefur upplýsingastreymi milli skóla og heimila verið aukið bæði 
með tölvupóstsendingum og með upplýsingum á heimasíðu skólans. Viðbrögð forráðamanna við tölvu-
póstsendingum frá umsjónarkennurum og deildarstjórum hafa ekki látið á sér standa og er því óhætt að 
fullyrða að árangur í auknum samskiptum milli skólans og heimila hafi áunnist. Samvinna heimilis og 
skóla er afar mikilvægur þáttur skólastarfsins og nauðsynlegt að styðja við hana áfram og efla. 



 

Skólasókn nemenda í 8. bekk 
skólaárið 2007 – 2008 
Nemendafjöldi:  159 

Tölurnar í töflunni gefa upp fjölda kennslustunda. 

   Haust                   Vor 

 

Einkunn Fjöldi Prósent   Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 1 1   1-4 1 1 
5-7 8 5   5-7 16 10 
8-9 25 16   8-9 44 27 
10 125 78   10 98 62 

Meirihluti nemenda eða um rétt um 90% voru með góða eða frábæra skólasókn á skólaárinu sem hlýtur 
að teljast ásættanlegt. Það er þó heldur lægri prósentutala en var hjá árganginum árið á undan. Það 
vekur athygli að veikindastundir eru margar á haustönn og enn fleiri á vorönn. Ólögmætar fjarvistir hafa 
nánast tvöfaldast frá haustönninni sem er miður. Þar skortir hreinlega skýringar frá nemendum og/eða 
heimilum.  
 
Leyfisbeiðnir forráðamanna eru margar og fjölgar á vorönn þ.e. næstum þrefaldast. Að einhverju leyti má 
tengja hluta leyfisbeiðna á vorönn fermingum og skíðaferð félagsmiðstöðvarinnar. Seinkomur eru of 
margar og of margir sem ekki sinna heimanámi eða koma ekki með tilskilin gögn í skólann. Taka þarf á 
hnökrum á skólasókn þessara nemenda á næsta skólaári. Heildin er að standa sig ágætlega. 

  Leyfi Veikindi Fjarvistir Seint Félags-
störf  

Vísað úr  
kennslu 

Truflun í 
kennslu 

Án námsg./ 
heimavinnu 

Haustönn 1979 3779 112 268 3 4 63 226 
Vorönn 4754 5339 233 454 18 5 85 330 
Samtals 6733 9118 345 722 21 9 148 556 



 

Skólasókn nemenda í 9. bekk  
skólaárið 2007 – 2008 

Nemendafjöldi: 139  

   Haust             Vor 

 

Einkunn Fjöldi Prósent   Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 7 5   1-4 9 7 
5-7 9 6   5-7 18 13 
8-9 36 26   8-9 31 22 
10 87 63   10 81 58 

Meirihluti nemenda var með mjög góða eða frábæra skólasóknareinkunn á skólaárinu eða 80-91% sem er 
vel ásættanlegt. Hlutfallslega voru fleiri nemendur með mjög góða skólasókn í 9. bekk en á síðasta skólaári. 
Skólasóknareinkunnir voru svipaðar á vorönn og haustönn en þó heldur slakari á vorönn. Einn nemandi fékk 
skólasóknareinkunnina 1 á haustönn en  þrír  á vorönn og voru nokkrir með einkunnina 2-4 þrátt fyrir 
aðhaldsaðgerðir og skólasóknarsamninga. Fáir nemendur með lægstu einkunnir á haustönn  bættu sig  á 
milli anna.  
 
Félagsmálayfirvöldum var tilkynnt um mál nemanda þegar skólasókn var orðin óásættanleg. Í 9. bekk var lítill 
hópur nemenda á bak við fjölda óútskýrðra fjarvista á bæði haustönn og vorönn. Vandi þessara nemenda 
reyndist margþættur og ólíkur. Samstarf forráðamanna, félagsmálayfirvalda og Garðaskóla til að ráða á 
þessu bót skilaði sér ekki í betri skólasókn. Þarf að huga vel að málum áðurnefndra nemenda á næsta 
skólaári. Mælir deildarstjóri með aðlöguðum og samfelldum stundaskrám, styttingu á skóladegi, föstum 
stuðningstímum og markvissu samstarfi við forráðamenn og félagsmálayfirvöld frá skólabyrjun að hausti.  
Undirbúningur þessa var hafinn á vorönninni. 
 
Ástæða mikillar fjölgunar leyfa á vorönn skýrist að hluta til vegna fjölda nemenda sem fór í skíðaferð á vegum 
Félagsmiðstöðvarinnar Garðalunds. Annars eru leyfi nemenda á þessu skólaári svipuð og í 9.bekk á síðasta 
skólaári. Fjöldi veikindastunda er svipaður og á síðustu árum. Enn dregur úr seinkomum á milli skólaára og 
eins fækkar truflunum og vísunum úr kennslustundum. Það er áberandi er hversu vel nemendur í 9. bekk 
mæta með námsgögn og skila heimanámi ef miðað er við skráningu í Mentor og þarf að hvetja nemendur til 
að svo verði áfram. 

Tölurnar í töflunni gefa upp fjölda kennslustunda. 

  Leyfi Veikindi Fjarvistir Seint Félags-
störf  

Vísað úr  
kennslu 

Truflun í 
kennslu 

Án námsg./ 
heimavinnu 

Haustönn 1981 3382 273 375 14 5 53 264 
Vorönn 4886 4320 673 435 77 3 44 232 
Samtals 6867 7702 946 810 91 8 97 496 



 

Skólasókn nemenda í 10. bekk  
 skólaárið 2007 – 2008 

Nemendafjöldi: 149 

   Haust         Vor 

 

Einkunn Fjöldi Prósent   Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 3 2   1-4 6 4 
5-7 15 10   5-7 11 7 
8-9 47 28   8-9 46 31 
10 84 56   10 86 58 

Meirihluti nemenda í 10. bekk eða tæplega 90% voru með mjög góða eða frábæra skólasóknareinkunn á 
skólaárinu sem er mjög góður árangur. Athygli vekur þó að eins og síðastliðin skólaár eru veikindastundir 
töluvert fleiri á vorönn en á haustönn og jafnframt fleiri en í öðrum árgöngum. Eins hefur leyfum fjölgað á 
báðum önnum ef miðað er við 10. bekk á síðasta skólaári. Má því draga þá ályktun að þau markmið sem 
sett voru fyrir skólaárið varðandi fækkun leyfisbeiðna hafi ekki náðst. Skólasóknareinkunn nemenda var 
nánast eins á báðum önnum en þó ögn slakari á vorönn. Ástæða mikillar fjölgunar leyfa á vorönn skýrist að 
hluta til vegna fjölda nemenda sem fór í skíðaferð á vegum Félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar svo og 
vorferðar í Þórsmörk sem var einnig á vegum Garðalundar og þurftu forráðamenn að sækja um leyfi í 
báðum tilvikum. 

Fáir nemendur í 10. bekk voru með mjög slaka skólasókn og í öllum tilvikum voru þetta nemendur með 
sértækan og/eða margþættan vanda. Unnið var markvisst að því að styðja við þessa nemendur m.a. með 
aðlöguðum stundaskrám og tveir nemendur fengu töluvert mikla sjúkrakennslu á vorönn. Tilkynnt var til 
félagsmálayfirvalda þegar skólasókn var orðin óásættanleg. 

  Leyfi Veikindi Fjarvistir Seint Félags-
störf  

Vísað úr  
kennslu 

Truflun í 
kennslu 

Án námsg./ 
heimavinnu 

Haustönn 2886 4454 447 424 171 6 31 401 
Vorönn 5197 5671 416 387 302 6 42 249 
Samtals 8083 10.125 863 811 473 12 73 650 

Tölurnar í töflunni gefa upp fjölda kennslustunda. 



 

Námsferðir og ferðalög 
Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir námsferðum og ferðalögum í skólastarfi.Vorferðir hafa verið hluti af fjöl-
breyttu starfi í Garðaskóla um langa hríð og einnig hefur skapast hefð fyrir námsferðum í einstaka náms-
greinum. 
 
Í ár fór stór hluti 8., 9. og 10. bekkja í skíðaferðalög á vegum Félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar. Í 8. bekk fóru 
nemendur þrjá daga í Bláfjöll og hinir árgangarnir til Akureyrar. Forráðamenn sóttu um leyfi frá skólasókn vegna 
skíðaferða. Ferðirnar voru vel heppnaðar og nemendur til fyrirmyndar. Þeir sem ekki fóru í skíðaferðir voru í 
hefðbundinni kennslu. Farið var í vorferðir að loknum samræmdum prófum og í byrjun júní. Ferð 8. bekkjar var 
til Þingvalla og að Úlfljótsvatni. Í  9. bekk var farið um Reykjanesskagann. Frábær þátttaka var í 8. bekk og úr 9. 
bekk fór 2/3 hluti árgangsins. Nemendur í 10. bekk fóru að venju í þriggja daga vorferð í Þórsmörk að loknum 
samræmdum prófum og þátttaka var sérlega góð. Sú vorferð var skipulögð og farin í  samráði við Félagsmið-
stöð Garðalundar. Vel tókst til í öllum árgöngum. Skoða þarf áfram ferðir á vegum skólans með það að leiðar-
ljósi að samkvæmt lögum um grunnskóla er óheimilt að taka gjald af nemendum vegna ferðalaga sem flokkast 
undir vettvangsnám. 
 
Markmiðum náð  
Deildarstjórar unnu með markmið fyrir skólaárið 2007-2008 með eftirfarandi hætti: Haldið var áfram að vinna að 
góðri skólasókn nemenda og ástundun og samskiptum skóla og forráðamanna. Umsjónarkennarinn var sem 
áður lykilaðili. Vinnuferli í skólasóknarmálum gafst áfram vel í þeim tilvikum þar sem ekki var um margþættan 
vanda nemenda að ræða. Ólögmætum fjarvistum fækkar enn miðað við höfðatölu. Seinkomum fækkar enn 
markvisst og hafa aldrei verið færri en í ár. Það virðist vera að festast í sessi að forráðamenn taki börn sín tíma-
bundið úr skóla til að fara til útlanda en leyfisbeiðnir voru ef eitthvað er fleiri á liðnu skólaári en áður. Erfitt virðist 
vera fyrir grunnskólann að sporna við þessu. Forráðamenn verða áfram hvattir til að draga úr leyfum á skólatíma 
og verða minntir á það að samhengi er á milli góðrar skólasóknar og góðs námsárangurs.  
 
Ákveðið var í samráði við fagstjóra að samræma betur kennsluáætlanir milli námsgreina, hafa þær sýnilegar t.d. 
á heimasíðu og leggja áherslu á að námsmat væri augljóst og aðgengilegt. Var það haft að leiðarljósi á haust- 
og vorönn en enn má gera betur. 
 
Skyndihjálparnámsskeið á vegum Rauða kross Íslands var haldið í annað sinn í 10. bekk á vorönn og er áhugi 
fyrir að slík námskeið festi sig í sessi í 10.bekk.  
 
Forvarnarverkefnið Marita var skipulagt og framkvæmt í 8. og 9.bekk en nýtt forvararnarverkefni á vegum 
Davíðs Bergman kynnt og haldið í 10. bekk og var mikil ánægja með þetta verkefni. 
 
Efni sameiginlegra foreldrafunda á haustönn var samræmt og endurskipulagt með hvern árgang í huga. 
 
Markmið næsta skólaárs 
• Setja saman áætlanir og undirbúa aðgerðir vegna nemenda þar sem skólasókn hefur verið  mjög slök og  

hefðbundnar aðgerðir skólans duga ekki til. 
• Auka gerð einstaklingsmiðaðra og aðlagaðra stundaskráa í þeim tilvikum þar sem vandi nemenda er marg-

þættur. 
• Halda áfram eftirfylgni vegna kennsluáætlana og námsmats í öllum námsgreinum og að þær verði kynntar 

og gerðar sýnilegri nemendum og forráðamönnum. 
• Vinna með fagstjórum að samsetningu enn fjölbreyttara námsmats í öllum árgöngum, draga úr vægi prófa 

og auka í staðinn vægi annars námsmats. 
• Vinna áfram að forvörnum í öllum árgöngum í samvinnu við félagasamtök og foreldraráð skólans. 
 
Við færum starfsfólki Garðaskóla þakkir fyrir gott samstarf á liðnu skólaári. 
 

 
Garðabæ í júní 2008 

Helga María Ólafsdóttir, deildarstjóri 8.bekkjar  
Rebekka Cordova, deildarstjóri 9. -10. bekkja  



 

Inngangur 
Skýrsla þessi er greinargerð um sérkennslu, stuðningskennslu og sjúkrakennslu í Garðaskóla veturinn 2007-
2008. Sérkennsla telst hér sú kennsla þar sem horfið er frá hefðbundinni kennsluáætlun árgangsins og 
nemanda kennt samkvæmt markmiðsbundinni einstaklingsáætlun. Stuðningskennsla er hér notað um kennslu 
þar sem „sérkennarar“ styðja nemendur við nám í almennum áföngum, oftast eru nemendur þá teknir út úr 
tímum eða eyður í stundaskrám þeirra nýttar. Sjúkrakennsla er þegar nemendum er kennt við sérstakar að-
stæður vegna tímabundinna veikinda þeirra. 
  
Yfirlit 
Í Garðaskóla er ferðakerfi notað til að stýra nemendum í nám við hæfi. Nemendur veljast í hrað-, mið- eða 
hægferð eftir námsárangri í kjarnagreinum (dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði). Nám í hverri ferð er hæfi-
lega erfitt fyrir viðkomandi nemendur en skilar þeim þó áfram til meiri þroska og þekkingar. Í öðrum náms-
greinum og öllum 8. bekk er venjulegt bekkjarkerfi notað og bekkir því getublandaðri. Ferðakerfið hentar vel 
nemendum með sérkennsluþarfir því nemendur með minnstan árangur í námi veljast þá saman og hægustu 
ferðirnar eru í mörgum tilfellum sérkennsluferðir og er þeim kennt samkvæmt bekkjar- eða einstaklings-
áætlunum. Færri nemendur eru í hverjum hópi. Greindarfarslega er það mjög breiður hópur sem er í hægustu 
ferðunum því þeir sem ekki leggja neitt á sig í námi eru þar þótt vel gefnir séu. Margir með litla greind sem 
leggja hart að sér í námi eru á hinn bóginn í mið- og jafnvel hraðferðum. Það er því í raun vinnuframlagið sem 
skipar mönnum í ferð en ekki greindarfar eða „námsgeta.“ Nemendur geta verið í mismunandi ferð í ólíkum 
greinum. Kerfið auðveldar að halda slökum nemendum í skólanum en getur stundum verið erfitt fyrir þá 
einstaklinga sem víkja mikið frá norminu í þroska. 
 
Sérstök afleiðing af þessu er að nemendur í öllum ferðum geta þurft stuðning til að vinna upp eða fá viðbóta-
aðstoð við ákveðin námsverkefni. Stuðningur við almennt nám fer að mestu fram í Námsveri. Það hefur haft 
mjög jákvæð áhrif á afstöðu nemenda til stuðningskennslunnar að í námsveri eru nemendur sem þekktir eru af 
því að vera klárir og duglegir. Jafnvel nemendur í flugferðum og framhaldsskólaáföngum fá stuðning í náms-
verinu. Það er að verða almenn afstaða að það sé allt í lagi að vera í námsverinu.   
 
Undanfarin ár hefur verið vísir að ferðakerfi í elstu bekkjum Hofsstaða- og Flataskóla. Þetta hefur einkum verið í 
stærðfræði og ensku. Allt gott er um það að segja en undirrituðum finnst ekki óeðlilegt í framhaldi af því að 
koma einnig upp ferðakerfi í 8. bekk Garðaskóla. Það er mörgum nemendum erfitt að koma aftur í getubland-
aðan hóp þar sem kennslan miðast við meðal nemandann eftir að hafa verið í mjög sérhæfðri stuðningsmiðaðri 
kennslu og eiga síðan að fara aftur í hægferð að ári.  
 
Starfsfólk 
Mikill fjöldi starfsmanna kom við sögu í sérkennslunni í vetur, eða alls 20 manns í misstóru starfshlutfalli. Allt frá 
fullri stöðu með yfirvinnu niður í 1 vikustund í sjúkrakennslu. 
 
  Kennarar:  tímar fag 
  Ólafur    10  stærðfræði  auk stjórnunarstarfa. 
  Kristinn   26  stærðfræði 
  Auður Edda   20  íslenska, heimanám, myndmennt 
  Steinunn     24  íslenska, íslenska fyrir nýbúa  
  Ingibjörg   30  íslenska, stærðfræði, sérdeild 
  Emine    4  íþróttir 
  Ólafur Ágúst   3  íþróttir 
  Magnús T   2  íþróttir 
  Kristján   2  heimilisfræði 
  María    4-6   danska/enska 

Ársskýrsla  
deildarstjóra sérkennslu 



 

  Meðferðarfulltrúar   Stöðuhlutfall 
  Guðný þroskaþjálfi sinnti Kristjáni    100% 
 
  Stuðningsfulltrúar: 
  Þórunn sinnti Kristjáni, 8. IG og 8. EE.   75% 
  Guðmunda sinnti Þórdísi, Eyþóri og 8. KS   75% 
  Guðlaug sinnti Þóri, Kristni og 8. MT   75% 
½ staða var ekki nýtt en tímarnir umreiknaðir í sérkennslutíma sem voru notaðir til upprifjunar fyrir 10. bekkinga 
fyrir samræmdu prófin. 
 
Um húsnæðið 
Sérkennslan hefur til umráða nokkurt svæði í norðurenda efri hæðar skólans. Um er að ræða tvær stórar stofur, 
tvær litlar auk vinnuherbergis fyrir sérkennara og skrifstofu/fundarherbergi fyrir deildarstjóra. Þetta var ríflegt og 
fór vel um starfsemina.   
 
Um nemendur 
Alls nutu 144 nemendur stuðnings- eða sérkennslu í vetur (118 í fyrra). 54 nemendur í 10. bekk voru ýmist í 
einstaklingskennslu eða mismiklum stuðningi í námsveri, allt frá einni stund upp í 35 stundir á viku.  41 nemandi 
í 9. bekk og 49 nemendur í 8. bekk nutu einnig þessarar þjónustu. Einn einhverfur nemandi var í skólanum í 
vetur og annaðist þroskaþjálfi starfið með hann eins og í fyrra. Hann fór allmikið út í almenna tíma í fögum þar 
sem kennslan var talin nýtast honum. Stærstur hluti nemenda hafði greiningu um vanda, allt frá flóknum 
greiningum um margar mismunandi fatlanir niður í „grun um dyslexíu.“ Mikill fjöldi nemenda með greiningu um 
náms-, tilfinninga- eða hegðunarvanda óskar ekki eftir stuðningi sérkennslunnar og stendur sig vel án hennar. 
Stefnan er að allir sem þurfa aðstoð geti fengið hana ef þeir óska þess.   
 
Um einstaka þætti sérkennslunnar í vetur 
Mestur mannafli var nýttur til að styðja við nám í íslensku og stærðfræði. Það var að mestu leyti unnið í Náms-
veri skólans þar sem allt að fjórir kennarar voru samtímis að störfum með upp í 6 nemendur hver. Námsverið er 
í allstórri kennslustofu og var sú þjónusta mjög vinsæl. Fjórir nemendur voru í sérnámsefni í íslensku í 10 bekk. 
Nokkrir tímar voru einnig í ensku og dönsku og einn hópur með fjórum nemendum var í sérkennslu í dönsku í 
allan vetur. 
 
Einn einhverfur nemandi var í skólanum, hann var bæði í einstaklingsmiðuðu námi í sérstofu með fáum öðrum 
og sótti tíma út í almenna bekki með stuðningi. Lítil „sérdeild“ var starfrækt í 8. bekk með fjórum nemendum. 
Þessir nemendur sóttu einnig tíma í almennum hópum en voru í sérdeildinni í íslensku og stærðfræði og til að-
stoðar við heimanám. Þeir unnu eftir einstaklingsnámskrám. 
 
Tveir nemendur í 9. bekk unnu eftir einstaklingsnámskrá í íslensku og stærðfræði. Hluti íslenskutíma hjá þeim 
fór í lestrarkennslu en stærðfræðin var að hluta til unnin úti í bekk.   
 
Sjúkrakennsla 
Tveir nemendur í 10. bekk voru um tíma ófærir um að koma í skólann vegna veikinda og fengu þeir sjúkra-
kennslu heima í nokkrar vikur. Þeir sem önnuðust hana voru flestir fagkennarar viðkomandi nemenda: 

 
Elena Einisdóttir    16 tímar 
Helga Ólafsdóttir    16 tímar 
Rebekka Cordova     6 tímar 
Guðmundur Einarsson  10 tímar 
Anna Ragnarsdóttir      6 tímar 
Ásta Sölvadóttir       4 tímar 
Kristinn Sigurbergsson    8 tímar 
Steinunn Njálsdóttir     2 tímar 



 

 
Stuðningsfulltrúar 
Þrír stuðningsfulltrúar voru við störf í skólanum í vetur. Störf þeirra haf breyst nokkuð. Stuðningsfulltrúar eru nú 
ekki bundnir ákveðnum nemendum nema hluta starfstíma síns en fylgja síðan tilteknum hópum þar sem þörf er 
fyrir aðstoð vegna hegðunarvandamála eða útbreiddra námsvandamála. Ánægja hefur verið með þessa 
þjónustu bæði hjá kennurum og nemendunum. Þessi framgangsmáti gerir auknar kröfur um fagkunnáttu 
stuðningsfulltrúanna. 
 
Greiningar    
GRP14: Deildarstjóri sérkennslu lagði fyrir skimunarprófið GRP14. Allir 9. bekkingar tóku prófið utan einn og 
fáeinir tóku einungis hluta af því. Ekki var elst við þá síðustu vegna upplýsinga frá íslenskukennurum þeirra um 
að staða þeirra væri án vafa í lagi. Allar niðurstöður voru færðar inn töflureikni. Fram kemur verulegur munur á 
frammistöðu í einstökum þáttum eins og vænta mátti. Alls var prófið lagt fyrir 136 nemendur. Meðal leshraði 9. 
bekkinga reyndist 609 atkvæði á 2 mínútum eða 368 orð á 2 mínútum. Við mat á líkindum fyrir lesblindu var 
stuðst við umskráningarfærni og færni í yfirborðsþáttum. 32 nemendur eða 24% töldust þurfa nánari athugun. 
Fyrir lágu upplýsingar um að 14 þeirra væru með greiningu og við nánari eftirgrennslan kom í ljós að svo var 
einnig um nokkra í viðbót. Logos lestrarprófið var lagt fyrir nokkra af þeim sem þá voru eftir en aðrir bíða 
greiningar.  
 
LOGOS greiningar: Logos greiningartækið var tekið í notkun á vormánuðum. Þetta er rafrænt lestrargreiningar-
tæki sem greinir stöðu nemenda og gefur leiðbeiningar um kennsluhætti fyrir viðkomandi nemanda í kjölfar 
greiningarinnar. Logos var lagt fyrir 17 nemendur, fjóra úr 10. bekk, fimm úr 9. bekk og átta úr 8. bekk. Af þeim 
reyndust 9 nemendur vera með dyslexíu og einn til viðbótar með alvarlegan lesvanda en aðrir voru með minni 
háttar vandamál í lestri. Þetta nýja tæki er mjög gott og er ástæða til að fagna tilkomu þess. Mikilvægt er að 
tryggja að fleiri sérkennarar við Garðaskóla taki námskeið um notkun tækisins þannig að hægt sé að nota það 
áfram í skólanum. Undirrituðum finnst þó að leggja þurfi kapp á að greina lestrarvanda á yngri stigum grunn-
skólans og vinna með vandamálin í kjölfarið.   
 
Sálfræðingur skólans lagði greinandi próf fyrir 29 nemendur skólans. Tíu nemendur úr 10. bekk, þrettán úr 9. 
bekk og sex úr 8. bekk. Í flestum tilfellum var um greiningu á almennum námshæfileikum að ræða ásamt grein-
ingu á geðástandi. Lestrargreining var hluti af greiningu tíu nemenda. Skilafundir voru haldnir með foreldrum og 
nemendum sjálfum. Eftirspurn eftir þessari þjónustu var mikil þegar leið á veturinn og urðu fáeinir að bíða næsta 
vetrar.  
 
Deildarstjóri sérkennslu lagði greinandi stærðfræðipróf fyrir tvo nemendur og reyndist hvorugur þeirra vera með 
dyscalkulíu, einungis var um að ræða slaka stöðu í stærðfræði. Unnin var áætlun í samráði við kennara við-
komandi til að reyna að ráða bót á því ástandi. 
 
Um séraðstæður í prófum 
Stór hluti af þeim nemendum sem sérkennslan  hafði afskipti af tók annarpróf í sérstökum stofum þar sem rýmri 
reglur giltu um próftíma. Ákveðið hefur verið að allir nemendur fái lengdan próftíma, þ.e. allir nemendur fá 60 
mínútur til að ljúka prófi sem eðlilegt er að ljúka á 40 mínútum. Það er hins vegar þegar prófið er of langt sem 
betra er að vera í sérstofu. Þar fá menn að ljúka prófinu þó langt sé liðið fram yfir próftíma, mönnum er einfald-
lega gefinn sá tími sem þeir þurfa. Auk nemenda í sérkennslu var nokkur hópur nemenda með greiningu um 
lesblindu eða einbeitingarvanda sem ekki naut neinnar sérkennslu sem fékk að vera í sérstofu í prófum. Einn 
nemandi sem á við mikla lestrar- og ritunarerfiðleika að etja var prófaður munnlega í tveim greinum. Þetta gaf 
góða raun og reyndist nemandinn hafa náð mestöllu innihaldi kennslu vetrarins þrátt fyrir mikla einbeitingarerfið-
leika til viðbótar við umræddan lestrarvanda. 
 
Um áherslur í stuðningi 
Í samræmi við lög um grunnskóla er reynt að hafa alla nemendur sem mest í almennum hópum. Einungis 
nemendur sem ekki teljast ná neinni námsframvindu í stórum hópum eru teknir út í sérkennslu. Viðbótar-
stuðningur við almenna kennslu er þá eðli málsins samkvæmt veittur eftir kennslu í almennum hópum. 



 

 
Um fundi og samstarf  
Vikulegir fagfundir voru haldnir með starfsfólki sérkennslunnar (deildarstjóri sérkennslu er einnig fagstjóri sér-
kennslu), einn fundur með sérkennurum, annar með meðferðarfulltrúum og sá þriðji með stuðningsfulltrúunum. 
Rætt var um nemendur og vinnu með þá, um framgang kennslu og um innritanir og útskriftir nemenda úr 
þjónustu. Einnig var rætt um starfsemina almennt og hvað betur mætti fara. Sérkennarar sækja einnig fagfundi í 
sínum greinum. Deildarstjórar árganga sátu suma af fagfundum sérkennslunnar síðari hluta ársins. Samkvæmt 
nýju skipuriti verða slíkir fundir að föstum lið í þverfaglegu samstarfi. Kynningarfundir þar sem væntanlegir ný-
nemar skólans eru kynntir voru haldnir að venju. Síðastliðinn vetur komu í fyrsta sinn nýir nemendur úr Sjá-
landsskóla. Námsráðgjafi var í samstarfi við deildarstjóra sérkennslu og mun svo verða í framtíðinni. Fundað var 
með foreldrum allra nemenda sem þurfa mikla sérkennslu bæði vor og haust og einnig allra foreldra sem 
óskuðu eftir slíkum fundi.   
 
Um nemendaverndarráð 
Deildarstjóri sérkennslu stýrir fundum nemendaverndarráðs í umboði skólastjóra. Þar eru rædd mál nemenda 
sem eiga í mestum vanda á hverjum tíma. Öll mál sem þar ber á góma eru eðli sínu samkvæmt trúnaðarmál en 
í vetur voru rædd málefni 29 nemenda. Unnið var eftir nýju skipurit fyrir nemendaverndarráð og um ferli barna-
verndarmála. 
 
Um áherslur næsta vetrar 
Ekki eru fyrirhugaðar miklar breytingar á starfseminni næsta vetur en sumt mun þó verða öðruvísi vegna 
breytinga á þörfum nemenda sem koma og fara. Starf stuðningsfulltrúa er að breytast nokkuð hér við skólann. 
Meira umburðarlyndi ríkir í kennarahópnum og meira skertir nemendur eru nú orðinn fastur hluti af nemendum 
skólans. Þetta kallar á að stuðningsfulltrúar sinni fleiri nemendum og að ef til vill verði fleiri nemendur sjálfbjarga 
í greinum þar sem stuðnings var þörf áður. Mjög góð reynsla hefur verið af því að stuðningsfulltrúar styðji við 
kennara þar sem hópar eru mikið getublandaðir. Þetta kallar á aukna fagþekkingu stuðningsfulltrúa og aukna 
sérkennsluþekkingu almennra kennara, en hefur virkað mjög vel í nokkrum tilfellum þar sem það hefur verið 
prófað.  
  
 
 

Garðabæ í júní 2008 
Ólafur Ólafsson, deildarstjóri sérkennslu 



 

Ársskýrsla  
fagstjóra í dönsku  

Kennarar í dönsku voru Bergljót Böðvarsdóttir, Hildur Ásta Viggósdóttir, María Hrafnsdóttir og Vigdís         
Thordersen.  
 
8. bekkur 
Kennarar: Bergljót: 1 hópur Hildur: 2 hópar Vigdís: 4 hópar 
Í 8. bekk er nemendum ekki skipt í ferðir eins og gert er í öðrum árgöngum. Það kom fljótlega í ljós á haustönn 
að töluverður getumunur var á nemendum í árganginum og margir nemendur höfðu þörf fyrir sérúrræði. Nýtt 
námsefni Tænk sem kom út hjá Námsgagnastofnun í september var að mati dönskukennara of erfitt sem 
byrjendaefni fyrir hópinn. Dönskukennarar í Garðaskóla leggja mikla áherslu á að nemendum líði vel í dönsku-
tímum og séu að fást við hluti sem þeir ráða við og því var byrjað á aðlöguðu námsefni sem kennarar hafa tekið 
saman. Stuttar lotur í byrjun með námsmati þar sem að langflestir nemendur standa sig vel leggja grundvöllinn 
að jákvæðu framhaldi að okkar mati. Nýja námsefnið var síðan tekið í notkun í janúar með góðum árangri. Efnið 
er áhugavert og fjölbreytt og þar gefst tækifæri til að velja verkefni við hæfi flestra. Jafnhliða námsefninu unnu 
nemendur fjölbreytt verkefni þar sem að reynir á alla færniþætti. Að loknum vorprófum var gert átak í hlustun 
sem lauk með hlustunarprófi og einnig unnu nemendur verkefni þar sem viðfangsefnið var fermingin. 
 
9. bekkur 
Kennarar: Bergljót: 2 hópar Hildur: 3 hópar María: 1 hópur 
Í upphafi haustannar var nemendum raðað í fjóra hraðferðarhópa, einn miðferðarhóp og var þá tekið mið af ár-
angri nemenda í 8. bekk. Að auki var einn fámennur hægferðarhópur í árganginum en þar eru nemendur með 
aðlagað námsefni. Það kom í ljós er líða tók á önnina að nokkrir nemendanna sem voru í miðferð réðu ekki við 
námsefnið. Ákveðið var að breyta hópnum í hægferð og færa nokkra af nemendunum yfir í hraðferðarhópana. 
Nýlegt námsefni Glimrende er notað í 9. bekk með þokkalegum árangri. Námsefnið er þó mistækt, byrjar vel og 
lokakaflarnir eru áhugaverðir en það dugar ekki til. Okkur vantar bitastæðara námsefni til að viðhalda áhuga 
nemenda. Nemendur unnu einnig nokkur einstaklings og paraverkefni, ýmist skriflega eða á tölvutæku formi. Að 
loknum vorprófum lásu nemendur smásögu og tóku lesskilningspróf að lestri loknum. Einnig var gert átak í ritun 
og hlustun sem lauk með hlustunarprófi. 
 
10. bekkur 
Kennarar: Bergljót: 2 hópar Hildur: 4 hópar Vigdís: 1 hópur 
Nemendum var raðað í hraðferð eða miðferð og var tekið mið af stöðu og árangri nemenda í 9. bekk. Að auki 
var einn hægferðarhópur í árganginum þar sem að nemendur voru með aðlagað námsefni. Námsefnið sem fyrst 
og fremst er unnið með í 10. bekk er Superdansk en að auki mótast kennslan alltaf töluvert af samræmdu 
prófunum. Mikil áhersla var lögð á að þjálfa hlustun og ritun en ritunarþátturinn hefur komið hvað verst út á sam-
ræmdum prófum undanfarin ár. Á haustönn unnu nemendur tölvuverkefni í paravinnu þar sem viðfangsefnið var 
að stofna veitingahús, gefa staðnum nafn, útbúa matseðla o.fl. Verkefninu lauk með glæsilegri kynningu á skjá-
varpa. Á vorönn sömdu nemendur ljóð eins og gert hefur verið nokkur undanfarin ár þar sem að tveir og tveir 
nemendur sömdu ljóð um ákveðið viðfangsefni. Afraksturinn voru mörg frábær ljóð sem að kynnt voru á glæsi-
legum veggspjöldum á skemmtikvöldi sem haldið var með nemendum og forráðamönnum þeirra. Að sam-
ræmdum prófum loknum var átak í dönsku talmáli sem lauk með munnlegum prófum. Nemendur undirbjuggu 
sig tveir og tveir saman og þurftu að skila handriti þegar mætt var til prófs. Eins og áður er sá dagur sem 
nemendur mæta í munnlegu prófin sérlega ánægjulegur fyrir kennara og að mínu mati einnig nemendur. Þeir 
mæta glaðir til leiks og það er ánægjulegt að kveðja þá á jákvæðum nótum. 
 
Námsmat og kennsluhættir 
Kennslustundir í dönsku eru fjórar á viku í öllum árgöngum. Kennt er í lotum og lýkur hverri lotu með einhverju 
námsmati sem gildir sem hluti af lokaeinkunn á hausti eða að vori. Loturnar eru mislangar en lengdin ræðst af 
viðfangsefni hverju sinni. Í 8. bekk byrjum við á stuttum lotum með afmörkuðu efni sem við teljum vænlegt til 
árangurs. Á kennsluáætlunum vor og haust má sjá helstu viðfangsefni og uppbyggingu hverrar lotu en kennslu-



 

áætlanir eru birtar á heimasíðu skólans. Sömu kennsluáætlanir gilda fyrir hraðferðir og miðferðir en sérstakar 
áætlanir eru gerðar fyrir hægferðarhópa í 9. og 10. bekk. Í síðustu lotu skólaársins sem hefst að loknum vor-
prófum vinna nemendur fjölbreytt verkefni sem gilda sem hluti af lokaeinkunn að vori. Í 10. bekk er námsmat á 
vorönn frábrugðið öðrum árgöngum á þann hátt að lokaeinkunn í dönsku að hausti gildir 30% af skólaeinkunn á 
vorönn.  

Við upphaf eða lok hverrar lotu er reynt að brjóta kennsluna upp með t.d. þemavinnu, tölvuverkefnum eða sýnd 
er dönsk kvikmynd og hefur það fyrirkomulag reynst ágætlega. Á vorönn var reynd sú nýbreytni að nemendur í 
9. og 10. bekk fengu það viðfangsefni að lesa heima danska smásögu. Áttu þeir að búa sér til glósur og gera 
persónulýsingar um sögupersónurnar um leið og sagan var lesin. Þegar nemendur tóku síðan lesskilningspróf 
úr sögunni máttu þeir hafa glósurnar sínar meðferðis. Það er skemmst frá því að segja að þeir nemendur sem 
höfðu lagt vinnu í glósurnar stóðu sig með stakri prýði, aðrir ekki.  

Við höfum ekki farið þá leið að gera vikuáætlanir en höfum hins vegar í vaxandi mæli reynt að auka upplýsinga-
streymi til foreldra með því að senda póst með góðum fyrirvara þegar kemur að lotuskiptum/námsmati eða verk-
efnaskilum.  
 
Námsárangur 
Eins og áður hefur komið fram er töluverður getumunur á þeim nemendum sem hófu nám í 8. bekk í haust. 
Margir nemendur þarfnast mikillar aðstoðar en svo eru líka margir afburða nemendur í árganginum. Ef litið er til 
baka erum við sáttar við hvernig  til tókst, nemendur voru langflestir mjög jákvæðir gagnvart dönskukennslunni 
og uppskáru í samræmi við það. Það er þó ljóst að þörf er á stuðningi í auknum mæli þegar róðurinn herðist í 9. 
bekk. 

Á kennsluárinu skiptist 9. bekkurinn í hraðferðir (hrað/mið) og 2. hægferðir. Í ljós kom að töluverður getumunur 
var á nemendum í hraðferðunum og munu því nokkrir af þeim nemendum verða í miðferðum á næsta kennslu-
ári. Í 10. bekk gekk kennslan ágætlega í flestum hópum. En eins og undanfarin ár eru alltaf brögð að því að erfitt 
reynist að halda nemendum að verki og á það einkum við drengi í miðferðum. Áhugi er takmarkaður og reynist 
mörgum erfitt að halda út 80 mínútna kennslustund en flestir hópar hafa tvær samfelldar kennslustundir einu 
sinni í viku. Reynst hefur vel að fara með þessa hópa í tölvuver en því miður er ekki hægt að stóla á að verið sé 
laust þegar hentar. Það reyndist t.d. erfitt að komast að í lok vorannar þar sem að tölvuverið var bókað nánast 
alla tíma fyrir ákveðnar námsgreinar. Einnig hefur gefist vel að sýna búta úr dönskum kvikmyndum þegar á-
hugaleysi gerir vart við sig hjá nemendum og auðvelda skjávarpar í kennslustofum kvikmyndasýningar til muna. 

Eins og ég gat um í síðustu ársskýrslu hafa dönskukennarar mikinn áhuga á að nýta glæsilegt tölvuver skólans 
til kennslu og voru unnin mörg ágæt verkefni með 9. og 10. bekk á skólaárinu. Sem fyrr er draumastaðan sú að 
hver bekkur hafi aðgang að tölvustofu eina kennslustund í viku. Þetta á ekki síst við miðferðir og hægferðir en 
reynslan hefur sýnt að nemendur í þessum hópum sem oft reynist erfitt að halda að verki eru mjög jákvæðir við 
vinnu sína þegar verkefnin eru unnin á tölvutæku formi. Það dregur ekki úr áhuga okkar kennaranna að á hausti 
komandi er von á mjög áhugaverðu dönskuefni sem vinna skal á tölvutæku formi. 

Árangur á samræmdum prófum í 10. bekk í dönsku var ágætur ef tekið er mið af útkomu á landsvísu. Niður-
stöður prófanna voru þó á margan hátt sérstakar. Margir af framúrskarandi nemendum voru að fá lægri ein-
kunnir en vænta mátti en hins vegar voru nemendur sem ekki hafa staðið sig sem skildi að fá hærri einkunnir en 
búist var við. Hvort þetta tengist á einhvern hátt uppbyggingu prófsins skal ósagt látið.  

Námsefni 
Námsgagnastofnun hefur staðið sig nokkuð vel á síðustu árum hvað varðar útgáfu á dönsku námsefni. Í haust 
kom út nýtt námsefni Tænk fyrir 8. bekkinn og líst okkur mjög vel á það. Þegar við fáum svona gott námsefni í 
hendurnar verða augljósir vankantar á því efni sem fyrir er. Á ég þá sérstaklega við Glimrende, efni 9. bekkjar, 
en það vantar mikið upp á að efnið sé nægilega áhugavert fyrir nemendur. Superdansk, námsefni 10. bekkjar, 
er komið nokkuð til ára sinna en hefur betur staðist tímans tönn. Sem fyrr höfum við notað töluvert af námsefni 
sem kennarar útbúa til að brúa það bil sem vantar. Námsgagnastofnun hefur látið þau boð út ganga að von sé á 
nýju gagnvirku efni sem taki mið af markmiðum aðalnámskrár í dönsku fyrir alla aldurshópa og væntum við góðs 
af því. 



 

 
Vinnuaðstaða, tækjabúnaður ofl. 
Vinnuaðstaða hefur batnað verulega hjá dönskudeildinni. Haustið 2006 fékk deildin, ásamt enskudeildinni, afnot 
af rúmgóðu vinnuherbergi. Okkur til mikillar ánægju var ljósritunarvél til staðar í herberginu en því miður stóð 
vélin ekki undir væntingum, reyndist hinn mesti gallagripur. Það er von mín að ráðin verði bót á því fyrir næstu 
önn. Með tilkomu skjávarpa í kennslustofum hefur orðið mikil breyting til bóta og auðveldar bæði sýningar á 
ýmsu efni og gerir kynningar nemenda á efni áhugaverðari. Enn og aftur ítreka ég mikilvægi þess að hafa góð 
hljómflutningstæki í kennslustofum, ekki síst þar sem kennd eru tungumál en þar skortir nokkuð á. 

Dönskudeildin ræður orðið yfir góðu safni af dönsk-íslenskum orðabókum en enn vantar okkur íslensk-danskar 
orðabækur sem ræðst fyrst og fremst af því að þær hafa ekki verið fáanlegar. Vilyrði fékkst á árinu til að kaupa 
nokkur bekkjarsett af léttlestrarbókum í dönsku. Því miður er lítið úrval af bókum í boði og var því aðeins keypt 
eitt sett að sinni.  

Að lokum 
Þegar litið er til baka má segja að haustönnin hafi verið löng og ströng. Vorönnin var að sumu leyti erfið en þó á 
annan hátt. Margt varð til þess að önnin var mjög sundurslitin og oft á tíðum reyndist erfitt að koma fyrir náms-
mati. Þrátt fyrir vetrarfrí nemenda og skíðaferð á vegum félagsmiðstöðvar skólans tóku margir nemendur sér 
auka frídaga sem hafði þau áhrif að oft voru margir þeirra fjarverandi þegar lögð voru fyrir próf eða þegar átti að 
skila verkefnum. Mikil vinna felst í því að gefa nemendum kost á því að taka prófin seinna. Því gripum við 
dönskukennarar til þess ráðs að gefa þeim nemendum sem ekki höfðu lokið prófum/könnunum á önninni tæki-
færi til ljúka þeim ákveðinn dag í apríl. Sent var bréf heim til nemenda og forráðamanna þeirra þar sem þetta var 
kynnt. Þetta gekk vonum framar og skiluðu lang flestir nemendur sér og luku því sem ólokið var.  

Vinna með nemendum að loknum vorprófum og samræmdum prófum gekk að flestu leyti vel í 8. og 9. bekk en 
gekk ekki eins vel með 10. bekkinn og oft áður. Hér höfðu ýmsir þættir áhrif m.a. var ýmislegt í skipulagi frá 
skólans hendi sem var þess valdandi að erfiðara var að halda utan um vinnu nemenda þetta árið. Einnig fóru 
margir nemendur í leyfi áður en skóla lauk og fór töluverður tími kennara í að prófa þessa nemendur utan 
hefðbundins tíma. 

Ef tekið er mið af þeirri þörf sem við blasir á næsta ári er mjög mikilvægt að námsver geti boðið nemendum upp 
á aðstoð í dönsku. Það er ljóst að einn kennari kemst ekki yfir að aðstoða marga nemendur með sérþarfir í stór-
um bekkjardeildum. Eins mikilvægt og það er að koma til móts við nemendur með sértæk vandamál er ekki 
síður mikilvægt að kennari geti sinnt þeim nemendum sem hafa getu og vilja til að áorka miklu.  

Innra starf í dönskudeildinni gekk prýðlega í alla staði. Fagfundir voru haldnir flesta þriðjudaga og hittust 
kennarar oft þess utan til að ræða málefni deildarinnar. Starfið er í föstum skorðum, við eigum góðan verkefna-
banka og vinnuaðstæður eru góðar. Síðast en ekki síst eru áhugasamir kennarar í dönskudeildinni sem vilja veg 
dönskunnar sem mestan. 

 

Garðabæ í júní 2008 
Bergljót Böðvarsdóttir, fagstjóri í dönsku 

 
 



 

Ársskýrsla 
fagstjóra í ensku 

Enskukennarar skólans voru þeir sömu og undanfarin ár eða þau Anna Eyvör Ragnarsdóttir, Halla Thorlacius og Sigurður 
Stefán Haraldsson. Það skiptir miklu að deildin hefur á að skipa samhentum og reyndum kennurum því það auðveldar allt 
starf og innra skipulag deildarinnar. Starfið í vetur var með hefðbundnum hætti þó alltaf séu einhverjar breytingar í því 
augnamiði að gera betur. Aðalmarkmið þessa starfsárs var að auka lestur í öllum árgöngum því lestur á hinu erlenda máli 
styrkir tilfinningu fyrir málkerfinu, eykur skilning og dýpkar orðaforðkunnáttu lesandans. Ein kennslustund á viku var 
tileinkuð lestri bóka, ýmist að eigin vali eða kennarans. Nemendur fylltu svo út staðlaðar bókaskýrslur að lestri loknum eða 
skrifuðu ritgerðir. Almennt gekk þetta fyrirkomulag nokkuð vel þó að reynslan sýni að við þurfum aðeins að betrumbæta 
skýrsluformið og hafa ákveðnari tímamörk á skilum verkefna t.d ákveðinn skiladag í lok haust og vorannar fyrir þá sem voru 
fjarverandi eða einfaldlega gleymdu að skila. Ýmsar leiðir til að auka orðaforða nemenda og ýta undir virka notkun tungu-
málsins voru einnig farnar. Oftar en ekki  voru slík verkefni unnin í tölvuveri skólans og ýmist skilað munnlega eða skriflega. 
Þessi verkefni eru ekki aðeins tilbreyting frá  námsbókunum heldur mikilvægur hluti af því að nemendur noti ensku á eigin 
forsendum og  getu sem er auðvitað það sem nám í tungumálum gengur út á.  
 
10. bekkur 
Sé mark takandi á niðurstöðum samræmdra prófa getum við ekki annað en verið ánægð með árangur nemenda okkar en 
meðaltal skólans í ensku þetta árið var 0,5 yfir Reykjavík og Suðvestur kjördæmi. Á landsvísu hlaut enginn nemandi 
einkunnina 10,0 en meðal þeirra 14 sem fengu 9,5 var einn úr Garðaskóla. Samræmd próf eru engan veginn algildur mæli-
kvarði  og eiga heldur ekki að vera það samkvæmt núgildandi námskrá. Skólaeinkunn byggir á mun víðfeðmari grunni og 
hluti af þeirri einkunn eru munnleg próf sem hingað til hafa verið á dagskrá í byrjun júní. Það verður að segjast eins og er 
að það gengur alls ekki upp að hafa þessi próf svona seint á skólaárinu bæði sökum þess að margir nemendur og foreldrar 
virðast líta svo á að eftir að samræmdum prófum lýkur þá sé skólastarf að mestu leyti dútl til að halda nemendum innan-
dyra og að sumarleyfistími margra byrjar í seinni hluta maí og eðlilega vilja fjölskyldur nýta sér það. Mat á munnlegri færni 
nemenda er eðlilegur hluti af námsmati en reynslan sýnir að við verðum að hafa þessi próf fyrr og best væri ef ensku-
kennarar skólans fengju einn dag t.d. í apríl til að meta færni nemenda á þessu sviði. Til að svo megi verða þarf að gera 
ráð fyrir þessum prófum á skóladagatali fyrr á skólaárinu. Þetta er einfaldlega spurning um skipulag og skóladagatal Garða-
bæjar þarf ekki síður að taka tillit til þarfa nemenda á efri stigum grunnskóla en t.d. þeirra sem eru á leikskólum bæjarins.   
 
Í vetur var boðið upp á hægferð, mið/hraðferð og fjölbrautaáfanga í ensku. Það er ákaflega bagalegt að ekki skuli vera 
hægt að vera með fleiri en þrjár ferðir í einstaka greinum því það að blanda saman mið- og hraðferð reyndist hvorki vel fyrir 
nemendur né kennara. Ferðakerfið hefur sannað sig fyrir löngu og yfirvöld bæjarins hljóta að geta styrkt þetta fyrirkomulag 
frekar þannig að hægt sé að raða nemendum í hægferð, miðferð, hraðferð og fjölbrautaáfanga.  
 
Undanfarin ár hefur nemendum sem hafa tekið svokallaða flugferð í ensku í 9. bekk verið boðið upp á að ljúka námi í ensku 
103 í 10. bekk í samvinnu við FG. Þeir sem ná tilskyldum árangri hafa þá fengið þennan áfanga metinn ef þeir sækja um 
inngöngu í FG og æ fleiri framhaldsskólar meta þennan áfanga til eininga. Nú í ár var ákveðið að bjóða nemendum að taka 
einnig ensku 203 samkvæmt sama kerfi og er í FG þ.e. 6 kennslustundir á viku fyrir áramót í áfanganum 103 og jafnmargar 
stundir í 203 á vorönn. Lokaprófin í báðum áföngum voru frá FG með smávægilegum breytingum þó. Í upphafi voru ensku-
kennarar frekar efins um ágæti þessarar tilraunar þar sem okkur fannst svolítill fljótfærnisbragur á framkvæmd og undir-
búningi. En það verður að segjast eins og er að þetta gekk vel að því undanskyldu að eftir áramót ákvað hluti nemenda 
með samþykki foreldra sinna að hætta við að taka ensku 203 þar sem þeir hefðu svo mikið að gera. Sama var upp á 
teningnum í öðrum greinum sem buðu upp á 203 áfanga. Það er athyglisvert að enginn af nemendum 9. bekkjar sem 
byrjuðu í ensku 103 í haust var í þessum hópi og allir náðu þeir frábærum árangri þrátt fyrir að mörg þeirra væru einnig í 
slíkum áföngum í öðrum greinum. Á vorönn var lögð áhersla á markvissari tileinkun orðaforða og skapandi ritunarverkefni  í 
ensku 203 t.d skrifuðu nemendur handrit út frá bók sem þeir lásu og skiluðu inn nokkurs konar stuttmynd. Nemendur gerðu 
einnig ferðabæklinga um land að eigin vali og gáfu út tímarit. Almenn ánægja var með þessa tegund verkefna og verður 
þeim fjölgað á næsta skólaári. Í heild má segja að fjölbrautaáfangarnir hafi gengið vel og munu án efa takast enn betur 
næsta vetur þar sem nú er komin reynsla á kennsluefnið. 
 
9. bekkur  
Boðið var upp á nám í miðferð, hraðferð og flugferð. Allir nemendur í flugferð tóku samræmt próf í ensku og þó meðaltal 
hópsins hafi verið 7,9 sem hlýtur að teljast harla gott ættu nokkrir þeirra að taka prófið aftur næsta vor til að ná betri árangri. 
Nokkrir nemendur sem höfðu tekið námsefni 9. bekkjar í fyrra sátu í tímum með 10. bekk, tóku samræmt próf og luku því 
og grunnskólaprófi með góðum árangri. Í heildina gekk starfið vel í 9. bekk þó auðvitað sé alltaf einhver hópur nemenda 
sem þarf að taka sig á ef þeir vilja ná viðunandi árangri við lok grunnskóla næsta ár.  
 



 

8. bekkur 
Almennt hafa nemendur árgangsins ágætan skilning á töluðu máli og flestir geta bjargað sér. En í ljósi 3-4 ára formlegs 
náms í ensku, kom það á óvart hve kunnátta í ýmsum grunnþáttum málkerfisins var ábótavant hjá stórum hópi nemenda. 
Ekki bætti úr skák að í ár gat skólinn ekki boðið upp á aðstoð við heimanám eða aukatíma í námsveri skólans fyrir þennan 
nemendahóp þrátt fyrir beiðni þeirra og forráðamanna um slík úrræði. En enskudeild skólans getur verið ánægð með 
hversu góðum framförum margir þessara nemenda tóku sem sýnir og sannar það sem  tungumálakennarar og fræðimenn 
hafa ítrekað bent á að það skipti miklu að hafa menntaða tungumálakennara til að kenna erlend mál. Því miður getur ferða-
kerfið ekki enn komið fyllilega til móts við þarfir þeirra sem eiga í basli með enskunámið þar sem einungis er hægt að bjóða 
upp á þrjár ferðir í einstaka námsgreinum.  
 
Samantekt 
Nemendur í Garðaskóla eru það vel í sveit settir að við skólann starfa sérmenntaðir, reyndir og samhentir enskukennarar 
sem hafa metnað fyrir sína hönd og nemenda sinna. Innra starf deildarinnar er ávallt  endurskoðað í ljósi reynslunnar með 
það að leiðarljósi að bæta það sem betur má fara enda myndum við trúlega deyja úr leiðindum eða brenna út faglega ef við 
værum að gera það sama ár eftir ár. Eins og komið hefur fram erum við tiltölulega sátt við starfið sl. skólaár en í megin-
dráttum er það sem betur má fara eftirfarandi: 
 

• að bókasafn skólans geti boðið upp á fjölbreytilegt úrval bóka og þó að nokkuð hafi áunnist í þeim efnum 
er ljóst að það þarf verulega að auka fjárveitingu til safnsins til að svo megi verða. Lestur er trúlega ein-
faldasta og ódýrasta leiðin til að tileinka sér tungumál, ekki síst þau sem nemendur hafa nokkra þekkingu 
á. Það er ekki nóg að bærinn hafi metnaðarfulla lestrarstefnu, henni verður líka að fylgja aukið fjármagn. 

• að nemendum í öllum árgöngum standi til boða aðstoð við heimanám/aukatíma á þeim tíma dagsins að 
þeir séu ekki orðnir of þreyttir til að nýta sér þá.  

• að námsver skólans geti sinnt þeim nemendum sem standa hvað verst að vígi í ensku í öllum árgöngum 
og best væri að menntaður enskukennari tæki að sér þessa kennslu. 

• að ferðakerfið verði endurbætt með það að markmiði að nemendur geti valið um hægferð, miðferð, hrað-
ferð og fjölbrautaáfanga í samræmi við kunnáttu hvers og eins því það er trúlega besta leiðin í 
einstaklingsmiðari kennslu. Ekki væri verra að ferðakerfið væri líka í 8. bekk. 

 
Að lokum vilja enskukennarar þakka gott  og ánægjulegt samstarf við skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og deildarstýrur. Það 
vill oft gleymast í umræðum um skólamál að breytingar til batnaðar og gott skólastarf er líka undir góðum stjórnendum 
komið. 
 

 
 

Garðabæ í júní 2008  
Halla Thorlacius, fagstjóri í ensku 



 

Árskýrsla fagstjóra  
í textílmennt og smíði  

Kennarar: Guðrún Björk Einarsdóttir, fatahönnun og textílmennt. Jóhann Örn Héðinsson, hönnun og smíði. 
Kennslustundafjöldi: Tvær stundir á viku hjá öllum árgöngum. Í 8. bekk var kennt hálfan veturinn en í 9. og 10. 
bekk allt skólaárið. 
 
Námsmat i textílmennt og fatahönnun 
Við námsmat í textílmennt og fatahönnun eru þættir eins og vinnusemi, vandvirkni, sjálfstæði í vinnubrögðum, 
sköpunarhæfileiki, áhugi, umgengni um tæki og búnað og verkefnin sjálf metin til einkunnar. Það sem hefur þó 
mest að segja um það hvernig nemandi uppsker er hvernig hann nýtir kennslustundirnar. 
   8. bekkur:  70% verkefnin 
   15% verklegt próf í grunnatriðum 
   15%  skriflegt próf aðallega í vefjarefnisfræði 
   9. bekkur:  80% verkefnin 
   10% verklegt próf 
   10% vinnubók með æfingum, sniðum og hugmyndavinnu  
 10. bekkur:  65% verkefnin 
   10% skriflegt próf 
   15% vinnubók með sniðum, prufum og hugmyndavinnu 
   10% lokaverkefni 
   
Við námsmat í smíði er gefið fyrir verkefnin, en inn í heildarmatið fléttast þættir eins og frumkvæði, vinnusemi, 
almennur skilningur, sjálfstæði og umgengni. 
 8., 9. og 10. bekkur: 
   60% verkefnin 
   20% vinnubók  
   20% vinnusemi í tímum 
 
Í 10. bekk er gefin árseinkunn í smíði og fatahönnun og gildir haustönn helming á móti vorönn.  
 
Meðaltöl einkunna  
 Textílmennt og fatahönnun eru: 
     8. bekkur:  7,5 
     9. bekkur:  7,9 
   10. bekkur:  7,9 
 Hönnun og smíði: 
     8. bekkur:  7.3 
     9. bekkur:  8.2 
   10. bekkur:  7,9 
 
Starfið í textílmennt og fatahönnun 
Haustið hefst  á upprifjunarverkefnum þar sem farið er yfir notkun á tækjum og búnaði í þeim tilgangi að gera 
nemendur sem mest sjálfbjarga. Að því búnu tekur verkefnavinnan við með verkefnum sem nemendur hafa 
nokkuð frjálst val um útfærslu á. Eru þeir hvattir til að koma með hugmyndir og fá aðstoð við útfærslur. Hægt er 
að velja styttri og lengri leiðir eftir getu.    
 
Stíll fatahönnunarkeppni grunnskólanna var á haustönn og var þema keppninnar íslenskar þjóðsögur. Íslensku-
kennarar aðstoðuðu við að finna sögur sem urðu kveikjur að þeim búningum sem unnir voru. Gagn og gaman 
dagarnir nýttust vel við undirbúning keppninnar og voru 8 hópar sem tóku þátt í forkeppni innan skólans sem 
haldin var í Garðalundi. Eitt lið fór síðan áfram í lokakeppnina. 
 



 

Á vorönn var kennurum Garðaskóla boðið í heimsókn í Fjölbrautaskólann í Garðabæ. Horft var til framtíðar og 
rædd ýmis sameiginleg mál.  
 
Listadagar voru í Garðabæ í apríl. Ákveðið var að senda forráðamönnum boðskort á opið hús í skólanum. Þar 
var boðið upp á  tónlistaratriði, myndlist, textílverkefni, leir og glerverk og smíðisgripi. Fólki var boðið upp á 
kaffi og meðlæti sem heimilisfræðin sá um. Talsverður fjöldi nemenda, foreldra og ættingja sótti sýninguna. Í 
tilefni listadaga gerðu nemendur 8. bekkjar í textílmennt tauþrykks veggteppi með Ólympíutáknum sem hangir 
í stigagangi skólans. Nemendur í fatahönnun sjá um tískusýningu á árshátíð og leggja mikið á sig til að gera 
sýninguna glæsilega.  
 
Starfið í smíði: 
Afrakstur  í smíði í 8. bekk var nokkuð misjafn eftir einstaklingum. Það reyndist erfitt að fá suma af yngstu 
nemendunum til að hanna sjálfir. Breytt tilhögun stendur til næsta vetur og óhjákvæmilegt að taka upp meiri 
stýringu. Ætlunin er að nemendur geti valið úr 10-15 stykkjum og út frá því  breytt og hannað sitt verkefni. 
Vonast er til að þannig fáist nemendur til að vinna veglegri verkefni og betri útkoma náist. Í 9. bekkjar valinu 
gekk mun betur að fá nemendur til að hanna og sýna þau strax meira sjálfstæði í verkefnavali og vinnu-
brögðum, nýta sér myndir úr blöðum og breyta og útfæra. Einnig nota þeir smíðasíðu Garðaskóla. 
 
Skartgripagerð var aðallega í valhópnum smíði fyrir stúlkur. Ekki verður þó sér stúlknahópur næsta vetur 
heldur hugsanlega boðið upp á styttri valnámskeið. Sem stendur eru þrjú mótorhjól í stofunni og er verið að 
gera þau upp.    
 
Tillögur til úrbóta í textílmennt og smíði: 
Næsta vetur verður sú nýbreytni að nemendur 9. bekkjar geta valið að taka textílmennt 9. bekkjar og fata-
hönnun 10. bekkjar saman með það í huga að velja fyrsta framhaldsskólaáfangann í textíl- og fatahönnun 
(THL 103 áfangann) í 10. bekk. Með þessu móti er verið að gera nemendum sem hugsanlega velja listnáms-
braut kleift að hefja sitt nám í grunnskóla en hingað til hefur það aðeins staðið til boða í bóknámsgreinum og 
það gjarnan á kostnað list- og verkgreina vegna færri tíma fyrir val. Síðastliðinn vetur þurftu nokkrir nemendur 
að draga sitt val til baka þar sem bóknámið jókst vegna aukins framboðs á bóklegum framhaldskólaáföngum. 
Vonandi verður áherslan meiri á verkgreinar nú þegar verið er að fækka samræmdum prófum. 
 
Lokaorð: 
Samvinna milli verkgreinakennara hefur verið mikil aðallega í kringum listadaga þar sem við settum upp sýn-
ingu. Á haustönn fóru myndmennta- og textílkennari á mjög gagnlegt námskeið í tauþrykki.  
 
Verulega þarf að  huga að endurnýjun á tækjum og búnaði í smíðastofu, aðallega dýrari hlutum eins og renni-
bekkjum, hjólsög og bandsög. Þessi tæki eru jafn gömul skólanum og erfitt og jafnvel ógerlegt að  útvega vara-
hluti. Jóhann hefur reynt að sinna lágmarks viðhaldi því enginn tekur lengur að sér að gera við þessi tæki. Það 
þyrfti að koma upp betri aðstöðu fyrir rafsuðutæki sem notuð eru við málmsmíðina en hún er frekar vaxandi 
þáttur í kennslunni. 
 
Í nýrri menntastefnu er talað um að efla þurfi list- og verkmenntun á öllum skólastigum. Við list- og verkgreina-
kennarar þurfum að vera dugleg að tileinka okkur faglegar nýjungar, fara á námskeið og endurskoða og þróa 
kennsluna frá ári til árs. Mikilvægt er að hafa í huga að nemendur læra með því að gera og forsendan er að 
þeim líði vel og hafi trú á eigin getu. Við útskrift 10. bekkjar hlutu átta nemendur verðlaun fyrir frábæran ár-
angur og framfarir í verklegum greinum.  
 
 

Garðabæ í júní 2008   
Guðrún Björk Einarsdóttir,  

fagstjóri í textílmennt og smíði  



 

Kennarar: Kristján Rafn, heimilisfræði 8. bekk, valáfangar í 9. og 10. bekk. Margrét, heimilisfræði 8. bekk, val-
áfangi í 9. bekk. 
 
Kennsluefni: 
   8. bekkur: Heimilisfræði II ásamt bóklegum verkefnum og uppskriftum. Flestar uppskriftir frá kennara. 
   9. bekkur: Verkefni og uppskriftir frá kennara. 
 10. bekkur: Verkefni og uppskriftir frá kennara. 
 
Kennslustundafjöldi: 
  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: 
   8. bekkur: Símat, hver tími metinn = 70%, verkefnabók = 30%. 
   9. bekkur: Símat, hver tími metinn = 100%. 
 10. bekkur: Símat, hver tími metinn = 70%, lokaverkefni = 30%. 
 
Starfið í vetur: 
Haustönnin hófst eins og venjulega með nákvæmri umfjöllun og yfirferð á vinnusvæði, áhöldum og tækjum, 
vinnu og hreinlætisreglum, 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 ca. fjórða hvern tíma.  
 
Kennsla í heimilisfræði og matreiðsluvali hefur gengið vel í vetur. Nemendur eru flest allir mjög áhugasamir, 
skemmtilegir og glaðir og hafa auðsjáanlega mjög gaman og gott af að vinna við að skapa og búa til það sem 
hægt er að borða. 
 
Hjá okkur eru það ýmsar mataruppskriftir, aðallega kjötréttir, of sjaldan fiskréttir, oft brauð og kökur, eitthvað 
sem hægt er að borða og njóta þegar settu marki hefur verið náð. Sumir nemendur eru ansi áfjáðir í að búa til 
eitthvað sætt, en því er stjórnað af kennurum og bent á óhollustu sykurs og að mikilvægt sé að borða fjölbreytt 
fæði. Þessi verklegu verkefni eru mikilvægur hluti skólastarfsins þar sem tækifæri gefst til að hvíla sig smá 
stund á bókunum en um leið læra aðra mikilvæga hluti sem nýtast vel allt lífið. 
 
Verklegt: 
Í verklegu námi reynir mjög á hæfni, sjálfstæði, skipulag og samvinnu nemenda sem getur gengið misjafnlega, 
sérstaklega við þrif og frágang. Oftast gengur samvinnan vel eða nokkuð vel, sem skiptir miklu máli svo sett 
markmið náist og þó sérstaklega hjá 9. bekk þar sem einungis eru tvær samliggjandi kennslustundir.  
 
Markmiðið í verklegu verkefnunum er að undirbúa-elda-borða og ganga frá vinnusvæðinu áður en næsti hópur 
mætir. Verður stundin á milli hópa þá oft ansi lítil og svolítið stressuð fyrir kennarana því undirbúa þarf stofuna 
fyrir næsta hóp sem getur verið annar árgangur með önnur verkefni. Af þessum sökum verður viðvera 
kennarans í kennslustofunni oftast stanslaus, án hlés og samneytis við aðra kennara og starfsmenn skólans 
sem er miður. 
 
Bóklegt: 
Bókleg verkefnavinna er svo til eingöngu í 8. bekk. Enn erum við að bíða eftir nýju bóklegu efni til kennslu 
sem er mjög tímabært og ég bara skil ekki af hverju ekkert gengur ár eftir ár. 

Ársskýrsla fagstjóra  
í heimilisfræði  



 

Gagn og gaman: 
Ég tel að gagn og gaman vikan lífgi svo um munar upp á skólalífið. Mætti hafa fleiri slíkar, haust og vor. Þetta er 
mjög góð leið til að brjóta upp skólastarfið, þar sem nemendur og starfsmenn fá tækifæri til að kynnast nýjum/
öðrum spennandi hlutum eða verkefnum. 
 
Þrif: 
Þrif eru allt of mikið á herðum kennarans og fer mikill tími í þrif þegar kennslu er lokið á daginn. Mikilvægt er að 
skoða nánar hvernig þrifum verður háttað á komandi vetri og fara nánar yfir starfslýsingar kennara og starfs-
manna sem sjá um þrif. 
 
Framtíðarsýn: 
Rólega gengur að skapa heimasíðu fyrir heimilisfræði og þarf ég að taka mig á og bæta úr því. Gaman væri að 
koma á þverfaglegu samstarfi með öðrum greinum sem 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 má kennsluefni af DVD/VHS, tengt heimili, heimilishaldi, hreinlæti, matvælavinnslu og matreiðslu. 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. 
 
Ein hugmynd er að vera með námskeið í hleðslu úr torfi og grjóti. Ég veit að einhver þekking á þess háttar er 
innan veggja skólans. Á svona námskeiði mætti t.d. hlaða skjólvegg fyrir framan heimilisfræðistofuna, á grasinu 
sem annars er ekkert notað. Þar má vera með aðstöðu til þess að elda/baka úti ásamt bekkjum og borðum til að 
snæða við. 
 
Nú þegar búið er að byggja nýtt mötuneyti fyrir nemendur er gullið tækifæri að tengja saman atvinnulíf og 
kennslu t.d. í 9. og 10. bekk. Þetta gæti verið hluti af valáfanga eða nýr valáfangi (verknám). Ég veit samkvæmt 
fyrri reynslu að nemendur kunna svo sannarlega að meta slíka tengingu, hafa gaman af og finnst slíkt 
spennandi og skemmtilegt. Þar gætu nemendur komið sínum hugmyndum á framfæri í vali á réttum, að sjálfs-
ögðu heilsusamlegt. Mjög mikilvægt er að nemendur séu með í skipulagi skólans, þeir eru svo frjóir og skapandi 
og eru jú okkar kúnnahópur. 
 
Endurnýjun og úrbætur: 
Endurnýja þarf eitthvað smávægilegt af handverkfærum. Þetta á sérstaklega við um potta, pönnur og eitthvað af 
smærri handverkfærum sem kosta ekki mjög mikið. Þetta skoða ég í haust. 
 
Kennslubækur eru orðnar slitnar og lúnar og er endurnýjun óhjákvæmileg. Athuga og skoða þarf nýtt kennslu-
efni sem er enn þá í mótun að ég held. Þetta á sérstaklega við um 8. bekk. 
 
Innréttingar í heimilisfræði eldhúsi eru orðnar mjög lúnar og gamlar, er því nauðsynlegt að bæta þar úr hið 
fyrsta.  Endurhönnun og nýjar innréttingar er verkefni sem þarf að fara í gang og eru heimilisfræði kennarar til-
búnir að veita aðstoð og koma að hönnun heimilisfræði stofunnar. Því fyrr því betra og ekki eftir neinu að bíða. 
(Eitt heimilisfræðieldhús kostar um það bil 5-6 milljónir) 
 
Lokaorð: 
Ég held að mikilvægt sé að auka möguleika og val nemenda í verklegum greinum við skólann, ef aðstaða, fjár-
magn og vilji er fyrir hendi. Ég vil skapa þægilegt umhverfi og góðan vinnuanda í heimilisfræði og matreiðslu. 

 
Garðabæ í júní 2008 

Kristján Rafn Heiðarsson, fagstjóri í heimilisfræði. 
 



 

Ársskýrsla  
fagstjóra í íslensku  

Kennarar 
Þetta skólaár komu eftirfarandi kennarar að íslenskukennslu: Helga Ólafsdóttir, Kristín Sigurleifsdóttir, Margrét 
Björnsdóttir, Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, Steinunn Njálsdóttir og Sturla Þorsteinsson. Mikið umrót var á haustönn 
sem leiddi til þess að Steinunn fór alfarið í námsver um áramót. Í hennar stað kom Ásta Sölvadóttir sem hafði 
verið í námsleyfi. Næsta ár mun Steinunn starfa á öðrum vettvangi og Ásta  fara í veikindaleyfi. Aðrir kennarar 
munu starfa áfram við deildina. 
 
Fagfundir 
Fagfundir eru haldnir einu sinni í viku allt árið. Á fagfundum fer fram mikilvæg fagleg umræða um íslensku-
kennslu þar sem farið er yfir skipulag, starfshætti og annað sem skiptir máli í hvert sinn. Á fundunum bera 
kennarar saman bækur sínar og taka fyrir mál sem þörf er að taka á. Íslenskufundirnir eru jafnan langir því 
greinin er flókin og margskipt enda stærsta grein skólans. Þess má geta að kennarar hittast iðulega utan fundat-
íma til að bera saman bækur sínar. Tölvusamskipti eru einnig mikil. 
 
Vinnuaðstaða 
Engin námsgrein í skólanum hefur jafn margar kennslustundir á viku og íslenska. Ekki síst þess vegna skiptir 
námsumhverfið miklu máli. Íslenskukennarar leggja 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 og verkefni sem nemendur 
útbúa. Þá þurfa nemendur nægilegt rými til að þeir geti unnið að sameiginlegum viðfangsefnum.  
 
Aðstaða á vinnuherbergi íslenskukennara hefur aðeins lagast en endurnýja þarf  þó stóla og laga miðstöðvar-
ofninn. Við teljum þörf á að fá þráðlausan prentara á vinnuherbergið.  

 
Handbóka- og tækjaeign 
Tækjakostur íslenskudeildarinnar hefur aukist aðeins í vetur. Skjávarpar og tölvur eru nauðsynleg hjálpartæki á 
okkar tímum. Enn vantar skjávarpa í einhverjar stofur og endurnýja þarf tölvurnar í stofunum. Reyndar eru 
einungis tölvur í einni íslenskustofu og úr því þarf að bæta. Þær tölvur eru gamlar og virka misjafnlega vel. Það 
hefur þó gengið vonum framar  og það má þakka góðri þjónustu tölvuumsjónarmanns/konu. Hún er alltaf boðin 
og búin ef eitthvað er. Til að auka fjölbreytni í kennsluháttum notum við m.a. tölvur og því dýrmætt að þær séu í 
lagi og tilbúnar þegar kennslustundir hefjast. Fartölvuverið hefur komið í góðar þarfir. Auk tölva og skjávarpa 
þarf í hverja stofu sjónvarp, myndbandstæki, DVD tæki og ræðupúlt. Einnig þyrfti íslenskudeildin að eiga staf-
ræna myndbandsupptökuvél. Setja þarf upp villuleitarforrit í tölvur ætlaðar nemendum.  
 
Handbókasafn deildarinnar hefur aukist undanfarin ár þó alltaf megi bæta við af orða- og uppflettibókum.  Ís-
lensk orðabók ætti að vera í hverri kennslustofu.  
 
Hópaskipting  
Í 10. bekk var nemendum raðað í hægferð og mið/hraðferð auk fjölbrautaáfanga. Allir nemendur í fjölbrautaá-
fanga tóku samræmt próf í fyrra. Aðeins tveir nemendur úr hópnum kusu að taka prófið aftur í ár. Þess má geta 
að við kenndum tvo framhaldsáfanga í fyrsta skipti í ár. Boðið var upp á áfanga 103 fyrir áramót og 203 eftir 
áramót. Nemendur útskrifuðust í fyrsta sinn með sex einingar í íslensku úr skólanum. Fjöldinn í fjölbrauta-
hópnum taldi um 27 nemendur fyrir áramótin en 12 ánægðir nemendur luku báðum áföngunum í vor. Skýringar 
á brottfallinu voru margvíslegar. Margir nemendur töluðu um þreytu vegna mikils álags, aðrir voru svekktir yfir 
breytingunum, vildu frekar hafa gamla háttinn á og taka einn áfanga allt árið o.s.frv.  
 
Nemendum í 9. bekk var raðað í hægferð, mið/hraðferð og flugferð. Nemendur í flugferð luku við námsefni 
tveggja ára og bauðst að taka samræmt próf með 10. bekk. Allir nemendur áfangans nýttu sér það og stóðu 
margir sig mjög vel.   



 

 Áttundi árgangurinn var ansi krefjandi í ár og þurfti gríðarlega mikla aðstoð. Við löguðum kennsluáætlanir að 
breyttum aðstæðum, minnkuðum umfang námsefnis til að koma til móts við hvern og einn. Þegar líða tók á 
veturinn gátum við tekið til við upprunalega skipulagið og það má segja að nemendur hafi sýnt miklar framfarir 
þegar á leið.  
 
Valáfangar 
Tveir valáfangar voru í boði þetta skólaár, stafsetningar- og málfræðigrunnur (SOM)  og lestur framsögn (LEF). 
SOM er eingöngu í boði fyrir 10. bekk. Mikil ásókn hefur verið í þennan valhóp því þar fer fram undirbúningur 
fyrir samræmt próf. Stærð hópsins var vel viðráðanleg í upphafi skólaárs en breyttist sífellt allt fram á vorönnina. 
Mér finnst það verði að fara gætilega í að nota valhópa eins og þennan sem uppfyllingarefni fyrir þá nemendur 
sem  eru ekki með nógu marga tíma í töflu eða af einhverjum öðrum ástæðum vantar tíma.  
 
Lestur framsögn er eins og nafnið gefur til kynna lestur og framsögn. Þar sem nemendur lesa ákveðnar bók-
menntir og læra undirstöðuatriði framsagnar. 
Næsta ár verða sömu valhópar í boði.   
 
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 öllum ár-
göngum allan veturinn. Með þessu fyrirkomulagi vinna nemendur sjálfstætt og geta upp að vissu marki stýrt því 
sjálfir hvenær þeir vinna heimavinnuna. Foreldrum var kynnt þetta fyrirkomulag í tölvupósti og lýstu margir þeirra 
ánægju sinni með það. Hægt er að nálgast kennsluáætlanir íslenskudeildarinnar á heimasíðu skólans.   
 
Námsmat og námsárangur 
Námsmat var með hefðbundnu sniði og í samræmi við áherslur í aðalnámskrá grunnskóla. Í 8. og  9. bekk tóku 
nemendur lokapróf á sama tíma og samræmt grunnskólapróf var lagt fyrir 10. bekk. Eftir vorprófin tók annað 
skipulag við. 8. bekkur vann verkefni sem tengist dagblaðavinnu. 9. bekkur las skáldsögu og vann verkefni í 
tengslum við hana og 10. bekkurinn vann að smásagnagreiningu. Eins og sjá má á þessu voru verkefni á 
síðustu dögum skólaársins næg og dagskráin þétt. Árangur nemenda á samræmdu prófi var verulega góður í 
ár. Að venju var skólinn yfir landsmeðaltali.  
 
Helstu viðfangsefni 
Auk hefðbundinna viðfangsefna í deildinni má nefna þemaverkefni í bókmenntum í öllum árgöngum í upphafi 
haustannar. Í 10. bekk tókum við spennusögur fyrir. Nemendur lásu spennusögur, unnu margskonar verkefni og 
fluttu fyrir aðra nemendur.  
 
Í 9. bekk tókum við m.a. skáldsögu fyrir og unnu nemendur fjölbreytt verkefni í tengslum við hana. Þar sem 
okkur þótti vanta upp á lestrar- og ritunarhæfni í 8. bekk ákváðum við að sleppa hefðbundnum námsbókum og 
þjálfa lestur og ritun. Eftir það tókum við fyrir unglingabókmenntir þar sem nemendur unnu verkefni samhliða 
lestrinum. Gaman var að sjá nemendur í öllum skúmaskotum skólans sitjandi með bók við hönd lesandi af 
kappi. Allir árgangar lásu þar að auki Íslendingasögu og/eða Íslendinga þætti.  
 
Nemendur fjölbrauta-áfangans heimsóttu Gljúfrastein eftir að hafa lesið Íslandsklukkuna. Slíkar ferðir eru mikil-
vægar og væri æskilegt að gera meira af því að fara með nemendur í vettvangsferðir af þessu tagi. Einnig væri 
gaman að fá þekkta rithöfunda, leikara og annað áhugavert fólk í heimsókn mun oftar en 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. Þá sitja nemendur og lesa kjörbækur að eigin vali, 
skrifa um það sem þeir lesa í sérstakar stílabækur og mæla lestrarhraða öðru hverju. Bæði kennarar og 
nemendur hafa látið vel af þessari leið til að auka lesturinn. Bókasafn skólans nýtist vel í tengslum við kjörbóka-
lestur.  
 



 

Nemendur í 8. bekk hafa nokkur undanfarin ár fengið eina kennslustund á viku í tölvuveri. Þar vinna þau marg-
vísleg verkefni s.s. gera eigið tímarit í Publisher. Það hefur gefist mjög vel og væri æskilegt að koma á svipuðu 
fyrirkomulagi í 9. bekk. 
 
Aðstoð við heimanám 
Engir tímar fengust í aðstoð við heimanám í íslensku þetta árið. Kennarar fundu þó mikla pressu frá foreldrum 
og nemendum á vorönninni um að fá þessa tíma inn. Aðstoðartímarnir eru mikilvæg viðbót við hefðbundnar 
kennslustundir.  
 
Starfið framundan  
Meðal þess sem framundan er í deildinni er halda áfram því góða starfi sem unnið hefur verið á undanförnum 
árum. Íslenskukennarar skólans eru reynslumiklir, samhentir og góðir kennarar. Það er gott að fá utanað-
komandi aðila í heimsókn til að fá meiri fjölbreytileika í starfið. Það höfum við gert t.d. til að fá aðra sýn á ritun, 
lestur og fleira.   
 
Varðandi forfallakennslu þá hafa vikuáætlanirnar komið sér vel fyrir þá kennara sem hlaupa inn í forföllum því 
þær eru nákvæmar og gott að vinna eftir þeim. Við stefnum að því að vinna með vikuáætlanirnar áfram. Stefnan 
er að halda því góða starfi áfram sem verið hefur í íslenskudeildinni og gera gott starf enn betra.  
 
Að lokum vil ég þakka stjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki ánægjulegt samstarf í vetur sem og  
nemendum og foreldrum frábæra samvinnu. 
 

 
Garðabæ í júní 2008 

Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, fagstjóri í íslensku. 



 

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 2007-2008 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. Hver íþróttagrein fékk að meðaltali sex kennslustundir (þrjú skipti) og í annarlok fór fram mat á getu 
nemenda. Jón Pétur danskennari kenndi öllum árgöngum tvo tíma í dansi.  
 
Fjórir nemendur (2 drengir og 2 stúlkur) tóku þátt í forkeppni Skólahreysti Grunnskólanna á höfuðborgar-
svæðinu og stóðu sig vel. Forkeppnin fór fram í skólanum þar sem nemendur kepptu í ýmsum þrautum og eftir 
þá keppni voru fjórir nemendur valdir sem fulltrúar Garðaskóla. Garðaskóli tók þátt í undankeppni ásamt um 
tuttugu öðrum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu en því miður tókst ekki að tryggja sér þátttökurétt í úrslita-
keppninni þar sem tíu skólar kepptu. Keppni þessi vakti mikla athygli og áhugi nemenda á eftir að aukast. Það 
þarf að bæta aðstöðuna til æfinga fyrir þessa keppni. 
 
Samsetning einkunna á vorönn var byggð á hniti, fimleikum, frjálsum íþróttum og blaki og hafði hver grein 10% 
vægi en stærsti þátturinn (50% af annareinkunn) var virkni nemenda í tímum. Samsetning einkunna á haust-
önn var byggð upp eins og á vorönn en með öðrum íþróttagreinum þ.e. knattspyrnu, handknattleik, boltakasti/
spretthlaupi,  þoli og körfubolta  með 10% vægi hver grein. 
 
Tímafjöldi í íþróttakennslu var 1 x 80 mínútur  á viku í öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunarstund-
askrá. Knattspyrna, körfuknattleikur, handknattleikur, blak, frjálsar íþróttir, fimleikar, hnit, ratleikir og aðrir leikir 
voru helstu greinarnar sem kenndar voru. Kennsluform skólaíþróttanna var með hefðbundnu sniði, úti- og inni-
tímar 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.  
 
Samstarf íþróttakennara var mjög gott í vetur. Samstarf við íþrótta- og æskulýðsfulltrúa var mjög gott sem og 
samstarfið við starfsfólk íþróttamiðstöðvar  og umgengni nemenda var yfirleitt til fyrirmyndar. 
 
Meðaltalseinkunn allra árganga er 8,10 (var 8,00 2007). Mjög svipuð meðaltalseinkunn er hjá drengjum og 
stúlkum. Áhugi er yfirleitt í góðu lagi hjá nemendum og góð virkni er í tímum. Einnig skiptir fjöldi vottorða máli 
fyrir meðaleinkunn. 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 geta 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 t.d. á 
íþróttadegi Garðaskóla. Almennt líkamsástand nemenda fer frekar versnandi samkvæmt könnunum og því er 
mikilvægt að hægt sé að bjóða nemendum uppá aukna hreyfingu. 
 
10 nemendur voru í íþróttavali í 10. bekk þar sem kynntar voru ýmsar íþróttagreinar og nemendur tóku einnig 
þátt í kennslunni. Fyrirkomulag á kennslu voru þrír tímar á viku, einn bóklegur og tveir verklegir. Ekki náðist í 
nógu marga nemendur til að hægt væri að bjóða uppá íþróttaval í 9. bekk, þess í stað fóru nemendur í hópinn 
„Að rækta líkamann.“ Það verður ekki boðið uppá íþróttaval næsta vetur, þar sem þátttaka var ekki næg og er 
það miður. 
 
Tveir sértímar voru fyrir stúlkur og drengi sem áttu erfitt með að vera í hópi og tókst þetta fyrirkomulag vel. Að 
auki voru tveir tímar fyrir tvo nemendur með aðrar sérþarfir. Það er ljóst að þörf er fyrir fleiri slíka tíma.  
 



 

Úrval kennslutækja er gott. Enn fækkaði vottorðum í vetur. Hluti vottorðanna er vegna þess að nemendur 
treysta sér ekki til að taka þátt í tímum af ýmsum ástæðum. Alls voru sextán nemendur í öllum árgöngum í 
Garðaskóla með læknisvottorð í vetur en þeir voru þrettán sl. skólaár. Vottorðin skiptust þannig milli árganga að 
í 8. bekk var ekkert vottorð, 6 vottorð í 9. bekk og í 10. bekk 10 vottorð. Skipting milli kynja var þannig að 7 
drengir voru með vottorð og 9 stúlkur. 
 
Í vetur var  boðið upp á knattspyrnu- og handknattleiksakademiu í 9. og 10. bekk í samvinnu við Stjörnuna. 
Æfingar voru samþættar stundatöflu nemenda og tókst þessi tilraun sæmilega. Æfingar í knattspyrnu voru í Ás-
garði en  æfingar í handboltanum voru í íþróttahúsinu Mýrinni sem er töluvert frá Garðaskóla. Það þarf að út-
færa þessa hugmynd betur t.d. með meiri samvinnu við Garðaskóla. 
 
Aðstaða til útivistar er orðin góð sérstaklega til knattspyrnuiðkunar. Nauðsynlega þarf að finna svæði fyrir frjálsar 
íþróttir t.d. langstökksgryfju, 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 viðmiðunarstundarskrá. Sam-
setning einkunna fyrir veturinn var byggð á tímatökum 25%, sundstíl 25% og virkni 50%. Kennslan í heild gekk 
nokkuð vel fyrir sig, árangur allra árganga er viðunandi. Meðaleinkunn er 7,5 (var s.l. vetur 7,4 ). Þrjátíu og sex 
nemendur voru með læknisvottorð allan veturinn og hafði vottorðum fjölgað frá síðastliðnum vetri sem er um-
hugsunarefni. Skipting vottorða var þannig: 8.bekkur 9 vottorð, 9. bekkur 12 vottorð og 10. bekkur 15 vottorð. 
Virkni nemenda í sundlauginni mætti vera meiri, þá sérstaklega í 9. og 10. bekk, köldustu mánuðirnir eru frekar 
erfiðir. Hópaskipting í 10. bekk gekk ágætlega þ.e. hópunum var kynjaskipt og fengu nemendur góðan tíma til 
að komast í næsta tíma. Úrval kennslutækja er þó nokkurt en halda þarf áfram að bæta við og auka fjöl-
breytnina. 
 
Sérkennslutímar voru þrír á viku. Nemendur geta komið í lengri eða skemmri tímabil 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 vorönn og var það til mikilla bóta. 
 
Kennarar í íþróttum og sundi voru Ólafur Ágúst Gíslason, Magnús Teitsson, Emine Gashi og Svandís Ríkharðs-
dóttir. 
 
 

Garðabæ í júní 2008 
Magnús Teitsson, fagstjóri í íþróttum 



Ársskýrsla  
fagstjóra í lífsleikni 

Lífsleikninám við grunnskóla hefur fengið aukið vægi og athygli hin síðari ár. Þetta hefur mátt merkja í aukinni 
áherslu á námsefnisgerð í faginu, þróunarverkefnum við Kennaraháskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík og 
aukinni áherslu ýmissa sveitarfélaga á greininni. 
 
Garðabær hóf í vetur endurskoðun á lífsleikniáætlun bæjarins og hefur fyrsti fundur þegar verið haldinn. Stefnt 
er að því að nefndin sem skipuð er fulltrúum allra skóla bæjarins og bæjarstjórnar skili niðurstöðum að ári. 
Undirritaður tekur þátt í starfinu fyrir hönd Garðaskóla. 
 
Síðastliðin ár hafa skólastjórnendur Garðaskóla sett skólanum  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 kennslustund á viku í 8. og 9. bekk. Á síðasta ári tók gildi ný námsskrá í lífsleikni sem menntamála-
ráðuneytið hefur kynnt. Raunin er sú að hin nýja námskrá er mjög í anda þeirrar kennslu sem mörkuð hefur 
verið í Garðaskóla. 
 

Lífsleikni er sjálfstæð námsgrein í grunnskóla og hefur ráðstöfunartíma í viðmið-
unarstundaskrá fyrir fjórða til tíunda bekk. Samkvæmt lögum og ýmsum skuld-
bindingum, innlendum og erlendum, ber að veita börnum og ungmennum ýmsa 
fræðslu sem stendur utan hefðbundinna námsgreina. Má þar nefna 26. grein mann-
réttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 10. 
grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 117. grein umferðarlaga, 
14. grein laga um tóbaksvarnir, Ríóyfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í umhverfis-
málum frá 1992, Salamanca-yfirlýsinguna frá 1994 og lög um Lýðheilsustöð nr. 18 
frá 2003. Námsgreininni er meðal annars ætlað að auðvelda skólum að verða við 
ofangreindum kröfum á heildstæðan hátt. Einnig að koma til móts við kröfur um 
aukið uppeldishlutverk skóla” 

(Úr inngangi aðalnámskrár grunnskóla 2007) 
 
Ljóst er að með nýrri aðalnámskrá fyrir lífsleikni sem taka ber til kennslu að fullu á næstu tveimur árum verða 
áherslubreytingar þótt flest þeirra atriða sem þar er lögð áhersla á hafi þegar verið umfjöllunarefni kennslunnar í 
Garðaskóla. Sérstaklega er fagnað áherslu, sem fram kemur í eftirfarandi texta námskrárinnar: „Meginbreyting 
frá fyrri námskrá í greininni er aukin áhersla á fjármálafræðslu, náms- og starfsfræðslu, mannréttindi og að efla 
borgaravitund.“ Með þetta í huga er t.a.m. stefnt að fjölgun starfsfræðsludaga á komandi skólaári. Þá mun undir-
ritaður ennfremur heimsækja skóla í Austurríki sem lagt hafa áherslu á að mæta mismunandi menningu í sama 
landi. 
 
Helstu viðfangsefni  
Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein fyrir helstu viðfangsefnum liðins skólaárs. (Sjá ennfremur námsáætlanir 
á vef Garðaskóla) 
 
Skólalykill bæklingur um skólareglur og umgengni nemenda. Skólalyklinum 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 umræða um einelti er sjálfsögð í upphafi skólaárs. Eftir ítarlega umfjöllun um einelti í 
tímunum unnu nemendur verkefni sem þau fluttu síðan í 3-4 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. Skemmti-
legir tímar þar sem oft var mikið hlegið að frásögnum nemenda um slíka árekstra . 
 
Að rækta vináttuna var verkefni sem nemendur unnu með ritgerð. Hér var fjallað um þá staðreynd að 
á unglingsárunum skapast oft vináttusambönd sem vara alla ævina. 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 og 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 hófst 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 er ómetanleg heimsókn frá félögum 
í Rótaryklúbbnum í Garðabæ sem önnuðust kennsluna að mestu hjá 9. bekk eins og undanfarin ár í alls þrjár 
vikur á vorönn. Í kennslunni er farið yfir helstu þætti í ræðuuppbyggingu og algengustu mistök við flutning. Þá er 
ræðuritun nemenda og loks flutningur nemendanna undir umsjá og leiðbeiningum kennaranna. Verkefni þetta er 
einnig á haustönn í 8. bekk, tvær vikur og á vorönn er verkefni allra árganga sem nefnist ljóða- og söguritun og 
flutningur verkanna. Í 10. bekk er framsagnarkennsla á vorönn í tvær vikur og stefnt er að málfundi/keppni á 
vorönn.  
 
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 athyglisverðustu frétt vikunnar. 
 
Námstækni var viðfangsefni nemendanna í lífsleikni, en þar nutu þeir frábærrar kennslu og ráðlegginga 
námsráðgjafa skólans, Ástu Gunnarsdóttur. 
 
Fjármál og fjármálaábyrgð var verkefni allra nemenda 9. og 10. bekkjar en verkefnið var unnið af 
starfsfólki Kaupþings í Garðabæ og stýrðu þeir því. Hér var verðugt verkefni á ferðinni þar sem reynt var að 
varpa ljósi á helstu hugtök fjármála, ábyrgð og skyldur og leikið með dæmi um sparnað og ráðdeild. 
 
Alnæmi var umfjöllunarefni allra lífsleiknihópanna. 
 
Reykingar og vímuefnanotkun er líkast til einn fyrirferðamesti þáttur vetrarstarfsins, en skólayfir-
völd í Garðaskóla hafa lagt sérstaka áherslu á varnarmátt fræðslu og umræðu, hvað þessi mál verðar. Krabba-
meinsfélag Hafnarfjarðar lagði okkur til Þorgrím Þráinsson, rithöfund og forvarnarfulltrúa, sem vann með öllum 8. 
bekk enn einn veturinn. Fyrir það skal þakkað. 



Kynningar á framhaldskólum hefur verið sívaxandi þáttur í lífsleiknitímum einkum með 
nemendum 10. bekkjar. Hér ber hæst kynning námsráðgjafa skólans og einnig heimsóknir námsráðgjafa fram-
haldsskóla til okkar þar sem nám viðkomandi skóla er kynnt okkar nemendum. 
 
Hvernig nota ég tölvuna var ritgerðarverkefni sem allir árgangar unnu að en markmiðið er tvíþætt; 
að gera hinum eldri betur ljóst hvernig unglingar nota tölvu í námi og  tómstundum og hve miklum tíma þeir verja 
til tölvunotkunar. 
 
Siðferði Internetsins er umfjöllun um notkun Internetsins og þær hættur sem þar geta leynst og að 
ekki er varlegt að treysta öllum upplýsingum sem þar eru gefnar, ekki síst ef um er að ræða svör við spurningum 
sem fólk þorir ekki að spyrja heima hjá sér. 
 
Loks má geta viðfangsefnanna matur og næring og áhugasviðspróf  en hið síðarnefnda var í umsjá námsráð-
gjafa.  
 
Hér hefur verið stiklað á stóru um verkefni í lífsleikni s.l. skólaár. Nemendur voru nánast án undantekninga á-
hugasamir og jákvæðir um viðfangsefnin og því tilhlökkunarefni að líta til komandi skólaárs. 
 

Í lífsleikni er ekki verið að kenna nemendum þau fræði sem námsgreinin byggist 
á heldur eru þau nýtt til að fjalla á uppbyggilegan og markvissan hátt um hug-
myndir, lífssýn og reynslu nemenda. Með lífsleikni sem sérstakri námsgrein er 
verið að svara kalli nútímans um að búa nemandann betur undir að takast á við 
lífið. Til þess þarf að veita honum tækifæri til aukinnar sjálfsþekkingar svo hann 
beri kennsl á sterkar og veikar hliðar sínar og beri virðingu fyrir sjálfum sér. 
Lífsleikni gefur dýrmæt tækifæri til þess að efla félagsþroska nemenda og borg-
aravitund. Fengist er við þætti sem tengjast því að vera þátttakandi í lýðræðis-
legu þjóðfélagi, s.s. jafnrétti, réttindi, skyldur og ábyrgð, mannréttindi, umburðar-
lyndi og gagnkvæma virðingu. Fjallað er um að vinna með öðrum, tilheyra fjöl-
skyldu, eiga vini og félaga og setja sig í spor annarra.  

(Úr aðalnámskrá grunnskóla 2007) 
 
Á komandi skólaári verður líklega boðið upp á nýja valgrein fyrir nokkra nemendur 9. bekkjar í samvinnuverkefni 
Garðaskóla og Háskólans í Reykjavík. Hér er um að ræða aðlögun erlends námsefnis og verkefna í lífsleikni að 
íslenskri námsskrá og lífsleikniáherslum. 
 
 

Garðabæ í júní 2008 
Guðmundur Einarsson, fagstjóri í lífsleikni 



Ársskýrsla  
fagstjóra í myndmennt 

Myndmennt er valgrein í 9. og 10. bekk og stunda nemendur námið allan veturinn í tvær samfelldar kennslu-
stundir á viku. Hún er skyldunámsgrein í 8. bekk en á hinn bóginn aðeins hálfan veturinn í hálfum hópum tvær 
kennslustundir í senn. Í 8. bekk voru sjö hópar, einn í 9. bekk og þrír í 10. bekk. Einnig var nemendum 9. og 
10. bekkjar boðið upp á valgreinina „Leir og gler“ og fylltu umsækjendur þrjá hópa. Í vetur voru sem fyrr tveir 
kennarar við myndmenntakennslu, undirritaður ásamt Auði Eddu Geirsdóttur en hún annaðist alfarið 
kennsluna í „Leir og gler.“ 
 
8. bekkur 
Sem fyrr sérstök áhersla lögð á andlitsteikningu. Teknar voru stafrænar ljósmyndir af nemendum sem prent-
aðar voru út og stækkaðar með reitaaðferð. Vinnan með andlitið tekur tíma og er krefjandi. Verkefni sem þetta 
byggir á þjálfun hægra heilahvels en það stýrir óhlutbundinni skynjun. Að loknu þessu verkefni unnu 
nemendur lágmynd í leir sem byggð var á galdragrímum frumstæðra og fornra menningarheima. Grímurnar 
voru meðhöndlaðar eftir fyrri brennslu með skaðlausum oxíðefnum og brenndar á ný. Mannslíkaminn var og 
teiknaður og nemendur skiptust á að sitja fyrir. Teikningin var færð inn í umhverfi sem nemendur sóttu sér 
með því að fara um skólann og teikna valið sjónarhorn innanhúss og síðan útfærð með akrýllitum. Tilraunum 
frá fyrra vori með heimspekisamræður útfrá myndum var haldið áfram með skipulögðum hætti í upphafi 
hvorrar annar. Samræðurnar hristu hópana vel saman og tel ég að það hafi skilað sér í góðum samskiptum og 
jákvæðu starfsumhverfi í hópunum í vetur. Lagt var út frá mótsagnakenndu málverki (http://psyc.queensu.ca/
~psyc382/MagritteNot.html) eftir belgíska súrrealistann Rene Magritte. Í framhaldi af samræðunum lagði ég 
fyrir heimaverkefni sem nemendur skyldu vinna með stafrænum myndavélum eða jafnvel myndavélasímum. 
Það tókst sérlega vel enda flestir nemendur handgengnir hinni nýju tækni. Næsta vetur mun ég halda áfram 
með heimspekina með útvíkkun í huga og meiri notkun á myndavélum. Ég hyggst ennfremur taka heim-
spekina upp í 9. og 10. bekk. 
 
9. bekkur 
Unnið var með hugtakið fjölfeldi og grafík. Nemendur unnu með dúkristu og tréristu framan af vetri. Síðan tók 
við vinna með þurrnál. Lögð var sérstök áhersla á sjálfstæð vinnubrögð. Næst var leirmótun tekin fyrir og 
nemendur gerðu lágmynd af byggingu að eigin vali. Markmiðið var að gera afsteypu af lágmyndinni. Fyrst var 
útbúið mót utan um verkið og gifsi hellt yfir myndina. Þegar það hafði harðnað var leirinn fjarlægður og af-
steypan hreinsuð. Afsteypan er negatíf miðað við frummyndina því þurfti að steypa rétta mynd af afsteypunni. 
Þetta var stórskemmtilegt og vel heppnað verkefni. Silkiþrykk var næst á dagskrá en slík vinna hófst í fyrra. 
Nemendur fengu það verkefni að hanna persónulegt merki sem síðan var útfært og þrykkt á bol eða annan 
fatnað með silkiþrykki. Verkgreinakennarar sóttu námskeið í silkiþrykki og vinnu með ljósnæmt efni til stensla-
gerðar hjá Jóni Sæmundi Auðarsyni (Nonna í Dead). Hefur kunnátta í silkiþrykki innan skólans vaxið mjög og 
fest sig í sessi. Samþætting við textílmennt hélt áfram í tengslum við silkiþrykkið líkt og í fyrra. Vetrinum lauk 
með málunarverkefni þar sem lögð var áhersla á samspil ljóss og skugga.  
 
10. bekkur  
Veturinn hófst á isometriskri hlutateikningu. Síðan teiknuðu nemendur eftir uppstillingu og var sérstök áhersla 
lögð á samspil ljóss og skugga. Nemendur útfærðu síðan teikninguna með málun og teiknuðu leturgerðir yfir 
myndina sem blæbrigði lita grundvölluðust á. Nemendur unnu einnig verk í blandaðri tækni með áherslu á 
klippimyndir. Þá tók við ritgerðarsmíð um Picasso og kúbismann. Unnið var skógarmálverk með hliðsjón af 
verkum impressionista. Verk þessi voru sýnd á opnu húsi á Listadögum á vormánuðum. Síðan unnu 
nemendur lokaverkefni að eigin vali, þeir þurftu að færa rök fyrir verkefnisvalinu og skila greinargerð til 
kennara. Val nemenda var fjölbreytt, margir notuðu ljósmyndavélina, olíu- akrýlmálun, vatnslitamálun og 
teikning, jafnvel arkitektúr og umhverfishönnun skaut upp kollinum. Lokaverkefnin voru til sýnis við gryfju skól-
aslitadaginn og tókust verkefnin einstaklega vel. 



Leir og gler 
Ingimar kenndi fyrstu tvær vikurnar fyrir Auði Eddu og vann með nemendum í skissuvinnu og ritgerð. Tveir 
nemendur unnu saman að ritgerð um leir eða glerlistamann sem átti að skila í 14. viku. 
 
Unnið var með verkefni í gler og leir til skiptis til að dreifa álagi á ofnum. Þar sem nemendur eru flestir alveg 
óvanir glervinnu og mjög spenntir fyrir því að þá var auðvitað byrjað á verkefnum í gleri. 
 
Byrjað var á því að kynna nemendum gler, hvernig á að meðhöndla það, skera, klippa, lita, nota skapalón 
o.s.frv. Fyrsta verkefnið var ljósker sem er frekar  einfalt verkefni en tekur á flestu því sem tengist glervinnu. Eftir 
þetta verkefni er tekist á við flóknari verkefni. Fyrir áramót bjuggu nemendur til ýmsa hluti t.d. ljósker, diska, 
bakka, skálar, kertastjaka, jólaskraut og jólagjafir. Eftir áramót fengu  nemendur val um að búa til lágmyndir á 
vegg eða myndir sem hengdar væru upp í glugga. Í þessu verkefni var mikil undirbúningsvinna. Margir 
nemendur fundu sér myndefni sem þeir vildu hafa á netinu en aðrir með eigin hugmynd og skissuvinnu. Ný að-
ferð kom inn í þetta verkefni sem sumir nemendur völdu sér að gera. Í því fólst að gera daufa vatnslitamynd sem 
var síðan skerpt með því að leggja gler ofan á sem var litað í samræmi við myndina og var einnig úthleypt 
þannig að myndin fékk þrívíddar- tengingu. Þetta verkefni tókst mjög vel og nemendur urðu mjög ánægðir með 
útkomuna. 
 
Fyrir áramót var fyrsta leirverkefnið það einfaldasta og til þess gert að kynna leirinn og hvernig vinna á með 
hann. Síðara verkefni annarinnar var lágmynd og þemað ævintýri. Nemendur fengu að skoða myndir eftir Einar 
Jónsson en annars voru teknar fram margar ævintýrabækur til að gefa þeim hugmyndir. Eftir áramót voru tvö 
verkefni. Nytjahlutur sem þau skissuðu sjálf upp. Síðara verkefnið var skúlptúr/stytta. Skúlptúrvinnan heppnaðist 
mjög vel og kom á óvart hvað þau voru dugleg í henni þar sem þetta var mjög erfitt verkefni.  
 
Öll leir verkefni eru þakin skaðlausu oxíði eftir fyrstu brennslu þannig að hver hlutur þarf tvær brennslur. Leir og 
gler áfanginn gekk betur en árið áður. Að dreifa álaginu á ofnunum er nauðsynlegt. Nemendur voru mjög sáttir 
við áfangann, þeir voru mjög áhugasamir og þetta er greinilega áfangi sem hentar bæði strákum og stelpum. 
 
Aðstaða, efni og tæki í myndmenntastofu 
Hvað aðstöðuna varðar er brýn þörf á að fara í endurskoðun á innréttingum eins og áður hefur komið fram á 
þessum vettvangi og vísa ég í ársskýrslu síðasta árs. Garðalundur greiddi fyrir létta rekka sem komið var fyrir 
ofan á innréttingum til þurrkunar á verkum. Rekkar þessir eru hið mesta þing og hjálpa til við bætta umgengni 
um stofuna. Tölva og skanner eru orðin hluti af húsbúnaði stofunnar og er það til mikilla bóta. Í flestar stofur 
skólans er kominn skjávarpi sem festur er neðan í loft en í myndmenntastofunni er aðeins festingin í loftið komin 
sem og allir kaplar og tengingar. Hins vegar vantar ennþá skjávarpann sjálfan.  
 
Úrbætur sem varða glervinnsluna sérstaklega 
Það vantar einhverskonar rekka til að geyma stóra glerið. Einnig vantar læstan skáp til að geyma glerunga, oxíð 
og liti. Þetta eru bæði dýr efni og sum eitruð. Losun á afgangsgleri þarf að auðvelda.  
 
Listadagar 
Framlag Garðaskóla til Listadaga 2008 fólst í opnu húsi laugardaginn 12. apríl. List- og verkgreinar sýndu af-
rakstur vetrarins á glæsilegri sýningu. Það kom á óvart hve fjölbreytnin var mikil og hve mikið var af góðum 
verkum. Í raun er sýning af þessu tagi nauðsynleg skólanum á hverju vori og legg ég til að í lok hvers skólaárs 
verði haldin uppskeruhátíð þar sem allar deildir skólans taki sig saman og breyti skólanum í sýningarvettvang. 
Ég gef hér með kost á mér til að vinna að undirbúningi slíkrar uppskeruhátíðar. 
 

 
 

Garðabæ í júní 2008 
Ingimar Ólafsson, fagstjóri í myndmennt 

 
 
 
 



Í 8. bekk voru sjö bekkjardeildir og kenndi Helga María Ólafsdóttir einni, Þorkell Jóhannsson tveimur, Ögmundur Gunn-
arsson einni og Þórhildur Edda Gunnarsdóttir þremur en Darri Freyr Helgason kenndi þeim eftir áramótin. Kennslunni 
var þannig háttað að kennd var efnafræði fyrir jól en líffræði eftir jól. Fylgt er að langmestu leyti þrepamarkmiðum 8 í 
náttúrufræðihluta námskrár menntamálaráðuneytisins. Námsefnið er Efnafræði eftir Hafþór Guðjónsson og Einkenni 
lífvera (þýtt efni) sem gefið er út af Námsgagnastofnun auk ýmissa verkefna eftir náttúrufræði kennara Garðaskóla. 
Kennslan er að mestu leyti bókleg en þó eru gerðar 4-5 verklegar æfingar á hvorri önn. Einnig höfum við reynt að auka 
notkun okkar á tölvutengdu efni og kennsluforritum en lítið er til af þeim og þau sem eru til eru misgóð. Á hverju ári 
vinna kennarar skólans í náttúrufræði kennsluáætlanir í öllum árgöngum og nemendaútgáfur þeirra eru birtar á vef 
skólans. 
 
Í 9. bekk voru 5 kennslustundir á viku. Alls voru sex hópar. Guðrún Björg Egilsdóttir kenndi einum, Helga María kenndi 
einum, Þorkell Jóhannsson þremur og Ögmundur einum. Að mestu leyti er fylgt þrepamarkmiðum 9 í námskrá mennta-
málaráðuneytisins. Kennslan er mikið til bókleg en þó eru tvær vettvangsferðir og 5-6 verklegar æfingar. Á haustönn er 
líffræði á dagskrá og fjallað um fjölbreytni lífvera og flokkun. Tvær vettvangsferðir eru í ágúst og september í tengslum 
við námið. Sú fyrri er strax í ágúst og er plöntusöfnunar- og skoðunarferð. Sýni eru tekin og greind til tegundar í skóla-
stofunni og skýrsla unnin. Algengt er að nemendur nái að greina til tegundar 10-30 plöntur. Seinni ferðin er farin til 
skoðunar og söfnunar á sýnum í ferskvatni. Farið er í Hraunsholtslæk sem rennur skammt frá skólanum. Lífverur eru 
síðan greindar til tegundar og skýrsla unnin um verkefnið. Algengt er að hver hópur finni 5-10 tegundir lífvera og alls 
finni bekkurinn 30-40 tegundir. Aðallega er um að ræða smásæjar tegundir krabba, frumdýra, þörunga og skordýra. 
Tvær til þrjár síðustu vikur haustannar er kynfræðsla á dagskrá. Nálgunin er aðallega líffræðileg, fjallað um æxlunar-
færin, kynþroskann, meðgöngu og fæðingu en einnig eru 4-6 kennslustundir notaðar til að fjalla um getnaðarvarnir og 
kynsjúkdóma. Eftir jól er kennd eðlisfræði, sú grein hennar sem kallast aflfræði. Alls er sjö vikum varið í þetta. Verklegar 
æfingar eru fjórar. Það sem eftir lifir annar er fjallað um stjörnufræði. Eitt af því sem gert er í stjörnufræðinni er að 
nemendur vinna verkefni í um tvær vikur um reikistjörnur, tungl, geimferðir og annað sem greininni tengist og kynna það 
fyrir samnemendum sínum. Heimildir eru allar af internetinu og nemendur vinna kynningar sína í Power point. Gríðar-
legt magn upplýsinga og mynda er á netinu og hefur þetta verkefni gengið afar vel. 
 
Í 10. bekk voru fimm hópar nemenda sem völdu sér að halda áfram námi í náttúrufræði til samræmds prófs. Kenndi 
Ögmundur þremur þeirra og Þorkell tveimur. Að mestu leyti er fylgt þrepamarkmiðum 10 í námskrá menntamála-
ráðuneytisins. Kennslan er mikið til bókleg en allmikið af sýnitilraunum (u.þ.b. 10-12) í varmafræði, rafsegulfræði, hljóð-
fræði og ljósfræði. Fyrir jól var kennd eðlisfræði en líffræði eftir jól auk þess sem tími gafst til upprifjunar til samræmds 
prófs. Árangur á samræmdu prófi verður að teljast mjög góður a.m.k. í samanburði við aðra skóla. Nemendur okkar 
voru vel yfir landsmeðaltali og yfir meðaltali bæði Suðvestur kjördæmis og Reykjavíkur. Landsmeðaltal í náttúrufræði 
var 5,7 en 6,9 í Garðaskóla. Það er árangur sem við erum mjög ánægð með. Einn hópanna fimm tóku auk námsefnis 
10. bekkjar fyrsta áfanga í náttúrufræði framhaldsskólanna með mjög góðum árangri.  
 
Umfjöllun og lokaorð 
Í síðustu ársskýrslum höfum við sett okkur þau markmið að reyna að auka enn notkun tölva við kennslu. Viðhöfum 
haldið áfram á þeirri braut í vetur og sérstaklega hefur verið lögð áhersla á að nemendur þjálfi upplýsingaöflun á netinu. 
Slík verkefni voru unnin í öllum árgöngum. Í 8. bekk voru aðallega unnin verkefni tengd vísindavefnum. 9. bekkur vann 
tvö nokkuð stór verkefni: annað um stjörnufræði en hitt um þekkta vísindamenn. Í 10. bekk unnu nemendur verkefni 
tengt umhverfismálum. Lítið er til af kennsluforritum og reynslan af þeim sem eru til er ekki mjög góð. Best hafa reynst 
verkefni sem kennarar hafa samið sjálfir og eru verkefnin sem nefnd eru hér að ofan af slíku tagi.  
 
Enn er óráðið í starf kennsluráðgjafa í náttúrufræði sem auglýst var sumarið 2006. Ég tel að ef kennsluráðgjafi fæst til 
starfa ætti hann að vera starfandi innan Garðaskóla sjálfs svipað og nú er í tölvumálum. Næg eru verkefnin fyrir slíkan 
ráðgjafa og vísa ég í því sambandi til minnisblaðs sem ég sendi skólastjóra í september 2006. 
 
 
 

Garðabæ í júní 2008 
Ögmundur Gunnarsson og Þorkell Jóhannsson 

fagstjórar í náttúrufræði 

Ársskýrsla  
fagstjóra í náttúrufræði 



Ársskýrsla  
fagstjóra í samfélagsfræði 

Kennarar og tímafjöldi 
Kennslustundir í 8. bekkur eru 4 á viku. Kennarar voru: Elías Sólmundarson, Ólafur Ágúst Gíslason og 
Reynir Engilbertsson. 
 
Kennslustundir 9. bekk eru 4 á viku. Kennarar voru: Elías Sólmundarsson Guðmundur Einarsson og Reynir 
Engilbertsson 
 
Kennslustundir 10. bekkur eru 4 á viku. Kennari var Reynir Engilbertsson. 
 
Kvikmyndasaga, 2 valhópar kennslustundir voru 3 á viku. Kennari var Reynir Engilbertsson. 
 
Námsefni 
8. bekkur 
Á haustönn var á dagskrá trúarbragðafræði. Þar er fjallað um helstu trúarbrögð heims. Þá tók við það sem 
kalla má  almenn landafræði  heimsins. Þar eru til umfjöllunar hin margvíslegu viðfangsefni og hugtök sem 
landafræðin fæst við, má þar nefna t.d. orka, mengun, búseta, hafið og jarðvegseyðing. Samfara umfjöllun 
um hafið frá öllum hliðum unnu nemendur mismunandi skilaritgerðir. Viðfangsefni vorannar var áfram al-
menn landafræði.  
 
Að lokum var unnin hópavinna um orkumál sem stóð yfir 3 síðustu vikur skólaársins. Þar hafði hver hópur 
ákveðna tegund orku til umfjöllunar t.d. vatnsorka, olía og gas, kjarnorka og fleira. Fjallað var um kosti og 
galla hvers flokks fyrir sig og framtíðarhlutverk í heiminum. Hóparnir kynntu síðan verk sín fyrir bekknum 
með  skyggnu sýningu á skjávarpa. Í tengslum við þetta verkefni var safn Orkuveitu Reykjavíkur Rafheimar 
og gamla rafstöðin í Elliðaárdal heimsótt og tókst þessi námsþáttur sérlega vel.  
  
9. bekkur 
Viðfangsefni haust- og vorannar var  Landafræði II þar sem fjallað er um heimsálfur aðrar en Evrópu. 
Nemendur unnu verkefni að eigin vali um Rússland og fluttu fyrir hópfélaga sína 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 bókasafn og 
tölvuver skólans og nýttust þau sérlega vel í þessu samhengi.  
 
Á vorönn var unnið áfram í landafræði og í tengslum við umfjöllun um Suður- og Norður-Ameríku voru unnin 
valin verkefni sem flutt voru og kynnt í hópunum.  
 
Á seinni hluta annarinnar lásu nemendur  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. Þessum þætti lauk með prófi á prófdögum.  
 
Eftir prófin og fram að skólalokum unnu nemendur heimildaritgerð um sjálfstæðisbaráttu ýmissa þjóða og 
þjóðarbrota. Þar komu fartölvuverin, bókasafnið og tölvustofurnar aftur mikið við sögu. 
 
10. bekkur 
Í vetur var samfélagsfræði valfag í 10. bekk og sóttu 33 nemendur nám í greininni.  
Aðalviðfangsefni haustannar var Íslandssaga 20. aldar. Þar var notuð kennslubók sem heitir „Úr sveit í borg.“ 
Samhliða þessari bók voru notuð myndbönd um tímabilið. Eftir að vinnu með 20. aldar Íslandssögunni var 
lokið var unnið með  námsefni í þjóðfélagsfræði sem heitir „Þjóðfélagið.“ 
 



Aðalnámsefni 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, upplýsingaverið og fartölvuver 
voru notuð af kappi. 
 
Þá má geta þess að eftir að samræmdu prófunum var lokið  voru unnin sérstök hópverkefni í 10. bekk um 
Evrópusambandið. 
 
Ég safnaði saman blaðagreinum og efni af netinu um Evrópusambandið þar sem hinir ýmsu aðilar bæði úr 
atvinnulífinu og stjórnmálaflokkum, hagsmunaaðilar, fræðimenn og einkaaðilar tjáðu sig um hugsanlega 
aðild Íslands að sambandinu. Nemendur áttu að nota þetta efni og annað sem þau gátu fundið á netinu til 
að mynda sér skoðun á efninu og kynna þá skoðun með rökstuðningi munnlega. Þetta gekk í öllum aðalat-
riðum mjög vel. 
 
Árangur  
Útkoma 10. bekkjar er mjög góð þegar litið er á skólaeinkunn en þar var meðaleinkunn 8,09 sem er heldur 
lakari einkunn en síðasta ár (8,31). Árangurinn í samræmda prófinu var frábær í ár, mun betri en undanfarin 
ár og vorum við vel yfir öllum meðaltölum bæði í samanburði við Reykjavík og landið allt. 
 
Meðaltal okkar var 7,26. Landið allt var með 6,0 og meðaltal fyrir Reykjavík var 6,4 og Suðvesturland með 
6,2. 
9. bekkur er með meðaleinkunn 7,87 sem er í mjög góðu lagi, meðaltal síðasta árs var 7,93. 
 
Í 8. bekk var meðaleinkunn 7,91,sem er talsverð afturför frá síðasta ári þegar meðaleinkunnin var 8,42. 
Námsefni og mat er mjög sambærilegt á milli ára. Ljóst er að við eigum von á slakari árgangi upp í 9. bekk á 
næsta skólaári.  
 
Þegar á heildina er litið má segja að árangur í greininni sé mjög vel ásættanlegur þó alltaf megi gera betur.  
 
Ekki er vafi á því að talsvert hefur tekist að glæða áhuga nemenda á greininni með tilkomu nýrra kennslu-
tækja eins og skjávarpa og fartölvum. Þennan áhuga má ennþá auka með skemmtilegri notkun á þessum 
hjálpartækjum í  kennslunni og verkefnavinnu henni tengd og verður það einn af áherslupunktum næsta 
skólaárs. 
 
 
 

Garðabær í júní 2008 
Reynir Engilbertsson, fagstjóri í samfélagsfræði 



El español en Gardaskoli 2007-2008 
Nú er að ljúka öðru starfsári mínu sem spænskukennari hér við skólann og var það að mörgu leyti ólíkt því fyrsta 
– bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Í ár var ég með 2 mismunandi getustig og mun ég fjalla um þau hvert 
um sig. 
 
Spænska 2103 
Þetta er fjölbrautaráfangi og sem fyrr var ég í sambandi við Snædísi í FG og fylgdi námsáætlun þeirra. Ég notaði 
einnig sömu bók Mundos Nuevos þrátt fyrir ýmsa galla hennar. Ég keypti líka létt lestrarefni sem var notað sem 
ítarefni og bjó til verkefni við hæfi. Einnig hafði ég upp á vinsælum spænskum lögum til að lífga upp á 
kennsluna. 
 
Nemendur voru 19 í þessum hópi og almennt mjög áhugasamir og duglegir enda var krafist lágmarkseinkunnar í 
þennan hóp. Meðaleinkunn þeirra er 7,7 en FG krefst þess að nemendur fái a.m.k. 7 til að komast áfram og voru 
aðeins 2 nemendur sem ekki náðu þeirri einkunn. 
 
Spænska 2002 
Skemmst er frá því að segja að þessi vetur var ekki nógu árangursríkur og finnst mér það mjög miður. Aðeins 
voru tvær kennslustundir á viku sem þar að auki voru samfelldar þannig að ég hitti nemendur einu sinni í viku. 
Það segir sig sjálft að ef nema á nýtt og erfitt tungumál er þessi tími engan veginn nægjanlegur. Við bætist að ef 
nemandi veiktist, var fjarverandi af öðrum ástæðum eða ef ég var fjarverandi þá liðu 2 vikur á milli kennslu-
stunda. Á vorönn eru svo ýmiss konar frí þannig að kennslan var mjög slitrótt og fór mikill tími í upphafsatriði og 
upprifjun og mér fannst við alltaf hjakka í sama farinu. Þar að auki var ekki krafist lágmarkseinkunnar í þennan 
hóp og þarna voru nemendur sem eiga í námserfiðleikum, hegðunarerfiðleikum o.fl. og er árangur eftir því. Ég 
er að prófa mig áfram með námsefni og taldi mig hafa skoðað málið vel en bókin sem ég valdi hentar því miður 
alls ekki hóp af þessu getustigi. Ég bjó því til mikið af verkefnum,  „stal“ og ljósritaði héðan og þaðan og reyndi 
að hafa efni við hæfi og glæða áhuga nemenda. Auðvitað var fullt af frábærum nemendum en einnig mjög slakir 
þannig að einkunnir voru frá 10 niður í 3. Fjöldi nemenda var 45 í þremur hópum og meðaleinkunnin er 6,5. 
 
Lokaorð 
Þetta verkefni hefur verið mjög krefjandi, oftast skemmtilegt, en líka oft yfirþyrmandi og niðurdrepandi. Næsta 
vetur verða 3 kennslustundir í báðum hópunum og fagna ég því og vænti betri árangurs. Ég hugsa mér einnig 
gott til glóðarinnar varðandi einhverja umbun, því í nýsamþykktum kjarasamningi er gert ráð fyrir verkefnastjórn 
eða launum fyrir sérstök verkefni. Ég held að þessi þróunarvinna hljóti að falla undir annað hvort. 

 
Takk fyrir samstarfið og stuðninginn í vetur og ég óska ykkur gleðilegs sumars og 
ég hlakka til að hitta ykkur að hausti. 
 

Garðabær í júní 2008 
Saludos cordiales, 

Anna Ragnarsdóttir, spænskukennari 

Ársskýrsla  
spænskukennara  



Ársskýrsla  
fagstjóra í stærðfræði  

Stærðfræðikennarar 
8. bekkur:  Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson, Svandís Ríkharðsdóttir og  

Þorkell Jóhannsson. 
9. bekkur: Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson, Kristinn Sigurbergsson,  

Svandís Ríkharðsdóttir og Ögmundur Gunnarsson. 
10. bekkur:  Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson, Karl Valgeir Jónsson,  

Kristinn Sigurbergsson, Svandís Ríkharðsdóttir og Ögmundur Gunnarsson. 
Kennslustundir: 5 á viku í  8. og 9. bekk og 6 á viku í 10. bekk og í flugferð í 9. bekk.  

 
Hópakerfi, kennsluefni og kennsluaðferðir 
Hópakerfið er nú þegar orðið þekkt fyrirkomulag í mörgum grunnskólum. Garðaskóli var fyrsti grunnskólinn sem 
tók þetta kerfi upp. Skipting í hraðferð, miðferð og hægferð hefur því unnið sér fastan sess hjá okkur. Bekkjar-
kerfið gamla hefur þó haldið sér í 8. bekk af tæknilegum ástæðum og hafa verið miklar umræður í vetur í stærð-
fræðideildinni hvað sé erfitt að vera með svona blandaðan hóp í 8. bekk. 23 nemendur með einkunnir á bilinu 2-
10 og einn kennari er ekki mjög nemendavænt og ekki batnar það á næsta ári þar sem bekkirnir í 8. bekk verða 
með 25-26 nemendum innborðs. En það tekst vonandi á næstu árum að fá hópakerfið inn í 8. bekk. 
Hópakerfið hefur nú náð að þróast þannig að við kennum bæði flugferð í 9. bekk og framhaldsskólaáfanga þar 
sem nemendum er boðið upp á að stytta námstímann til stúdentsprófs með því að undirbúa sig að hluta til í 
Garðaskóla. 
 
Kennsluefnið skiptist í meginatriðum í tvennt. Annars vegar eru notaðar kennslubækur frá Námsgagnastofnun 
og hins vegar námsefni sem fagstjóri og kennarar hafa samið t.d. „Þjálfun“ sem Karl Valgeir samdi fyrir 9. og 10. 
bekk. Nýtt kennsluefni sem ber nafnið „Átta til tíu“ hefur verið gefið út af  Námsgagnastofnun og er notað að 
einhverju leyti en kennslubækur sem notaðar eru til grundvallar heita Almenn stærðfræði I, II og III. 
 
Þeir 8. bekkingar sem munu fara í flugferð á næsta ári í 9. bekk voru látnir taka ákveðinn undirbúning fyrir næsta 
vetur, þetta var gert í fyrsta skipti og heppnaðist mjög vel. Þessir rúmlega 30 nemendur unnu rúmlega 
helminginn af 8-tíu bókinni númer 3 sem er 9. bekkjar námsefni. Við munum án efa halda þessu fyrirkomulagi 
áfram þar sem þessir nemendur þurfa að átta sig á því hversu mikið er að gera í flugferð í stærðfræði í 9. bekk á 
næsta vetri. 
 
Kennsluaðferðir felast í útskýringum frá töflu og einstaklingsaðstoð. Unnið er að þrautalausnum og tölvur eru 
stundum notaðar. 8. bekkur fékk markvissu kennslu í töflureikni í nýja tölvuverinu sem tekið var í notkun í vetur. 
Einnig hefur tölvuverið nýst 9. og 10. bekk í ýmsum stærðfræðiverkefnum. 
 
Mat á árangri, markmið og leiðir 
Einkunnir milli ára eru ekki samanburðarhæfar, en árangurinn í ár er allavega ekki verri en í fyrra og hann var 
glæsilegur í fyrra. Árangur nemenda í 9. bekk sem tóku samræmd próf í stærðfærði, alls 46 nemendur, var frá-
bær og meðleinkunnin var 8,6. 10. bekkingar stóðu sig einnig mjög vel og meðaleinkunn skólans var 7,2. Það 
var aðeins einn nemandi sem náði 10,0 á samræmdu prófi í greininni og það var Ólafur Örn Guðmundsson 
9.SSH. 
 
Samstarf stærðfræðikennara hefur alla tíð verið mjög gott og allt námsmat gert í samráði. Á fagfundum voru próf 
samin og aðlöguð námsefninu. Árangur 10. bekkjarins og flugferðar í 9. bekk var nú langt yfir landsmeðaltali og 
vel yfir bæði Suðvestur- og Reykjavíkurmeðaltali eins og samanburðarsúluritið hér að neðan sýnir. 



 

 
 
 
Ég tel að stærðfræðikennarar verði að leggja áherslu á meira aðhald í námi og gera kröfur bæði til sín og 
nemendanna. Það verður að brýna fyrir nemendum að nýta sér betur aðstoðina við heimanám sem verður von-
andi í boði skólans næsta vetur eins og áður. Það er mikilvægt að fá forráðamenn til að skilja að í aðstoðinni við 
heimanám er um að ræða fyrsta flokks einstaklingsmiðaða kennslu, næstum því einkakennslu, sem allt of 
margir nenna ekki að nýta sér vegna þess að þar er ekki skyldumæting. 
 
Eftirtaldir þættir gera okkur fært að halda uppi enn betri stærðfræðikennslu: Hnitmiðuð nýting hverrar kennslu-
stundar, ennþá meira aðhald í heimanámi og meiri kröfur um verkefnaskil, jafnvel enn fleiri stutt skyndipróf sem 
sýna stöðu mála, að gripið sé inn í með viðeigandi ráðstöfunum og forráðamönnum gerð grein fyrir því ef  ár-
angur er ekki eðlilegur. 
 
Þó að skólinn sé stoltur af umtalsverðum árangri á samræmdum prófum þá er það ekki aðalatriði í sjálfu sér 
heldur ber að reyna finna þær leiðir sem  skila hverjum nemanda sem hæfustum út í lífið og til áframhaldandi 
náms.  
 
Frá skólaslitum 2008 
Fjórir nemendur fengu viðurkenningu í stærðfræði, einn fyrir framfarir og þrír fyrir góðan árangur í stærðfræði. 
 
Framfarir: Elísabet Hanna Daníelsdóttir 
 
Afburðagóður árangur á grunnskólaprófi: Rósa Dögg Ægisdóttir og Hjördís Eiríksdóttir   
 
Afburðagóður árangur á samræmdu prófi: Þorgrímur Þorsteinsson   
 
Um flýtihópa og framhaldsdeildir 
Tveir flýtihópar voru starfræktir í 9. bekk, kallaðir flugferðir eins og áður hefur verið minnst á. Nemendur þessara 
hópa fóru á tvöföldum hraða yfir námsefnið. Þeir nemendur luku því bæði við 9. og 10.bekkjar námsefni í vetur. 
Allir tóku þeir samræmt próf, lokapróf grunnskólans í stærðfræði, ásamt 10. bekkingum. 
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. 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. Núna í fyrsta skipti voru kenndir tvær áfangar þ.e. STÆ 103 og STÆ 203 og gekk 
það eins og skildi og nemendur stóðu sig með prýði. Nám þetta er metið til eininga í flestum framhaldsskólum 
landsins.  
 
Aðstoð við heimanám 
Aðstoð við heimanám í stærðfræði, sem minnst var á áður hefur verið starfrækt tvo eftirmiðdaga í viku og verið 
vel sótt af bæði eldri og yngri nemendum. Kerfi endurhæfingar sem gefur rétt til endurtökuprófa í stærðfræði 
stuðlar að mikilli sókn samviskusamra nemenda í aukaverkefni og upprifjunargögn sem þeir fá að vinna með 
í  „aðstoð við heimanám“ stofunni, enda er þar um einstaklingsmiðaða kennslu að ræða. Aftur á móti er þeirra 
sem helst þyrftu á aðstoð að halda oft sárt saknað og mættu forráðamenn gjarnan hvetja börn sín sem þurfa 
aðstoð í náminu að nýta sér þessa aðstoð. 
 
Námsver 
Í Garðaskóla er starfrækt svokallað Námsver. Kristinn Sigurbergsson stærðfræðikennari kennir í Námsverinu. Í 
flestum tilfellum fá nemendur auka kennslustund í Námsveri í viðbót við hefðbunda stundaskrá og hefur þetta 
reynst mjög vel en einnig fara nemendur úr hefðbundnum stærðfræðitíma í Námsver.  
   
 
Lokaorð 
Þessi vetur hefur verið mjög annasamur í stærðfræðideildinni, við höfum unnið hörðum höndum að því að meta 
námsefnið sem í boði er og velja það sem okkur finnst henta best til að uppfylla markmið aðalnámskrár. Við 
erum alltaf að taka nýja námsefnið „átta-tíu“ meira og meira inn en ég efast um að það verði nokkurn tímann 
tekið inn eingöngu í Garðaskóla, allavega ekki meðan ég stjórna deildinni. Aftur á móti er margt gott í þessum 
kennslubókum en að mati okkar stærðfræðikennara eru þessar bækur ekki góðar til að kenna í heild. 
 
Ég hef mikinn áhuga á að fá Rasmus vefinn aftur í áskrift í Garðaskóla og hlakka mikið til að fá skjávarpa í 
stærðfræðistofurnar á komandi árum. Tölvur eru orðnar svo stór hluti af okkar samfélagi og þarf að fléttast meira 
inn í stærðfræðikennsluna, um leið og stærðfræðikennarar fá skjávarpa geta þeir nýtt sér vef eins og Rasmus 
vefinn í stærðfræðikennslu. 
 
Stærðfræðideildin er ánægð með árangurinn í vetur og samvinnuna og við göngum með bros á vör út í sumarið. 
 
 

Garðabær í júní 2008 
Elena Einisdóttir, fagstjóri í stærðfræði 



Ársskýrsla kennsluráðgjafa 
í tölvu- og upplýsingatækni 

Kennsluráðgjafi hefur umsjón með uppbyggingu og þróun í tölvu- og upplýsingatækni innan skólans. Hann 
vinnur með öllum nemendum, starfsfólki og foreldrum. Hann á í samstarfi við tölvuumsjónarmann og aðra 
kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni í Garðabæ. 
 
Upplýsingamiðlun er stór hluti af starfi kennsluráðgjafa. Hann hefur umsjón með vef skólans, útbýr leiðbeiningar 
og kennsluefni til að auðvelda allt aðgengi að tölvukosti skólans. 
 
Kennsluráðgjafar í tölvu- og upplýsingatækni við grunnskóla Garðabæjar funduðu reglulega í vetur. Í vor var 
tekinn í notkun nýr vefur Garðaskóla í nýju vefumhverfi. Vefurinn er hluti af stærra verkefni þar sem vefir grunn-
skóla Garðabæjar og vefur Garðabæjar voru endurhannaðir og nýir vefir opnaðir í maí. Vefir skólanna eru sam-
ræmdir. Þeir hafa eins útlit og veftré skólanna er samræmt en hver skóli hefur sérstakan grunnlit á sínum vef. 
Þetta gerir notendum auðveldara að rata um vefi skólanna. Í vetur hefur mikill tími farið i vinnu við nýjan vef. 
 
Nám og kennsla 
Kennsla í tölvu- og upplýsingatækni gekk vel í vetur. Í áttunda bekk fengu nemendur tvo tíma á viku í tölvuveri 
allan veturinn. Annarsvegar var um hefðbundna tölvukennslu að ræða en hinsvegar íslenskukennslu, þar sem 
áhersla var lögð á ritun og uppsetningu. Í tölvutímunum var lögð áhersla á tölvunotkun, þá sérstaklega Microsoft 
Office forritin. Nemendur gerðu líka hraðaæfingar í vélritun. 
 
Í 9. og 10. bekk voru einungis valtímar í tölvum. Nemendur gátu valið um forritun, margmiðlun og stuttmynda-
gerð. Í forritun lærðu nemendur að forrita með VisualBasic. Í  margmiðlun lærðu nemendur að gera heimasíður, 
margmiðlunarefni á geisladiska og að vinna með kvikmyndir. Í stuttmyndagerð voru margar skemmtilegar stutt-
myndir gerðar sem sýndar hafa verið við hin ýmsu tækifæri við góðar undirtektir.  
 
Tölvuver skólans er með 28 tölvum, þar er engin föst kennsla og kennarar geta skráð tíma á verið. Tölvuverið er 
mikið notað og almenn ánægja ríkir með aðstöðuna þar. 
 
Eitt fartölvuver er í skólanum og er það mikið notað, helsta vandamálið við fartölvuverið er að þegar notkunin er 
mikil þá næst ekki að hlaða batteríin á vélunum. 
 
Nemendaskráning og töflugerð 
Kennsluráðgjafi hefur séð um töflubreytingar og skráningu nemenda í vetur. Einnig tók kennsluráðgjafi þátt í 
stundatöflugerð fyrir næsta vetur og hefur mikill tími af vorinu farið í þá vinnu. 
 
Vefur skólans 
Vefur skólans var í umsjón kennsluráðgjafa en auk hans hafa skólastjórnendur, deildarstjórar og kennarar verið 
duglegir að koma með efni bæði í máli og myndum fyrir vefinn.   
 
Myndataka og varðveisla mynda 
Kennsluráðgjafi heldur utan um myndatökur í skólanum og vinnur myndirnar til birtingar. Hann tekur myndir af 
viðburðum í skólalífinu. Einnig vinnur kennsluráðgjafi myndir til að setja inn í stundvísi sem og myndir fyrir nýtt 
sölukerfi mötuneytisins.   



Tæknin 
Skólinn er mjög vel búinn undir kennslu í tölvu og upplýsingatækni. Tvær kennslustofur með 15 tölvum hvor, eitt 
tölvuver með 28 tölvum, fartölvuver með 14 tölvum og 8 tölvur á bókasafni. Tölvur eru staðsettar í öllum 
kennslustöfum sérkennslunnar og í þó nokkrum kennslustofum þar að auki. Kennarar hafa í meira mæli verið að 
nýta sér að hafa tölvur inni í stofum hjá sér til að nota við kennsluna. Núna eru næstum allar kennslustofur með 
skjávarpa og hefur það breytt kennsluháttum til muna. Næsta skref er að fá gagnvirkar töflur í allar kennslu-
stofur. 
 
Framtíðarsýn 
Með nýju vefumsjónarkerfi er að verða mögulegt að koma upp einföldum innri vef skólans og verður það meðal 
verkefna næsta vetur. Einnig verður auðvelt að deila ábyrgð á vefnum til annarra, svo öruggt verði að hann sé 
alltaf með nýjustu upplýsingar. 
 
 

Garðabæ í júní 2008 
Guðrún Björg Egilsdóttir, kennsluráðgjafi 



Safn skólans var opið alla virka daga frá kl. 8.00 til 15.30. Safnið var því opnað á morgnana 10 mínútum áður en 
fyrsta kennslustund dagsins hófst og voru nemendur almennt ánægðir með það. Þeir gátu náð sér í bækur, lokið 
við eða fengið að prenta út verkefni á þessu stutta tíma og  margir nýttu sér það. 
 
Húsnæði safnsins var óbreytt frá fyrra ári og húsbúnaður farinn að láta á sjá eftir áratuga notkun. Allur búnaður 
safnsins er úr gamla samsteypusafninu þegar Bæjarbókasafnið og skólasafnið voru ein rekstrareining. Þegar 
Bæjarbókasafnið flutti í nýtt húsnæði var reynt að hressa upp á gamla húsbúnaðinn, stólar yfirdekktir og borð 
slípuð. Nú að 10 árum liðnum er áklæði stólanna farið að slitna og borðin líka farin að láta á sjá enda er 
notkunin mikil. Beðið er því með eftirvæntingu eftir að safnið flytji í nýtt rými innan skólans og fái um leið nýjan 
hillu- og húsbúnað sem hentar betur. Safnið rúmar nú með góðu móti 55 nemendur í sæti eða u.þ.b. 2 bekkja-
deildir. Nemendur voru um 460 í vetur og voru þeir duglegir að nýta sér safnið bæði í kennslustundum og utan 
þeirra. Það er því full þörf fyrir húsnæði sem rúmar fleiri nemendur og er hentugra að skipulagi en núverandi 
safn og væntum við mikils af nýju upplýsingaveri í miðrými á efri hæð skólahússins. 
 
Safnkostur 
Safnkosturinn var í upphafi skólaárs 13.463 eintök. Á liðnu skólaári bættust við 422 eintök. Afskrifaðar voru 
glataðar og skemmdar bækur. Einnig var safnið yfirfarið  og gamlar úreltar bækur sem ekki hafa verið lánaðar út 
síðastliðin fimm ár afskrifaðar. Samtals voru afskrifuð 352 eintök. Raunaukning safnkosts var því ekki nema 70 
eintök. Reglulega voru keypt 14 tímarit. Heildarsafnkostur var í lok starfsársins 13.704 eintök og skiptist á eftir-
farandi hátt: 

 
Átta góðar borðtölvur og litaprentari eru á safninu til notkunar fyrir nemendur. Þurfa nemendur að greiða 10 
krónur fyrir útprentun á safninu utan kennslustunda. Einnig eru tvær tölvur til afnota fyrir starfmenn og bóka-
safnskerfið. Fartölvuvagninn er geymdur á safninu þegar hann er ekki í notkun og er lánaður til kennara í 
gegnum safnið sem og einn laus sjávarpi. Settur var upp skjávarpi og sýningartjald í safninu í vetur og eykur 
það möguleika í kennslu og kynningarstarfi á safninu.  
 

 

Ársskýrsla  
Skólasafns Garðaskóla 

Efni Fjöldi 
Snældur 103 
Snælda/hljóðbók 189 
Bækur 12.293 
Spil 9 
Geisladiskar 151 
Geisladiskur/hljóðbók 503 
Tölvugögn 54 
Mynddiskar 94 
Tæki 21 
Tímaritshefti 33 
Gagnasett 1 
Kort 11 
Nótur 2 
Myndbönd 240 
Samtals 13.704 



Útlán  
Útlán bóka og gagna hafa aukist umtalsvert frá fyrra skólaári þrátt fyrir fækkun nemenda. Heildarútlán af safninu 
voru 8.120 eintök sem eru rúmlega 600 fleiri en í fyrra. Má til gamans geta þess að útlán fyrsta starfsár skóla-
safnsins veturinn 1998-1999 voru um 4000 eintök þannig að útlánin hafa aukist um 100% á níu árum.  
 
Vanskil nemenda virðast hins vegar vera viðvarandi ástand sem erfitt er að breyta þrátt fyrir að nemendur hafið 
ítrekað verið rukkaðir og samband haft við heimilin. Heildarvanskil í skólalok voru 134 eintök og þar af voru van-
skil fráfarandi  10. bekkinga  48 eintök.  
 
Starfsemi safnsins 
Nemendur í 8. bekk fengu hefðbundna kynningu á safninu í upphafi vetrar þar sem starfsemi og starfsreglur 
safnsins voru kynntar. 
 
Dagana 4. og 5. september skipulagði safnvörður Garðaskóla ásamt skólasafnverði Flataskóla námskeið í 
lestrarþjálfun og lestrartækni fyrir kennara og nemendur skólanna beggja. Fyrirlesari á námskeiðinu var danskur 
kennari og bókasafnsfræðingur, Ninna Wedendahl frá Gammel Hasseriskole í Álaborg. Hún hélt fyrirlestur fyrir 
kennara, heimsótti nokkra 7. og 8. bekki og kynnti nemendum aðferðir til að auka leshraða og lestrartækni. 
 
Í desember byrjun fór fram kynning á nýútkomnum bókum á skólasafninu. Nemendur komu á safnið ásamt ís-
lenskukennurum sínum, tveir hópar í hverri kennslustund. Skólasafnvörður og kennarar kynntu og lásu úr nýjum 
íslenskum og þýddum unglingabókum. 
 
Þrjár myndagetraunir voru í gangi á skólasafninu í vetur, sú fyrsta í lok nóvember, önnur í janúar og sú þriðja í 
febrúar. Framkvæmd þeirra var með þeim hætti að í matarhléum og frímínútum var í gangi glærusýning með 
myndum frá þekktum stöðum innanlands og erlendis. Getraunirnar  fólstu í því að þekkja alla staðina og skrá 
niður á þartilgerða svarseðla. Hver getraun stóð yfir í viku og að henni lokinni voru veitt vegleg bókaverðlaun. 
Mikil þátttaka var og þurfti í öll skiptin að draga úr réttum svörum. 
 
Í vetur var verkefnavinna á safni í öllum árgöngum. Sem fyrr voru það fyrst og fremst verkefni í samfélagsfræði, 
íslensku og ensku en einnig í fleiri námsgreinum s.s myndmennt og náttúrufræði. Mjög mikið álag var á safninu 
á vordögum eftir samræmd próf og skólapróf. Þá var verkefnavinna í nánast öllum námsgreinum og öllum ár-
göngum. Komust þá færri hópar að á safninu en vildu. 
 
Starfsmenn safnsins eru María Hrafnsdóttir bókasafnsfræðingur og kennari og Svanhildur Guðmundsdóttir.
  
 

Garðabæ í júní 2008 
       María Hrafnsdóttir, forstöðumaður skólasafns 



Í ársskýrslu námsráðgjafar Garðaskóla er gerð grein fyrir helstu verkefnum og áherslum í starfi náms- og starfs-
ráðgjafa skólaárið 2007-2008.  
 
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.  
Veturinn 2007-2008 störfuðu tveir náms- og starfsráðgjafar við Garðaskóla, Ásta Gunnarsdóttir og Auður Sig-
urðardóttir. 
 
Einstaklingsmiðuð ráðgjöf 
Einstaklingsviðtöl eru umfangsmikil í starfinu. Nemendur koma helst vegna vanda sem tengist námi, vegna nám-
svals og framtíðaráforma og einnig vegna vanlíðunar og samskiptaerfiðleika. Þeir leita sjálfir í námsráðgjöfina 
eða koma fyrir milligöngu forráðamanna eða kennara. 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 nemenda. Í ár var stuðst við nýja rafræna áhugasviðskönnun, 
Bendil. Könnunin var lögð fyrir alla nemendur í 10. bekk.  

• miðlun upplýsinga um framboð á námi á framhaldsskólastigi  
• skipulagningu á 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 
og sjálfsmynd  

• samskiptavanda s.s. vináttu, ágreining og einelti   
• námstengdan vanda s.s. sértæka námserfiðleika, prófkvíða og námsleiða  

Oft er um fjölþættan vanda að ræða. 
 

Ársskýrsla  
námsráðgjafa 



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 og glósugerð  
• leiðsögn um vinnulag í einstökum námsgreinum, heimanám og upprifjun fyrir próf 
 
Alls komu 211 nemendur í einstaklingsviðtal til námsráðgjafa í eitt skipti eða oftar og voru nokkuð margir 
nemendur í reglulegum viðtölum allan veturinn. Námsráðgjafar fá einnig forráðamenn í viðtöl og margir hafa 
samband símleiðis eða með tölvupósti.  
 
Mynd 1. Fjöldi nemenda eftir bekkjardeildum og kyni sem komu til námsráðgjafa í einstaklingsviðtöl í eitt 

skipti eða oftar skólaárið 2007-2008 

 
Hópráðgjöf/fræðsla 
Hópráðgjöf og fræðsla er einnig umfangsmikil í starfi námsráðgjafa. Námsráðgjafar hittu alla nemendur skólans 
yfir veturinn. Hér á eftir sést hver helstu viðfangsefni fræðslunnar eru eftir árgöngum.  
 
10. bekkur 
Nemendur fengu ráðgjöf og/eða fræðslu í kennslustundum í lífsleikni í vetur.  
Viðfangsefnin voru m.a: 

• námstækni; áhrifaríkar og fjölbreyttar námsaðferðir 
• fræðsla um inntökuskilyrði framhaldsskóla 
• kynning á bóklegu námi og verk- og starfsmenntun á framhaldsskólastigi 
• próf og prófundirbúningur 
• Bendill, rafræn áhugasviðskönnun  

 
9. bekkur 
Nemendur fengu fræðslu í lífsleiknitíma og á sal skólans:  

• fræðsla um val fyrir 10. bekk og inntökuskilyrði framhaldsskóla 
• námstækni  

  
8. bekkur 
Nemendur komu í tvö skipti yfir veturinn í minni hópum til námsráðgjafa frá umsjónarkennara: 

• kynning á námsráðgjöfinni við skólabyrjun 
• umræður og fræðsla um samskipti og einelti 
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Ýmis verkefni 
 
Gegn einelti í Garðabæ/verkefnastjórn 
Verkefnisstjórn Gegn einelti í Garðabæ hittist í fáein skipti á skólaárinu. Minni vinna var í verkefnisstjórn í ár en 
undanfarin ár. 
 
Nemendaráðgjöf 
Í vetur störfuðu ellefu nemendur með námsráðgjöfum sem nemendaráðgjafar, fjórir úr 9. bekk og sjö úr 10. 
bekk. Í vetur var nemendaráðgjöf í fyrsta skipti valfag sem nemendur gátu valið sér og var sett inn í stundaskrá. 
Farið var í heimsókn til Regnbogabarna þar sem nemendaráðgjafar fengu fræðslu um samtökin og ýmislegt sem 
snýr að samskiptum og einelti. Í framhaldi af fræðslunni voru nemendaráðgjafar með fræðslu og fundi með öllum 
8. bekkingum um samskipti og einelti. Auk þess tóku nemendaráðgjafar þátt í móttöku og aðlögun nýrra 
nemenda, kynntu Garðaskóla fyrir væntanlegum nemendum og sáu um undirbúning og skipulagningu á 
skemmti- og kynningarkvöldi fyrir framhaldsskólana í 9. og 10. bekk ásamt námsráðgjöfum og deildarstjóra í 10. 
bekk.  
 
Hádegisklúbbur 
Hádegisklúbburinn var starfandi framan af vetri. Hann er fyrir nemendur sem finna sig illa félagslega í skólanum 
og/eða vilja vera með fullorðnum og í næði þegar þeir matast. Seinni hluta vetrar var hann lagður af þar sem 
minnkandi þörf var fyrir hann og þeir sem sóttu hann voru hávaðasamir og margir. Það er von okkar að halda 
áfram með Hádegisklúbbinn næsta vetur með það markmið sem upphaflega var lagt af stað með. 
 
Önnur verkefni námsráðgjafa voru m.a. 

• skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda  
• heimsóknir 10. bekkinga í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu  
• móttaka og heimsóknir til nemenda 7. bekkja Hofsstaðaskóla og Flataskóla 
• skráning fundargerða nemendaverndarráðs 
• umsjón með skemmtikvöldi og kynningum á framhaldsskólum með nemendum og  forráða-

mönnum í 9. og 10. bekk 
• þátttaka í kynningu á skólanum í Flataskóla fyrir væntanlega nemendur í 8. bekk og forráðamenn 

þeirra 
• þátttaka í slysa- og áfallaráði  
• gerð bæklings um undirbúning fyrir samræmd próf 
• undirbúningur og samstarf við Foreldrahús vegna sjálfsstyrkingarnámskeiðs fyrir nemendur  
• þátttaka í ,,Litla hópi“, samstarfshópi lögreglu, félagsþjónustu Garðabæjar, Garðalundar, Vídalín-

skirkju, Fjölbrautarskólans í Garðabæ og Garðaskóla 
• þátttaka í skipulagningu og móttöku forvarnarsamtakanna ,,Blátt áfram“ í Garðaskóla 

 
 
Endurmenntun - viðhald fagþekkingar 
Námsráðgjafar sóttu eftirtalin námskeið og fræðslufundi á skólaárinu ásamt því að vera báðir í MA námi í náms- 
og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands: 
 

• námskeið í Bendli; nýrri rafrænni áhugasviðskönnun, Endurmenntun Háskóla Íslands 
• fræðsludagur um fjölþáttameðferð (MST) á vegum Barnaverndarstofu, Grand Hótel Reykjavík 
• Bett 2008. Tölvu- og hugbúnaðarsýning fyrir fagaðila í skólastarfi, Kensington Olympia, London 
• Restitution – Uppbyggingarstefnan.  Námskeið í Minneapolis, USA 
• námskeiðsdagur í Garðabergi um tölvufíkn, samstarfsverkefni Seltjarnarness og Garðabæjar 
• samstarfsfundur með námsráðgjöfum grunnskólanna í Garðabæ og á Álftanesi 
• ráðstefna Barnaheilla. Ný tækni - sama sagan, kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 
• Náum áttum; morgunverðarfundur: Hvert stefnir? Forvarnir á Íslandi  
• Kynning á verkefnum nema úr meistaranámi í námsráðgjöf, Endurmenntun Háskóla Íslands 



 
Lokaorð 
Tveir námsráðgjafar voru starfandi í einu og hálfu stöðugildi í Garðaskóla þennan veturinn. Það hafði mjög já-
kvæð áhrif á starfið að fá aukningu á stöðuhlutfalli í námsráðgjöfinni og voru mun fleiri nemendur sem nýttu sér 
þjónustu námsráðgjafa í vetur en árið áður. Sú aukning var mest í 8. bekkjum þar sem meira en helmingi fleiri 
nemendur komu í viðtöl en síðasta skólaár. Ekki tókst að hafa viðtöl við alla nemendur í 10. bekk eins og stefnt 
var að en það verður áfram unnið að því að bjóða öllum persónulegt viðtal fyrir námslok. Námsráðgjafar hafa 
hug á að efla námstækni fyrir nemendur sem setjast í 8. bekk í Garðaskóla í haust og verður leitað eftir sam-
starfi við faggreina kennara. 
 
Mikil þörf er á að efla náms- og starfsfræðslu í skólanum fyrir nemendur í öllum árgöngum með megin þunga í 
10. bekk. Á þessu aldursskeiði standa nemendur frammi fyrir mikilvægum ákvörðunum sem skipta máli fyrir 
framtíðina. Það eru meiri líkur á því að nemendum farnist vel þegar þeir fara vel upplýstir úr grunnskólanum og 
með nokkuð góða þekkingu á áhugasviðum sínum, hæfileikum, viðhorfum og því sem þeim stendur til boða að 
grunnskólanámi loknu.  
 
Að lokum viljum við þakka stjórnendum, öllu samstarfsfólki og skólayfirvöldum fyrir gott samstarf í vetur. Við 
munum leitast við að bæta og þróa námsráðgjöf við Garðaskóla næsta vetur.   
 

Garðabæ í júní 2008 
Auður Sigurðardóttir og Ásta Gunnarsdóttir 

náms- og starfsráðgjafar Garðaskóla 



Haustið 2007 fengu  kennarar skólans nýjar fartölvur. Undirbúningur kaupanna hafði dregist of langt fram á 
sumarið og því voru á endanum keyptar tölvur sem tölvuumsjónarmenn eru ekki fullkomlega sáttir við. Vélarnar 
sem teknar voru eru með breiðtjaldsskjá og þetta gerir vélarnar aðeins stærri en þær þurfa að vera. Samfara 
þessum seinagangi við ákvörðun um hvaða vélar skyldu keyptar varð seinagangur við þá uppsetningu (image) á 
tölvunum sem við vildum hafa. Þetta lýsti sér í því að vélarnar ræstu sig stundum ekki eðlilega og frusu í 
ræsingarferlinu. Það tókst þó að afhenda vélarnar á réttum tíma til kennara en þó með þessu frostvandamáli. 
Fram að áramótum fór mikill tími tölvuumsjónarmanns í þá vinnu að bilanagreina þetta frostvandamál. Það var 
farið með vélar á verkstæðið til Nýherja þar sem þeir skoðuðu þetta vandamál en fundu ekkert. Á endanum 
gerði ég svo nýtt image ( uppsetningu ) og var þá hafist handa við að setja vélar upp aftur. Ekki voru þó allar 
vélar settar upp á nýtt. Einhverjar vélar hafa þó verið með bilaðan harðan disk og minni. Einni vél var algjörlega 
skipt út því ekki var hægt að finna hvað væri að.  
 
Ákveðið var  að setja upp Office 2007 pakkann hjá öllum kennurum og var það gert. Þetta er mikil breyting frá 
Office 2003, en flestir voru fljótir að tileinka sér nýja pakkann. Þó hafa nokkrir óskað eftir að haldið verði nám-
skeið í Office 2007, sérstaklega áður en Office 2007 verður settur á nemandavélar.  
 
Þær vélar sem verið var að skipta út voru boðnar starfsfólki skólans til kaups og tölvuumsjónarmaður setti þær 
upp aftur fyrir alla. Það fór mikill tími í uppsetningar og stundum er ennþá verið að koma með gamlar vélar til 
bilunargreiningar. Það ætti frekar að skila öllum vélum til söluaðila og starfsfólk getur þá keypt þær þaðan. 
 
LANDesk er grunneining í kerfisrekstri netkerfis Garðabæjar. Kerfið leyfir yfirtöku á vélum ásamt ýmsum öðrum 
þáttum sem hjálpa til við rekstur tölvukerfisins. Kerfið kom fyrst inn hjá Garðabæ haustið 2006 í prufufasa. Kerfið 
var komið í ágætis notkun á vormánuðum 2007 en þó voru gallar á kerfinu sem rakið var til þess að það þyrfti að 
vera á sér netþjón . Fyrir haustið 2007 átti LANDesk því að vera komið inn á sér server og tölvuumsjónarmaður 
átti að geta nýtt það við alla sína vinnu, þetta gekk ekki alveg eftir. Nýherji sem setti upp kerfið tók sér tíma fram 
að áramótum í að koma kerfinu upp þannig að það væri starfhæft og voru þeir fram í mars að sníða kerfið að 
okkar óskum. Gerður var þjónustusamningur við Nýherja þess efnis að starfsmaður frá þeim setti 4 tíma á 
mánuði í það að setja inn uppfærslur og annað það sem gera þarf til að halda LANDesk við. LANDesk er nú 
komið í fulla notkun og nýtist vel. Tölvuumsjónarmaður fór á námskeið í LANDesk í desember og tók  LANDesk 
kerfisstjórnunar gráðu með því að taka próf úr því efni sem kennt var. 
 
Mikil tími fór í það eftir áramót að gera prófanir með lokun á neti. Var tekin sú sameiginlega ákvörðun hjá tölvu-
umsjónarmönnum í Garðabæ að notast skyldi við ACM (frá IBM) til að tengjast netinu og uppsetning skyldi 
gerast i gegnum Landesk. Því miður gekk það ekki sem skyldi. Vélarnar hrundu eftir að hafa fengið pakkana. 
Eftir ótal prófanir og mikinn tíma sem fór í þetta var ákveðið að nota ekki ACM  heldur nota Windows hlutann. 
Þetta þýðir að búa þarf til nýja heimatengingu  hjá öllum notendum. Er ég núna að setja upp allan fartölvu-
vagninn með þessum breytingum því taka þarf alfarið út ACM á öllum fartölvum. Vona ég að í haust verði þetta 
komið á allar vélar og að netið verði lokað áður en skólinn byrjar næsta haust.  
 
Vel gekk í vetur að láta alla nemendur fá notendanafn og leyniorð. Fór tölvuumsjónarmaður inn í alla 8. bekki í 
byrjun haustsins og fengu þeir notendanafn og leyniorð, ég kynnti þeim reglur og skýrði út hvar þau ættu að 
geyma gögnin sín. Á heildina litið gekk þetta mjög vel þótt einn og einn hafi kannski ekki skilið hvar gögnin ættu 
að vera. Umræða var í gangi um hvort kennarar eigi ekki að geta komist inn á drif nemenda og verður það 
væntanlega tekið upp í haust. Stundum eru krakkarnir að vinna verkefni saman og ef annar nemandinn er síðan 
fjarverandi kemst enginn inn á gögnin, nema tölvuumsjónarmaður. Svo virðist vera að ef gögnin eru geymd á 
sameiginlegu drifi nemenda að einhverjir geri sér leik að því að skemma fyrir öðrum . 
 

Ársskýrsla  
tölvuumsjónarmanns 



Mikið var um fundi og hópavinnu á þessu skólaári. Tölvuumsjónarmaður fór á nokkra fundi í vetur með hinum 
tölvuumsjónarmönnunum og Völu Dröfn. Á þessum fundum var rætt um það sem hafði verið að gerast og það 
sem framundan var, einskonar stöðufundir. Tölvuumsjónarmaður var líka í nokkrum vinnuhópum en þeir voru 
eftirfarandi: Landesk og  Beiðnakerfi. LANDesk þróun er hópur sem sér til þess að innleiðing á LANDesk sé 
kláruð og skjöluð. Beiðnakerfis hópurinn er að athuga þörfina á beiðnakerfi í Garðabæ. Þessir vinnuhópar eru 
afrakstur úttektar sem Admon gerði á tölvukerfi Garðabæjar og skilaði á haustmánuðum 2007. Vinnu þessara 
hópa á að ljúka um mitt næsta ár í síðasta lagi og þá væntanlega með formlegri stofnun tölvudeildar Garða-
bæjar. 
 
Tölvuumsjónarmaður fór á eitt námskeið eins og kemur fram hérna ofan. Þetta var þriggja daga námskeið í 
LANDesk og hefur það nýst vel. 
 
Á heildina litið hefur þetta ár gengið vel fyrir sig. Lítið hefur verið um vírussmit á vélum. Munar líka gífurlega um 
að vélarnar eru nýlegar, bæði borðvélar og fartölvur.  
 
Netið fór einu sinni á hliðina og sambandslaust var við allar borðvélar, en það var bilun í búnaði sem olli því. 
Það þarf reyndar að hafa það hugfast að vegna lélegs rafmagns sérstaklega á efri hæðinni í Garðaskóla, getur 
verið að svissarnir séu hreinlega að bila þegar rafmagnið fer af. 
  
Keypt var ný litaljósritunarvél sem kemur i staðinn fyrir Xerox litaprentara sem kostar of mikið að reka. Einnig 
voru keyptar nýjar vélar fyrir bókasafnið .  
 
Tölvukostur Garðaskóla  skólaárið 2007-2008 var eftirfarandi: Tölvuver-203 : 15 borðtölvur, Tölvuver-209: 15 
borðtölvur, Fartölvuvagn: 15 fartölvur, Sérkennsla: 7  borðtölvur, Upplýsingaver: 27 borðtölvur, Kennslustofur og 
útihús: 10 borðtölvur og 3 fartölvur. Bókasafn-nemendur: 8 borðtölvur, Margmiðlunarvélar fyrir nemendur: 2 
borðvélar og 3 Mac vélar  Bókasafn-afgreiðsla: 1 borðtölva,  Ritarar: 2 borðtölvur, Húsvörður: 1 borðtölva,  
Kennarar og annað starfsfólk: 46 fartölvur og  10 eldri vélar  notaðar í ýmis verkefni.   Netprentarar eru 8, USB 
tengdir prentarar eru 4, skjávarpar eru 15. 
 
Skólinn er því með 106 vélar fyrir nemendur og 58 vélar fyrir kennara og aðra starfsmenn. 
 

Garðabæ í júní 2008  
Jónína Skaftadóttir, tölvuumsjónarmaður. 

 

 



Dagskráin  
Félagslífið gekk vel sl. vetur. Góður hópur valdist í félagsmál og krakkarnir flestir úr 10. bekk þetta árið. 
Krakkarnir fóru vel í gang í byrjun september og skipulögðu haustdagskrána. Vel tókst til með vinnu við Gagn og 
gaman daga, afmæli skólans o.fl. Ágætlega gekk eftir áramót og unnu krakkarnir skipulega að opnum húsum og 
stærri samkomum vetrarins. Hópurinn var einstaklega vel skipaður í ár og drjúgur til verkefna. Fór svo að 5 
stúlkur voru sérstaklega verðlaunaðar  fyrir frábær störf að félagsmálum í vor. 
  
Minnisstæðir vel heppnaðir einstakir kvöldatburðir voru draugahúsið, tattokeppni, hönnunar og stílkeppni, G-
faktorkeppni, hljómsveitakvöld, söngkeppni Garðalundar, dansleikir, og árshátíð. Alls eru skipulagðir um 80-90 
kvöldatburðir skv. vetrardagskrá. Mikilvægt innlegg var einnig bekkjarkvöld að frumkvæði foreldrafélagsins þar 
sem bekkjardeildir komu saman ásamt forráðamönnum og elduðu mat og tóku þátt í dagskrá á opnu húsi. 
  
Félagsmálahópurinn aðstoðaði við söngkeppi Samfés í Laugardalshöll svo og Stílkeppni í Kópavogi og hafði 
ánægju af. Forkeppni söngkeppninnar var haldin í Vík í Mýrdal og fór ágætur hópur þangað með tæknibúnað og 
annaðist svið og tæknimál. Okkar þátttakendur  fengu ekki náð fyrir augum dómnefndar þetta árið en stóðu sig 
vel í hópi afbragðsflytjenda.  
  
Mikil vinna lá að baki árshátíðinni sem var vel sótt. Skipulag var mjög 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.   
  
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 söngleik sem unninn var upp úr 
Fiðlaranum á Þakinu. Umgjörð og framsetning er í háum klassa og hefur leiklistin unnið sér sess sem fastur liður 
í vetrarstarfinu og uppselt á allar 10 sýningar sem voru í boði. Sannarlega myndarlegt unglingaleikhús sem ber 
hróður starfsins víða.  
  
Skíðaferð yngri hópsins gekk vel í Bláfjöll og ferð til Akureyrar fyrir eldri hópinn tókst einnig vel þrátt fyrir mikinn 
fjölda þátttakenda sem voru vel á annað hundraðið.  
  
Ágætur hópur var í gerð myndbanda og eða/DVD mynda og fengust menn þar við eigin hugðarefni. Aðstaða er 
orðin nokkuð góð til myndvinnslu og stefnt að enn frekari uppbyggingu. Gefið var út myndband af leiklistarupp-
færslu síðasta árs – Draumi á Jónsmessunótt.  
  
Listasmiðja starfaði á miðvikudögum kl. 14-16 þar sem hægt var að fást við ýmis listræn verkefni svo og boðnir 
aukatímar í fatahönnun og fatasaum fyrir Stíl og árshátíð. 
  
Kraftur var í hljómsveitastarfi og voru starfandi einar fimm hjómsveitir sem höfðu æfingaaðstöðu í tónlistar-
stofunni og luku menn vertíðinni í upptökustúdíóinu sem sífellt fer batnandi. 
  
Árleg rokksmiðja fór fram í febrúar í Garðalundi þar sem boðið er til leiks efnilegum hljóðfæraleikurum alls staðar 
að af landinu og komust færri að en vildu þetta árið. Svo vel gengur að hugmyndir eru um að færa verkefnið í 
alþjóðlegan búning 2008. 
  
Þrír samspilshópar tóku upp lög í lok skólaárs og þau gefin út á netinu og á disk fyrir þá sem vildu. 
  
Félagsmiðstöðin aðstoðaði við ljósmyndun og aðstoðaði við  útgáfu árbókar í 10. bekk. 
 

Ársskýrsla  
Garðalundar 



Gott samstarf var við stoðdeild skólans, námsráðgjafa o.fl. til að mæta krökkum sem eiga félagslega undir högg 
að sækja. Á hverju ári tekst að virkja nokkra nemendur í félagsstarfið og er sá þáttur mikilvægur fyrir þá sem 
eiga undir högg að sækja. 
  
Stutt var við æskulýðsstarf kirkjunnar og fékk unglingahljómsveit aðstöðu til æfinga í Garðalundi svo og ýmsa 
tækniaðstoð. 
  
Ýmis önnur ferðalög voru í boði á vegum félagsmiðstöðvar og skóla. Nemendaráð fór á landsmót félags-
miðstöðva. Þátttaka var í ýmsu samstarfi á vegum samtaka félagsmiðstöðva eins og áður á Samféstónleika og 
söngvakeppni i Laugardalshöll. Farin var hefðbundin vorferð 10. bekkjar í Þórsmörk eftir samræmd próf og aðrir 
árgangar fóru í styttri ferðir með stuðningi félagsmiðstöðvar. 
  
Húsnæðislán og starfsaðstoð 
Félög fengu inni fyrir ýmsa starfsemi á árinu svo og lán á ýmsum tækjum og sérhæfa aðstoð starfsmanna. Helst 
ber að nefna UMF Stjörnuna. Nefna má uppskeruhátíðir, þorrablót, fimleikamót, íþrótta- og leikjanámskeið, 
bingó, kaffisamsæti, dómaranámskeið o.fl. Önnur félög sem hafa nýtt aðstöðu og ýmsan tækjakost á árinu eru 
Taflfélag Garðabæjar, Golfklúbburinn með námskeið, kvenfélagið v/kaffisölu, skátar, nemendafélag fjölbrauta-
skólans, Vinnuskóli Garðabæjar, leikskólar Garðabæjar, starfsmannafélag Garðabæjar, Garðabær, menningar-
málanefnd Garðabæjar, kvennahlaup í Garðabæ o.fl. Fremur lítið var um gistingu íþrótta- og skólahópa á skóla-
árinu 2007 til 2008. Gistingu hefur verið í auknu mæli beint til skátafélagsins Vífils sem hefur við það einhverjar 
tekjur af slíkri þjónustu. 
  
Útieftirlit, samráð o.fl. 
Starfsmenn félagsmiðstöðvar unnu við útieftirlit í samstarfi við foreldrafélagið allan veturinn og vel tókst til undir 
lokin þar sem foreldrarölt hófst að nýju. Almennt voru unglingar til fyrirmyndar í vetur skv. löggæslu og heyrði til 
undantekninga að kvartað væri undan hópasöfnun, drykkju eða hávaða í bænum. Binda menn vonir við að 
foreldrar taki áfram höndum saman og styðji við lög og reglu meðal unglinganna og taki þátt í verkefnum foreldr-
afélagsins við útieftirlit á næstu skólatíð.  
  

Garðabæ í júní 2008 
Gunnar Richardson 
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Garðaskóli fær viðurkenningu 
umhverfisnefndar  

 
Eitt fyrsta verk skólastjórnenda Garðaskóla nú í haust var að taka á 
móti viðurkenningu frá umhverfisnefnd Garðabæjar fyrir smekklega 
og vel hirta lóð. Lokið var við frágang lóðar skólans síðastliðinn vetur 
og var það kærkomið á 40 ára afmæli skólans. Lóðin er sérlega vel 
heppnuð frá sjónarhóli allra þeirra sem að skólanum koma þ.e. 
nemenda, foreldra og starfsmanna. Ragnar Gíslason, skólastjóri, hefur 
lagt mikla áherslu á að umgengni í og við skólann sé góð og því er 
viðurkenning umhverfisnefndar kærkomin. Vonandi verður þetta 
nemendum og starfsmönnum hvatning til að halda umhverfi skólans 
fallegu og snyrtilegu. 



bls.  2 Fréttabréf Garðaskóla 

Í skólabyrjun 
Nemendur Garðaskóla hafa verið jákvæðir fyrstu skóladagana og allt starf  
farið ljúflega af stað. 
 
Í vetur er skólastjórinn, Ragnar Gíslason, í námsleyfi. Hann dvelur í Kaup-
mannahöfn þar sem hann stundar nám í stjórnunarfræðum og mun það 
væntanlega nýtast honum vel til að skoða starf Garðaskóla frá nýju sjónarhorni 
og styrkja starfið í framtíðinni. Við óskum Ragnari góðs gengis í náminu. Í fjar-
veru hans er Þröstur Guðmundsson skólastjóri Garðaskóla og Brynhildur Sig-
urðardóttir aðstoðarskólastjóri.  

Ragnar Gíslason Þröstur Guðmundsson Brynhildur Sigurðardóttir 

Garðaskóli notar skólaskráningarkerfið Mentor til að halda utan um mætingar 
og vinnubrögð nemenda og samskipti við heimili. Kerfið er á Netinu og er 
notað í leik- og grunnskólum í Garðabæ og víðar. Foreldrar hafa aðgang að 
kerfinu með notendanafni og lykilorði og er mikilvægt að þeir fylgist með dag-
legri framvindu hjá börnunum sínum. Ef foreldra vantar aðgangsorð/eða hafa 
glatað því þá eru þeir beðnir um að hafa samband við skrifstofu skólans, sími 
590 2500. 
 
Í haust höfum við breytt lítillega fyrirkomulagi á punktakerfi skólans. Einungis 
verður gefin einkunn fyrir mætingu. Í upphafi vetrar eru allir nemendur með 
einkunnina 10 en þeir fá frádráttar punkta í hvert sinn sem þeir koma seint 
eða eru óleyfilega fjarverandi. 
 
Kennarar geta síðan skráð umsagnir um ástundun og hegðun en ekki er gefin 
einkunn fyrir þessa þætti. Til dæmis getur kennari skráð hjá nemenda sem 
kemur án heimavinnu til kennslustundar eða hjá nemanda sem hefur verið 
með framúrskarandi vel unna heimavinnu. Tekið skal fram að ef nemandi fær 
fáar eða engar merkingar í Mentornum þá þýðir það að hann sé að vinna 
vinnuna sína vel og samviskusamlega. Jákvæðar umsagnir í Mentornum eru 
notaðar til að draga fram í dagsljósið sérstaklega vönduð vinnubrögð hjá 
nemendum. Punktakerfið er nánar útlistað á bls. 15 í skólalyklinum Samskipti 
og skólaandi. 

Mentor 



bls.  3 Fréttabréf Garðaskóla 

Starfsfólk Garðaskóla hefur á undanförnum árum tileinkað sér samskipt-
aaðferðir kenndar við „uppbyggingu“ eða „restitution.“ Sífellt fleiri 
skólar á Íslandi horfa til þessarar aðferðar til að halda utan um samskipti 
og agamál. Uppbyggingaraðferðinni og hvernig við nýtum hana í Garða-
skóla er lýst í bæklingnum Samskipti og skólaandi.  

Í upphafi skólaársins fá allir nemendur Garðaskóla afhenta handbók þar 
sem þeir eiga að skrá upplýsingar um heimanám og verkefnaskil. 
Kennarar nota handbókina til að koma skilaboðum til foreldra og 
foreldrar geta sömuleiðis komið skilaboðum til skólans með því að skrá 
þau í handbókina. Þeim tilmælum er vinsamlegast beint til foreldra að 
þeir skoði handbók barna sinna reglulega og fylgist þannig með fram-
vindu námsins. 

Stefna bæjaryfirvalda í Garðabæ er að skóladagatöl leik- og grunnskóla 
séu samræmd þannig að bæjarbúar geti stofnað til fjölskyldusamveru 
þegar nemendur fá hlé frá skólanum. Hefð er komin á að skólarnir gefi 
vetrarfrí og verður það að þessu sinni dagana 11.-15. febrúar 2008. 
 
Við viljum biðja foreldra og forráðamenn um að hafa þessa daga sérstak-
lega í huga þegar þeir skipuleggja frí og ferðir fyrir fjölskylduna. Ef 
nemandi þarf að fá leyfi frá skólanum í 1-2 daga þá sækja foreldrar um 
það til umsjónarkennara. Ef nemandi þarf lengra leyfi þá verður að sækja 
um það til skólastjóra á þar til gerðu eyðublaði sem nálgast má á heima-
síðu eða skrifstofu skólans. 

Leyfi nemenda 
Stillið  

leyfisbeiðnum  

í hóf  því 

skólaganga  

nemenda  

er 

forgangsmál 

Skólalykill:  
Samskipti og skólaandi 

Handbók nemenda 



bls.  4 Fréttabréf Garðaskóla 

Á heimasíðu skólans eru ýmsar almennar upplýsingar um skólann, s.s. skóla-
námskrá, fréttabréf skólans, upplýsingar um starfsmenn skólans og stjórnendur. 
Þá eru einnig upplýsingar um námsráðgjöf, 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 skólans 

Í vetur verða í gangi samstarfsverkefni við ýmsa skóla úti í hinum stóra heimi. 
Fjórar stúlkur í 10. bekk fara til Teningen í Þýskalandi í september og endur-
gjalda þær heimsókn sem þær fengu frá þýskum jafnöldrum síðastliðið vor. 
 
Kennarar í enskudeild skólans bíða nú eftir svari um hvort þeir fái Comeniusar 
styrk til að halda áfram mjög farsælu samstarfi við skólann í Teningen ásamt 
fleiri skólum í Evrópu.  
 
Dönskudeildin skipuleggur í vetur samstarf við Hjerting skole í Esbjerg í 
Danmörku. Danskir nemendur koma í heimsókn í september og vonandi geta 
nemar úr Garðskóla endurgoldið heimsóknina með vorinu. 

Alþjóðlegt samstarf og nemendaskipti 



bls. 5 Fréttabréf Garðaskóla 

Námsráðgjafar Garðaskóla gegna veigamiklu 
hlutverki við að tryggja góð samskipti innan 
skólans og vellíðan nemenda. Aukið hefur verið 
við starfshlutfall náms- og starfsráðgjafar í 
skólanum í vetur. 
 
Auður Sigurðardóttir sem hefur verið kennari 
við skólann sl. 9 ár hefur lokið námi í náms- og 
starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og við skólann 
sem náms- og starfsráðgjafi ásamt Ástu 
Gunnarsdóttur. Við bjóðum Auði hjartanlega 
velkomna aftur á nýjan starfsvettvang innan 
skólans.  

Námsráðgjöf Garðaskóla 

Ásta Gunnarsdóttir Auður Sigurðardóttir 

Til stendur að gefa út nettímarit þar sem nemendur í grunnskólum 
Garðabæjar fá tækifæri til að birta skrif sín undir handleiðslu 
kennara.  
 
Það eru Guðrún Björg Egilsdóttir, kennsluráðgjafi við Garðask-
óla, og Svanhildur Sverrisdóttir, íslenskukennari sem hafa veg og 
vanda að þessu verkefni og verður spennandi að sjá framvinduna 
í vetur. 

Dagana 17.-22. september er von á 22 nemendum frá Hjerting skole í Esbjerg, 
Danmörku. Þeir koma ásamt þremur kennurum sínum til að kynnast Íslandi, Ís-
lendingum og Garðaskóla. Jafnaldrar þeirra hér í skólanum munu hýsa þá og 
kynna þeim landið og skólann okkar. Við þökkum nemendum og foreldrum 
þeirra kærlega fyrir að hýsa þessa góðu gesti og þjónusta þá. 
 
Við munum taka vel á móti dönsku gestunum þriðjudaginn 18. september og 
nemendur mega eiga vona á því að fá danska gesti í heimsókn í tíma þessa viku 
sem á heimsókninni stendur. 
 
Ef vel tekst til munu íslensku gestgjafarnir endurgjalda heimsóknina og fara til 
Esbjerg í vor. 

Nettímarit nemenda  

Danskir nemendur í heimsókn 



bls.  6 Fréttabréf Garðaskóla 

Starfsfólk Garðaskóla fór til Berlínar í júní á þessu ári til að kynna sér skólastarf. Í Berlín búa þjóðir og 
þjóðarbrot af ýmsu tagi sem gerir það að verkum að skólarnir hafa þurft að aðlagast þeim aðstæðum af 
fremsta megni.  Skólarnir sem við skoðuðum að þessu sinni voru að sumu leyti jaðarskólar. Í þeim voru 
nemendur sem áttu erfitt uppdráttar í samfélaginu almennt, vegna tungumálaörðugleika, vegna félags-
legra erfiðleika eða vegna ýmissa aðstæðna sem þeir höfðu upplifað á sinni ævi og höfðu sett mark sitt 
á þá. 
 
Við  heimsóttum m.a. Rudolf-Diesel Oberschule. Þar voru bekkirnir hafðir litlir til að hægt væri að 
sinna nemendum eins vel og hægt er. Í bekkjunum voru einnig fatlaðir nemendur, bæði líkamlega og 
andlega.  Skólinn var með sérstaka aðstoð/verkefni fyrir nemendur sem voru m.a. með ógnandi fram-
komu og reyndi að beina þeim á rétta braut. 
 
Stór hluti námsins fólst í því að aðstoða nemendur við að fara út á vinnumarkaðinn og kenna þeim að 
vinna. Skólinn var m.a. með reiðhjólaverkstæði, sem fékk gömul og biluð hjól gefins eða fyrir lítið.  
Hjólin voru gerð upp af nemendum. 
 
Nemendur tóku þátt í ýmsum verkefnum á vegum skólans, eins og matargerð og fleiru sem tengist dag-
lega lífinu. Fyrst og fremst var allt reynt til að gera unga fólkið að nýtum þjóðfélagsþegnum og aðstoða 
það við aðlögun í nýju og framandi umhverfi. 
 
Við fengum góða innsýn inn í heim þeirra sem eru að fóta sig í ókunnugu landi. Hér hjá okkur á Íslandi 
er það að aukast til muna að nemendur úr öðrum löndum koma til okkar til að setjast að og það er gott 
að fá góða innsýn í það hvernig þessum börnum geti liðið 
 
Fyrir hönd starfsfólks Garðaskóla Helga María Ólafsdóttir 

Náms og kynnisferð  
starfsfólks Garðaskóla 



Garðaskóli - V/Vífilsstaðaveg - Sími: 590 2500 - Fax: 590 2501 

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

Skrifstofa skólans er opin mánud. - fimmtud. kl. 7.30 - 15.00 og föstud. kl. 7.30 - 14.30.  

Skólaritarar: Anna María Bjarnadóttir og Soffía Jacobsen 

 

Skólastjóri: Þröstur Guðmundsson throstur@gardaskoli.is 
 

Aðstoðarskólastjóri: Brynhildur Sigurðardóttir brynhildur@gardaskoli.is 
 

Forstöðumaður Garðalundar: Gunnar Richardson. gunnarrich@gardabaer.is 
 

Deildarstjórar: 

8. bekkur:     Helga María Ólafsdóttir.  helga@gardaskoli.is 
9. bekkur:   Rebekka Cordova.   rebekka@gardaskoli.is 
10. bekkur:   Ingibjörg Anna Arnarsdóttir.   ingibjorga@gardaskoli.is 
Deildarstjóri sérkennslu: Ólafur Ólafsson   olafuro@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. 8.10-15.30.  Skólasafnkennari: María Hrafnsdóttir. 
 
Hjúkrunarfræðingur skólans er Ása Sjörn Lórensdóttir. Skólalæknir er Ásmundur Jónasson. 
 
Skólasálfræðingur er Brynjólfur G. Brynjólfsson. Hann hefur aðsetur á skólaskrifstofu Garðabæjar, sími 
525 8500. Sálfræðingur hefur aðstöðu til viðtala í Garðaskóla. 
 
Námsráðgjafar skólans eru: Ásta Gunnarsdóttir astag@gardaskoli.is og Auður Sigurðardóttir auður 
@gardaskoli.is  Þær eru til viðtals alla skóladaga. Nemendur og foreldrar geta pantað viðtal eftir þörfum í 
aðalsíma skólans 590 2500. 
 

Allar helstu upplýsingar um skólann á að vera hægt að nálgast á heimasíðu hans:  www.gardaskoli.is .    

Gott að vita  
- ýmsar upplýsingar - 

bls.  7 Fréttabréf Garðaskóla 



bls.8 Fréttabréf Garðaskóla 

Námsráðgjafar vinna ásamt öðrum starfsmönnum skólans að ýmsum vel-
ferðarmálum 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 eða stuðning vegna vanda er snertir 
nám eða líðan nemenda og greiða aðgang að viðeigandi sérfræðiað-
stoð þegar við á. Námsráðgjafi er bundinn þagnarskyldu. 

 

• 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. 

 
Nemendur geta leitað beint til námsráðgjafa eða með tilvísun frá  

kennurum, skólastjórnendum eða að beiðni foreldra. 
 

Mikilvægt er að nemandinn sé virkur aðili í ráðgjöfinni  
og vilji til samstarfs er grundvöllur þess að ráðgjöfin nýtist honum. 

 
Forráðamenn geta leitað beint til námsráðgjafa. 

 
 

Ásta Gunnarsdóttir námsráðgjafi. 
Auður Sigurðardóttir nám– og starfsráðgjafi. 

 

Allir nemendur skólans 
geta leitað til námsráðgjafa 



bls. 9 Fréttabréf Garðaskóla 

Vetrardagskrá félagsstarfsins í Garðalundi hófst formlega miðvikudaginn 29. ágúst. Opið verður í 
kvöldstarf þrjú kvöld vikunnar mánudaga miðvikudaga og föstudaga. Í boði verður fjölbreytt af-
þreying, spil, leiktæki, dagskrá nemenda, hópastarf o.fl. 
 
Mánudaga og miðvikudaga er opið frá 17 til 22 og til 22.30 á föstudögum.  Dansleikir og stærri við-
burðir verða einkum á föstudögum og í undantekningartilfellum fram undir miðnætti.  Rúta er í boði 
fyrir þá sem þurfa að fara um langan veg eftir dansleiki. Félagsstarfið er ætlað nemendum Garðaskóla í 
8. til 10. bekk. Almenn opnun verður á mánudögum til fimmtudaga  frá kl. 19 til 22. og til 22.30 á 
föstudögum.  
 
Dansleikir verða á u.þ.b. fimm vikna fresti og jafnan á föstudögum. Opnunardansleikur fyrir 
nemendur verður föstudaginn 7. september og stendur frá kl. 20.30 til 24. Hljómsveitin Dalton og 
heimasæturnar í Magnyl setja  stuðið í gang. 
  
Aðrir stærri viðburðir í félagslífi verða t.d. þátttaka nemenda í félagsmálum á landsmót Samfés,  
Afmælisdagur skólans, Gagn og gaman dagar, Draugahús, Stílkeppni félagsmiðstöðva, Söngkeppni 
Garðalundar og Samfés, Hæfileikakeppni, samfésball, Rokksmiðja, Söngbúði, árshátíð o.fl. Leiklist í 8. 
bekk hefst í september á þriðjudögum eftir skóla í umsjón Þórunnar Clausen.   
 
Lögð verður áhersla á að auka dagskrá í hádegi og frímínútum í vetur með ýmsum  kynningum, 
sýningum, tónlist og léttu gamni til að hressa andann í skóla og félagsmiðstöð. 
 
Félagsmálafræði er í boði sem valgrein fyrir nemendur í 9. og 10. bekk sem hafa áhuga á félagsmálum. 
14 krakkar hafa skráð sig í hópinn og spennandi vetur framundan. Nemendur félagsmálafræðinnar 
koma að miklu leyti til með að skipuleggja félagslíf vetrarins, fá fræðslu sem viðkemur félagsmálum, 
og fá reynslu við að undirbúa og framkvæma og stjórna ýmsum viðburðum. 
 
Dagskrá vetrarins þ.e. bekkjarkvöld, böll, smiðju-, klúbba- og námskeiðahald er auglýst á heimasíðu 
og á skjám í skólanum. Lögð verður séstök áhersla á leiklist, stuttmyndagerð, hljómsveitastarf, 
tómstundir tengdar list- og verkgreinum og vinsælir skíðahópar taka til starfa eftir áramót.  Allir eru 
hvattir til að fylgjast vel með og fréttir má nálgast á heimasíðu Garðalundar www. gardalundur.is  
 
Forstöðumaður Garðalundar er Gunnar Richardson.  
Aðstoðarforstöðumaður er Ágústa Guðmundsdóttir. Sími félagsmiðstöðvar er 590 2575. 

Félagsmiðstöðin Garðalundur 
-félagslíf  nemenda Garðaskóla- 
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Við Garðaskóla starfar foreldraráð sem fylgist með innra starfi skólans. Foreldraráðið 
fundar reglulega bæði eitt og sér og síðan með skólastjórnendum. Formaður foreldraráðs 
2007-2008 er Jón Bæring Hauksson og nánari upplýsingar um störf og tilgang foreldra-
ráðsins má nálgast á heimasíðu Garðaskóla. 
 
Á heimasíðunni eru einnig upplýsingar um foreldrafélag skólans. Formaður þess í vetur er 
Þorsteinn Þorbergsson. Á foreldrafundum í september verða kosnir bekkjarfulltrúar í öllum 
umsjónarbekkjum og starfa þeir í náinni samvinnu við foreldrafélagið. 

Samstarf skóla og heimila 
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2. tbl. 31. árg. september 2007 

 
Fréttabréfinu er dreift til allra nemenda skólans og er ætlað þeim  

og forráðamönnum þeirra. 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Brynhildur Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri 

Umbrot og hönnun: Soffía Jacobsen, ritari 

Upplag: 500 eintök. 

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

Nemendaráð Garðaskóla hefur um árabil starfað í góðu samstarfi við félagsmið-
stöðina Garðalund og skipulagt félagslíf nemenda í Garðaskóla með miklum 
myndarbrag. Í nýjum grunnskólalögum sem tóku gildi um síðustu áramót er 
nemendaráðum gefið víðtækara hlutverk en hingað til og er þeim ætlað að sinna 
almennum hagsmuna- og velferðarmálum nemenda til viðbótar við félagsmálin. 
 
Í Garðaskóla verður í vetur stofnaður Rýnihópur nemenda og er honum ætlað að 
sinna sérstaklega hagsmuna- og velferðarmálum nemenda á meðan nemendaráðið 
heldur áfram að sjá um félagsmálin. Í september verður leitað að fulltrúum úr 
öllum árgöngum til að sitja í Rýnihópnum sem mun síðan starfa undir leiðsögn 
Brynhildar Sigurðardóttur, aðstoðarskólastjóra. Vonandi tekst okkur með þessum 
rýnihópi að skapa nemendum skýrari vettvang til að ræða hagsmunamál sín innan 
skólans og koma þeim á framfæri við starfsfólk skólans, foreldra og yfirvöld. 
 
Þeir nemendur sem eru áhugasamir um að sitja í rýnihópnum geta haft samband 
við Brynhildi á skrifstofu aðstoðarskólastjóra. 

Rýnihópur nemenda í Garðaskóla  

Hraðlestrarnámskeið 
Í Garðaskóla er mikil áhersla lögð á að nemendur þjálfi lestrarfærni sína. 
Nemendur eru í 6 stundir á viku í íslenskukennslu sem er einni stund fleiri 
en tíðkast í flestum grunnskólum landsins. Þessari kennslustund er varið í 
kjörbókarlestur og með því markmiði er stefnt að því að örva og auka 
lestrarþjálfun nemenda enn frekar. 
 
Í byrjun september verður kennurum í Garða- og Flataskóla boðið á nám-
skeið í lestrartækni. Kennari á námskeiðinu er Ninna Wedendahl sem er 
danskur kennari og skólasafnvörður í Gammel Hasseris Skole í Álaborg.  
 
Ninna verður með fyrirlestur fyrir kennarana og síðan mun hún fara með 
kennurum inn í 7. og 8. bekki og fjalla um lestrarvenjur- og tækni. Hún 
mun sýna nemendum hvernig þeir geta mælt leshraða og hvað þeir geti gert 
til að auka hraðann. Auk þess mun hún kynna ólík form lestrar og hvernig 
lesandi getur nýtt sér þau. 



Garðaskóli Skól d t l Skólaárið

Kennsludagar = 180

ÁGÚST
1 M 1 L 1 M 1 F 1 L Fullveldisdagurinn 1 Þ Nýársdagur 1 F 1 L 1 Þ 1 F Uppstigningardagur 

Verkalýðsdagurinn 1 S Sjómannadagurinn

2 F 2 S 2 Þ 2 F 2 S 2 M 2 L 2 S 2 M 2 F Samr.pr. 10.be. (nát) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 2 M

3 F 3 M 3 M 3 L 3 M 3 F Sk.d. 3 S 3 M 3 F 3 L 3 Þ

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

Garðaskóli
28.08. 2007 Skóladagatal Skólaárið

2007 – 2008

4 L 4 Þ 4 F 4 S 4 Þ 4 F Sk.d. 4 M Bolludagur 4 Þ 4 F 4 S 4 M Sk.d.

5 S 5 M 5 F 5 M 5 M 5 L 5 Þ Sprengidagur 5 M 5 L 5 M Samr.pr. 10.be. (sam) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 5 F Skólaslit

6 M Frídagur 
verslunarmanna 6 F Foreldrafundir        

kl. 8:20 - 9:00 6 L 6 Þ Gagn og gaman 6 F 6 S 6 M Öskudagur 6 F 6 S 6 Þ Samr.pr. 10.be. (dan) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 6 F Sk.d.

7 Þ 7 F 7 S 7 M Gagn og gaman 7 F Lokapróf í NÁT103 
kl.8.10 7 M 7 F 7 F 7 M 7 M 7 L

8 M 8 L 8 M 8 F Gagn og gaman 8 L 8 Þ 8 F 8 L 8 Þ 8 F Samr.pr. 10.be. (stæ) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 8 S

9 F 9 S 9 Þ 9 F Dagur skólans 9 S 9 M 9 L 9 S 9 M 9 F 9 M Sk.d.

10 F 10 M 10 M 10 L 10 M 10 F 10 S 10 M 10 F 10 L 10 Þ

11 L 11 Þ 11 F 11 S 11 Þ 11 F Afhending einkunna 11 M Sk.d. 11 Þ 11 F 11 S Hvítasunnudagur 11 M

12 S 12 M 12 F 12 M 12 M 12 L 12 Þ Sk.d. 12 M 12 L 12 M Annar í hvítasunnu 12 F

13 M 13 F 13 L 13 Þ 13 F 13 S 13 M Vetrarfrí 13 F 13 S 13 Þ 13 F

14 Þ 14 F 14 S 14 M 14 F Haustpróf 14 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 14 F Vetrarfrí 14 F 14 M 14 M 14 L

S Námskönnun f S15 M Sk.d. 15 L 15 M Námskönnun         
15.10. - 19.10. 15 F 15 L 15 Þ 15 F Vetrarfrí 15 L 15 Þ 15 F 15 S

16 F Sk.d. 16 S 16 Þ 16 F Dagur íslenskrar tungu 16 S 16 M 16 L 16 S Pálmasunnudagur 16 M 16 F 16 M

17 F Sk.d. 17 M 17 M 17 L 17 M Haustpróf 17 F 17 S 17 M 17 F 17 L 17 Þ Þjóðhátíðardagurinn

18 L 18 Þ 18 F 18 S 18 Þ Haustpróf 18 F 18 M 18 Þ 18 F 18 S 18 M

19 S 19 M 19 F 19 M 19 M Haustpróf 19 L 19 Þ 19 M 19 L 19 M 19 F

20 M Sk.d. 20 F 20 L 20 Þ 20 F Jólaskemmtun 20 S 20 M 20 F Skírdagur 20 S 20 Þ 20 F

21 Þ Sk.d. 21 F 21 S 21 M 21 F 21 M 21 F 21 F Föstudagurinn langi 21 M 21 M 21 L

22 M Skólasetning 22 L 22 M Sk.d.           
Námskönnun 22 F 22 L 22 Þ 22 F 22 L 22 Þ 22 F 22 S

23 F 23 S 23 Þ 23 F 23 S 23 M 23 L 23 S Páskadagur 23 M 23 F 23 M

24 F 24 M 24 M 24 L 24 M Aðfangadagur jóla 24 F 24 S 24 M Annar í páskum 24 F Sumardagurinn fyrsti 24 L 24 Þ

25 L 25 Þ 25 F Foreldra- og 
nemendaviðtöl 25 S 25 Þ Jóladagur 25 F 25 M 25 Þ 25 F 25 S 25 M

26 S 26 M 26 F 26 M 26 M Annar í jólum 26 L 26 Þ 26 M 26 L 26 M 26 F26 S 26 M 26 F 26 M 26 M Annar í jólum 26 L 26 Þ 26 M 26 L 26 M 26 F

27 M 27 F 27 L Fyrsti vetrardagur 27 Þ 27 F 27 S 27 M 27 F 27 S 27 Þ 27 F

28 Þ 28 F 28 S 28 M 28 F 28 M 28 F 28 F 28 M 28 M 28 L

29 M 29 L 29 M 29 F 29 L 29 Þ 29 F 29 L 29 Þ Samr.pr. 10.be. (ísl) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 29 F 29 S

30 F 30 S 30 Þ 30 F 30 S 30 M 30 S 30 M Samr.pr. 10.be. (ens) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 30 F 30 M

31 F 31 M 31 M Gamlársdagur 31 F 31 M 31 L

8 20 22 22 14 19 16 15 21 20 38 20 22 22 14 19 16 15 21 20 3

Samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga skulu skóladagar nemenda vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní.
Sérstakir starfsdagar kennara á starfstíma nemenda eru fimm (rauðir). Starfsdagar kennara utan starfstíma nemenda eru 8 ( bláir dagar á skóladagatali).

Skólanefnd skal staðfesta áætlun um starfstíma skóla



 

Fréttabréf 
Garðaskóla 

Meðal efnis  
í blaðinu:  

1. tbl. 32. árg. febrúar 2008 

Ánægðir foreldrar  
í Garðaskóla 

Þann 16. janúar síðastliðinn mættu nemendur og foreldrar til viðtals 
hjá umsjónarkennurum þar sem staðan var rædd í kjölfar námsmats 
haustannar. Allir sem áhuga höfðu gátu síðan svarað viðhorfskönnun 
um Garðaskóla í tölvuveri skólans. Um 160 foreldrar og forráðamenn 
svöruðu könnuninni og eru niðurstöðurnar mjög jákvæðar. Yfir 97% 
foreldra lýsa viðhorfi sínu til skólans sem mjög jákvæðu eða nokkuð 
jákvæðu og önnur svör eru í svipuðum dúr. Það er helst í umsögnum 
foreldra sem bent er á atriði sem hægt er að laga og má þar nefna 
mötuneytismálin og fjölbreytta kennsluhætti.  
 
Starfsfólk skólans mun nýta upplýsingarnar úr þessari viðhorfskönnun 
til hvatningar og til að laga það sem betur má fara. Mötuneytismálin 
eru í stöðugri athugun og alltaf þarf að huga að því að skólastarfið sé 
fjölbreytt og í framþróun. 

 
Tengsl grunnskóla og  

framhaldsskóla 
 

Fleiri fjölbrautaráfangar  
í boði en áður 

 
Vettvangsferðir  
í skólastarfinu  

 
Nemendaráð Garðaskóla  

 
Þróun matarmála  

 
Efnilegur  

tónlistarmaður 
 

Leyfisbeiðnir á skólatíma  
 

Skíðaíþróttamenn  
í Garðaskóla 

 
Hönnunarkeppni 

 
Skólahreysti 

 
Fréttir frá Garðalundi 

 
Frá skólasafni  

Garðaskóla 
 

Námsráðgjöf Garðaskóla: 
Hagnýtar upplýsingar  

fyrir nemendur  
í 10. bekk  

og forráðamenn þeirra  
 

Athyglisverð  
forvarnarverkefni 
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Um árabil hefur Garðaskóli þróað leiðir til að bjóða getumiklum nemendum að flýta 
fyrir sér í námi. Það geta þeir gert með því að taka framhaldsskólaáfanga á meðan á 
grunnskólanámi stendur. Nemendur sem hafa lokið yfirferð yfir námsefni grunn-
skólans í einni eða fleiri námsgrein geta tekið samræmd próf í viðkomandi grein við 
lok 9. bekkjar og í einstökum tilvikum jafnvel við lok 8. bekkjar. Í góðu samstarfi við 
Fjölbrautaskólann í Garðabæ hefur Garðaskóli síðan boðið nemendum að taka á-
kveðna áfanga á framhaldsskólastigi. Í vetur geta nemendur 10. bekkjar tekið áfanga í 
bókfærslu, ensku, íslensku, náttúrufræði, spænsku og stærðfræði. 

Samkvæmt gildandi grunnskólalögum geta nemendur ekki útskrifast úr grunnskóla 
nema þeir hafi lokið tilskildu námi sem skilgreint er í aðalnámskrá grunnskóla. Ef 
nemendur með samþykki foreldra kjósa að ljúka grunnskólanámi á skemmri tíma en 
hinum hefðbundnu 10 árum þá koma tvær leiðir til greina. Í fyrsta lagi getur nemandi 
við lok 8. bekkjar ákveðið að taka námsefni 9. og 10. bekkjar á einu námsári. Fyrir 
hendi þarf þá að liggja umsögn og meðmæli frá umsjónarkennara þar sem litið er til 
bæði námslegrar og félagslegrar stöðu nemandans. Stundaskrá nemandans verður 
síðan samin með tilliti til þess að hann nái að fara yfir fyrirliggjandi námsefni og út-
skrifast úr grunnskólanámi við lok 9. bekkjar. 

Önnur leið er að útskrifast úr grunnskóla án þess að hafa lokið yfirferð um öll náms-
markmið aðalnámskrár. Ef nemandi með samþykki foreldra óskar að fara þessa leið 
við lok 9. bekkjar þá verður hann að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

• Nemandinn þarf að sýna fram á að hann hyggi á nám við framhaldsskóla 
sem hefur heimild frá Menntamálaráðuneyti til að taka inn nemendur úr 9. 
bekk grunnskóla í samráði við Garðaskóla og sveitarfélagið Garðabæ. Form-
leg útskrift úr grunnskóla fer ekki fram fyrr en staðfest skólavist í slíkum 
framhaldsskóla liggur fyrir. 

• Meðaleinkunn í 9. bekk verður að vera að lágmarki 9,0. 

• Nemandinn verður að hafa lokið samræmdum prófum í íslensku, stærð-
fræði og ensku ásamt prófi í náttúrufræði ef hann hyggst stunda nám á 
náttúrufræðibraut, í samfélagsfræði ef hann hyggst stunda nám á félags-
fræðibraut og í dönsku/norsku/sænsku ef hann hyggst stunda nám á mála-
braut. Nemandinn verður að fá a.m.k. 9,0 í einkunn á samræmdu prófi í 
tveimur af eftirfarandi námsgreinum: íslensku, stærðfræði og ensku. Lág-
marksárangur í öðrum samræmdum prófum sem þreytt eru verður að vera 
8,0. 

• Fyrirliggjandi verður að vera umsögn skólastjóra og umsjónarkennara í 9. 
bekk þar sem mælt er með að nemandinn ljúki grunnskóla að loknum 9. 
bekk samkvæmt þeim skilyrðum sem að ofan eru greind. 

Þessar vinnureglur hafa verið bornar undir foreldraráð Garðaskóla og skólanefnd 
Garðabæjar og munu taka gildi frá og með vorönn 2008. Sambærileg viðmið hafa 
verið samþykkt í nágrannasveitarfélögum, m.a. Reykjavík, á undanförnum misserum. 

Tengsl grunnskóla og  
framhaldsskóla 

Ef  
nemendur 
kjósa að  

ljúka  
grunn- 

skólanámi  
á skemmri 

tíma en 
10 árum  
þá koma  

tvær leiðir  
til  

greina 



bls.  3 Fréttabréf Garðaskóla 

Fleiri fjölbrautaáfangar  
í boði en áður 

Í vetur geta nemendur Garðaskóla tekið framhaldsskólaáfanga í sex námsgreinum: bók-
færslu, ensku, íslensku, náttúrufræði, spænsku og stærðfræði. Mikil ánægja hefur verið 
með þennan valkost í skólanum. Nemendur fá með þeim svigrúm til að byrja að vinna 
sér inn framhaldsskólaáfanga og kennarar fá nýja vídd inn í starf sitt. 
 
Það er nýlunda hjá okkur í vetur að áfangarnir ÍSL 103, STÆ 103 og ENS 103 voru 
kenndir í heild á haustönninni. Flestir nemendur sem luku þessum áföngum með 
prófum í desember halda á vörönninni áfram í áfangana ÍSL 203, STÆ 203 og ENS 203 
og geta því lokið sem samsvarar heilum vetri á framhaldsskólastigi í þessum greinum.  
Kennarar og stjórnendur skólans fylgjast náið með hvernig þetta fyrirkomulag reynist. 
 
Sem fyrr hefur Garðaskóli boðið upp á framhaldsskólaáfangana í krafti samstarfs við 
Fjölbrautaskólann í Garðabæ sem metur þær einingar sem nemendur hafa klárað í 
Garðaskóla til stúdentsprófs. 

Í vetur  
geta 

nemendur 
tekið fram-

halds-
skólaáfanga  

í sex  
náms-

greinum 

Vettvangsferðir af ýmsu tagi hafa alltaf verið liður í starfi Garðaskóla. Í vetur hefur 
verið skerpt á reglum um að ferðir af þessu tagi verði að vera nemendum að kostnaðar-
lausu þannig að öruggt sé að 
allir nemendur komist í þær á 
jafnréttis-grundvelli. Það má þó 
rukka nemendur vegna fæðis og 
gistingar í ferðum. 
 
Við sjáum ekki fram á annað en 
að þær ferðir sem hafa verið 
fastur liður í starfi skólans verði 
áfram á dagskrá. Þetta eru vor-
ferðalög í öllum árgöngum, 
ferðir sem tengjast gagn og 
gaman dögunum og svo ferðir á 
vegum fagdeilda t.d. í söfn og 
náttúruskoðun.  

Vettvangsferðir  
í skólastarfinu  
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Nemendaráð Garðaskóla er hópur nemenda úr öllum árgöngum skólans. Við vinnum að 
því að bæta skólastarf og koma ýmsum málum á framfæri. Nú þegar höfum við bætt að-
stæður í matsal skólans, ákveðið lit á anddyri skólans sem gerð verða upp næsta sumar og 
ýmislegt fleira. Einnig höfum við hitt foreldraráð og rætt um komandi verkefni, bæði okkar 

og þeirra.  
 
Á vorönn ætlum við að kynna nemendaráðið betur fyrir öðrum nemendum í 
skólanum. Við munum setja upp hugmyndakassa, fylgjast með verðlagningu í 
matsölunni og hitta skólastjórnendur og yfirmann Garðyrkjudeildar bæjarins 
til að bæta aðstöðu nemenda í kringum skólann.  
 
Hópurinn hefur hist vikulega síðan í haust, en þetta er fyrsti veturinn sem 
nemendaráð starfar á þennan hátt í Garðaskóla.  

 
Fyrir hönd nemendaráðs Garðaskóla 

 
Kristjana Björk Brynjarsdóttir og  

María Rist Jónsdóttir 

Nemendaráð Garðaskóla  
-áður kynnt sem rýnihópur- 

Nemendaráðið fundar á hverjum föstudegi kl. 12.40-13.20 
 á skrifstofu aðstoðarskólastjóra.  
 

Í nemendaráði sitja: 

 
Formenn:  Ingibjörg Sörensdóttir 10. HV og  

   Eydís Lilja Eysteinsdóttir 9. JH 

Ritarar:   María Rist Jónsdóttir 9. SSH og  

   Kristjana Björk Brynjarsdóttir 8. HÓ 

Talsmenn:   Ingibjörg Sörensdóttir 10. HV og  

   Arnar Már Pétursson 9. ÞJ 

Meðstjórnendur:  Matthías Davíðsson 9. ÞJ, Ólafur Örn Jóhansson 9. SSH,  

   Katrín Lára Karlsdóttir 8. KS og Vigdís Víglundsdóttir 8. KS 

Nemendaráð Garðaskóla  
2007-2008 
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Efnilegur  
tónlistarmaður 

Eydís Helena Þorvaldsdóttir Evensen er nemandi í 8. bekk Garðask-
óla. Undanfarnar vikur hefur hún boðið nemendum og starfsfólki 
skólans að kaupa geisladisk með frumsaminni tónlist sem hún 
leikur á píanó. Ágóðann af sölunni ánafnar Eydís Helena ABC 
barnahjálp. Í stuttu viðtali við ritstjóra fréttabréfsins útskýrði hún 
aðdraganda þessa merkilega framtaks: 
 
„Ég fékk hugmyndina að þessu þegar ég var 11 ára. Ég var að horfa 
á fréttir í sjónvarpinu og þar voru sýndar náttúruhamfarir þar sem 
mörg börn létust. Þá fór ég að búa til lög og hugsa um þetta verk-
efni. Mamma hjálpaði mér og geisladiskurinn hefur tekið ár í fram-
leiðslu. Hann var tilbúinn í desember 2007 og ég hef verið að selja 

hann síðan. Ég framleiddi 150 diska og ágóðinn rennur til styrktar ABC barnahjálp.“ 
 
„Ég er búin að vera 7 ár í píanó námi og samdi fyrsta lagið þegar ég var 9 ára. Ég er búin 
að semja 9-10 lög. Á þessum diski eru 6 lög þar sem ég spila á píanóið. Í hinum lögunum 
syng ég líka og ég ætla kannski að gefa þau út á öðrum disk seinna.“ 
 
„Ég get alveg hugsað mér að vinna áfram með tónlistina. Mér finnst gaman að vera ein 
heima, hugsa um eitthvað og skrifa það niður við píanóið og spila það.“ 
 

Við óskum Eydísi Helenu til hamingju með merkilegt framtak!  

Nánari upp-
lýsingar um  
ABC barna-

hjálp  
má  

nálgast  
á  

www.abc.is  

Þróun matarmála  
í Garðaskóla 

Matseðil 
matsölunnar  

má  
nálgast  

á  
heimasíðu 

skólans  
www.  

gardaskoli.is 

Garðaskóli er sem fyrr í samstarfi við fyrirtækið Skólamat um rekstur á matsölu nemenda í 
skólanum. Í haust hefur áhersla verið lögð á að fá nemendur til borða heitan mat í há-
deginu. Þetta hefur lengi verið baráttumál foreldraráðs skólans og það hlýtur sannarlega 
að vera hagsmunamál allra sem að skólanum koma að nemendur borði vel í hádeginu og 
komi endurnærðir til starfa eftir hádegishlé.  
 
Lengi vel voru nemendur tregir til að smakka heita matinn en þetta breyttist í október 
þegar matsalan var með útsölutilboð á mataráskriftinni. Yfir 100 nemendur voru þá 
skráðir í áskrift og líkaði maturinn vel. Eftir að október tilboðinu lauk hefur tala áskriftar-
nemenda fallið aftur niður en þó seljast nú að staðaldri talsvert fleiri matarskammtar en 
raunin var síðastliðinn vetur. Nemendur hafa áttað sig á því að maturinn er ljómandi 
góður en eru ekki tilbúnir að skuldbinda sig til að borða hann á hverjum degi.  
 
Sú staðreynd að nemendur skólans eru ekki í áskrift að heitum mat skapar ákveðinn vanda 
í matsölunni því mjög erfitt er að áætla hversu margir munu kaupa heitan mat hvern tilte-
kinn dag. Það er því hætta á að suma daga verði mikill afgangur en  aðra daga getur 
maturinn klárast áður en  allir áhugasamir fá heitan matarskammt. Stjórnendur skólans, 
foreldraráð og starfsmenn Skólamatar munu vinna að því áfram að finna lausnir á þessum 
hnökrum þannig að matsala skólans nýtist nemendum sem allra best. 
 
Stjórnendur Skólamatar vilja koma þeim skilaboðum á framfæri að allar ábendingar er 
tengjast skólamáltíðum eru vel þegnar.   
Netfang Skólamatar er skolamatur@skolamatur.is   
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  Haustönn 2007 
Leyfisdagar nemenda í 8. bekk 269 

Leyfisdagar nemenda í 9. bekk 286 

Leyfisdagar nemenda í 10. bekk 398 

Samtals: Leyfisdagar allra nemenda í Garðaskóla 953 

Skíðaíþróttamenn  
í Garðaskóla 

Í Garðaskóla er margir efnilegir íþróttamenn sem stunda 
miklar æfingar meðfram námi sínu í skólanum.  

Í þessum hópi eru meðal annars 3 stúlkur í 8. bekk sem æfa 
skíðaíþróttina af miklum Þrótti.  

Á Reykjavíkurmóti í svigi laugardaginn 19. janúar röðuðu 
Garðaskóla stúlkurnar sér í 3 efstu sætin! 

Leyfisbeiðnir á skólatíma  
- gífurleg aukning- 

Ástundun nemenda er grunnurinn að velgengni þeirra í námi. Starfsfólk skólans leggur höfuðáherslu á 
þetta við alla nemendur og fylgist daglega með því að allir mæti eða gefi viðeigandi skýringar á forföllum. 
Við höfum á undanförnum árum orðið vör við að nemendur fá í auknum mæli leyfi frá námi af ýmsum ást-
æðum. Lengstu leyfin taka nemendur til að ferðast með fjölskyldum sínum. Að einhverju leyti sýnir þessi 
þróun breytingu sem orðið hefur í samfélaginu almennt – mikið framboð er á ódýrum utanlandsferðum og 
því verður sífellt algengara að fólk fari til útlanda í lengri og styttri ferðir allan ársins hring. 
  
Mjög margar fjölskyldur eru farnar að nýta vetrarfrí skólanna til ferðalaga en  við hér í Garðaskóla höfum 
áhyggjur af því að leyfisbeiðnum vegna ferða sem farnar eru á skólatíma er sífellt að fjölga. Við setjum 
spurningamerki við að nemendur á grunnskólaaldri séu í leyfi frá skóla í tvær, þrjár og jafnvel fleiri vikur 
af skólaárinu. Það gerir miklar kröfur um skipulag á viðkomandi nemanda og eykur álagið í skólanum 
þegar úr fríinu er komið.  

Tafla 1. Leyfisdagar nemenda í Garðaskóla á haustönn 2007. Nemendafjöldi í skólanum þetta haust var: 
159 nemendur í 8. bekk, 138 nemendur í 9. bekk og 149 nemendur í 10. bekk. Skóladagar voru 86. 

Um leið og við þökkum foreldrum og forráðamönnum fyrir að virða starfshætti og vinnutíma skólans 
viljum við beina þeim tilmælum til þeirra að halda áfram að raða skólanum ofarlega í forgangsröðina. Það 
er mikilvægt að nemendur verji góðum tíma með fjölskyldum sínum en þar sem skóladagar eru bara rétt 
um 180 dagar af árinu þá ætti ekki að vera útilokað að finna samveru- og ferðatíma utan þess. 

Sigurvegararnir:  
Freydís Halla Einarsdóttir, Erla Ásgeirsdóttir og  
Hugrún Elvarsdóttir 
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Hönnunarkeppni fyrir 8. bekkinga  
- fermingarfötin í ár- 

Í haust gafst stelpum í 8. bekk kostur á að taka þátt í hönnunarsamkeppni  þar sem hanna átti fermingar-
fatnað fyrir verslanirnar Sautján og Retro. Í Garðaskóla var einstaklega góð þátttaka í þessari keppni. 
Stelpurnar í 8. bekk skiluðu inn frábærum hugmyndum í tugat-
ali.  Stílistar úr verslununum völdu síðan bestu hönnunina sem 
reyndist erfitt val því svo margar góðar hugmyndir komur 
fram.  Þær sem hlutu verðlaun í formi gjafabréfs  voru Ísabella 
Sævarsdóttir 8. MB og Björk Magnúsdóttir 8. MB.  Hugmyndirnar 
verða að einhverju leyti notaðar í fermingarfatnað þetta á-
rið.  Fötin eru saumið hérlendis, í London og París.  
 
Allar stelpurnar sem tóku þátt stóðu sig mjög vel og það kom 
dómnefndinni á óvart hve hugmyndaríkar og skapandi þær eru. 
 
Við óskum þeim Ísabellu og Björk til hamingju með sigurinn! 

Listadagar í Garðabæ 
Listadagar verða haldnir í Garðabæ 9. – 13. apríl. Þá verða 
dregin fram í dagsljósið ýmis af þeim skapandi verkefnum sem 
unnin eru í skólum bæjarins. Árshátið Garðaskóla og Garðal-
undar fellur inn í þessa dagskrá en þá er að venju uppskeruhátíð 
nemenda hér í skólanum.  
 
Almenningi verður síðan boðið á opið hús laugardaginn 12. apríl 
þar sem atriði frá árshátíðinni verða endurtekin og verkefni 
nemenda í skólanum höfð til sýnis. 

Opið hús 
 í Garðaskóla  
á listadögum  

12. apríl  
takið daginn frá! 

 

Í ár fer skólahreysti fram í fjórða sinn. Flestir grunnskólar 
landsins taka þátt eða samtals 20 skólar. Í Garðaskóla var haldin 
forkeppni í janúar og tók nokkur fjöldi nemenda þátt í henni. 
Reynt var að líkja eftir þeim þrautum sem keppt verður í og þeir 
sem stóðu sig best skipa lið Garðaskóla í skólahreysti keppninni 
sjálfri.  Liðið skipa Eysteinn Finnsson, Eydís Eysteinsdóttir, Viktor 
Orri Andersen og María Rist. Varamanneskjur eru Indriði 
Einarsson og Karen Kristjánsdóttir.   
 
Garðaskóli keppti í undanriðlum 31. janúar og var keppninni 
sjónvarpað á Skjá einum þriðjudaginn 5. febrúar. Okkar fólk 
stóð sig með mikilli prýði en komst því miður ekki upp úr 
undanriðlinum. Nú er liðið strax farið að huga að æfingum fyrir 
keppnina næsta vetur og því verður spennandi að fylgjast með 
framhaldinu hjá þeim. 

Garðaskóli keppir í Skólahreysti 
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Vorönn með miklum gusti  
-fréttir frá Garðalundi- 

Það blæs byrlega í félagslífi nemenda. Vorönn hófst með krafti, draugahús og lanmót, hárgreiðslukeppni 
með miklu fjöri og  leiklist og skíðaklúbbar tóku til starfa með metþátttöku. Aldrei hafa jafnmargir lýst 
yfir áhuga á þátttöku  í skíðaklúbbum yngri og eldri og ríflega helmingur nemenda skólans er skráður til 
leiks. Unnið er þessa dagana að fjáröflun með pappírssölu og krakkarnir eru allir virkir í nefndum og 
verkefnum í klúbbunum. 
 
Leiklistin fór af stað með 40 til 50 manna hópi og stefnt að frumsýningu stuttu eftir páska. Þórunn 
Clausen annast uppfærsluna en ljóst að hún getur ekki fylgt verkefninu alla leið sökum fjölgunar á 
mannkyninu. Hún hefur því fengið til aðstoðar og afleysingar ungan leikstjóra Bjarna Snæbjörnsson. 
Bjóðum við hann velkominn í verkefnið.  Að venju er ráðist í stórt verkefni  og að þessu sinni er lagt upp 
með efnivið úr „West side story.”  Skúli Gestsson annast tónvinnslu og æfingu hljómsveitar. 
 
Nýársdansleikur dróst að þessu sinni fram í febrúarbyrjun en venja er að verja ágóða af fyrsta dansleik 
árins til Barna- og unglingageðdeildar Bugl.  
 
Nýtt Dale Carnegie námskeið fór af af stað eftir áramót en það er samstarfsverkefni sem styrkt er veglega 
af Garðabæ. 
 
Upptökustúdíó er vel nýtt. Hjómsveitir hafa lagt sig í líma við að bóka kvöld og helgar og sjaldan ljóslaus 
helgi í stúdíóinu. Á næstunni er von á demoplötu frá Magnýl sem er ein af öflugri hljómsveitum 
nemenda í skólanum. Hugo er einnig í upptökum þessa stundina. Fyrir hljómsveitastarfið hefur verið 
bætt við öðru trommusetti og keypt gott hljómborð. 
   
Í haust hófst endurnýjun á hljóðkerfinu, elsti hlutinn seldur og nýtt keypt í staðinn.  Von er á ýmsu nýju á 
næstunni, nýr FOH mixer, hjóðeffectar af bestu gerð o.s.frv. Stefnan er að hafa tækjabúnaðinn eins og 
best verður á kosið. 
 
Rokksmiðja Samfés og Garðalundar er á dagskrá skv. venju 22. febrúar og von á krökkum víðs vegar að 
af landinu sem gista heila helgi og draga sig saman í hljómsveitir. Afraksturinn er síðan í boði síðdegis á 
sunnudeginum. 
 
Í mars ber hæst stóra Samféshátíðin og skíðaferðirnar. 
   
Listadagar barna og ungmenna eru á dagskrá 9. til  13. apríl. Í drögum að dagskrá er gert ráð fyrir því að 
árshátíðin sé hluti af verkefni Garðalundar og Garðaskóla. Í farvatninu er einnig opið kaffihús laugar-
daginn 12. apríl með skemmtun, sýningu á handverki o.fl.  fyrir fjölskyldur og vini nemenda.  Þetta 
verður nánar auglýst þegar nær dregur. 
 
Hægt er að fylgjast með daglegum viðburðum á www. gardalundur.is.  Þar eru fréttir af öllu starfi, 
myndir og dagatal. Við hvetjum sem flesta til að taka þátt.     

Gleðilegt nýtt ár.......Starfsfólk Garðalundar. 
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Frá skólasafni  
Garðaskóla 

Starfsemi skólasafnsins fór af stað með hefðbundum hætti í upphafi skólaárs. Safnið er opið nemendum frá 
kl. 8.00 til kl. 15.30 alla virka daga. Þar geta nemendur lesið, unnið heimavinnu og önnur verkefni og 
fengið afnot af tölvum safnsins. Einnig koma þeir ásamt kennurum til heimildavinnu á safnið.  
 
Mikið var lánað út af bókum á haustönn og þá sérstaklega í tenglsum við kjörbókartíma í íslensku. Í Garða-
skóla er mikil áhersla lögð á að nemendur þjálfi lestrarfærni sína og fá nemendur sex stundir á viku í ís-
lenskukennslu sem er einni stund fleiri en tíðkast í flestum grunnskólum landsins. Þessari aukastund er 
varið í kjörbókarlestur í þeim tilgangi að örva og auka lestrarþjálfun nemenda. 
 
Dagana 4. og 5. september var haldið námskeið í lestrarþjálfun og lestrartækni að frumkvæði skóla-
safnsvarða Garðaskóla og Flataskóla. Fyrirlesari á námskeiðinu var danskur kennari og bókasafnsfræðingur 
Ninna Wedendahl frá Gammel Hasseris skole í Álaborg. Hún hélt fyrirlestur fyrir kennara beggja skólanna 
og heimsótti nokkra 7. og 8. bekki og kynnti nemendum aðferðir til að auka leshraða og  lestrartækni. 
 
Í lok nóvember var tekin upp sú nýbreytni að hafa í gangi myndagetraun á safninu. Í matarhléum og frí-
mínútum birtust myndir frá 10 vinsælum ferðamannastöðum á Íslandi í glærusýningu. Getraunin fólst í 
því að þekkja alla staðina og skrá niður á þartilgerða seðla. Vakti getraunin mikla athygli nemenda og voru 
margir sem spreyttu sig. Alls skiluðu tæplega 40 nemendur svarseðlum og reyndust 12 vera með öll svör 
rétt. 

 
Verðlaunaafhending fór fram á safninu í 
hádegishlénu mánudaginn 10. desember. 
Dregið var úr réttum svörum og fyrstu 
verðlaun hlaut Björk Hrafnsdóttir 9. JH. Í 
verðlaun var bókin Ripley´s Ótrúlegt en 
satt!  
 
Ætlunin er að hafa slíkar myndagetraunir 
einu sinni í mánuði fram á vor. Önnur 
myndagetraun var í gangi síðustu vikuna í 
janúar og var þema hennar ”Merkar 
byggingar um víða veröld”. Sigurvegari í 
þeirri getraun var Oktavía Jóhannsdóttir 9. 
BB sem einnig hlaut bók að launum. 
 
Í desember fóru fram bókakynningar á 
skólasafninu. Nemendur komu á safnið 
ásamt íslenskukennurum sínum, tveir 
hópar í hverri kennslustund. Skóla-
safnsvörður og kennarar kynntu nýút-
komnar íslenskar og þýddar unglinga-
bækur og lásu upp úr nokkrum þeirra. Í 
framhaldi af kynningunum hefur glæru-
sýning um nýju bækurnar sem safnið 
hefur keypt  verið í gangi í frímínútum og 
hádegishléum. 
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Hagnýtar upplýsingar  
fyrir nemendur í 10. bekk og  

forráðamenn þeirra  

Skólaheimsóknir: 
Námsráðgjafar fóru á haustönn í kennslustund í lífsleikni og kynntu fyrir nemendum flesta framhaldsskóla 
á höfuðborgarsvæðinu og inntökuskilyrði í þá. Sérstök áhersla var lögð á að kynna námsframboð í skólum 
sem eru kjarnaskólar á ákveðnum sviðum ásamt iðnskólum og öðru starfsnámi. Sem dæmi um kjarnaskóla 
má nefna Menntaskólann í Kópavogi sem er kjarnaskóli í matvælagreinum, Borgarholtsskóla í Grafarvogi 
sem er kjarnaskóli í málm- og bíliðngreinum, Fjölbrautaskólann í Ármúla sem er kjarnaskóli í heilbrigðis-
greinum og þróunarskóli í upplýsingatækni. Nemendur hafa einnig fengið kynningar á bóknámsbrautum 
sem eru náttúrufræði-, félagsfræði-, mála- og viðskiptabrautir. Á heimasíðu Garðaskóla má sjá inntöku-
skilyrði á námsbrautir en athugið að þar er um að ræða lágmarks inntökuskilyrði.  
 
Skólaheimsóknir halda áfram á vorönn. Flestir nemendur hafa skráð sig í þá skóla sem þeir vilja skoða. 
Hver nemandi fær að skoða tvo skóla auk Fjölbrautaskólans í Garðabæ og Verslunarskóla Íslands. Farið 
verður með rútu í skipulagðar skólaheimsóknir á vegum skólans nemendum að kostnaðarlausu. 
Boðið verður upp á skipulagðar heimsóknir í eftirtalda skóla: 
 

 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ  allir fara á skólatíma á vorönn 
 Verslunarskóli Íslands   farið var á haustönn 
 Menntaskólinn við Hamrahlíð  miðvikudaginn 6. febrúar kl. 14.45 
 Menntaskólinn í Kópavogi  ekki komin tímasetning 
 Menntaskólinn í Reykjavík  ekki komin tímasetning 
 Kvennaskólinn     miðvikudaginn 20. febrúar kl. 14.30 
 Iðnskólinn í Reykjavík   fimmtudaginn 31. janúar kl. 15.00 
 Iðnskólinn í Hafnarfirði   miðvikudaginn 13. febrúar kl. 15.00 
 Menntaskólinn Hraðbraut  fimmtudaginn 21. febrúar frá 12.00 – 13.00 
 Menntaskólinn við Sund  miðvikudaginn 27. febrúar kl. 13.30 

 Fjölbraut í Breiðholti   7. febrúar kl. 13.00 
 Fjölbraut í Ármúla   9. og 20. febrúar kl. 13.00-15.00 
 Borgarholtsskóli    eftir samkomulagi 
 Flensborg    ekki komin tímasetning 
 
Ef nemendur hafa áhuga á að skoða aðra en ofantalda skóla geta þeir haft samband við námsráðgjafa og 
verður leitast við að koma til móts við alla nemendur. 
 
Mikilvægt er að nemendur fylgist vel með auglýsingum um dagsetningar og tímasetningar á rútuferðum í 
skólana en þær upplýsingar verður að finna á auglýsingatöflu á neðri hæð skólans, á heimasíðu og á skjá-
varpa hjá skrifstofu skólans. 

Námsráðgjöf Garðaskóla:  
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Nokkrir gagnlegir vefir vegna náms- og stafsvals: 
Bókin Nám að loknum grunnskóla 2007 er á vefnum í rafrænu formi en bókin fyrir árið 2008 kemur út á 
vorönn og fá allir nemendur eintak.  
 
Vefslóð rafrænu útgáfunnar á bókinni frá 2007 er: http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/namlok_2007.pdf   
Á www.idan.is má finna ýmsar upplýsingar um skóla, nám og störf. Hægt að senda inn fyrirspurnir um 
námsleiðir o.fl. 
 
Starfslýsingar – færnikröfur starfa er að finna á vefslóðinni: www.rthj.hi.is/page/Jobs 
 
Áhugasviðskönnun: 
Nemendur í 10. bekk taka rafrænu áhugasviðskönnunina Bendil. Áhugasviðskannanir mæla ekki getu 
nemenda heldur áhuga þeirra. Slíkar kannanir er hægt að nota til stuðnings við val á námsbrautum í 
framhaldsskóla. Ef nemandi fer í nám sem samræmist áhuga hans eru meiri líkur á að hann finni sig vel 
og nái góðum árangri. Einnig er mikilvægt að nýta niðurstöður áhugasviðskönnunar til að afla sér frekari 
upplýsinga um nám og störf. 
 
Upplýsingaöflun og bekkjakvöld: 
Nemendur hafa verið hvattir til að nýta sér netið til frekari upplýsinga um námsframboð. Námsráðgjafar 
geta ekki veitt þeim allar upplýsingar en nemendum er alltaf velkomið að panta sér tíma í námsráðgjöf til 
að skoða þessi mál.  
 
Við viljum hvetja forráðamenn til að aðstoða unglingana við upplýsingaöflun og með umræðu að finna út 
hvaða skólar vekja mestan áhuga þeirra. Ef nemandi er óákveðinn og vill gjarnan skoða marga framhalds-
skóla þá bjóða margir þeirra upp á opinn dag á vordögum og einnig verður hægt að fá tíma hjá námsráð-
gjöfum þeirra þegar líður að innritun.  
 
Bekkjakvöld verður í apríl fyrir 10. bekkinga og forráðamenn. Þá koma fulltrúar frá mörgum framhalds-
skólanna og verða með kynningarbása. Við hvetjum alla til að mæta og nýta sér gott aðgengi að upp-
lýsingum um framhaldsskólana. 
 

Samræmd próf: 
Í byrjun mars fara námsráðgjafar í lífsleiknitíma og nemendur fá bækling sem getur hjálpað þeim við 
undirbúning fyrir samræmdu prófin. Þar verða ýmsar hagnýtar upplýsingar um prófin, próftöku og 
undirbúning. Þá munu fagstjórar koma með góðar ábendingar um undirbúning fyrir samræmd próf í 
sinni grein.  
 
Mikilvægt er fyrir val á samræmdum prófum að kynna sér vel inntökuskilyrði á þær brautir sem 
nemandinn hefur áhuga á.  
 
Nemendum og forráðmönnum er alltaf velkomið að hafa samband við námsráðgjafa.   

 

Með bestu kveðju, 

Auður Sigurðardóttir (audur@gardaskoli.is) og  

Ásta Gunnarsdóttir (astag@gardaskoli.is) 

náms- og starfsráðgjafar Garðaskóla 
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Á vorönninni verður nokkrum 8. bekkingum boðið að taka þátt í sjálfsstyrkingarnámskeiði á vegum Forel-
drahúss. Námskeiðið miðar að því að efla sjálfsmynd unglinganna og hjálpa þeim að mynda og styrkja fé-
lagsleg tengsl. 

Sjálfsstyrkingarnámskeið  
fyrir 8. bekkinga 

Athyglisverð  
forvarnarverkefni 

Forvarnarstarfi er sinnt með ýmsu móti í Garðaskóla. Við leggjum mikla áherslu á það í öllu starfi skólans að 
nemendur séu heiðarlegir gagnvart sjálfum sér og öðrum þannig að þeir geti staðið við verk sín bæði þegar 
vel og illa gengur. Hugmyndafræði uppbyggingarstefnunnar er starfsfólki mikill stuðningur á þessu sviði og 
nánari upplýsingar um hana má nálgast á heimasíðu skólans: www.gardaskoli.is  
 
Lífsleikni er kennd í öllum árgöngum og þar er stöðugt í gangi umræða um stöðu nemenda í vinahópnum og 
hinu víðara samfélagi. Þar er tekið á málum eins og umgengni og daglegum samsiptum, einelti, vímuefna-
notkun og réttindum og skyldum unglinga og fullorðinna. 
 
Forvarnardagurinn var haldinn 21. nóvember og þá heimsótti forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Gríms-
son, 9. bekkinga á sal skólans ásamt fleiri góðum gestum. Nemendur skólans tóku einstaklega vel á móti 
gestunum og meðal annarra dagskrárliða fluttu Guðjón Ragnarsson og Ragnar Jónsson nemendur í 10. bekk 
frumsamið lag við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. 

Forvarnarnefnd Garðabæjar bauð öllum starfsmönnum í grunnskólum Garðabæjar á fyrirlestur snemma í 
október. Ólöf Ásta Farestveit forstöðumaður Barnahúss fjallaði þar um ofbeldi gagnvart börnum.  

Hún fór í gegnum hvaða einkenni börn sýna sem hafa orðið fyrir ofbeldi af hvers konar toga. Einnig fjallaði 
hún um tilkynningaskyldu þeirra sem vinna með börnum og hvert starfsfólk grunnskóla getur leitað þegar 
upp kemur grunur um að barn sé beitt ofbeldi. Fyrirlesturinn fór fram á sal Garðaskóla og starfsfólk skólans 
hefur haft á orði hvað hann var athyglisverður og gagnlegur. 

Í haust var 8. bekkingum boðið upp á kynfræðsluverkefnið „Tölum saman“ í fyrsta sinn hér í skólanum. 
Verkefnið er í umsjón sérfræðinga hjá Fræðslusamtökum um kynlíf og barneignir og hefur það að megin 
markmiði að fá unglinga og foreldra þeirra til að tala saman um kynlíf. Dagbjört Ásbjörnsdóttir M.A. í kynja
- og kynlífsfræðum talaði við nemendur um sjálfsmynd unglinga og kynímyndir fjölmiðlanna, breytingar á 
kynþroskaskeiðinu og hvert unglingar geta leitað með spurningar sínar á þessu sviði.  
 
Á tveimur kvöldfundum var síðan nemendum og foreldrum þeirra boðið upp á framhaldsdagskrá þar sem 
sjónarmið unglinganna voru borin saman við sjónarmið foreldranna. Það er okkar mat í Garðaskóla að þetta 
kynfræðslu verkefni sé sérlega vandað og vonumst við til að bjóða það 8. bekkingum á hverju hausti til við-
bótar við aðra kynfræðslu sem verið hefur í skólanámskrá. 

Tölum saman  
-samskipti foreldra og unglinga um kynlíf- 

Fyrirlestur fyrir starfsfólk 



1. tbl. 32. árg. febrúar 2008 
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Meira sjálfstraust og feimnin fór!  
Dale carnegie námskeið fyrir unglinga í Garðabæ 

Í haust ákvað bæjarstjórn Garðabæjar að bjóða unglingum í Garðabæ upp á námskeiðið Næsta kynslóð, í 
samvinnu við Dale Carnegie. Námskeiðið er sett upp með það að markmiði að undirbúa ungt fólk fyrir lífið. 
Á námskeiðinu er unnið að því að byggja upp sjálfsmynd unglinga með því að efla sjálfstraust þeirra, hjálpa 
þeim að breyta neikvæðu viðhorfi í jákvætt, sýna þeim fram á gildi þess að eiga góð samskipti og vera leið-
togi í eigin lífi og annarra. Á tíu vikum er unnið út frá sex þáttum en þeir eru að efla sjálfstraustið, bæta 
hæfni í mannlegum samskiptum, bæta tjáningu, bæta lífsviðhorf, efla leiðtogahæfileika og þjálfa mark-
miðssetningu. Mikið er lagt upp úr virkri þátttöku og unglingarnir gera æfingar í hverjum tíma til að víkka 
þægindahringinn og æfa þá hegðun sem ætlunin er að breyta, bæta eða þjálfa upp. 
 
Námskeiðið hófst í byrjun október og var fyrir nemendur 9. og 10. bekkja í Garðaskóla. 36 unglingar sóttu 
þetta fyrsta námskeið. Hver og einn fékk einstaklingsmiðaða þjálfun og leiðsögn frá þjálfara sem jók veru-
lega árangur námskeiðsins.  
 
Unglingarnir voru mjög ánægðir í lok námskeiðisins og höfðu m.a. þetta að segja: 
 
Ég fékk meira sjálfstraust og fór þess vegna að leggja meira á mig í söngnum og bæta mig. Ég lærði að setja 
mér markmið og standast þau. Ég lærði aðferðir við að muna hluti og stóð mig þannig betur á prófum til 
dæmis hækkaði ég mig um einn heilan í stærðfræði. Það hjálpaði mér líka alveg svakalega að geta opnað 
mig og sagt frá mjög erfiðum hlutum.” – Þóra Kristín 
 
“Ég fékk meira þor til að tala fyrir framan fjölda fólks og ég get gert það án þess að gleyma hvað ég ætlaði 
að segja. Ég lærði að skipuleggja mig betur, lærði að setja mér markmið, lærði að hrósa og fá hrós. Í 
heildina fékk ég meira sjálfstraust og feimnin fór :)” - Árni Jón 
 
"Það sem ég fékk út úr námskeiðinu er svo margt. Ekki aðeins stóra hluti eins og mikið meira sjálfstraust, 
öryggi eða vini heldur er ég líka búinn að fá mikið af litlum hlutum til að hafa til minnis. Ég mun ætíð 
muna þetta og hlúa að." – Júlíus 
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ÁGÚST
1 M 1 L 1 M 1 F 1 L Fullveldisdagurinn 1 Þ Nýársdagur 1 F 1 L Skíðaklúbbur Garðalundar  

Skíðaferð 9. - 10. be. 1 Þ Marita 8. bekkur 1 F Uppstigningardagur 
Verkalýðsdagurinn 1 S Sjómannadagurinn

2 F 2 S 2 Þ 2 F 2 S 2 M 2 L 2 S Skíðaklúbbur Garðalundar  
Skíðaferð 9. - 10. be. 2 M Marita               

Foreldrar í 8.b. og 9.b. 2 F Samr.pr. 10.be. (nát) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 2 M Munnlegt próf í 10. be.  

Vorferð 8. - 9. be.

3 F 3 M 3 M 3 L 3 M 3 F Sk.d. 3 S 3 M Skíðaklúbbur Garðalundar  
Skíðaferð 8. be. 3 F 3 L 3 Þ Munnlegt próf í 10. be.  

Umsj. og frágangur 8. 9. b.
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2007 – 2008

4 L 4 Þ 4 F 4 S 4 Þ 4 F Sk.d. 4 M Bolludagur 4 Þ Skíðaklúbbur Garðalundar  
Skíðaferð 8. be. 4 F 4 S 4 M Sk.d.

5 S 5 M 5 F 5 M 5 M 5 L 5 Þ Sprengidagur 5 M Skíðaklúbbur Garðalundar  
Skíðaferð 8. be. 5 L 5 M Samr.pr. 10.be. (sam) 

Könnunarpróf 8.-9. be. 5 F Skólaslit

6 M Frídagur 
verslunarmanna 6 F Foreldrafundir        

kl. 8:20 - 9:00 6 L 6 Þ Gagn og gaman 6 F 6 S 6 M Öskudagur 6 F 6 S 6 Þ Samr.pr. 10.be. (dan) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 6 F Sk.d.

7 Þ 7 F 7 S 7 M Gagn og gaman 7 F Lokapróf í NÁT103    
kl.8.10 7 M 7 F 7 F 7 M 7 M 7 L

8 M 8 L 8 M 8 F Gagn og gaman 8 L 8 Þ 8 F 8 L 8 Þ 8 F Samr.pr. 10.be. (stæ) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 8 S

9 F 9 S 9 Þ 9 F Dagur skólans 9 S 9 M 9 L 9 S 9 M Listadagar ungmenna  
9 04 - 13 04 9 F Vorferð 10. be. 9 M Sk.d.9.04. - 13.04.

10 F 10 M 10 M 10 L 10 M Lokapróf í STÆ103    
kl. 14.00-15.30 10 F 10 S 10 M 10 F Árshátíð 10 L Vorferð 10. be. 10 Þ

11 L 11 Þ 11 F 11 S 11 Þ Lokapróf í ÍSL103     
kl. 11.20 11 F 11 M Sk.d. 11 Þ 11 F 11 S Hvítasunnudagur 11 M

12 S 12 M 12 F 12 M 12 M Lokapróf í ENS 103 12 L 12 Þ Sk.d. 12 M 12 L Opið hús í Garðaskóla 12 M Annar í hvítasunnu 12 F

13 M 13 F 13 L 13 Þ 13 F 13 S 13 M Vetrarfrí 13 F 13 S 13 Þ 13 F

14 Þ 14 F 14 S 14 M 14 F Haustpróf 14 M 14 F Vetrarfrí 14 F 14 M 14 M 14 L

S Námskönnun f f S15 M Sk.d. 15 L 15 M Námskönnun         
15.10. - 19.10. 15 F 15 L 15 Þ Afhending einkunna 15 F Vetrarfrí 15 L 15 Þ 15 F 15 S

16 F Sk.d. 16 S 16 Þ 16 F Dagur íslenskrar tungu 16 S 16 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 16 L 16 S Pálmasunnudagur 16 M Foreldra og 

nemendakvöld í 10. 16 F 16 M

17 F Sk.d. 17 M 17 M 17 L 17 M Haustpróf 17 F 17 S 17 M 17 F 17 L 17 Þ Þjóðhátíðardagurinn

18 L 18 Þ 18 F 18 S 18 Þ Haustpróf 18 F 18 M 18 Þ 18 F 18 S 18 M

19 S 19 M 19 F 19 M 19 M Haustpróf 19 L 19 Þ 19 M 19 L 19 M 19 F

20 M Sk.d. 20 F 20 L 20 Þ 20 F Jólaskemmtun 20 S 20 M 20 F Skírdagur 20 S 20 Þ Lokapróf í STÆ 203   
kl. 8.10 20 F

21 Þ Sk.d. 21 F 21 S 21 M 21 F 21 M 21 F 21 F Föstudagurinn langi 21 M 21 M Lokapróf í ENS 203 21 L

22 M Skólasetning 22 L 22 M Sk.d.           
Námskönnun 22 F 22 L 22 Þ 22 F 22 L 22 Þ 22 F Lokapróf í ÍSL 203 22 S

23 F 23 S 23 Þ 23 F 23 S 23 M 23 L 23 S Páskadagur 23 M 23 F 23 M

24 F 24 M 24 M 24 L 24 M Aðfangadagur jóla 24 F 24 S 24 M Annar í páskum 24 F Sumardagurinn fyrsti 24 L 24 Þ

25 L 25 Þ 25 F Foreldra- og 
nemendaviðtöl 25 S 25 Þ Jóladagur 25 F 25 M 25 Þ 25 F 25 S 25 M

26 S 26 M 26 F 26 M 26 M Annar í jólum 26 L 26 Þ 26 M 26 L 26 M 26 F26 S 26 M 26 F 26 M 26 M Annar í jólum 26 L 26 Þ 26 M 26 L 26 M 26 F

27 M 27 F 27 L 27 Þ 27 F 27 S 27 M Skíðaklúbbur Garðalundar   
Skíðaferð 9. - 10. be. 27 F 27 S 27 Þ 27 F

28 Þ 28 F 28 S 28 M 28 F 28 M 28 F Skíðaklúbbur Garðalundar   
Skíðaferð 9. - 10. be. 28 F 28 M 28 M 28 L

29 M 29 L 29 M 29 F 29 L 29 Þ 29 F Skíðaklúbbur Garðalundar   
Skíðaferð 9. - 10. be. 29 L 29 Þ Samr.pr. 10.be. (ísl) 

Könnunarpróf 8.-9. be. 29 F 29 S

30 F 30 S 30 Þ 30 F 30 S 30 M 30 S 30 M Samr.pr. 10.be. (ens) 
Könnunarpróf 8.-9. be. 30 F Bóka- og skápaskil   

Vorhátíð 30 M

31 F 31 M 31 M Gamlársdagur 31 F 31 M Marita 9. bekkur 31 L

8 20 22 22 14 19 16 15 21 20 38 20 22 22 14 19 16 15 21 20 3

Samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga skulu skóladagar nemenda vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní.
Sérstakir starfsdagar kennara á starfstíma nemenda eru fimm (rauðir). Starfsdagar kennara utan starfstíma nemenda eru 8 ( bláir dagar á skóladagatali).

Skólanefnd skal staðfesta áætlun um starfstíma skóla
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