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Í þessu riti er skýrsla um starfsemi Garðaskóla veturinn 2005-2006.  Mikil vinna hefur verið 
lögð í gerð skýrslunnar og eru þeim fjölmörgu starfsmönnum sem lögðu hönd á plóg færðar 
bestu þakkir fyrir gott starf. Sem áður er skýrslunni ætlað að varpa ljósi og greina frá fjöl-
þættu skólastarfi. Einnig koma fram hugmyndir um þróunarstarf og tillögur til úrbóta. 
 
Ársskýrslan er hluti af skólanámskrá skólans og er í senn skráning á starfi skólans og starfs-
áætlun. 
 
Veturinn 2005-2006 einkenndist af því að vera fyrsti veturinn án þess að hópur nýrra 
nemenda bættist í skólann. Hvorki bættust nýir nemendur í 7. bekk né nýir nemendur í 8. 
bekk frá Álftanesi. Fækkun nemenda á milli ára var því óvenju mikil eða um 185 nemendur.  
Óhjákvæmilega hafði sú fækkun í för með sér fækkun starfsmanna sem reyndist viðkvæmt 
og vandasamt verkefni. 
  
Veturinn var að öðru leyti einkar farsæll og mál manna að hegðun og framkoma nemenda 
hafi verið með góðu móti og umgengni og skólabragur til fyrirmyndar. Þá spillti ekki fyrir á-
gætur námsárangur útskriftarnemenda vorið 2006. 
 
Í ört breytanlegu samfélagi þarf skólastarf að fá vandaða umfjöllun og málefnalega gagnrýni 
ef það á að vera öflugt og árangursríkt.  Það er von undirritaðs að skýrslan og umfjöllun um 
hana leiði til betra skólastarfs. 
 
  

  
 Ragnar Gíslason, skólastjóri 



 

Ýmsar upplýsingar um skólann 

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

Fyrsti kafli 

Stjórnendur skólamála í Garðabæ 



 

 
Skólastjóri:     Ragnar Gíslason 
Aðstoðarskólastjóri:   Þröstur Guðmundsson 
 
 
Kennararáð:     Kristín S. Sigurleifsdóttir 
       Páll Sveinsson 
       Sigurrós Gunnarsdóttir 
 
 
Deildarstjóri  8. bekkjar:  Helga María Ólafsdóttir 
Deildarstjóri  9. bekkjar:  Rebekka Cordova 
Deildarstjóri  10. bekkjar:  Ingibjörg Anna Arnardóttir 
Deildarstóri   sérkennsla:   Erna Björk Hjaltadóttir 
 
 
Fagstjórar:         Bergljót Böðvarsdóttir  danska 
     Kristján Rafn Heiðarsson  heimilisfræði 
     Guðrún Björg Egilsdóttir  tölvur 
     Guðrún Björk Einarsdóttir  textílmennt 
     Halla Thorlacíus   enska 
     Ingimar Ó. Waage   myndmennt  
     Karl V. Jónsson   stærðfræði 
     Magnús Teitsson    íþróttir 
     Reynir Engilbertsson   samfélagsfræði 
     Ásta Sölvadóttir   íslenska 
     Ögmundur Gunnarsson  náttúrufræði 
     Guðmundur Einarsson   lífsleikni 
 
 
Námsráðgjafi:    Ásta Gunnarsdóttir  
 
 
Skólasálfræðingar:    Brynjólfur G. Brynjólfsson og  
       Trausti Valsson 
 
 
Skólahjúkrunarfræðingur:   Ása Sjöfn Lórensdóttir 

 

Stjórnendur í Garðaskóla  



 

    
 
 
  Drengir  Stúlkur Alls  Umsjónarkennari 

7. bekkur 
 
8. bekkur 
8. ES     8  13  21 Elías Sólmundsson 
8.HK     8  13  21 Heiðbjört Kristjánsdóttir 
8.KF   10  10  20 Kristjana F. Sigursteinsdóttir 
8. KS     7  13  20 Kristín S. Sigurleifsdóttir 
8. PS   11  10  24 Páll Sveinsson 
8. SR   12  10  22 Svandís Rikharðsdóttir 
8. ÞJ   13  12  25 Þorkell Jóhannsson 
   69  81  150 
 
 
 
9. bekkur 
9.EE     7  12  19 Elena Einisdóttir 
9. GE       23  23 Guðrún Björk Einarsdóttir 
9. IN   13    7  20 Ingvar Arnarson 
9. JH     8    5  13 Jóhann Örn Héðinsson 
9. MT   15    6  21 Magnús Teitsson 
9. RE   16    3  19 Reynir Engilbertsson 
9.SÞ   10  13  23 Sturla Þorsteinsson 
   69  69  138 
 
 
 
10. bekkur 
10. AU   12    9  21 Auður Sigurðardóttir 
10. ÁS   11  10  21 Ásta Sölvadóttir 
10. BB   11  11  22 Bergljót Böðvarsdótti 
10. GUE  14    8  22 Guðmundur Einarsson 
10. HT     9  12  21 Halla Thorlacius 
10. IG     9    3  12 Ingibjörg Guðmundsdóttir 
10. IW   13    8  21 Ingimar Ólafsson Waage 
10. KB   11  11  22 Kristín Bjarnadóttir 
10. KV   19    6  25 Karl V. Jónsson 
10. SG   10  11  20 Sigurrós Gunnarsdóttir 
10. SSH  11  11  22 Sigurður S. Haraldsson 
   130  100  230 
 
Samtals:  268  250  518 

 

Fjöldi nemenda í skólanum 



 

 
Anna Lísa Benediktsd. 

Stuðningsfulltrúi  

 

 
Anna M. Bjarnadóttir  

Skólaritari.  

 

 
Auður Edda Geirsdóttir 

Kennari  

 

 
Auður Sigurðardóttir 

Kennari  

 

 
Ágústa Guðmundsdóttir 
Aðstoðarm. félagsmst.  

 
Ása Sjöfn Lórensdóttir 

Hjúkrunarfræðingur  

 
Ásta Gunnarsdóttir 

Námsráðgjafi  

 
Ásta K. Pálmadóttir 

Kennari  

 
Ásta Hrafnhildur 

Kennari  

 
Ásta  Sölvadóttir 

Kennari  

 
Bergljót Böðvarsdóttir 

Kennari  

 
Boban Ristic 

Skólaliði  

 
Brynhildur Sigurðard. 

Kennari  

 
Brynjólfur G. Brynjólfss. 

Sálfræðingur  

 
Dragoslav Stojanovic 

Skólaliði  

 
Elena Einisdóttir 

Kennari  

 
Elías Bragi Sólmundars 

Kennari  

 
Elsbzbita Kowal 

Skólaliði  

 
Emine Gashi 

Kennari  

 
Erna Björk Hjaltad. 

Deildarstjóri  

 
Guðlaug Eggertsdóttir 

Stuðningsfulltrúi  

 
Guðlaug Kristmundsdóttir 

Skólaliði  

 
Guðmunda Ó. Jónsd. 

Skólaliði  

 
Guðmundur Einarsson 

Kennari  

 
Guðrún Björg Egilsdóttir 

Kennsluráðgjafi  

 
Guðrún Björk Einarsdóttir 

Kennari  

 
Gunnar Richardsson 

Forstöðumaður félagsmst  

 
Halla Thorlacius 

Kennari  

 
Heiðbjört Kristjánsdóttir 

Kennari  

 
Helga María Ólafsdóttir 

Deildarstjóri 
  

Starfsmenn skólans 



 
Ingibjörg Anna Arnarsd. 

Deildarstjóri  

 
Ingibjörg Guðmundsd. 

Þroskaþjálfi  

 
Ingimar Ólafsson Waage 

Kennari  

 
Ingvar Arnarson 

Kennari  

 
Jacek Kowal 

Skólaliði  

 
Jóhann Örn Héðinsson 

Kennari  

 
Jónína G. Skaftadóttir 
Tölvuumsjónarmaður  

 
Karl V. Jónsson 

Kennari  

 
Kolbrún Hlöðversdóttir 

Meðferðarfulltrúi  

 
Kristinn Sigurbergsson 

Kennari  

 
Kristín Bjarnadóttir 

Kennari  

 
Kristín H. Bernharðsd 

Stuðningsfulltrúi  
 

Kristín S. Sigurleifsdóttir 
Kennari  

 
Kristjana F. Sigursteinsd 

Kennari  

 
Kristján Rafn Heiðars 

Kennari  

 
Kristrún Böðvarsdóttir 

Skólaliði  

 
Magnús Teitsson 

Kennari  

 
Margrét Erla Björnsdóttir 

Kennari  

 
Marina Petrovic 

Skólaliði  

 
María Hrafnsdóttir 

Bókavörður  

 
Ólafur Á Gíslason 

Kennari  

 
Ólafur V. Guðjónsson 

Umsjónarmaður  

 
Páll Sveinsson 

Kennari  

 
Ragnar Gíslason 

Skólastjóri  

 
Rebekka  Cordova 

Deildarstjóri  

 
Reynir Engilbertsson 

Kennari  

 
Sesselja Berndsen 

Matráðskona  

 
Sigurbjörg K. Þorvarðard. 

Meðferðarfulltrúi  

 
Sigurður S. Haraldsson 

Kennari  

 
Sigurrós Gunnarsdóttir 

Kennari  



 
Soffía Jacobsen 

Ritari  

 
Stefanía Júlíusdóttir 

Bókavörður  

 
Sturla Þorsteinsson 

Kennari  

 
Svandís Ríkharðsdótttir 

Kennari  

 
Svanhildur Guðmundsd. 

Skólaliði  

 
Svetlana Zivojinoyic 

Skólaliði  

 
Trausti Valsson 

Skólasálfræðingur  

 
Vigdís Thordarsen 

Kennari  

 
Ýr Þórðardóttir 

Kennari  

 
Þorkell Jóhannsson 

Kennari  

 
Þórunn Brandsdóttir 

Stuðningsfulltrúi  

 
Þröstur Guðmundsson 

Aðst. skólastjóri  

 
Ögmundur Gunnarsson 

Kennari  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 



 

Húsnæði skólans 



 



 

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

Skólanámskrá 

Húsnæðismál 

Ein laus kennslustofa var flutt frá skólanum en enn hefur skólinn til afnota tvær slíkar. Um 
áramót 2005/2006 var tekið í notkun nýtt og glæsilegt mötuneyti nemenda á neðri hæð að-
albyggingar. Er þar bæði aðstaða til að framreiða og framleiða mat. Aðstaða námsráðgjafa 
var flutt á efri hæð aðalbyggingar og skólinn var loks merktur að utan með myndarlegum 
hætti. Opnanleg fög voru sett á glugga í flestum rýmum á neðri hæð aðalbyggingar. Undir-
búningur hófst að endurhönnun og lokafrágangi á vesturlóð skólans. 



Kennsludagar = 180

ÁGÚST
1 M Frídagur verslunarmanna 1 F 1 L 1 Þ 1 F Fullveldisdagurinn 1 S Nýársdagur 1 M ☺ 1 M Öskudagur      

Skíðaferð 9.-10.be. 1 L 1 M Verkalýðsdagurinn 1 F Munnlegt próf í 10. be. 
Vorferð 8. - 9. be.

2 Þ 2 F 2 S 2 M 2 F 2 M 2 F 2 F Skíðaferð 9. - 10. be. 2 S 2 Þ 2 F Munnlegt próf í 10. be. 
Vorferð 8. - 9. be.

3 M 3 L 3 M 3 F 3 L 3 Þ Sk.d. 3 F 3 F Skíðaferð 9. - 10. be. 3 M 3 M Samr. pr. 10.be (ísl)  
Könnunarpróf 8.-9.be. 3 L

4 F 4 S 4 Þ 4 F 4 S 4 M 4 L 4 L Skíðaferð 9. - 10. be. 4 Þ Lokapróf í fjölbr.ísl. 4 F Samr. pr. 10.be (ens)  
Könnunarpróf 8.-9.be. 4 S Hvítasunnudagur

5 F 5 M 5 M 5 L 5 M 5 F 5 S 5 S Skíðaferð 9. - 10. be. 5 M 5 F Samr. pr. 10.be (dan)  
Könnunarpróf 8.-9.be. 5 M Annar í hvítasunnu

6 L 6 Þ 6 F 6 S 6 Þ 6 F 6 M 6 M 6 F Árshátíð 6 L 6 Þ Sk.d.

7 S 7 M 7 F 7 M 7 M 7 L 7 Þ 7 Þ 7 F 7 S 7 M Skólaslit

8 M 8 F Foreldrafundir        
kl. 8:20 - 9:00 8 L 8 Þ 8 F 8 S 8 M 8 M 8 L 8 M Samr. pr. 10.be (sam)  

Könnunarpróf 8.-9.be. 8 F Sk.d.

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

10 M 10 L 10 M 10 F 10 L 10 Þ Afhending einkunna 10 F 10 F 10 M 10 M Samr. pr. 10.be (stæ)  
Könnunarpróf 8.-9.be. 10 L

11 F 11 S 11 Þ 11 F Dagur skólans 11 S 11 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 11 L 11 L 11 Þ 11 F Vorferð 10. be. 11 S

12 F 12 M 12 M 12 L 12 M Haustpróf 12 F 12 S 12 S 12 M 12 F Vorferð 10. be. 12 M

13 L 13 Þ 13 F 13 S 13 Þ Haustpróf 13 F 13 M 13 M 13 F Skírdagur 13 L 13 Þ

14 S 14 M 14 F 14 M 14 M Haustpróf 14 L 14 Þ 14 Þ 14 F Föstudagurinn langi 14 S 14 M

15 M Sk.d. 15 F 15 L 15 Þ 15 F Haustpróf 15 S 15 M Skíðaferð 8. be. 15 M 15 L 15 M 15 F

16 Þ Sk.d. 16 F 16 S 16 M 16 F 16 M 16 F Skíðaferð 8. be. 16 F 16 S Páskadagur 16 Þ 16 F

17 M Sk.d. 17 L 17 M Námskönnun         
17.10. - 20.10. 17 F 17 L 17 Þ 17 F Skíðaferð 8. be. 17 F 17 M Annar í páskum 17 M 17 L Þjóðhátíðardagurinn

18 F Sk.d. 18 S 18 Þ 18 F 18 S 18 M 18 L 18 L 18 Þ 18 F 18 S

19 F Sk.d. 19 M 19 M 19 L 19 M Jólaskemmtun 19 F 19 S 19 S 19 M 19 F Lokapróf í fjölbr.ensku 19 M

20 L 20 Þ 20 F 20 S 20 Þ Sk.d 20 F 20 M Sk.d. 20 M 20 F Sumardagurinn fyrsti 20 L 20 Þ

21 S 21 M 21 F 21 M 21 M 21 L 21 Þ Sk.d. 21 Þ 21 F Lokapróf í fjölbr.stæ. 21 S 21 M

22 M Skólasetning 22 F 22 L Fyrsti vetrardagur 22 Þ 22 F 22 S 22 M Vetrarfrí 22 M Listadagar 22 L 22 M Lokapróf í fjölbr.þýs. 22 F

23 Þ 23 F 23 S 23 M Gagn og gaman 23 F 23 M 23 F Vetrarfrí 23 F í 23 S 23 Þ 23 F

24 M 24 L 24 M Sk.d.           
Námskönnun 24 F Gagn og gaman 24 L Aðfangadagur jóla 24 Þ 24 F Vetrarfrí 24 F Garðabæ 24 M 24 M 24 L

25 F 25 S 25 Þ 25 F Gagn og gaman 25 S Jóladagur 25 M 25 L 25 L 25 Þ 25 F Uppstigningardagur 25 S

26 F 26 M 26 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 26 L 26 M Annar í jólum 26 F 26 S 26 S 26 M 26 F 26 M

27 L 27 Þ 27 F 27 S 27 Þ 27 F 27 M Bolludagur 27 M 27 F 27 L 27 Þ

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

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

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

31 M 31 M 31 L Gamlársdagur 31 Þ 31 F 31 M Bóka- og skápaskil    
Vorhátíð

8 22 20 22 13 20 15 23 13 21 3

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

Garðaskóli
02.02. 2006 Skóladagatal Skólaárið

2005 – 2006

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

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



 

Samskipti heimila og skóla 

Annar kafli 

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

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

Foreldrafundir 



 

Foreldrafélag Garðaskóla 

Foreldraráð 2005 - 2006 

Foreldrafélag Garðaskóla var endurvakið með skýrri og breyttri verkaskiptingu haustið 
2005.  Ný stjórn tók við og skipaðir voru þrír fulltrúar foreldra (bekkjarfulltrúar) úr hverri 
bekkjardeild og stóðu þeir fjölmargir að samverustundum foreldra og nemenda, oftast í 
formi bekkjarkvölda.   Lögum Foreldrafélagsins var breytt í því skyni að gera foreldrum 
kleift að taka þátt í afmörkuðum þáttum starfsins og virkja þannig sem flesta til þátttöku.   
 
Stjórn félagsins var fullskipuð eftirtöldum foreldrum: 
 
 Magnús B. Björnsson formaður 
 Soffía Pálsdóttir varaformaður 
 Katrín Helgadóttir ritari og tengiliður 10. bekk  
 Brynjar Bragason gjaldkeri og tengiliður 9. bekk  
 Hrönn Sverrisdóttir tengiliður 8. bekk 

Stjórn ráðsins skipuðu: 
   

 Katrín Helgadóttir 
 Anna Ingólfsdóttir 
 Rósa Jónsdóttir 
 

Til vara:  Anna Magnea Hreinsdóttir og Jón Bæring Hauksson 
 
Foreldraráð skólans heldur reglulega fundi á kennarastofu skólans fyrsta fimmtudag í 
hverjum mánuði kl. 17-19. 
 
Foreldraráð starfar samkvæmt gildandi lögum og reglum. Það veitir umsögn um flesta þætti 
skólastarfsins og fylgist með því að gildandi lögum og reglum sé fylgt í skólastarfinu.  
 
Stjórnendur Garðaskóla færa fulltrúum í stjórn foreldraráðs bestu þakkir fyrir gott og  
ánægjulegt samstarf. 



 

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

Hlutverk foreldraráðs 



 

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



 

Þriðji kafli  

Erlend samskipti 

Comenius - nemendaheimsóknir 
Undanfarin ár hefur Garðaskóli tekið þátt í evrópsku skólasamstarfi kennt við Comenius.  
Samstarfsskólarnir hafa verið í Teningen í Þýskalandi, Bari á Ítalíu og Lathi í Finnlandi og hefur 
einkum verið í formi sameiginlegrar vinnu við eitthvert ákveðið þema. Þemað undanfarin ár 
hefur verið ,,One Mankind - One Envionment” 
 
Vinnan fer þannig fram að í skólabyrjun er ákveðið hvaða efni skuli vera til umfjöllunar.  Síðan 
vinna nemendur og kennarar hvers skóla að verkefninu á skólaárinu og afrakstur vinnunnar er 
kynntur innan hvers skóla. Á skólaárinu 2005/2006 kom út bókin ,,We live in one World - We 
have to protect it” sem var afrakstur vinnu nemenda í samstarfsskólunum árinu áður. Efnt var til 
ljóða-og myndasamkeppni og ljóðin þýdd á ensku og  bókin gefin út með listaverkum allra þeirra 
sem höfðu fengið viðurkenningu. 
 
Annar þáttur þessarar samvinnu eru nemendasamskipti þar sem fjórir til fimm nemendur frá 
Þýskalandi og Íslandi heimsækja hverjir aðra og dvelja í vikutíma. Nemendur búa á heimilum 
hvers annars og komast þannig í kynni við líf og menningu viðkomandi lands. Þeir heimsækja 
skólana og kynnast starfi þeirra, en einnig er tíma varið til skoðunarferða og skemmtunar.  
 
Foreldrar þeirra nemenda Garðaskóla sem hafa tekið á móti erlendu gestunum eiga þakkir 
skildar fyrir þeirra ómetanlega þátt í hve vel hefur tekist með heimsóknir nemendanna hingað til 
lands. 
 
Samstarf þetta hefur verið ákaflega ánægjulegt og gefandi fyrir þátttakendur en eitt af 
markmiðum þessarar vinnu er að kynna nemendum menningu annarra Evrópulanda, styrkja 
tengsl milli þjóða og auka umburðarlyndi og samkennd. 
 

Halla Thorlacius, umsjónarmaður Comeniusarverkefnisins 

Uppbygging - Restitution 

Garðaskóli hefur haldið áfram samstarfi við aðila í Kanada og Minnesota í Bandaríkjunum 
vegna Þróunarverkefnis um Uppbyggingu, samskipta og samstarfsaðferðir til að efla sjálfsá-
byrgð nemenda. 
 
Starfsmenn héldu áfram að tileinka sér aðferðir uppbyggingar sem m.a. eru tilgreindar í 
bæklingnum ,,Samskipti og skólaandi" sem allir nemendur og foreldrar þeirra fá í hendur. 
 
Fimm starfsmenn fóru síðan á tveggja daga námskeið og heimsóttu skóla I Minneapolis í 
febrúar 2006. 



 

Skipulag starfsins 

Fjórði kafli  

Félagslíf nemenda 

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



 

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



 

Skýrsla um félagslífið í vetur 

Dagskráin  
Félagslífið gekk vel sl. vetur.  Góður  hópur valdist í félagsmál og krakkarnir flestir úr 9. bekk þetta 
árið. Krakkarnir fóru vel í gang í byrjun september og skipulögðu haustdagskrána. Vel tókst til með 
vinnu við Gagn og gaman dag  , afmæli skólans o.fl. Ágætlega gekk eftir áramót og unnu krakkarnir 
skipulega að  opnum  húsum  og stærri samkomum vetrarins.   
 
Minnisstæðir vel heppnaðir einstakir kvöldatburðir voru draugahúsið, tattokeppni, djúpa gryfjan, 
hjómsveitakvöld, söngkeppni Garðalundar, idolkeppni í 7. bekk svo eitthvað sé nefnt.  Alls eru 
skipulagðir um 80-90  kvöldatburðir skv. vetrardagskrá.  Miklivægt innlegg voru 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 Mosfellsbæ svo og Stílkeppni í Kópavogi og 
hafði ánægju af.  Forkeppni söngkeppninnar  var haldin í Vestmannaeyjum og fór ágætur hópur 
þangað.  Okkar þátttakandi fékk ekki náð fyrir augum dómnefndar þetta árið en stóð sig vel.  
 
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.  Starf í bekkjarráðum 7. og 8. bekk gekk vel þetta árið og ýmis góð 
verkefni til að takast á við. 
 
Hópastarf 
Hópastarf fór fram í félagsmiðstöðinni síðdegis og á kvöldin. Öflugt starf var í leiklist undir stjórn 
Þórunnar Clausen. Einir 25 -30 krakkar úr 9 -10. bekk komu að uppsetningu á söngleik sem spunnin 
var úr leikritinu Draumi á Jónsmessunótt.  Sjaldan eða aldrei hefur uppfærslan tekist jafn vel og 
mikill sómi af þessari vinnu. 
 
Skíðaferð yngri hópsins gekk vel í Bláfjöll og  ferð til Akureyrar fyrir eldri hópinn tókst einnig vel þrátt 
fyrir mikinn fjölda þátttenda 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.  
 
Kraftur var í hljómsveitastarfi og voru starfandi einar 5 hjómsveitir í sem höfðu æfingaaðstöðu í tón-
listarstofunni og luku menn vertíðnni í upptökustúdíoinu sem sífellt fer batnandi. 
 
Árleg rokksmiðja fór fram í febrúar í Garðalundi þar sem boðið er til leiks efnilegum hljóðfæra-
leikurum alls staðar að af landinu og komust færri að en vildu þetta árið.  Svo vel gengur að  hug-
myndir eru um að færa verkefnið í alþjóðlegan búning 2007. 
 
Samspilshópar tóku upp plötu í lok skólaárs annað árið í röð sem þótti áheyrileg og vel heppnuð.  
 
Gott samstarf var við stoðdeild skólans, námsráðgjafa o.fl. til að mæta krökkum sem eiga  félags-
lega undir högg að sækja. Einnig var sérsniðin dagskrá fyrir nemendur í skólaathvarfi og fóru þeir í 
eftirminnilega ferð til Vestmannaeyja í vor. 
 
Ýmis önnur ferðalög voru í boði á vegum félagsmiðstöðvar og skóla.  Nemendaráð fór á landsmót 
félagsmiðstöðva á Akureyri. Þátttaka var í ýmsu samstarfi á vegum samtaka félagsmiðstöðva eins 
og áður  á Samféstónleika í Mosfellsbæ, söngvakeppni, Nemendur starfsmönnum kirkjunnar og 
skólans. Farin var hefðbundin  vorferði10. bekkur í Þórsmörk eftir samræmd próf. 
 



 

Húsnæðislán og starfsaðstoð 
Félög fengu inni fyrir ýmsa starfssemi á árinu svo og lán á ýmsum tækjum og sérhæða aðstoð starfs-
manna. 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 fjölbrautarskólans, Vinnuskóli Garðabæjar, Starfsmannafélag Garðabæjar, Garðabær, 
Menningarmálanefnd Garðabæjar,  Kvennahlaup í Garðabæ o.fl.  Fremur lítið var um gistingu íþrótta- og 
skólahópa á skólaárinu 2005 til 2006. 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. Gekk vel að koma böndum á skemmtanahald unglinga að 
loknum samræmdu prófum og vonandi heyra vandræði sögunni til á næstu árum.  Binda menn vonir við að 
foreldrar áfram höndum saman og styðji við lög og reglu meðal unglinganna og taki þátt í verkefnum forel-
drafélagsins og útieftirlit á næstu skólatíð.  Það munar um minna. 
 
 

Garðabær í júní 2006 
Gunnar Richardson 



 

Fimmti kafli  

Árangur á samræmdum prófum 

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

 
Samræmd próf í 10. bekk 2000 - 2006 (rauneinkunn) 

       
   2000   2001   2002 

   Landið Garðask.  Landið  Garðask.  Landið  Garðask. 
 Íslenska 6,6 6,8  6,4 6,5  6,4 6,6 
 Danska  6,5 7,0  5,6 6,0  6,4 6,9 
 Enska  6,6 6,9  6,5 6,9  7,5 7,8 
 Stærðfræði 5,1 5,9  5,8 6,4  5,5 5,9 
 Náttúrufræði       7,8 8,7 
 Meðaltal 6,20 6,65  6,10 6,45  6,72 7,18 
 
   2003   2004   2005   2006 
   Landið  Garðask.  Landið  Garðask.  Landið  Garðask.  Landið  Garðask. 
 
Íslenska  6,6 6,7  6,8 6,9  6,6 6,9  6,5 6,6 
Danska  7,0 7,1  6,5 6,8  6,4 6,7  6,2 6,3 
Enska  7,0 7,1  7,0 7,3  7,2 7,5  6,7 7,0 
Stærðfræði  5,6 5,9  5,8 6,1  6,1 6,6  5,5 6,2 
Náttúrufræði 6,4 6,4  6,3 6,8  6,2 6,8  6,1 6,6 
Samfélagsfræði 6,1 6,0  6,3 6,3  5,9 6,0  6,1 6,4 
Meðaltal  6,45 6,53  6,45 6,70  6,40 6,75  6,18 6,51 

 
 

Normaldreifing 2006 
 

  Íslenska  Stærðfræði Enska  Danska  Náttúrufræði Samfélgasfræð. 
Garðaskóli  30,50  32,00  31,80  31,00  32,80  32,00 
Reykjavík 30,50  30,70  31,00  31,10  32,40  31,30 
Suðvestur 31,30  31,70  31,30  30,70  31,70  30,80 
Landið 30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 



      Sjötti kafli  
 

 
 

Ýmsar skýrslur 
  
 

Ársskýrsla deildarstjóra  
í 8. – 10. bekk  
2005 - 2006 

 

Starfssvið 
Í Garðaskóla er starfandi deildarstjóri í hverjum árgangi auk deildarstjóra sérkennslu. Í vetur hafa fjórir 
deildarstjórar verið starfandi. 
 
Starf deildarstjóra felst fyrst og fremst í því að styðja við starf umsjónarkennarans t.d. með reglulegum fundum 
þar sem starf umsjónarkennara er skipulagt og samræmt. Einnig er fylgst með skólasókn, aðhaldsaðgerðum og 
ástundun nemenda og fundir ákveðnir með nemendum og forráðamönnum þeirra þegar þörf er á. Deildarstjórar 
taka á málum og eineltismálum í samvinnu við umsjónarkennara og aðra fagaðila skólans og sitja samstarfsfundi 
með sérfræðingum og öðrum stjórnendum skólans. Á þessum fundum sinna þeir málum einstakra nemenda eða 
nemendahópa. Deildarstjórar undirbúa skólasetningar og skólaslit, eru prófstjórar á prófdögum og sjá um 
skipulagningu ferðalaga í samvinnu við umsjónarkennara og starfsfólk Garðalundar. 
 
Að loknum samræmdum prófum fór 10. bekkur í þriggja daga ferð í Þórsmörk Á vorönn fór 8. bekkur í dagsferð í 
Dalasýslu og 9. bekkur í dagsferð á Suðurnes. Þessar ferðir tókust allar vel en þátttaka hefði mátt vera betri. Það 
skapar ákveðinn vanda þegar skipuleggja þarf annað skólastarf fyrir þá nemendur sem kjósa að taka ekki þátt í 
ferðum á vegum skólans. Færri nemendur fara í ferðir en áður og er það umhugsunarefni.  
 
Skólasókn og ástundun nemenda 
Sú breyting var gerð í febrúar á skólaári 2004-2005 að forráðamönnum er gert að tilkynna forföll barna sinna 
samdægurs með tölvupósti til umsjónarkennara eða með símtali á skrifstofu skólans. Var þessu haldið áfram á 
liðnu skólaári og gafst vel. Upplýsingar bárust fyrr en ella, voru skilvirkari og minna var um villur í skráningu. 
Einnig var því fylgt fast eftir að nemendur töluðu við hjúkrunarfræðing eða fylltu út sérstakt eyðublað á skrifstofu 
skólans þyrftu þeir að yfirgefa skólann á starfstíma vegna veikinda eða af öðrum orsökum. Var þá jafnframt og 
samtímis haft samband við forráðamenn. Eins og stefnt var að fækkaði óútskýrðum fjarvistum með markvissu 
eftirliti af hálfu starfsmanna og með aukinni ábyrgð forráðamanna og nemenda. Var þetta sýnilegast í bættri 
skólasókn jaðarnemenda.  
 
Vel hefur tekist til í málum einstakra nemenda og má þakka það samstilltu átaki umsjónarkennara, stjórnenda og 
annarra fagaðila skólans. Enn þarf þó ákveðinn hópur nemenda mikla eftirfylgni og umsjá. Óásættanleg 
skólasókn var tilkynnt félagsmálayfirvöldum þegar aðhaldsaðgerðir höfðu ekki skilað viðunandi árangri og vandi 
nemenda var margþættur.  
 
Eins og síðastu skólaár var gefin tvískipt einkunn fyrir skólasókn og ástundun. Skólasóknareinkunn sýnir 
raunverulega skólasókn nemenda en ástundunareinkunn aðra þætti eins og truflanir í tímum og það að vera án 
námsgagna. Þetta hefur gefist vel að mati deildarstjóra og auðveldað inngrip vegna vanhalda á skólasókn 
nemenda. Í vetur sendu umsjónarkennarar staðlað áminningarbréf til forráðamanna og nemenda þegar nemandi 
var kominn með 7,0 í skólasóknareinkunn. Hafði það tilætluð áhrif í langflestum tilvikum.  
 



Leyfisbeiðnir frá forráðamönnum eru fleiri en áður á liðnum skólaárum. Er það mat deildarstjóra að umræða um 
fjölda leyfa á skólatíma hafi ekki skilað sér sem skyldi. Er þó 10. bekkur undanskilinn en þar eru leyfisbeiðnir 
sambærilegar við síðasta skólaár. Forráðamenn kjósa sem áður að taka börn sín úr skóla á skólatíma. Áfram þarf 
að hvetja forráðamenn til ábyrgðar og auka skilning þeirra á samhengi milli góðrar 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 tilvikum þarf að leita til 
annarra sérfræðinga skólans svo sem sálfræðings, deildarstjóra sérkennslu, námsráðgjafa o. fl. Í alvarlegri málum 
er leitað samráðs skólastjóra og málum vísað til nemenda-verndarráðs. Alvarlegustu mál eru tilkynnt til 
skólaskrifstofu/félagsmálayfirvalda í Garðabæ. 
 
Í vetur hefur verið unnið eftir markvissu vinnuferli í þeim tilvikum þar sem skólasókn hefur verið ábótavant eða um 
agabrot hefur verið að ræða. Í vinnuferlinu var eftirfarandi aðgerðum beitt 
 

• forráðamenn fengu upplýsingar um skólasókn vikulega 
• haft samband við forráðamenn vegna skólasóknar þegar skólasóknareinkunn var komin í 7,0 og aðgerðir ákveðnar 

í framhaldi af því 
• nemandi var með aðhaldsblað í skemmri eða lengri tíma 
• gerður formlegur eða óformlegur samningur við nemendur og forráðamenn um skólasókn og hegðun. Í kjölfarið gat 

verið um afskriftir stiga að ræða  
• umsjónarkennarar funduðu reglulega með forráðamönnum og nemanda 
• leitað var aðstoðar sálfræðinga, námsráðgjafa o.fl. sérfræðiaðila 
• settir fastir tímar hjá námsráðgjöfum 
• gerðar einstaklingsnámskrár/áætlanir 
• umsjónarkennarar, stjórnendur, foreldrar og nemendur sátu samráðsfundi eftir þörfum og gerðar voru áætlanir um 

nýjar áætlanir eða áframhaldandi sömu 
• skólaganga nemenda stöðvuð tímabundið 
• mál tekin fyrir á nemendaverndarráðsfundum 
• málum vísað til félagsmálayfirvalda/skólaskrifstofu Garðabæjar 
 
 

Agi og uppbygging 
Umgengni nemenda og hegðun í sameiginlegu rými skólans hefur batnað til muna eins og stefnt var að. Má það 
ýmsu þakka s.s. fækkun nemenda og auknu samstarfi kennara og stjórnenda sem hafa unnið náið með 
skólaliðum að agamálum. Notuð hefur verið hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar í viðtölum við nemendur og 
hefur það gefist vel. Nemendur hafa í auknum mæli tekið ábyrgð á eigin gjörðum og eru fúsari til samstarfs. Hafi 
ágreiningur komið upp á milli starfsmanna og nemenda hefur sömu aðferðafræði verið beitt í viðtölum og 
aðgerðum þar að lútandi með góðum árangri.  
 
Gott samstarf milli starfsmanna skólans og forráðamanna er einnig mjög mikilvægur þáttur í agastjórnun og til að 
árangur náist í tilvikum einstakra nemenda. Samskipti við forráðamenn hafa í flestum tilvikum verið góð og þarf að 
efla áfram á næsta skólaári.  

 
 

 
 
 

 
 
 



 
Skólasókn nemenda (kennslustundir) í 8. bekk 

skólaárið 2005 – 2006 
Nemendafjöldi: 149  

 
 

 Leyfi Veikindi Fjarvistir Seint Félagsstörf 
 

Vísað úr kennslu Truflun í   
kennslu 

Án námsg. 

Haustönn 899 1831 171 418 3 8 85 623 
Vorönn 2406 2993 350 446 4 10 135 524 
Samtals 3305 4824 521 864 7 18 210 1147 
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Haust      Vor 

Einkunn Fjöldi Prósent  Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 3 2  1-4 8 5 
5-7 14 10  5-7 16 11 
8-9 33 22  8-9 38 26 
10 99 66  10 87 58 

 
 

 Meirihluti nemenda í 8. bekk var með góða eða frábæra skólasókn á bæði haust- og vorönn eða 84-
88% og er það vel.  Of stór hluti nemenda eða 12-16% er samt með slaka skólasókn og þarf að taka sig 
á næstu tvö skólaár.  
 
Unnið var eftir vinnuferli skólasóknar hjá þeim nemendum sem þurftu að snúa við blaðinu hvað varðar 
skólasókn og ástundun. Örfáir nemendur þurftu á sérúrræðum að halda í vetur og þurfa það áfram. Gott 
samstarf umsjónarkennara, nemenda og forráðamanna skiptir sköpum hvað þessa nemendur varðar og 
leggur grunninn að góðum árangri þeirra í framtíðinni. 
 
 
 
 
 
 
 



Skólasókn nemenda í 9. bekk (kennslustundir)  
skólaárið 2005 – 2006 

Nemendafjöldi: 138 (haust) og 140 (vor) 
 

 Leyfi Veikindi Fjarvistir Seint Félagsstörf Vísað úr 
kennslu 

Truflun í 
kennslu 

Án námsg. 

Haustönn 1550 2251 304 716 8 12 80 369 
Vorönn 3953 3737 601 580 69 5 51 445 
Samtals 5503 5988 905 1296 77 17 131 814 
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   Haust        Vor 

Einkunn Fjöldi Prósent  Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 8 6  1-4 10 7 
5-7 27 19  5-7 18 13 
8-9 33 24  8-9 40 29 
10 70 51  10 72 51 

 
 
Meirihluti nemenda var með góða eða frábæra skólasóknareinkunn á skólaárinu eða 75-80% sem er 
viðunandi.  Skólasóknareinkunnir eru nokkru betri á vorönn en haustönn eða um 5%. Enn er þó hægt að 
gera betur og gefast ný tækifæri á næsta skólaári. Nokkrir nemendur með einkunnina 5-7 bæta sig á 
vorönn en sá hópur sem er með lægstu einkunn bætti sig ekki á milli anna. Vandi þessara nemenda var 
margþættur og fór svo að mál þeirra flestra voru tilkynnt félagsmálayfirvöldum.  
 
Ljóst er að leyfi nemenda fara fram úr öllu hófi á vorönn og í tölum talið langt umfram veitt leyfi í 9. bekk 
á síðasta skólaári. Þáverandi 9. bekkur var þó mun stærri. Veikindi eru einnig meiri á vorönn en 
haustönn. Þar sem vikurnar eru fleiri á vorönn en haustönn er það væntanlega hluti af skýringunni 
 

 
 
 
 



Skólasókn nemenda í 10. bekk (kennslustundir) 
 skólaárið 2005 – 2006 

Nemendafjöldi: 228 (haust) og 230 (vor) 
 

 Leyfi Veikindi Fjarvistir Seint Félagsstörf Vísað úr kennslu Truflun í 
kennslu 

Án námsg. 

Haustönn 1858 4977 863 1027 7 14 40 748 
Vorönn 4755 7667 1992 1030 38 11 33 634 
Samtals 6613 12644 2855 2057 45 25 73 1382 
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Haust       Vor 

Einkunn Fjöldi Prósent  Einkunn Fjöldi Prósent 
1-4 29 8  1-4 17 7 
5-7 35 15  5-7 32 14 
8-9 57 25  8-9 59 26 
10 117 52  10 122 53 

 
Meirihluti nemenda eða 77-79% voru með góða eða frábæra skólasóknareinkunn á skólaárinu  sem er viðunandi 
þó alltaf megi gera betur. Athygli vekur þó eins og síðastliðin skólaár að veikindi eru töluvert fleiri á haustönn í 10. 
bekk en á vorönn en leyfum fjölgar að sama skapi á vorönn. Skólasóknareinkunn nemenda var nánast eins á 
báðum önnum en hækkar þó ögn á vorönn. 
 
Skólasókn nemenda var tekin föstum tökum strax í byrjun haustannar með það í huga að 18% nemenda í 10. 
bekk á síðasta skólaári voru með einkunnina 1-4. Forráðamönnum var sent formlegt áminningarbréf þegar 
nemandi var kominn með einkunnina 7 og í framhaldi unnið samkvæmt vinnuferli skólasóknar. Fljótlega kom í ljós 
að nokkrir nemendur voru mikið frá námi vegna veikinda sem ekki komu fullnægjandi skýringar á og fór svo að 
mál þeirra voru tilkynnt félagsmálayfirvöldum í Garðabæ og á Álftanesi. Þrír nemendur voru t.a.m. á bak við 814 
veikindastundir á skólaárinu. 
 
Hvað varðar nemendur með lægstu skólasóknareinkunnirnar voru helstu úrræði reynd til þrautar og náðist nokkur 
árangur í sumum tilvikum en lítill í fleirum. Auk slakrar skólasóknar var vandi nemenda yfirleitt margþættur og 
þeim málum því vísað til félagsmálayfirvalda. Mikilvægt er að skóla- og félagsmálayfirvöld taki höndum saman og 
vinni markvisst að því að styðja við nemendur með sértækan og margþættan vanda. Einnig þarf að styðja enn 
betur við forráðamenn þessara nemenda. 



 

Markmið næsta skólaárs 
Í skólastefnu Garðabæjar er m.a. í innra starfi grunnskólanna, lögð áhersla á góðan vinnuanda, námsaga og 
umgengni og að skólabragurinn stuðli að góðu siðgæði, virðingu og vinnusemi. Með það að leiðarljósi setja 
deildarstjórar fram nokkur áherslumarkmið fyrir næsta skólaár. 
 

 Halda áfram að vinna að bættri skólasókn nemenda og ástundun. Umsjónarkennarinn er sem áður 
lykilaðili.  

 Auka skilning nemenda og forráðamanna á samhengi góðs námsárangurs og skólasóknar. Fagstjórar og 
fagkennarar þurfa að kynna markvisst og betur kennsluáætlanir, hafa þær sýnilegri og gera grein fyrir 
mismunandi námsþáttum og námsmati. 

 Samræma sameiginlega foreldrafundi á haustönn og endurskipulegga fundarefni með hvern árgang í 
huga. Kynna betur heimasíðu skólans, kennsluáætlanir og starf umsjónarkennarans fyrir nemendum og 
forráðamönnum á slíkum fundum. 

 Endurskipuleggja ferðir nemenda á vegum skólans og kynna þær sem mikilvægan þátt í skólastarfinu. 
Markmiðið er að auka þátttöku nemenda í slíkum ferðum. 

 Hvetja forráðamenn til að draga úr leyfisbeiðnum eins og unnt er. 
 Stuðla áfram að bættum aga og umgengni nemenda svo og góðum samskiptum milli skóla og 

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

 
 

 
Garðabæ í júní 2006 

 
deildarstjóri 8.bekkjar Helga María Ólafsdóttir,  

deildarstjóri 9. bekkjar Rebekka Cordova, 
deildarstjóri 10. bekkjar Ingibjörg Anna Arnarsdóttir. 



 

Ársskýrsla  
fagstjóra í dönsku  

Kennarar í dönsku voru Auður Sigurðardóttir, Bergljót Böðvarsdóttir, Kristjana F. Sigursteinsdóttir, Reynir 
Engilbertsson og Vigdís Thordersen. 
 
8. bekkur 
Kennarar: Bergljót, Kristjana, Vigdís. 
Kennslustundir voru fjórar á viku. Námsefni 8. bekkjar Vi ses! er töluvert þyngra en námsefni 7. bekkjar. Mikil-
vægt er að nemendur ráði við efnið í byrjun og því hefur fagstjóri útbúið efni til að brúa bilið og hefur það gengið 
ágætlega. Á vorönn vann danskur sendikennari með 8. bekkjunum og var lögð áhersla á talmál. Að loknum vor-
prófum unnu nemendur bækling þar sem að viðfangsefnið var fermingin. Margir nemendur í 8. bekk stóðu sig af 
stakri prýði í dönsku á kennsluárinu. 
 
9. bekkur 
Kennarar: Auður, Bergljót, Kristjana. 
Kennslustundir voru fjórar á viku. Kennt var í blönduðum hópum en ekki raðað í miðferð og hraðferð eins og 
verið hefur undanfarin ár. Þar að auki var einn hægferðarhópur í árgangnum þar sem að nemendur voru með 
aðlagað námsefni. Nýlegt námsefni Glimrende er notað í 9. bekk með ágætum árangri. Nemendur unnu einnig 
nokkur paraverkefni, ýmist skriflega eða á tölvutæku formi. Að loknum vorprófum unnu nemendur í paravinnu 
bækling með fjölbreyttum verkefnum. Kennslan gekk á margan hátt vel á kennsluárinu en undirrituð saknaði 
þess að ekki var skipt í miðferðir/hægferðir eins og verið hefur undanfarin ár en mikill getumunur var á milli 
nemenda í sumum hópunum. 
 
10. bekkur 
Kennarar: Auður, Bergljót, Reynir, Vigdís. 
Kennslustundir voru fjórar á viku. Boðið var upp á nám í hraðferð, miðferð og hægferð en óvanlega margir hópar 
voru í hægferðum þar sem nemendur fengu aðlagað námsefni. Námsefnið sem fyrst og fremst er unnið með í 
10. bekk er Superdansk en að auki mótast kennslan töluvert af samræmdu prófunum. Mikil áhersla var lögð á 
að þjálfa hlustun og ritun en ritunarþátturinn hefur komið hvað verst út á samræmdum prófum. Reynt var að 
brjóta upp kennsluna með ýmsu móti og m.a. unnu nemendur fjölbreytt paraverkefni á tölvutæku formi. Eins og í 
fyrra var haldin ljóðasamkeppni þar sem að tveir og tveir nemendur sömdu ljóð um ákveðið viðfangsefni. Af-
raksturinn voru mörg frábær ljóð sem að kynnt voru á veggspjöldum á skemmtikvöldi sem haldið var með 
nemendum og forráðamönnum þeirra. Að samræmdum prófum loknum var átak í munnlegri dönsku sem lauk 
með munnlegum prófum við annarlok. Nemendur undirbjuggu sig tveir og tveir saman og þurftu að skila handriti 
þegar mætt var til prófs. Þetta er annað árið sem að nemendur taka munnlegt próf í dönsku í Garðaskóla. Það 
er skemmst frá því að segja að eins og í fyrra tókst þetta með miklum ágætum og höfðu flestir nemendur lagt 
mikla vinnu í undirbúning og var afraksturinn í samræmi við það. 
 
Námsmat 
Kennt er í lotum í öllum árgöngum. Hverri lotu lýkur með e-u námsmati sem gildir sem hluti af lokaeinkunn á 
hausti eða að vori. Loturnar eru mislangar en lengdin ræðst af viðfangsefni hverju sinni. Á kennsluáætlunum vor 
og haust má sjá viðfangsefni og uppbyggingu hverrar lotu en kennsluáætlanir eru birtar á vef skólans. Við upp-
haf eða lok hverrar lotu er oft reynt að brjóta kennsluna upp með t.d. þemavinnu eða sýnd er dönsk kvikmynd og 
hefur það fyrirkomulag reynst ágætlega. 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.  
 
 



 

Ýmislegt 
Á vorönn barst dönskudeildinni liðsauki þegar danskur sendikennari Karin Roholm var með okkur í  Garðaskóla 
í u.þ.b. 5 vikur. Starf hennar var fyrst og fremst fólgið í því að stuðla að munnlegri færni nemenda í dönsku og 
ekki síður að örva áhuga nemenda á danskri tungu og menningu. Þar sem að mjög margar bekkjardeildir voru í 
Garðaskóla á skólaárinu var ekki mögulegt að allir nemendur gætu notið góðs af dvöl sendikennarans. Sú á-
kvörðun var tekin að hugsa til framtíðar og því varð 8. bekkurinn fyrir valinu. Að auki kom Karin inn í nokkrar 
kennslustundir hjá nokkrum 10. bekkjum. Dvöl Karinar var á margan hátt mjög ánægjuleg bæði fyrir nemendur 
og kennara. Margir nemendur urðu óragari við að tjá sig og það var kærkomið fyrir kennara að fá æfingu í tala 
dönsku. Síðast en ekki síst var dvöl Karinar  kennurum hvatning til að láta kennslustundir fara í auknum mæli 
fram á dönsku sem skiptir að sjálfsögðu mestu máli.  
 
Síðustu ár hafa nemendur í 8. og 9. bekk tekið vorpróf á sama tíma og 10. bekkingar þreyta samræmd próf. 
Eins og í fyrra komu ýmsir vankantar í ljós við þetta fyrirkomulag. Þrátt fyrir gott skipulag reyndist erfitt að halda 
sumum nemendum að verki og þó nokkuð margir nemendur voru komnir í leyfi áður en að skóla lauk. Í hugum 
ýmsra er skóla lokið um leið og vorprófum lýkur. Þetta kemur sér illa fyrir dönskudeildina þar sem að töluvert af 
námsmati annarinnar fer fram síðustu vikurnar í maí og fyrstu daga júnímánaðar. Verkefni sem að nemendur 
vinna síðustu kennsludagana gilda sem hluti af lokaeinkunn og einnig eru þessir dagar notaðir til að leggja fyrir 
hlustunarpróf og munnleg próf. 
 
Árangur á samræmdum prófum í dönsku var ásættanlegur. Meðaleinkunn var nokkuð  yfir landsmeðaltal og 
megum við vel við una. En alltaf má gera betur og eins og í fyrra ætlum við að hefja næsta skólaár með ritunará-
taki en það er sá liður sem að reynist nemendum oft hvað erfiðastur. 
 
Undanfarin ár hef ég kvartað yfir vinnuaðstöðu dönskukennara en nú standa fyrir dyrum breytingar og væntum 
við góðs af breytingunum. Eitthvað af tækjakosti deildarinnar þarfnast endurnýjunar s.s.  eitthvað af sjónvörpum 
og myndvörpum eru léleg. Í mörgum  kennslustofum eru léleg hljómflutningstæki en í tungumálakennslu er mjög 
mikilvægt að ráða yfir góðum tækjabúnaði. Það skiptir máli þegar nemendur leysa hlustunarverkefni eða 
gangast undir hlustunarpróf að allir nemendur heyri jafn vel það sem fram fer hvar sem setið er í kennslu-
stofunni. Deildin hefur umráð yfir einu DVD tæki og væri gott að fá eitt tæki til viðbótar. Framtíðarsýnin er að 
sjálfsögðu að hafa skjávarpa í sem flestum kennslustofum. Deildin ræður orðið yfir góðu safni af dönsk-
íslenskum orðabókum en enn vantar okkur íslensk-danskar orðabækur. Þörf er á að auka við úrval léttlestra-
bóka fyrir alla aldurshópa.  
 
Starfið í dönskudeildinni gekk ágætlega og voru fagfundir haldnir flesta þriðjudaga. Starfið í deildinni er í nokkuð 
föstum skorðum og eigum við orðið góðan verkefnabanka. En það skiptir máli að festast ekki um of í viðjar 
vanans og reyna að gera betur í daga en í gær. Það er mikilvægt að fylgjast með nýjungum í kennsluháttum og 
eru kennarar í dönskudeildinn m.a. að kynna sér notkun verkmappna í námsmati. 
 
Ýmsar breytingar eru fyrirsjáanlegar í dönskudeildinni á næsta starfsári. Nemendur verða mun færri en undan-
farin ár og munu því aðeins þrír kennarar kenna við deildina. Auður Sigurðardóttir fer í ársleyfi, Kristjana F. 
Sigursteinsdóttir verður í fæðingarorlofi og Reynir Engilbertsson mun ekki kenna dönsku næsta vetur. Nýr 
kennari, Hildur Ásta Viggósdóttir, hefur nú þegar verið ráðin til starfa og mun hún kenna dönsku í öllum ár-
göngum. Auði, Kristjönu og Reyni eru þökkuð frábær störf við dönskudeildina um leið og við bjóðum Hildi vel-
komna til starfa.  
 
 

Garðabæ í júní 2006 
Bergljót Böðvarsdóttir, fagstjóri í dönsku 



 

Ársskýrsla 
fagstjóra í ensku 

Kennarar í vetur voru Halla Thorlacius, Heiðbjört Kristjánsdóttir, Ingibjörg Anna Arnarsdóttir og Sigurður Stefán 
Haraldsson. 
 
Að venju hefur innra starf deildarinnar einkennst af góðri samvinnu og metnaði. Undanfarin ár höfum við ekki 
verið sátt við það námsefni sem skólum er úthlutað frá Námsgagnastofnun. Þó að við höfum reynt að gera það 
besta úr því sem í boði er, fannst okkur það ekki skila því sem að var stefnt. Því var ákeðið að leggja bókarflokk 
til hliðar og prófa eitthvað nýtt. Þar sem skólar geta ekki pantað annað grunnefni en það sem Námsgagnastofun 
býður upp á, var eini möguleikinn í stöðunni að búa til ljósrituð hefti fyrir nemendur. Jafnframt var gerð ítarleg 
kennsluáætlun þar sem fram kom annað aukaefni s.s. hlustun, talæfingar, lestur myndbandverkefni, 
ritun,skilaverkefni og heimanám fyrir hverja viku. Í heildina tókst þessi tilraun vel í öllum árgöngum. Námsefnið 
gerði meiri kröfur til nemenda og fellur vel að nýrri námskrá í ensku sem menntamálaráðuneytið gerir ráð fyrir að 
taki gildi 2008. En gallinn var sá að bækur eru einfaldlega betri og “nemendavænni “en ljósrit. Nú hefur 
Námsgagnstofun ákveðið að bjóða skólum nýtt námsefni í 8 bekk og með góðri aðstoð skólastjóra Garðaskóla 
fáum við líka grunnbækur úr sama bókaflokki fyrir 9. og 10.bekk næsta skólaár, sem við annars hefðum ekki 
fengið fyrr en 2007 og 2008. Enskukennarar færa honum bestu þakkir fyrir hjálpina. 
 
10.bekkur  
Ef að samæmd próf eru mælikvarði á góðan árangur, megum við enskukennar vera nokkuð sáttir, Svo til allir 
nemendur í 10. bekk tóku prófið og aðeins tæplega 9% þeirra náðu ekki 4,5. Meðaltal skólans í ensku var 0,2 
yfir meðaltali Reykjavíkur og Suðvesturkjördæmis. Við erum sérstaklega ánægð með árangur einstakra 
nemenda sem gerðu betur en þeir þorðu að vona. Að sama skapi eru það vonbrigði að sumir nemendur  telja að 
nám sé ekki vinna, hvorki í skólanum né heima. Slíkt viðhorf er ekki vænlegt til árangurs og eigi það að breytast 
verða allir foreldrar að fylgjast með og halda utan um heimanám barna sinna. 
 
Samræmd próf í núverandi mynd eru að mínu mat bæði tímaskekkja og ofmetin. Einstaka þættir samræmdra 
prófa í ensku undanfarin ár endurspegla ekki nægilega þær áherslur sem eru  í núgildandi námskrá og því síður 
drög að nýrri námskrá né það sem verið er að gera í skólunum, sbr. að ekki er prófað í munnlegri færni í sam-
ræmdum prófum og að ritunarverkefnin eru stundum illskiljanleg og jafnvel lítilsvirðing við það sem nemendur 
geta gert. Menntayfirvöld þurfa að ákveða hver á að vera tilgangur samræmdra prófa og um leið að setja 
nægilegt fjármagn í verkefnið, svo hægt sé að breyta formi þeirra, þannig að þau skili því sem þeim er ætlað, 
sem væntanlega er að gefa nemendum, foreldrum og framhaldsskólum landsins  góða grein fyrir stöðu 
nemenda í einstaka greinum. Eins og staðan er í dag, virðist allt kapp lagt á að hafa krossapróf og misvel samin 
ritunarverkefni, svo að yfirferð kosti sem minnst og taki sem skemmstan tíma. Nemendur eiga einfaldlega betra 
skilið. 
 
Námsmat við lok grunnskóla í ensku í Garðaskóla samanstendur af haustannareinkunn, munnlegu prófi, 
hlustunarprófi, könnununum, munnlegum og skriflegum verkefnaskilum, og hópverkefnum.   
 
9.bekkur 
Við lok  9.bekkjar eiga nemendur að hafa náð tökum á helstu grunnatriðum enskrar málfræði og fengið tiltöulega 
góða tilfinningu fyrir málinu. Því skipa lestur og ritun æ hærri sess eftir því líður á enskuámið. Nemendur unnu 
bæði einstaklingslega og í para- og hópvinnu. Kunnátta nemenda var metin eftir könnunum, munnlegum og 
skriflegum skilaverkefnum og hlustunarprófum. 31 nemandi í árgangum var í flugferð, sem tekur námsefni 9. og 
10. bekkjar á einu ári. Allir nemendur í hópnum,utan tveir, tóku samræmt próf í ensku og stóðu sig með prýði  
Auk flugferðar voru blandaðar hrað-og miðferðir og ein hægferð. Í 9.bekk var lögð áhersla á lestur og tileinkun 
orðaforða auk skilnings og tilfinningu fyrir ensku málkerfi. Í heildina stóðu nemendur sig vel en því miður var 
hópur nemenda sem sinniti ekki heimanámi sem skyldi og skilaði verkefnum seint og illa. Nemendur og foreldrar 
fá ítarlega kennsluáætlun í byrjun hverrar annar þar sem fram kemur m.a. heimanám, skilaverkefni og próf. Með 
tilkomu ,,Mentors” eiga foreldrar einnig greiðan aðgang að kennurum og margir kennarar senda skilaboð um 



 

hvað eigi að læra heima fyrir hverja kennslustund. Heimanám er hluti af námi á Íslandi og foreldrar verða að sjá 
um þann þátt, hvort sem þeim líkar betur eða verr. Samvinna heimila og skóla er lykilatriðið í þessu sem og 
öðrum þáttum sem snýr að skólagöngu barna.  
 
8.bekkur 
Nemendur í 8. bekk stóðu sig almennt vel og sinnu náminu af alúð, sem sést kannski best á því að í fyrsta skipti 
í 15 ár verða tveir hópar í flugferð í 9.bekk á næsta skólaári. Lítill hópur nemenda þarf að taka sér tak í námi en Í 
heildina eru nemendur árgangsins metnaðargjarnir, áhugasamir og jákvæðir gagnvart náminu og hafa allar for-
sendur til að skila góðu verki við lok grunnskóla.  
 
Á næsta skólaári verður áfram lögð áhersla á tileinkun nýs orðaforða, lestur ýmiskonar texta og fjölbreytta 
kennsluhætti.  Einnig er á stefnuskránni að nýta tölvuver skólans þar sem nemendur geta m.a. æft sig í einstaka 
þáttum málkerfisins auk þess að æfa lestur og ritun í tengslum við hópa-og paraverkefni sem þeir flytja síðan 
munnlega. Gert er ráð fyrir föstum lestímum einu sinni í viku. 
 
Í vetur var lögð aukin áhersla á lestur og ritun ýmiskonar texta. Lesskilningur og tileinkun nýs orðaforða er 
meginundirstaða góðrar málakunnáttu. Æ fleiri léttlestrarbækur með geisladiski eru nú fáanlegar, en slíkt efni 
hentar nemendum með lesvandamál sérstaklega vel. Það að hver slík bók kosti um 1000 krónur á ekki að vera 
vandamál fyrir jafn velstætt bæjarsamfélag og Garðabæ. Skólinn þarf að eignast fleiri bókatitla og bekkjarsett í 
ensku svo að nemendum standi til boða lesefni sem hæfir áhuga og getu.  
 
Einn af þeim þáttum sem enskukennar telja að taka þurfi til endurskoðunar er hlutur námsvers skólans. Eins og 
staðan er í dag er námsverið eingöngu ætlað þeim nemendum sem eiga í erfiðleikum með nám í íslensku og 
stærðfræði. Í 9. og 10. bekk eru hægferðir fyrir nemendur sem þurfa að ná betri tökum á enskunáminu.  
Nemendur í 8.bekk eru í blönduðum bekkjum og þó að enskukennarar reyni að sinna hverjum og einum, þá er 
það nú einu sinni svo að það eru alltaf einhverjir sem þurfa meiri aðstoð. Þessir nemendur eiga svo til engan 
möguleika á að komast í námsverið. Enskukennarar vilja að námsverið verði fyrir alla þá sem þurfa á sérhæfðari 
úrræðum að halda. 
 
Fagstjóri enskudeildar er ánægður með sitt fólk. Eins og alltaf unnum við saman að kennnsluáætlunum, 
ræddum þau vandamál sem komu upp, og vorum samstíga í ákvörðunum. 
 
Anna Eyvör Ragnarsdóttir, sem var í leyfi í vetur kemur aftur til starfa næsta skólaár um leið og við fögunum því, 
þykir okkur leitt að sökum þess að nemendur skólans hefur fækkað, hverfur Heiðbjört Kristjánsdóttir til annarra 
starfa. Enskukennarar þakka henni fyrir gott starf og góða nærveru undanfarin ár og óska henni velfarnaðar á 
nýjum vettvangi.   
 

Garðabæ í júní 2006  
Halla Thorlacius, fagstjóri í ensku. 



 

Árskýrsla fagstjóra  
í textílmennt og smíði  

Kennarar: Guðrún Björk Einarsdóttir, fatasaumur og textílmennt, Jóhann Örn Héðinsson, smíði. 
 
Kennslustundafjöldi: Tvær stundir á viku hjá öllum árgöngum. Í 8. bekk var kennt hálfan veturinn en í 9. og 10. 
bekk allt skólaárið. 
 
Starfið í textílmennt: 
Haustið hefst ávallt á upprifjunarverkefnum í öllum árgöngum þar sem farið er yfir notkun á tækjum og búnaði. 
Ætlast er til að nemendur verði sem mest sjálfbjarga. Að því búnu tók verkefnavinna við með ákveðnum verk-
efnum sem nemendur hafa nokkuð frjálst val um útfærslu á. Hægt er að velja styttri og lengri leið eftir áhuga og 
getu. Snemma hausts komu tveir kennaranemar í æfingakennslu. Þá voru verkefnin sem byrjað var á lögð til 
hliðar og ný verkefni sem kennaranemarnir höfðu undirbúið fyrir 8. og 9. bekk lögð inn. Verkefnin voru vel undir-
búin og samskiptin við nemendur gengu eins og til var ætlast. Nokkur endasprettur var þó við að ljúka verk-
efnunum sérstaklega í 8. bekk sem fór í smíði eftir áramótin. Buðum við þetta árið upp á að nemendur gætu 
farið á milli smíðinnar og textílmenntar til að ljúka verkefnum.  
 
Á vorönn buðum verkgreinakennarar í Garðaskóla kennurum Fjölbrautaskólans í Garðabæ í heimsókn. Sýndum 
við þeim hvað verið er að fást við og ræddum sameiginleg mál, hugmyndir um samvinnu og gagnkvæmar 
nemendaheimsóknir.   
 
Listadagar voru í Garðabæ í mars. Luku nemendur 8. bekkjar í textílmennt við veggteppi í 
anda ,,Uppbyggingarstefnu” sem hangir á gangi á efri hæð skólans. Nemendur skrifuðu spakmæli og annan 
fróðleik á blöð og  í textílmennt var  textinn saumaður á laufblöð úr efni. Fóru nokkrir hópar úr verkgreinum og 
hengdu laufblöðin á tré á Garðatorgi. 
 
Starfið í smíði: 
Afrakstur og árangur í smíði var heldur rýrari þetta skólaár en áður. Margt áhugavert kom þó fram í hönnun og 
verkefnum og er farið að verða meira um stærri gripi en áður svo sem borð, samsettar hillur, bílabúkka, mótor-
hjólatjakka og allt upp í snjósleðakerru. Málmsmíðin er að verða plássfrekari í heildina og þyrfti að endurskoða 
vinnuaðstöðu vegna þess. Fest voru kaup á mótorhjóli fyrir næsta vetur með það í huga að stofna til vélfræði-
hóps og endurbyggja hjólið. Verður samhliða því sett upp áætlun varðandi námsefni í vélfræði því til stuðnings. 
Nýjar áherslur í smíði fyrir stúlkur kom vel út þrátt fyrir fámennan hóp að þessu sinni en vonandi verður þar 
breyting á. Skartgripagerð og fínni listvinna á vel heima sem hluti af verknámi. 
 
Tillögur til úrbóta í textílmennt og smíði: 
Mikil notkun er á saumavélum í textílstofu og reglulega þarf að fara með vélar í viðgerð. Þær vélar sem eru 
elstar þyrfti að endurnýja og stefna að því að kaupa eina til tvær nýjar vélar á ári. Annan búnað þarf að endur-
nýja jafnóðum. Talsvert þarf að endurnýja af smáverkfærum og einnig þarf að bæta við verkfærum vegna nýrra 
verkefna. Til bóta verður á fá beygjuvél sem er væntanleg. Einnig þarf að huga að kaupum á nýrri suðuvél en sú 
gamla er farin að láta á sjá enda mikið notuð. Málmsmíðin er plássfrek og þyrfti að endurskoða vinnuaðstöðu af 
þeim sökum. Vinna þarf betur í heimasíðu í textílmennt og smíði og koma fleiri verkefnum þar inn og spurning 
um að fá aðstoð kennsluráðgjafa í tölvum til aðstoðar eða til að sjá um heimasíðuna. Vonir eru bundnar við 
sumarnámskeið í tauþrykki og að setja ljósmyndir á efni nýtist vel í kennslu næsta vetur. Fatasaumur heitir nú 
fatahönnun og verður nemendum kennt að útbúa eigin snið af einföldum flíkum og reynir þá meira á sköpunar-
þáttinn.  
 
Námsmat i textílmennt og fatasaumi: 
Við námsmat í textílmennt og fatasaumi 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. bekkjur: 80% verkefnin.  
  10% verklegt próf. 
  10% vinnubók með æfingum, sniðum og hugmyndavinnu.  
10. bekkur: 60% verkefni. 
  10% skriflegt próf. 
  20% vinnubók með sniðum, prufum og hugmyndavinnu.  
  10% lokaverkefni.  
  
Við námsmat í smíði er gefið fyrir verkefnin, en inn í heildarmatið fléttst þættir eins og frumkvæði, vinnusemi, 
almennur skilningur, sjálfstæði og umgengni.  
 
8., 9. og 10. bekkur: 

 60% verkefnin 
 20% fyrir vinnubók  
 20% er vinnusemi í tímum.   

Í 10. bekk er gefin árseinkunn í smíði og textílmennt og gildir haustönn helming á móti vorönn.  
 
Lokaorð: 
Samvinna milli verkgreinkennara hefur aukist en hún er mikilvægari en áður  þar sem kennurum hefur fækkað. 
Verkþættir skarast oft og verkefnin bjóða gjarnan upp á að nemendur fari á milli verkgreinastofa. Við kjósum að 
hafa þægilegan vinnuanda og hvetjum nemendur til að koma og leita sér aðstoðar utan hefðbundinnar stund-
arskrár. Hápunkturinn í textílmennt á haustönn var í kring um fatahönnunarkeppni grunnskólanna ,,Stíll 2005.” 
Var haldin forkeppni í skólanum þar sem veitt voru vegleg verðlaun fyrir fyrstu þrjú sætin. Við undirbúninginn 
reynir mjög á nýsköpun og frumlegheit. Vinningshafi skólans fór í lokakeppnina sem haldin var á vegum Sam-
fés í Digranesskóla. Á vorönn var mikið um að vera vegna tískusýningar fatasaumshópa á árshátíð. Þar kváðu 
þátttakendur sviðskrekkinn í kútinn og sýndu afrakstur vetrarins. Við útskrift 10. bekkjar hlutu sex nemendur 
verðlaun fyrir frábæran árangur og framfarir í verklegum greinum.  
 
Hugmyndir skólastjóra sem hann setti fram í greinargerð í vetur um framtíðarsýn í verklegum greinum í Garða-
skóla eru hvatning og vonir standa til að hægt verði að fylgja þeim eftir á komandi árum.  
 

Garðabæ í júní  
Guðrún Björk Einarsdóttir,  

fagstjóri í textílmennt og smíði 
 



 

Kennarar: Kristján Rafn Heiðarsson, heimilisfræði 8. bekk, valáfangar í 9. og 10. bekk. Margrét E. Björnsdóttir, 
heimilisfræði 8. bekk, valáfangi í 9. og 10. bekk. Kenndi vorönn. Hlíf Ragnheiður Heiðarsdóttir heimilsifræði 8. 
bekk, valáfangi í 9. og 10 bekk. Kenndi haustönn. 
 
Kennsluefni 

 8. bekkur   Heimilisfræði II ásamt bóklegum verkefnum og uppskirftum,  
   einnig 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 verurinn. 
 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 
Haustönninn hófst eins og venjulega með nákvæmri umfjöllun og yfirferð á vinnusvæði, áhöldum og tækjum, 
vinnureglum, námsmati og kennsluáætlun. Nemendum er skipt í hópa, 2-4 í hópi sem vinna saman og bera 
sameiginlega ábyrgð á vinnusvæðinu, þar reynir á félagslegan þroska þeirra sem getur verið misjafn. 
Nemendur vinna annað hvort með sameiginleg eða einstaklingsverkefni samkvæmt kennsluáætlun en fá að 
velja verkleg verkefni fjórða hvern tíma.  
 
Kennsla í heimilisfræði og matreiðsluvali hefur gengið vel í vetur. Nemendur eru áhugasamir, skemmtilegir og 
glaðir og hafa auðsjáanlega mjög gaman og gott af að vinna við að skapa og búa til eitthvað. Í þessu tilfelli er 
það matur, brauð og kökur, eitthvað sem hægt er að borða og njóta þegar settu marki hefur verið náð. 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 til framtíðar. 
 
Verklegt 
Í verklegu verkefnunum 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 kennslu-
stundir.  
 
Markmiðið í verklegu verkefnunum er að ,,undirbúa-elda-borða” og ganga frá vinnusvæðinu áður en næsti tími 
hefst með nýjan hópi. Verður stundin á milli hópa þá oft ansi stutt og svolítið erfið fyrir kennarana því undirbúa 
þarf fyrir næsta hóp sem getur verið annar árgangur og með önnur verkefni. Af þessum sökum verður viðvera 
kennaranns í kennslustofunni oft stanslaus, án hlés og samneytis við aðra kennara og starfsmenn skólanns, 
sem er miður. 
 
Bóklegt 
Bókleg verkefnavinna er hvað mest í 8. bekk. Von er á nýju efni til kennslu sem er mjög tímabært. 
 
 
 

Árskýrsla 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 góð leið til að brjóta upp skólastarfið og nemendur og starfsmenn fá tækifæri til að kynnast nýjum og 
spennandi hlutum eða verkefnum. 
 
Þrif: 
Þrif eru að mínu mati of mikið á herðum kennaranns og fer mikill tími í þrif þegar kennslu lýkur á daginn. Mikil-
vægt er að skoða nánar hvernig þrifum verður háttað á komandi vetri og fara nánar yfir starfslýsingar kennara 
og starfsmanna sem sjá um þrif. 
 
Framtíðarsýn: 
Mikill áhugi er á að koma upp heimasíðu í heimilisfræði og matreiðslu, sem oft hefur verið ýjað að við tölvu-
deildina okkar og er Guðrún Björg boðin og búin til aðstoðar. Þar má koma fyrir uppskriftum, myndum af matar-
réttum og úr tímunum. Þetta ætti að vera auðvelt með nútíma tölvutækni. (t.d. stafræn myndavél) koma fyrir 
gagnabanki fyrir kennara, nemendur og aðra. 
 
Gaman væri að koma á þverfaglegu samstarfi með ensku og dönskudeildum, sem að ég held að myndi 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 notkun kennsluefni af DVD/VHS myndum, tengt heimili, heimilishaldi, hreinlæti, mat-
vælavinnslu og matreiðslu. Ýmislegt efni er til sem þarf að nálgast. 
 
Ég held og er nokkuð viss um að fleiri námskeið (Gagn og gaman) væru góð, gagnleg og áhugaverð fyrir  bæði 
nemendur og kennara til að lífga upp á og brjóta upp skólastafið og auka við þekkinguna og gera fólk víðsýnna. 
Ein vika að hausti og ein vika að vori t.d. dagarnir eftir samræmdu prófin. Lítið mál er að búa til námskeið sem 
tengjast heimilisfræði, matreiðslu og bakstri. Af nógu er að taka. 
 
Nú þegar búið er að byggja nýtt mötuneyti fyrir nemendur er gullið tækifæri á 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. 
 
Endurnýjun og úrbætur: 
Endurnýja þarf eitthvað smávægilegt af handverkfærum. Þetta á sérstaklega við um potta og pönnur, ofnplötur 
og eitthvað af smærri handverkfærum sem kosta ekki mikið. Kennslubækur eru orðnar frekar slitnar og lúnar og 
er endurnýjun óhjákvæmileg. Athuga og skoða þarf nýtt kennsluefni sem er í mótun. Þetta á sérstaklega við um 
8. bekk. 
 
Innréttingar í heimilisfræðieldhúsi eru orðnar mjög slitnar og gamlar, er virkilega nauðsynlegt að bæta þar úr.  
Endurhönnun og nýjar innréttingar, verkefni sem þarf að fara í gang. Því fyrr því betra, ekki eftir neinu að bíða. 
 
Lokaorð: 
Einhverjar breytingar verða á kennslunni næsta haust vegna fækkunar nemenda við skólann. Mér sýnist að 
þetta komi ekki svo mikið niður á okkar kennslu, en eitthvað að sjálfsögðu. Þá er gullið tækifæri að auka valið 
með skemmtilegum breytningum og möguleikum í t.d. mötuneyti og/eða opinni smiðju með öðrum verklegum 
greinum.  
 
Ég held að mikilvægt sé að auka möguleika og val nemenda í verklegum greinum við skólann; aðstaða er fyrir 
hendi. Við viljum skapa þægilegt umhverfi og góðan vinnuanda í heimilisfræðinni. 
 

Garðabæ í júní 2006 
Kristján Rafn Heiðarsson 

fagstjóri í heimilisfræði 



 

Ársskýrsla  
fagstjóra í íslensku  

Þetta skólaár komu eftirfarandi kennarar að íslenskukennslu: Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir, Ásta Sölvadóttir 
fagstjóri, Kristín Sigurleisdóttir, Kristjana F. Sigursteinsdóttir, Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, Sturla Þorsteinsson og 
Ýr Þórðardóttir. Ýr Þórðardóttir fór í fæðingarorlof í lok nóvember. Kristjana F. Sigursteinsdóttir fer í fæðingar-
orlof nú í vor og Ásta Sölvadóttir fer í árs leyfi næsta vetur. Aðrir kennarar munu starfa áfram við deildina næsta 
vetur ásamt Margréti Erlu Björnsdóttur sem mun kenna í 8. bekk. Á komandi skólaári verður Sigurrós Á. Gunn-
arsdóttir fagstjóri íslenskudeildar. 
 
Fagfundir voru haldnir einu sinni í viku. Á fagfundum fer fram mikilvæg umræða um íslenskukennslu, skipulag 
og starfshætti og á þeim bera kennarar saman bækur sínar.  Íslenskufundirnir eru jafnan langir því greinin er 
flókin og margskipt.  
 
Vinnuaðstaða 
Engin námsgrein í skólanum hefur jafn margar kennslustundir og íslenska. Ekki síst þess vegna leggja íslensku-
kennarar áherslu á námsumhverfi þar sem nemendum og kennurum líður vel og þar sem hægt er að vinna að 
fjölbreyttum viðfangsefnum. Úrval bóka og tímarita þarf að vera aðgengilegt nemendum og auðvelt að hengja 
upp á veggi margs konar veggspjöld sem nemendur útbúa. Þá þurfa nemendur nægilegt rými til að þeir geti 
unnið að sameiginlegum viðfangsefnum. Nokkuð skortir á að þær kennslustofur sem ætlaðar eru til íslensku-
kennslu gefi kost á svona umhverfi. Aðstaða á vinnuherbergi íslenskukennara er einnig langt frá því að vera 
fullnægjandi. Herbergið er lítið og loftræsting léleg.   

 
Handbóka- og tækjaeign 
Tækjakostur íslenskudeildarinnar þarfnast nokkurrar endurnýjunar. Einhverjir myndvarpar eru farnir að eldast. 
Sjónvarp, myndbandstæki, DVD tæki, tölva, skjávarpi og ræðupúlt þyrftu að vera í hverri stofu. Setja þarf upp 
villuleitar forrit í tölvur ætlaðar nemendum. Handbókasafn deildarinnar hefur aukist undanfarin ár en enn vantar 
töluverðan fjölda af orða- og uppflettibókum.   

 
Hópaskipting  
Í 10. bekk var nemendum raðað í hægferð, miðferð og hraðferð auk fjölbrautaáfanga. Nær allir nemendur í fjöl-
brautaáfanga luku samræmdu prófi í fyrra.  Aðeins þrír nemendur úr hópnum kusu að taka prófið aftur í ár. Í 10. 
bekk luku 28 nemendur íslenskuáfanga á framhaldsskólastigi. Nemendum í 9. bekk var raðað í hægferð, mið-
ferð og flugferð. Nemendur í flugferð luku við námsefni tveggja ára og bauðst nú í fjórða sinn að taka samræmt 
próf með 10. bekk. Allir nemendur áfangans nýttu sér tækifærið og stóðu margir sig ágætlega.  Fjöldi nemenda í 
hverjum hópi í 8. bekk var ásættanlegur. Hins vegar voru margir hópar í 9. og 10. bekk allt of stórir.  
 
Valáfangar 
Aðeins einn valáfangi var í boði í 9. og 10. bekk síðastliðið skólaár; málfræði- og stafsetningargrunnur. Þessi 
kennsla gekk vel. Auka mætti valgreinar í íslensku. 
 
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 Málgarði, vef  móðurmáls-
kennslunnar í Garðabæ.  
 
Námsmat og námsárangur 
Námsmat var með hefðbundnu sniði á haustönn og vorönn og í samræmi við áherslur í aðalnámskrá grunnskóla 
voru notaðar fjölbreyttar aðferðir við það. Lokapróf í 8. bekk fór fram í mars en tekið var bókmenntapróf í 8. bekk 



 

 

á sama tíma og samræmt grunnskólapróf var lagt fyrir í 10. bekk.  Í 9. bekk tóku nemendur lokapróf á sama tíma 
og samræmt grunnskólapróf var lagt fyrir 10. bekk. Í lok skólaársins lásu allir árgangar skáldsögu eða Íslend-
ingasögu og höfðu næg verkefni á síðustu dögum skólaársins. Árangur nemenda á samræmdu prófi í 10. bekk 
var nokkuð góður en hefur oft verið betri. Að venju var skólinn yfir landsmeðaltali á prófinu. Að mati kennara 
voru nemendur óvenju rólegir fyrir prófin í vor. Ánægju vakti þó að sjá góðan árangur margra nemenda í mál-
fræði.  
 
Helstu viðfangsefni 
Auk hefðbundinna viðfangsefna í deildinni má nefna þemaverkefni í bókmenntum í öllum árgöngum í upphafi 
haustannar. Í 10. bekk var viðfangsefnið spennusögur og lásu margir nemendur bækur eftir Arnald Indriðason. Í 
tengslum við þetta viðfangsefni kom rithöfundurinn Þorgrímur Þráinsson í heimsókn. Vakti heimsókn hans mikla 
lukku meðal nemenda og kennara og í framhaldinu voru skrifaðar margar mjög góðar spennusögur í skólanum.  
Önnur verkefni voru t.d. Unglingabókmenntir í 8. bekk og þemavinna með ljóðið Áfangar Jóns Helgasonar í 8. 
bekk. Allir árgangar lásu þar að auki Íslendingasögu og unglingabækur. 
 
Hópur nemenda í fjölbrauta-áfanganum sótti óperuna heim og sáu nemendur Öskubusku hjá Íslensku óperunni 
skömmu fyrir páska. Slíkar ferðir eru mikilvægar og væri æskilegt að gera meira af því að fara með nemendur á 
leiksýningar. Einnig væri gaman að fá þekkta rithöfunda, leikara og annað áhugavert fólk í heimsókn mun oftar 
er gert er.  Nemendur í fjölbrautaáfanganum unnu einnig að stuttmyndagerð á haustönn og vorönn. Á haustönn 
bjuggu nemendur til auglýsingaren á vorönn bjuggu nemendur til stuttmyndir eftir eigin handriti. Var Ingimar 
myndmenntakennari nemendum innan handar við tölvuvinnslu á myndunum.  Er hann mjög liðlegur og hjálp-
samur þegar kemur að flókinni tæknivinnslu. 

 
Áhersla á lestur hefur aukist undanfarin ár í öllum árgöngum. Hefð hefur skapast fyrir því að verja einni kennslu-
stund á viku í öllum íslenskuhópum til að sinna kjörbókalestri. Í þeim lesa nemendur kjörbækur, skrifa um það 
sem þeir lesa í sérstakar stílabækur og mæla lestrarhraða öðru hverju. Bæði kennarar og nemendur hafa látið 
vel af þessari kennslu. Bókasafn skólans nýtist vel í tengslum við kjörbókalestur. Starfsmenn safnsins eiga 
miklar þakkir skildar fyrir þátt þeirra í þessu lestrarátaki. 
  
Nemendur í 8. bekk hafa í nokkur ár nýtt tölvuver skólans í íslenskutímum einu sinni í viku. Það hefur gefist 
mjög vel og væri æskilegt að koma á svipuðu fyrirkomulagi í 9. bekk. 
 
Eins og undanfarin ár var haldin mynda- og ljóðasamkeppni undir merkjum Comeniusar. Þetta er samstarfsverk-
efni grunnskóla á Íslandi, Þýskalandi, Ítalíu og Finnlandi.  
 
Aðstoð við heimanám 
Nemendum bauðst aðstoð við heimanám í íslensku í lok skóladags tvisvar sinnum í viku. Tímarnir voru misvel 
nýttir en eru engu að síður mikilvæg viðbót við hefðbundnar kennslustundir. Ekki voru hádegistímar í boði þetta 
árið en það voru best nýttu tímarnir á síðasta skólaári. Þörf er á huga að leiðum til að auka ásókn nemenda í 
þessa tíma.  

 
Kennsluráðgjafi í íslensku  
Kennsluráðgjafi í íslensku starfaði við skólann í hlutstarfi. Hann hefur haft yfirumsjón með Málgarði sem er vefur 
íslenskukennara í grunnskólum Garðabæjar. Vefurinn nýtist m.a. til að auðvelda aðgang nemenda að ýmsum 
verkefnum og glósum kennara. Á vefnum eru einnig vistaðir gátlistar og aðrar upplýsingar sem nýtast bæði 
nemendum og foreldrum þeirra. Á næsta skólaári er áhugi á að nýta enn frekar krafta kennsluráðgjafans. Eru 
uppi hugmyndir að kennsluráðgjafinn komi að þemaverkefni í ritun í 10. bekk. 
 
Símenntun og þróunarstörf 
Skólastarf þarf að vera í sífelldri endurskoðun.  Lítið var um endurmenntun þetta árið og verður vonandi meira 
gert í þeim málum á næsta skólaári.  



 

 

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 mjög reynslumiklir og góðir kennarar. Mikilvægt er að fá utanaðkomandi 
aðila í heimsókn í kennslustundir, fylgjast vel með heimavinnu nemenda, þ.m.t. kjörbókalestri, auka lestur og 
ritun á öllum sviðum. Byggja upp aðgengilegt verkefnasafn fyrir forfallakennslu og koma á samkeppni t.d. í ritun 
örsagna. Einnig er stefnt að því að leita fjölbreyttra leiða í sambandi við námsmat, t.d. að skoða notkun verkma-
verkmappna. 
 
Í skólanum er til námsefnið Lestu betur. Lestu betur er kennsluefni ætlað til að auka lestrarhraða nemenda. Ef 
áhugi er fyrir hend mætti bjóða hæglæsum nemendum á hraðlestrarnámskeið næsta vetur, e.t.v. í aðstoðar-
tímunum eða á öðrum umsömdum tíma.  
 
Athuga mætti að fá fyrirlesara í heimsókn í upphafi skólaárs til að fjalla um bókmennta-kennslu og bókmenntaf-
ræði. Efla þarf ritunarkennslu í öllum árgöngum. T.d. væri gott að fá Þorgrím Þráinsson aftur í heimsókn. Einnig 
væri fýsilegt að fá Kristínu Helgu Gunnarsdóttur til að koma og tala e.t.v. við 8. og 9. bekkinga. 
 

Garðabæ í júní 2006 
Ásta Sölvadóttir, 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 2005-2006 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.. Allir nemendur fengu tvo tíma í danskennslu undir stjórn Jóns Péturs danskennara. Fjórir nemendur 
(2 drengir og 2 stúlkur ) tóku þátt í úrslitakeppni Skólahreysti Grunnskólanna á höfuðborgarsvæðinu og stóðu 
sig mjög vel. Forkeppni 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 höuðborgarsvæðinu og tryggði sér þátttökurétt í úrslitakeppninni þar sem tíu skólar 
kepptu. Garðaskóli endaði í 5-6 sæti sem er mjög góður árangur. Keppni þessi vakti mikla athygli og verður 
vonandi framhald á henni. 
 
Samsetning einkunna á vorönn var byggð á hniti, fimleikum, frjálsíþróttum og blaki og hver grein með 15% 
vægi, en stærsti þátturinn var virkni nemenda í tímum eða 40% af annareinkunn. Samsetning einkunna á 
haustönn var byggð upp eins og á vorönn en með öðrum íþróttagreinum þ.e. knattspyrnu, handknattleik, bolta-
kasti/spretthlaupi,  þoli og körfubolta  með 12% vægi hver grein. 
 
Tímafjöldi í íþróttakennslu var 1 x 80 mín. á viku í öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunarstundask-
rá. Knattspyrna, körfuknattleikur, handknattleikur, blak, frjálsar íþróttir, fimleikar, hnit, ratleikir og aðrir leikir voru 
helstu greinarnar sem kenndar voru. Kennsluform skólaíþróttanna var með hefðbundnu sniði, úti- og innitímar 
fram í desember og síðan aftur frá miðjum apríl og fram til skólaloka.  Frá desember og fram í apríl voru 
nemendur eingöngu inni í íþróttatímum.  
 
 Stefnt er að því að fá erindreka frá sérsamböndunum næsta vetur til að auka fjölbreitni. Samstarf íþrótta-
kennara var gott í vetur. Samstarf við starfsfólk íþróttamiðstöðvar gekk einnig mjög vel og nemendur voru yfir-
leitt til fyrirmyndar í umgengni. 
 
Meðaltalseinkunn allra árganga er 7,75 (var 7,70 2005) Mjög svipuð meðaltalseinkunn er hjá drengjum og 
stúlkum. Áhugi er yfirleitt í góðu lagi hjá nemendum og góð virkni í tímum, einnig skiptir það máli fyrir meðal-
einkunn fjöldi vottorða. Engir frjálsir tímar voru fyrir alla nemendur skólans í vetur líkt og síðastliðin ár. Enn og 
aftur vil ég ítreka að nauðsynlegt sé að hafa frjálsa tíma fyrir nemendur til íþóttaiðkunnar.  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 
á t.d. íþróttadegi Garðaskóla. Almennt líkamsástand nemenda fer frekar versnandi samkvæmt könnunum og 
því er mikilvægt að hægt sé að bjóða nemendum uppá aukna hreyfingu. 
 
Sextán nemendur voru í íþróttavali í 10. bekk síðastliðinn vetur þar sem kynntar voru ýmsar íþróttagreinar og 
nemendur tóku einnig þátt í kennslunni. Fulltrúar frá nokkrum sérsamböndum komu og kynntu sína íþrótta-
grein.  Fyrirkomulag á kennslu voru þrír tímar á viku, einn bóklegur og tveir verklegir.Tuttuguogtveir nemendur 
völdu sér íþróttaval í 9. bekk, þetta er nám sem er byggt upp á tveimur verklegum tímum.  Markmiðið var að 
hafa námið sem fjölbreyttast, nemendur kynntust mörgum ólíkum íþróttagreinum, gestir komu í heimsókn og 
tókst vel til.  
 
Tveir sértímar voru  fyrir stúlkur og drengi, sem áttu erfitt með að vera í hóp 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.  
 
Kennslutæki fyrir íþróttakennslu eru í þokkalegu ástandi. Fækkun varð á vottorðum í vetur.   



 

Hluti vottorðana er vegna þess að nemendur treysta sér ekki til að taka þátt í tímum af ýmsum ástæðum. Alls 
voru fimmtán nemendur í öllum árgöngum í Garðaskóla með læknisvottorð í vetur. 
   
Aðstaða til útivistar er orðin góð sérstaklega til knattspyrnuiðkunnar. Nauðsynlega þarf að finna svæði fyrir 
frjálsaríþróttir 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 viðmiðunarstunda-
skrá .Samsetning einkunna fyrir veturinn var byggð á tímatökum 30%, sundstíl 30% og virkni 40%. Kennslan í 
heild gekk nokkuð vel fyrir sig, árangur allra árganga er viðunandi.  Meðaleinkunn er 7,1 ( var s.l. vetur 6,9 ) sem 
er mjög svipuð einkunn og undanfarin ár. 
 
Tuttugu og fjórir nemendur voru með læknisvottorð allan veturinn og hafði vottorðum fækkað frá síðastliðnum 
vetri sem er ánægjulegt. Úrval kennslutækja er þó nokkurt en halda þarf áfram að bæta við og auka fjölbreytnina 
Virkni nemenda í sundlauginni mætti vera meiri, þá sérstaklega í 9. og 10. bekk yfir köldustu mánuðina. Breyting 
var gerð á skipulagi í hópaskiptinu í 10 bekk. Nemendum var skipt í hópa eftir kyni þ.e. stúlkur voru saman í hóp 
og drengir saman. Þessi breyting gaf ágæta raun sérstaklega fyrir stúlkurnar, ég tel vel þess virði að reyna þetta 
fyrirkomulag áfram. 
 
Sérkennslutímar voru fjórir á viku. Nemendur geta komið í lengri eða skemmri tíma og fengið tilsögn.  Að mínu 
mati er mikil þörf fyrir þessa sérkennslutíma t.d. fyrir þá sem eru með vottorð og treysta sér ekki til að vera með 
stórum hópi eða eiga erfitt með tiltekna sundgrein. Mjög mikilvægt er að sérkennslutímarnir séu eftir að bóklegri 
kennslu lýkur. 
 
Garðaskóli hélt öllum sínum tímum á vorönnini og var það til mikilla bóta. Kennarar í íþróttum og sundi voru 
Ólafur Ágúst Gíslason, Magnús Teitsson, Svandís Ríkhardsdóttir og  Emiene Gashi. 
 

Garðabær í júní 2006 
Magnús Teitsson,  

fagstjóri í íþróttum. 
. 



Ársskýrsla  
fagstjóra í lífsleikni 

Stjórnendur Garðaskóla hafa 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 í 8. 9. bekk. 
Kennari er Guðmundur Einarsson. 
 
Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein fyrir helstu viðfangsefnum liðins skólaárs. 
 
Kennsluáætlun fyrir 8.bekk haustönn 05: 

1. vika: Velkomin í 8. bekk. Ný viðhorf – ný verkefni. 
2. vika: “Samskipti og skólaandi” – kynning á reglum skólans. 
3. vika.  Einelti: Hvað – hverjir – hversvegna. 
4. vika:  Einelti – hópavinna: Hvað er til ráða? 
5. vika:  Um stuttan og langan kveikiþráð... að hemja skap sitt. 
6. vika:  “Hótel heimili” – innlögn að heimilisstörfum nemenda.  
7. vika:  “Hótel heimili – niðurstaða verkefnis – hvernig gekk? 
8. vika:  Kynlíf – myndband Landlæknisembættisins.  
9. vika:  Fíknir og forvarnir. 
10. vika: Bíódagar – Hagamús. 
11. vika: Reykingar – vit eða óvit.   
12. vika: “Hvað kosta ég?...”   
13. vika: Gagn og gaman vika. 
14. vika: Um fjármál og peningaábyrgð – heimsókn bankafólks. 
15. vika: “Nöturleg reynsla” – myndband um reynslu af einelti. 
16. vika: ..Og jólin nálgast 
17. vika: Haustpróf 

 
Kennsluáætlun fyrir 8.bekk vorönn 06: 

1. Vika: Skóli hefst eftir jólafrí og vökur… 
2. Vika: Ritgerð: Árið 2006, óskir mínar og væntingar 
3. Vika: Heimilisstörf II. Framhald verkefnis frá haustönn  
4. Vika: Comenius og verkefnin : Kynning á samstarfsverkefnum   
5. Vika: Peningar og ábyrgðir  
6. Vika: Upprifjun um einelti  
7. Vika: Reykingar – tóm tjara! –Heimsókn Krabbameinsfélagsins  
8. Vika: Vetrarleyfi  
9. Vika: Ræður og framkoma  
10.Vika: Kvikmyndadagar - úrvalsmynd  
11.Vika: “Vörn gegn vá” - Almannavarnir  
12.Vika: Siðferði Internetsins-einelti á netinu   
13.Vika: Páskaleyfi  
14.Vika: Páskaleyfi – sumardagurinn fyrsti.  
15 Vika: Heimsókn Þorgríms Þráinssonar, frá Krabbameinsfél.Hf.  
16. Vika: Prófavika.  
17. Vika: Prófavika.  
18. Vika: Hjálparstarf í þróunarlöndum-ABC hjálparstarf o.fl..  
19. Vika: Er eitthvað að varast á sumrin ? 
20. Vika: Og svo kemur sumarið..  

 
 
 



Kennsluáætlun fyrir 9.bekk haustönn 05: 
1. vika:  Velkomin í 9. bekk. Ný námsmarkmið – nýting handbókar – Ritgerð: Ásetningur minn 2005-6 
2. vika:  “Samskipti og skólaandi”. Reglur, agabrot, hlutverk 9. bekkinga, sem fyrirmynda.  
3. vika:  “Einelti”. Úr sögunni í 9. bekk? Ritgerð, hópverkefni, skilgreining, dæmi.  
4. vika:   Framkoma, framsögn, ræðumennska. Að þora. Leikurinn “Sextugsafmælið”  
5. vika:   Utangarðsunglingar – íslensk götubörn.  
6. vika:  “Hótel heimili” – innlögn að heimilisstörfum vikunnar. 
7. vika:   Hótel heimili – niðurstöður. 
8. vika:   Reykingar – tóm tjara - Forvarnir 
9. vika:   Geðsjúkdómar – úrvalsmyndin “Englar alheimsins”, f.hl. + inngangskynning  
10.vika:  “Englar alheimsins”,  s.hl.  
11. vika:  Kynlíf og kynsjúkdómar. Myndband landlæknis. 
12. vika:  “Hvað kosta ég???.” 
13. vika:  Gagn og gaman dagar.  
14. vika:  “Einelti – helvíti á jörð” – myndband námsgagnastofnunar. 
15. vika:  Fjármál, fjárreiður, ábyrgðir. Námskeið undir stjórn bankafólks. 

 
 
Kennsluáætlun fyrir 9.bekk vortönn 06: 

1. Vika:  Nýtt ár, óskráð blað – ritgerð.  
2. Vika:  Ræðulist og framsögn: Heimsókn Rótaryfélaga í Garðabæ, sem stýra námskeiðinu. 
3. Vika:  Ræðulist og framsögn: Heimsókn Rótaryfélaga, sem stýra námskeiðinu.  
4. Vika:  Ræðulist og framsögn: Heimsókn Rótaryfélaga, sem stýra námskeiðinu.  
5. Vika:  “Vörn gegn vá”. Umfjöllun um almannavarnir og viðbragðsæfing.       
6. Vika:  Peningar og ábyrgðir: Heimsókn bankafólks  
7. Vika:  Reykingar – tóm tjara! –Heimsókn Krabbameinsfélagsins  
8. Vika:  Vetrarleyfi  
9. Vika:  Námsráðgjafi kynnir valgreinar o.fl. fyrir væntanl. 10.bekkinga  
10.Vika:  Kvikmyndadagar - úrvalsmynd  
11.Vika:  Alþjóðahús – til hvers ? Frelsi eða fordómar…  
12.Vika:  Siðferði Internetsins – einelti á netinu   
13.Vika:  Páskaleyfi  
14.Vika:  Páskaleyfi – sumardagurinn fyrsti  
15.Vika:  1.,2. og 3. heimurinn - þróunarlönd  
16. Vika: Prófavika  
17. Vika: Prófavika  
18. Vika: Að gerast 10. bekkingur. 
19. Vika: Sumarið: Tóm sæla, eða leynast þar einhverjar hættur 
20. Vika: Undirbúningur skólaferðalags  

 
Kennsluáætlun fyrir 10. bekk haustönn 05: 

1. vika:  Velkomin í 10. bekk. Ný námsmarkmið – nýting handbókar – Ritgerð: Ásetningur minn 2003-4 
2. vika:  “Samskipti og skólaandi”. Reglur, agabrot, hlutverk 10. bekkinga, sem fyrirmynda.                               
3. vika:  “Einelti”. Úr sögunni í 10. bekk? Ritgerð, hópverkefni, skilgreining, dæmi.                           
4. vika:  “Laus við skrekkinn”. Framkoma, framsögn, ræðumennska. Hópskipting-val ræðuefnis 
5. vika:   Hópar vinna við ræðuskrif, og æfa framsögn. 
6. vika:   Málfundur – afrakstur framsagnartímanna, val bestu ræðumanna hvers hóps til úrslitakeppni 
7. vika:   “Ísland fyrir Íslendinga,” eða hvað? –Þjóðrækni eða fordómar    
8. vika:   Forvarnarverkefni. Hópaskipting í 3 stofur. Unnið að forvarnamyndb./plaköt/slagorð 
9. vika:   Myndband Landlæknis: Kynsjúkdómar. 
10.vika:  Noi og Pam – frá Kambódíu til Íslands  
11. vika: “Utangarðsunglingar” – ísl. myndband um örlög uppflosnaðra unglinga  
12. vika:  Upphaf vinnu í 3 hópum. A) Kynfræðsla, B) Námsráðgjöf,C) Kennslustund - Ásta Gunnars-
dóttir, námsráðgj. og Ása Lórensdóttir. hjúkrunarfræðingur   



13. vika:  Gagn og gaman vika 
14. vika:  Fjármál, fjárreiður, ábyrgðir. Námskeið undir stjórn bankafólks. Fyrri hluti. 
15.vika:   Kynning á framhaldsskólum hefst. Ásta Gunnarsdóttir, námsráðgjafi  

 
 
Kennsluáætlun fyrir 10. bekk vorönn 06: 

1. Vika:  Nýtt ár – áform og væntingar - Ritgerð  
2. Vika:      “ “         “          “               “ 
3. Vika:  Fyrirlögn á áhugasviðskönnun – Ásta Gunnarsdóttir, námsráðgjafi.  
4. Vika   Lokahnykkur ræðuteyma fyrir málfund 10.bekkja í gryfju.- AFS á Íslandi-kynning 
5. Vika:  Þrískipting hópa: Túlkun áhugasviðskönnunar – kynlífsfræðsla –Ása Lórenzdóttir hjúkrunar 
fræðingur,      próflestur –  Almannavarnir -G.E.  
6. Vika:  Þrískipting hópa: Túlkun áhugasviðskönnunar – kynlífsfræðsla –Ásta   
               Lórenzdóttir hjúkrunar fræðingur, próflestur – G.E.  
7. Vika:  Þrískipting hópa: Túlkun áhugasviðskönnunar – kynlífsfræðsla –Ásta   
               Lórenzdóttir hjúkrunar fræðingur, próflestur – G.E.  
8. Vika:  Vetrarfrí.  
9. Vika:  Kynning á Iðnskóla Hafnarfjarðar – námsráðgj. þeirra í heimsókn.  
10.Vika:  Fjármál og ábyrgðir: 1.hl. heimsóknar bankafólks.  
11.Vika:  Prófundirbúningur. Skipulag, undirbúningur, jákv. hugarfar, lífsstíll, próftaka. 
               -Umsjón Ásta Gunnarsdóttir, námsráðgjafi. 
12.Vika:  Kvikmyndadagar: Úrvalsmynd og kynning.  
13.Vika:  Siðferði Internetsins – einelti á netinu.  
14.Vika:  Hætturnar – vímufreistingarnar – að loknum prófunum.  
15, Vika: Páskaleyfi.  
16. Vika: Páskaleyfi. 
17. Vika: 1.,2., eða 3.heimurinn.Þróunarlönd-þróunaraðstoð.  
18. Vika: Próf.  
19. Vika: Próf. 
20. Vika: Peningar, fjármál og ábyrgðir. 2. hl.heimsóknar bankafólks.  

 
Nánar um námsefnið. 
Skólalykill,  bæklingur um skólareglur og umgengni nemenda er dreift til allra nemenda og foreldra þeirra. Í upp-
hafi skólaársins er mikilvægt að fjalla um þessar sjálfsögðu reglur við nemendur, fá upp umræðu um það, sem 
nemendum þykir orka tvímælis, eða vera ósanngjarnt, og freista þess að nemendur líti ekki á reglurnar sem 
ögrun, heldur sjálfsagðan hlut í mannlegum samskiptum. 
 
Eineltisumræðan er sjálfsögð umræða í upphafi skólaárs. Eftir ítarlega umfjöllun um einelti í tímunum, unnu 
nemendur verkefni, sem þau fluttu síðan í 3ja – 4 manna hópum. Hér var lögð áhersla á ábyrgð elstu 
nemendanna í skólanum, og  hlutverk þeirra við að aðstoða kennara við að uppræta einelti í skólanum. 
 
Stuttur kveikiþráður, var myndræn framsetning umfjöllunar um að hafa stjórn á skapi sínu, jafnt í skóla, sem á 
heimili. Á unglingsárunum er mikilvægt að benda á þá staðreynd að einmitt þá erum við að móta persónuleika 
okkar, leita sjálfstæðis, og hætturnar á árekstrum við aðra eru oft tíðari þá en endranær. Skemmtilegir tímar, þar 
sem oft var mikið hlegið af frásögum nemenda um slíka árekstra . 
 
Að rækta vináttuna, var verkefni, sem nemendur unnu með ritgerðarverkefni. Hér var fjallað um þá staðreynd að 
oftast eru vináttubönd treyst á þessum árum, sem vara alla ævina, og þeir, sem ekki gera sér grein fyrir því 
hverju þarf að kosta til að eignast sanna vináttu eru í þeirri hættu að missa af gullnu tækifæri til þess að eigna 
ævivini. 
 
Jafngildi kynjanna var án efa eitt skemmtilegasta viðfangsefnið í vetur. Hér var af nógu að taka, nemendur rituðu 
um málið og skiptust á skoðunum með flutningi ritgerða um málefnið. Hér var fjallað um efni s.s. sömu laun fyrir 
sömu vinnu, að  
 



skipta verkefnum sanngjarnlega milli kynja, ekki síst á heimilinu. Heitar og skemmtilegar umræður, sem bentu til 
að jafnrétti sé e.t.v. ekki svo langt undan. 
 
Hótel heimili, var verkefni sem nemendur unnu heima fyrir, en fluttu síðan skýrslu um í lífsleiknitímum. Verkefnið 
hófs með því að sameiginlega var gerður listi yfir öll þau störf, sem inna þarf af höndum á venjulegu heimili. Sá 
listi reyndist miklu lengri en flesta óraði fyrir. Síðan kusu nemendur sér verkefni af þessum lista, sem þeir síðan 
inntu af hendi á heimilum sínum, við skemmtileg viðbrögð foreldra sinna. Allir nemendur fluttu skýrslu um verk-
efni 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 tí-
munum. 
 
Framsögn og tjáning  er mikilvægur þáttur í lífsleiknikennslu. Hér var ómetanleg heimsókn Rótaryklubbsfélaga í 
Garðabæ, sem önnuðust kennsluna að mestu hjá 9. bekk. 
 
Athyglisverðasta fréttin var verkefni, sem nemendur fengust við. Hér áttu nemendur að fylgjast með fréttum í 
eina viku og rita hjá sér athyglisverðustu frétt vikunnar. Síðar fluttu nemendur greinargerðir sínar og rökstuddu 
álit sitt á athyglisverðust frétt vikunnar. 
 
Námstækni var viðfangsefni nemendanna í lífsleikni, en þar nutu þeir frábærrar kennslu og ráðlegginga náms-
ráðgjafa skólans, Ástu Gunnarsdóttur. 
 
Fjármál og fjármálaábyrgð var verkefni allra nemenda 10 bekkjar, en verkefnið var unnið af starfsfólki KB banka 
í Garðabæ, og stýrðu þeir því. Hér var verðugt verkefni á ferðinni, þar sem reynt var að varpa ljósi á helstu hug-
tök fjármála, ábyrgðir 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 skólayfirvöld í Garðaskóla 
hafa lagt sérstaka áherslu á varnarmátt fræðslu og umræðu, hvað þessi mál verðar. Krabbameinsfélag Hafnarf-
jarðar lagði okkur til Þorgrím Þráinsson, rithöfund og forvarnarfulltrúa, sem vann með öllum 8. bekk. 
 
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 undantekningar 
áhugasamirog jákvæðir um viðfangsefnin og því tilhlökkunarefni að líta til komandi skólaárs. 
 

 
Garðabær í júní 2006, 

 
Guðmundur Einarsson, fagstjóri   

 
  
 



Ársskýrsla  
fagstjóra í myndmennt 

Myndmennt er valgrein í 9. og 10. bekk og stunda nemendur námið allan veturinn samfleytt tvær 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, tveir í 9. bekk og tveir í 10. bekk. Einnig var boðið upp á sér-
tækt val sem nefndist ,,Leir og gler". Nemendum 9. og 10. bekkjar stóð þetta til boða og fylltu umsækjendur 
fimm hópa. Í vetur voru sem fyrr tveir kennarar við myndmenntakennslu, undirritaður ásamt Auði Eddu Geirs-
dóttur en hún annaðist alfarið kennsluna í ,,Leir og gler".  
 
Í 8. bekk voru kennd undirstöðuatriði teiknunar mannslíkamans. Nemendur skiptust á að sitja fyrir. Teikningin 
var færð inn í umhverfi og útfærð í málverki þar sem lögð var sérstök áhersla á rýmið umhverfis fyrirsætuna. 
Sérstök áhersla var lögð á andlitsteikningu; teknar voru stafrænar ljósmyndir af nemendum sem prentaðar 
voru út og stækkaðar með reitaaðferð. Vinnan með andlitið tekur tíma og er krefjandi. Verkefni þetta hefur 
verið lagt fyrir um allnokkurt skeið og hefur að okkar mati fest sig í sessi. Verkefni sem þetta byggir á þjálfun 
hægra heilahvels en það stýrir óhlutbundinni skynjun. Að loknu þessu verkefni unnu nemendur lágmynd í leir 
sem byggð var á hugmyndinni um "andstæða sjálfsmynd" 
 
Í 9. bekk unnið 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. Silkiþrykk var næst á dags-
krá en það er nýjung í skólastarfinu. Nemendur fengu það verkefni að hanna persónulegt merki sem síðan var 
útfært og þrykkt á bol eða annan fatnað með silkiþrykki. Verkefnið tókst mjög vel og mæltist vel fyrir meðal 
nemenda. Nokkur samþætting við textílmennt átti sér stað í tengslum við silkiþrykkið þegar nemendum í textíl-
mennt bauðst að leita á náðir okkar í myndmenntinni til að þrykkja á flíkur sem þeir höfðu hannað og saumað. 
Vonandi verður framhald á samþættingu af þessu tagi. Vetrinum lauk með frjálsu lokaverkefni þar sem nokkrir 
nemendur völdu sér málun meðan aðrir unnu við grafík og teikningar. 
       
Í 10. bekk hófst veturinn á ,,isometriskri teikningu”. Nemendur mældu upp þvottaklemmu og stækkuðu í þrí-
vídd á blað og unnu með grátónum. Til mótvægis við hina línulegu teikningu var unnið með lífræn form; skeljar 
og þess háttar smáhlutir voru rannsakaðir og stækkaðir upp í ofurstærðir með kolum og krít.  Klemman var 
síðan máluð bæði í svart-hvítu og lit. Í framhaldinu var unnið markvisst með málun þar sem uppstilling var 
aðalviðfangsefnið, bæði í svart/hvítu (til að vinna með birtu, ljós og skugga) og í lit (til að vinna með blæbrigði 
lita). Næst á dagskrá var myndskreyting í barnabók. Nemendur völdu sér sögu og fékk hver nemandi eina 
opnu til umráða. Afar skemmtilegt verkefni sem ekki tókst að ljúka vegna tímaskorts. Til þess að verkefni af 
þessu tagi gangi fyllilega upp þarf samvinnu við bókmenntagrein, íslensku, ensku eða dönsku því það þarf að 
vinna með textann einnig. Að lokum unnu nemendur frjálst lokaverkefni. Langflestir völdu sér að vinna með 
olíuliti og náðu nokkrir nemendur framúrskarandi árangri. 
 
Leir og gler 
Fyrir áramót var einungis unnið með verkefni í gleri og eftir áramót með leir. Glerið var svo vinsælt að Auður 
Edda þurfti að breyta skipulaginu/námsáætlununum því álagið á glerofninn var allt of mikið og kom hún í 
vinnuna allar helgar til að hafa undan að brenna glerið. Á næsta skólaári hyggst hún blanda leir og glervinnu 
saman til að dreifa álaginu.  
 
Úrbætur 
• Einhverskonar rekkar til að geyma stóra glerið. 
• Læsanlegan skáp til að geyma glerunga, oxíð og liti. Þetta eru bæði dýr efni og sum eitruð 

(heilbrigðiseftirlit vildi hafa þetta læst inni). 
• Losun á afgangsgleri verði auðvelduð.  
 
Leir og gleráfanginn gekk framar vonum. Auður Edda telur að nemendur hafi verið mjög sáttir  við áfangann, 
þeir voru mjög áhugasamir, sérstaklega með glerið. 



Þetta er áfangi sem hentar bæði strákum og stelpum (kom henni á óvart hversu vel strákarnir tóku áfanganum). 
Auður Edda er mjög ánægð með árangurinn og sérstaklega þegar hún sá að verkefni hafa aldrei verið jafn vel 
sótt eins og nú. 
 
Aðstaða, efni og tæki 
Hvað aðstöðuna varðar er brýn þörf á að fara í endurskoðun á innréttingum. Þrátt fyrir að stofan sé stór og rúm-
góð nýtist hún ekki nógu vel. Vaskurinn mikli sem stendur út á gólfið eyðileggur stórt pláss þannig að gólfplássið 
sitt hvoru megin við hann verður að engu. Vaskinn þarf að fjarlægja og koma fyrir vöskum meðfram veggjum 
ásamt efri skápum til að nota undir algeng áhöld. Myndmenntastofan í Garðaskóla er eina stofan af þessu tagi 
sem undirritaður hefur komið í þar sem engir efri skápar eru. Í ljósi þess að unnið er með ólík og óskyld efni s.s. 
gler, leir, málningu, teikningu væri nauðsynlegt að skipta stofunni upp í vinnusvæði. Glervinnslan hefur sannað 
sig rækilega og er komin til að vera en þarfnast sárlega aðstöðu sem hentar. Undirritaður hvetur til að farið verði 
tafarlaust í þessa vinnu.  Skortur á skápum hefur verið vandamál síðan undirritaður hóf hér störf fyrir ellefu á-
rum. Umsjónarmaður húseigna bæjarins ljáði máls á þessu fyrir mörgum árum en efndir hafa engar orðið.  
 
Lokaorð 
Í stórum dráttum gekk starfið í myndmenntinni afar vel í vetur sem endranær. Umgengi er ágæt um stofuna og 
þrif nokkuð regluleg. Í vetur þurftu nemendur í valhópum að kaupa sjálfir algeng áhöld og teikniblokkir til þess að 
vinna í. Þetta er gert með það fyrir augum að efla kostnaðarvitund nemenda og bæta umgengni þeirra og auka 
virðingu þeirra fyrir efnum á áhöldum. Að öðru leyti bjóðum við nemendum að vinna með vandað sérhæft efni og 
áhöld s.s. pensla, liti, striga, leir, glerunga o.s.frv.  
 
 
 

     Garðabæ í júní 2006 
Ingimar Ólafsson Waage, 

fagstjóri í myndmennt 
 
 

 
 



Í 8. bekk voru sex deildir og kenndi Helga María Ólafsdóttir einni Þorkell Jóhannsson þremur og Ingvar Arnars-
son þremur. Kennslunni var þannig háttað að  kennd er efnafræði fyrir jól en líffræði eftir jól.  Kennt er að mestu 
samkvæmt þrepamarkmiðum 8 í námskrá menntamálaráðuneytisins. Áætlanir eru gefnar út og birtar á vef 
skólans í öllum árgöngum. 

 
Í 9. bekk eru 5 kennslustundir á viku. Alls voru sex hópar. Helga María kenndi einum, Ingvar þremur, Þorkell 
Jóhannsson einum og Ögmundur einum. Að mestu leyti er fylgt þrepamarkmiðum 9 í námskrá menntamála-
ráðuneytisins. 

 
Í 10. bekk voru sjö hópar sem völdu sér að halda áfram námi í náttúrufræði til samræmds prófs. Kenndi 
Ögmundur fjórum þeirra, Þorkell tveimur og Ingvar einum.  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 og aðrar greinar.  Nemendur okkar voru vel yfir landsmeðaltali og yfir 
meðaltali bæði Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkur. Einnig voru nemendur okkar í náttúrufræði með hæstu 
meðaleinkunn skólans á stöðluðum skala.  Það tel ég vera mjög gott sérstaklega í ljósi þess að í Garðaskóla 
þreyttu yfir 60% árgangsins prófið en um 50% á landsvísu.  Almennt er einkunn skóla hærri á samræmdu prófi 
eftir því sem færri nemendur þeyta prófið. Einn hópanna sjö tók auk námsefnis 10. bekkjar fyrsta áfanga í 
náttúrufræði framhaldsskólanna.  Auk þessara 7 hópa var einn valhópur með tvo tíma á viku í eðlisfræði og 
stærðfræði (EOS2002).  Nemendur þess hóps glímdu við eðlisfræðiverkefni með stærðfræðilegum aðferðum í 
mun ríkari mæli en gert er ráð fyrir í námsefni hinna almennu bekkjarhópa. 
 
Umfjöllun og lokaorð 
Í síðustu ársskýrslum settum við okkur þau markmið að reyna að auka notkun tölva við kennslu.  Við höfum 
haldið áfram á þeirri braut í vetur Reyndar er lítið til af kennsluforritum en hinsvegar gríðarmikið af efni á netinu 
sem við höfum reynt að nýta í auknum mæli. Síðustu tvær vikur skólaársins var til dæmis verkefnavinna í 10. 
bekk tengd umhverfis- og heilbrigðismálum og því sem þau hafa verið að læra síðastliðna þrjá vetur, þar sem 
nemendur leituðu og kynntu sér efni á Netinu og undirbjuggu umræðutíma um þau efni. Þetta heppnaðist afar 
vel og var enn betri bragur á þessum síðustu vikum en undanfarin ár sem þó hafa verið mjög góðar í náttúru-
fræðináminu.  Einnig má nefna að á Netinu er gríðarmikið efni tengt stjörnufræði en hún er einmitt kennd í 9. 
bekk. Við höfum reynt að nýta þetta við kennsluna. 
 
Þau tímamót urðu í náttúrufræðinni í vetur að glósur (Power point glærur) úr öllu námsefni í náttúrufræði sem 
kennt er við skólann var komið fyrir á vef skólans. Hér hafa kennarar unnið mikið þrekvirki og hef ég orðið var 
við mikla ánægju nemenda með þetta framtak. Nú á aðeins eftir að reka smiðshöggið á þetta með því að koma 
fyrir skjávörpum í þeim stofum sem notaðar eru til náttúrufræðikennslu til að þessi vinna komi að fullum notum 
og einhver tilgangur verði í því að bæta og þróa þetta efni á Netinu. Það er því fagnaðarefni að skólastjóri hefur 
gefið fyrirheit um að skjávörpum verði komið fyrir í þessum stofum fyrir næsta vetur. 
 
Í vetur var kennsluráðgjafi starfandi í náttúrufræði við grunnskóla Garðabæjar. Ekki nýttist það Garðaskóla á 
nokkurn hátt. Nú hefur starf kennsluráðgjafa verið auglýst aftur enda sá fyrri hættur.  Ég tel afar hæpið að hæft 
fólk fáist til starfans á þeim kjörum sem í boði eru.  Ég tel að kennsluráðgjafi ætti að vera starfandi innan Garða-
skóla sjálfs og best væri ef einn af kennurum skólans fengist til að sinna þessu í hlutastarfi.  Þannig nýttust 
þessir kraftar best og gætu tekið mið af þeim raunveruleika sem er innan skólans.  Ég held að því miður hafi 
utanaðkomandi aðili sem ekkert veit um það starf sem unnið er innan skólans engar forsendur til að gera 
eitthvað af viti.  Ég tel því að það fyrirkomulag sem virðist eiga að vera á þessu starfi sé misheppnað hvað varð-
ar Garðaskóla og muni ekki nýtast okkur á neinn hátt frekar en áður. 

Garðabæ í júní 2006 
Ögmundur Gunnarsson,  

fagstjóri í náttúrufræði 

Ársskýrsla  
fagstjóra í náttúrufræði 





Ársskýrsla  
fagstjóra í samfélagsfræði 

 
 
Kennarar og tímafjöldi 
8. bekkur: Kennslustundir eru 4 á viku. Kennarar voru : Elías Sólmundarson, Ólafur Gíslason, Páll Sveinsson 
og Reynir Engilbertsson. 
 
10. bekkur: Kennslustundir  voru 4 á viku. Kennarar voru: Páll Sveinsson  og Reynir Engilbertsson. 
 
Kvikmyndasaga 2 valhópar :Kennslustundir voru 3 á viku. Kennari Reynir Engilbertsson 
 
Námsefni 
8. bekkur: Á haustönn var  trúarbragðafræði á dagskrá . Þar er fjallað um helstu trúarbrögð heims önnur en 
kristni, sem tekin er fyrir í 7. bekk og í fermingarundirbúningi. Þá tók við það sem kalla má  almenn landaf-
ræði  heimsins. Þar eru til umfjöllunar hin margvíslegu viðfangsefni og hugtök sem landafræðin fæst við, má 
þar t.d. nefna orka, mengun, búseta og jarðvegseyðing. Viðfangsefni vorannar að landafræðinni slepptri 
var ,,Landið og landakortin” og ýmis verkefni sem tengjast landafræði Íslands kortavinna og fleiri verkefni því 
tengt. Að lokum var unnin hópavinna um orkumál þar sem hver hópur hafði ákveðna tegund orku til um-
fjöllunar 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 sitt fyrir bekknum með skyggnusýningu á skjá-
varpa. Í tengslum við þetta verkefni var safn Orkuveitu Reykjavíkur heimsótt og tókst þessi námsþáttur sér-
lega 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 og fluttu fyrir hópfélaga sína, m.a. um Rússland og valin lönd í  
Afríku mikið var lagt upp úr leikrænni tjáningu og skemmtilegum flutningi. Aðalverkfærið við vinnslu og upp-
lýsingaöflun í þessum verkefnum voru fartölvuver skólans og nýttust þau sérlega vel. Á haustönn var unnið 
með námsefnið  ,Jón Sigurðsson og hugmyndir 19. aldar”  
 
Í þessu efni er saga og sjálfstæðisbarátta íslensku þjóðarinnar sett í samhengi við það sem gerst hefur í 
nútíð og fortíð einkanlega í Evrópu. Nemendur skrifuðu ritgerð um sjálstæðisbaráttu ýmissa þjóða og þjóðar-
brota, þar komu fartölvuverin aftur mikið við sögu. 
 
10. bekkur: Í vetur var samfélagsfræði valfag í 10 bekk og sóttu u.þ.b. 90 nemendur nám í greininni, af 
þessum tóku 63 samræmt próf í í vor. Aðalviðfangsefni haustannar var íslandssaga 20. aldar og var notuð 
nýleg kennslubók sem heitir ,,Úr sveit í borg”. Samhliða þessari bók voru notuð myndbönd um tímabilið. Eftir 
að  vinnu  með  20.  aldar  íslandssögu  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 og tölvuver 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, stjórnmálaflokkum, hagsmunaaðilum, fræðimenn og einkaaðilar tjáðu sig um hugsanlega aðild 
Íslands að sambandinu. Nemendur áttu að nota þetta efni til að mynda sér skoðun á efninu og kynna þá 
skoðun með rökstuðningi munnlega. Þetta gekk í öllum aðalatriðum mjög vel og hyggst  ég gera eitthvað 
svipað á þessum tímapunkti á skólaárinu næsta ár. 



Árangur  
Útkoma 10. bekkjar er mjög góð þegar litið er á skólaeinkun en þar var meðaleinkunn 8,00  sem er nánast 
sami árangur og síðasta ár. Árangurinn í samræmda prófinu var mun betri hjá okkur en undanfarin ár og 
vorum við vel yfir öllum meðaltölum bæði í samanburði við Reykjavík og landið allt 
 
8. bekkur kemur vel út út meðaleinkunn var 8,04  sem er talsvert yfir árangri undanfarinna ára. 
 
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 t.d. eins og skjávarpa, og fartölvum. Þennan áhuga má enþá auka með skemmtilegri notkun  á 
þessum hjálpartækjum í kennslunni og verkefnavinnu henni tengd. 
 
 
 

Garðabær í júní 2006 
 

Reynir Engilbertsson fagstjóri í samfélagsfræði 
 
 
 
 
 
 



Ársskýrsla  
deildarstjóra sérkennslu  

 
Sérkennsla felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/eða kennsluað-
ferðum miðað við það sem öðrum nemendum á sama aldri er boðið upp á (Reglugerð um sérkennslu 
nr.389/1996). 
 
Í 9. og 10. bekk skólans er sérkennslan að nokkru í formi hægferða.  Þar er um að ræða fámenna námshópa 
sem fá aðlagaða kennslu og námsefni. 
 
Annarri sérkennslu má í grófum dráttum skipta í tvennt. Annars vegar kennslu í námsveri og hins vegar í sér-
deildum.  
 
Námsver skólans er hugsað sem vinnusvæði þar sem nemendur í 8-10 bekk fá einstaklingsmiðaða kennslu. 
námsverið var opið flesta daga frá 8.00-14.30 og þar starfaði einn kennari í fullu starfi og tveir í hlutastarfi, sam-
tals 63 kennarastundir á viku. Hlutverk Námsversins var margþætt. Þar fengu fáeinir nemendur sem ekki gátu 
setið tíma í ferðakerfi grunnkennslu í íslensku og stærðfræði. Stór hópur nemenda fékk viðbótarhjálp 2-4 tíma á 
viku í sömu greinum. Nemendur sóttu tíma til að ljúka við og fá aðstoð við heimanám. Nokkrir nemendur sem 
áttu rétt á nýbúakennslu (þ.e. höfðu búið um lengri tíma erlendis eða voru af erlendu bergi brotnir) sóttu í Náms-
ver bæði kennslu í íslensku og aðstoð við heimanám í ýmsum námsgreinum. Nemendur voru einnig vistaðir 
tímabundið á vinnusvæðinu á meðan stundaskrá og önnur tilhögun náms þeirra var endurskoðuð.  Í vetur var 
mest áhersla á eldri nemendur (ferðakerfi). Nemendum námsvers í 10. bekk var fyrir próf í vor boðin sérstök 
aðstoð í stærðfræði. Að jafnaði sóttu liðlega 100 nemendur vinnu í námsveri í hverri viku. Skipting nemenda eftir 
árgöngum var eftirfarandi: 10. bekkur 74 (45 drengur, 29 stúlkur), 9. bekkur 36 (21 drengir, 15 stúlkur), 8. bekkur 
19 (11 drengir, 7 stúlkur). 
 
Inntaka og útskrift nemenda í námsveri var tekin af deildarstjórum í samráði við kennara námsvers.  Það var 
síðan í höndum deildarstjóra eða umsjónarkennara að ræða við nemanda og forráðamenn um breytingarnar.  
Alls munu um 110 nemendur hafa komið við sögu námsversins í vetur. 
 
Sá hópur nemenda sem þurfti mest aðlagaða kennslu fékk hana í tveimur námshópum 8. og 10. bekk.  Í sumum 
tilfellum var um að ræða einstaklinga sem þurftu manninn með sér í flestum greinum. Flestir nemendur sóttu 
tíma í ferða- og bekkjarkerfi skólans og fengu fylgd stuðningsfulltrúa í þá tíma sem þeir þurftu. Um kennslu, 
námsefnisgerð og skipulag sáu einn kennari og þrír meðferðarfulltrúar í 250% starfi og fjórir stuðningsfulltrúar í 
275% starfi.  
 
Í 10. bekk fengu 14 nemendur mikinn stuðning, í 9. bekk fengu tveir nemendur mikinn stuðning, í 8. bekk fengu 
fimm nemendur mikinn stuðning. Þegar vel tekst til í þessari kennslu eru nemendur útskrifaðir að hluta til eða 
alveg í námsver. Flestir nemenda í miklum stuðningi fá um 14-24 stundir í sérkennslu. Í vetur fengu þeir sér-
kennslu í matreiðslu. Tveir nemendur fengu sérkennslu í leikfimi og sjö nemendur höfðu á stundaskrá sérstaka 
tíma í hreyfingu þar sem stuðningsfulltrúar fóru með þá í tækjasalinn einu sinni viku. Tveir nemendur fóru í stutt-
ar gönguferðir með starfsmanni einu sinni í viku. Áfram var unnið með félagslegan stuðning við nemendur. 
Starfsmenn deilda fóru einnig með nemendum á árshátíð skólans. Í maí fóru fjórir nemendur og tveir starfsmenn 
í sex daga skipulagða dagskrá á meðan aðrir nemendur tóku vorpróf. Dagskráin hér ,,Saltfiskur og þjóðminjar” 
og fóru nemendur í heimsóknir í Saltfisksetur Íslands í Grindavík og Þjóðminjasafn Íslands.  
 
Tveir nemendur í 10. bekk fengu aðstoð stuðningsfulltrúa í hluta kennslustunda. Einn nemandi 9. bekkjar fékk 
aðstoð meðferðarfulltrúa í flestum kennslustundum og  einn nemandi í 8. bekk naut aðstoðar meðferðarfulltrúa í 
öllum kennslustundum. Í vetur var þremur nemendum í 10. bekk boðið vinnuúrræði í samvinnu við Vinnuskóla 
Reykjavíkur. Einn hætti strax, annar vann stuttan tíma og sá þriðji vann fram í mars og fékk góða umsögn vinnu-
veitanda. Garðaskóli fjármagnaði vinnufyrirkomlagið en ljóst að fjárheimildir leyfa ekki úrræði af þessu                 
tagi án stunðnings bæjarsjóðs. 



Námsmat 
Nemendur tóku próf eða unnu verkefni sem byggðust á námsefni og getu hvers og eins. Sum þeirra voru tekin 
á prófatíma, önnur á starfstíma. Allir nemendur mættu til vinnu alla prófdaga. Einkunnir eru sérmerktar í próf-
skírteinum nemenda. 
 
Sérfræðiþjónusta 
Greiningar á erfiðleikum nemenda er hluti af þjónustu skólans. GRP14 lesskimunarprófið (hóppróf)var lagt fyrir 
9. bekk, allan árganginn í febrúar til að meta lestur og stafsetningu nemenda.  Nítján nemendur fengu grein-
ingu á erfiðleikum, þrettán þeirra höfðu eldri greiningar (Aston Indeex, GRP-10, ICD 10).  Nemendum og for-
eldrum var boðið viðtal við sérkennara þar sem farið var yfir niðurstöður og þjónusta skólans kynnt.  
Sálfræðingar skólans í hlutastarfi eru tveir þeir Brynjólfur Brynjólfsson og Trausti Valsson.  Biðlisti eftir grein-
ingu var stuttur og samstarf við barnalækni frá árinu áður féll niður. Þunglyndisprófið (Hugur og heilsa) í 9. 
bekk var ekki lagt fyrir í vetur og er það miður.  
 
Samstarf við stofnanir utan skóla var með hefðbundnum hætti, sóttir voru fundir vegna nemenda á Barna- og 
unglingageðdeild, formlegir fundir með félagsmálastjóra bæjarins, samskipti voru við félagsmálayfirvöld á 
Álftanesi og í Hafnarfirði og Vinnuskóla Reykjavíkur. 
 
Fundir nemendaverndarráðs voru haldnir að jafnaði vikulega á fimmtudögum kl. 8.20-9.20.  Þar voru tekin til 
formlegrar umfjöllunar mál 43 nemanda. Málum 23 nemenda var í framhaldi vísað til félagsmálayfirvalda. Fag-
stjóri sérkennslu stjórnaði fundunum. 
 
Aðstaða, starfsfólk 
Námsver skólans var staðsett í stofu 208, vinnuherbergi sérkennara í stofu 207, 10. IG í stofum 205 og í stofu 
204. Í stofu 206 fór fram sérkennsla í 8. bekkinga og þar var vinnusvæði tveggja meðferðarfulltrúa. Fundir 
deildarstjóra með stuðningsfulltrúum voru  að meðaltali tveir á mánuði kl.9.40 á miðvikudögum, fundir með 
kennurum námsvers á þriðjudögum kl.12.30 og aðrir fundir eftir samkomulagi. 
 
Starfsmenn 
Kennarar sem sinntu sérkennslu voru: Erna Björk Hjaltadóttir, Stefanía Júlíusdóttir, Kristinn Sigurbergsson, 
Auður Edda Geirsdóttir og Vigdís Thordersen.  
 
Stuðningsfulltrúar voru: Þórunn Brandsdóttir, Guðlaug Eggertsdóttir, Guðmunda Ó. Jónsdóttir og Anna Lísa 
Benediktsdóttir. Meðferðarfulltrúar voru: Ingibjörg Guðmundsdóttir, S. Kristín Þorvarðardóttir og Kolbrún 
Hlöðversdóttir. 
 
Að lokum 
Nemendur sem nýttu sér þjónustu námsvers voru ánægðir, andrúmsloftið var afslappað og góður vinnuandi. 
Þar tókst markvisst að skapa mörgum nemendum sem að öllu jöfnu hefðu ekki átt kost á stuðningi tækifæri til 
að bæta stöðu sína. Mjög mikilvægt er að þróa áfram þetta vinnusvæði og tryggja nemendum bæði vel mennt-
aða kennara og rúman opnunartíma. Skipulag á inntöku og ferill töflubreytinga var endurskoðaður í ágúst með 
deildarstjórum 9. og 10. bekkja. 
 
Sérkennsluskipulag Garðaskóla er eins og sést á þessari upptalningu fjölbreytt. Þar hefur tekist að koma til 
móts við ólíkar þarfir margra einstaklinga með jákvæðum árangri.   
 

Garðabæ í júní 2006 
 

Erna B. Hjaltadóttir, deildarstjóri sérkennslu. 
 



Stærðfræðikennarar 
8. árgangur: Svandís Ríkharðsdóttir, Ásta Pálmadóttir, Elías Sólmundarson og  Þorkell Jóhannsson. 
9. árgangur: Elena Einisdóttir, Ásta Pálmadóttir, Kristín Bjarnadóttir og Karl Valgeir Jónsson. 
10. árgangur: Elena Einisdóttir, Ásta Pálmadóttir, Kristín Bjaradóttir, Karl Valgeir Jónsson og Ögmundur Gunn-
arsson. Kennslustundir voru 5 á viku í  8. og 9. árgangi. Í 10. árgangi og flugferðum í voru þær 6. 
 
Kennsluefni, 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 hafa því unnið sér fastan sess hjá okkur.  Bekkja-
kerfið gamla hefur þó haldið sér í 8. bekk af tæknilegum ástæðum. 
 
Þetta form hefur nú náð að þróast þannig að nú kennum við bæði framhaldsáföngum og fugferðum í stærðfræði, 
þar sem nemendum er boðið upp á að stytta námstímann í framhaldsskólunum til stúdentsprófs með því að 
undirbúa sig að hluta til í Garðaskóla. 
 
Kennsluefnið skiptist í meginatriðum í tvennt, annars vegar eru notaðar aðsendar kennslubækur frá Náms-
gagnastofnun og hins vegar námsefni sem fagstjóri og kennarar hafa samið. Með tilliti til nýrrar námsskrár í 
stærðfræði hefur fagstjóri samið verkefnabálk bæði fyrir 9. og 10. bekk sem ber heitið ,,Þjálfun". Nýtt kennsluefni 
sem ber nafnið ,,Geisli" og hefur verið gefið út af  Námsgagnastofnun er hins vegar ekki enn komið í notkun í 
Garðaskóla. 
 
Kennsluaðferðir felast í útskýringum frá töflu og einstaklingsaðstoð. Unnið er að þrautalausnum og tölvur eru 
stundum notaðar. Færanleg fartölvuver með um 10 – 12 tölvum í hvoru, hafa staðið til boða en nýting á þeim 
hefur verið takmörkuð í stærðfræðikennslu vegna óhagkvæmni í aðgengi. Lausar kennslustofur á skólalóðinni 
hafa verið nýttar til stærðfræðikennslu og vonlaust að ferðast með fartölvuvagnana um skólalóðina, jafnvel 
þegar illa viðrar. Var minnst á þetta í skýrslunni í fyrra og er ég ekki úrkula vonar um að úr þessu verði bætt í 
framtíðinni.  
 
Stökkbreytingar í námsefni og kennsluháttum voru engar, en vonandi verður reynt að virkja áhugasvið 
nemendanna með notkun innlendra og erlendra verkefnabanka á Netinu þegar tölvur verða aðgengilegri. Þrautir 
og lausnir þeirra sem og meðferð verkefna í EXCEL hafa verið vinsæl hjá þeim bekkjum og hópum sem hafa 
getað nýtt sér tölvur.  
 
Mat á árangri, markmið og leiðir 
Yfirleitt eru einkunnir milli ára ekki samanburðarhæfar. Ef eitthvað má marka þær virðist árangurinn í stærðfræði 
vera miðlungsgóður. Árangur nemenda, sem tóku samræmd í 9. bekk flugferð var mjög góður og árangur 10. 
bekkinga var einnig með besta móti.  Þó var aðeins einn nemandi sem náði 10,0 á samræmdu prófi í greininni. 
Það var Ragnheiður Ragnarsdóttir í 9. bekk flugferð. Verður henni veitt viðurkenning við útskrift úr 10. bekk 
næsta vor. 
 
Samstarf kennara hefur alla tíð verið mjög gott og allt námsmat gert í samráði. Á fagfundum voru próf samin og 
aðlöguð námsefninu. Árangur 10. árgangsins og flugferðar í 9. bekk var nú langt yfir landsmeðaltali og vel yfir 
bæði Suðvestur- og Reykjavíkurmeðaltali eins og samanburðarsúluritið hér að neðan sýnir.  
 
Hvað fór úrskeiðis og hverju má um kenna 
Það sem ég tel að stærðfræðikennarar verði að leggja áherslu á næsta vetur er almennt meira aðhald í námi. 
Næsta vetur verða kennarar að halda áfram að gera kröfur bæði til sín og nemendanna. Það verður að brýna 
fyrir þeim að nýta sér betur aðstoðina við heimanám sem verður vonandi 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 

Ársskýrsla  
fagstjóri stærðfræði  



einstaklingsmiðaða kennslu, næstum því einkakennslu, sem allt of margir nenna ekki að nýta sér vegna þess að 
þar er ekki skyldumæting. 
    
Hnitmiðuð nýting hverrar kennslustundar, ennþá meira aðhald í heimanámi og meiri kröfur um verkefnaskil, jafn-
vel enn fleiri stutt skyndipróf sem sýna stöðu mála og að gripið sé inn í með viðeigandi ráðstöfunum og forráða-
mönnum gerð grein fyrir því ef  árangur 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. Mikilvægt er líka að nemendum skólans líði vel og að þeir séu sáttir við þá vinnu sem skólinn ætlast til af 
þeim. Ef einhverjum finnst eitthvað beinlínis hafa farið úrskeiðis verður viðkomandi að benda á það, þannig að 
hægt sé að ráða bót á því sem fyrst.  
 
Um flýtihópa og framhaldsdeildir 
Tveir flýtihópar voru starfræktir í 9. bekk, kallaðir flugferðir eins og áður hefur verið minnst á. Nemendur þessara 
hópa fara á tvöföldum hraða yfir námsefnið. Þeir nemendur luku því bæði við 9. og 10.bekkjar námsefni í vor. 
Allir tóku þeir samræmt próf, lokapróf grunnskólans í stærðfræði, ásamt 10. bekkingum. 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.  Einn nemendi í  9. bekk flugferð náði einkunninni 10,0 á samræmda 
prófinu eins og fyrr er getið. 
 
Framhaldsdeildir í stærðfræði voru einnig starfræktar, en í þeim eru nemendur sem lokið hafa námsefni 10. 
bekkjar (úr flugferðinni árið áður). Þeir leggja stund á námsefni framhaldsskólans. Nám þetta er metið til eininga 
í flestum framhaldsskólum landsins. Einn nemandi framhaldsdeildanna fekk einkunnina 10,0 (Helga Sif Helga-
dóttir) en hún hafði einnig fengið einkunnina 10,0 á samræmda prófinu sem hún tók í fyrra. 
 
Aðstoð við heimanám  
 Aðstoð við heimanám í stærðfræði, sem minnst var á áður hefur verið starfrækt þrjá 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 halloka 
fara í náminu að nýta sér þessa aðstoð. 
 
Lokaorð  
Í Garðaskóla var starfrækt svokallað Námsver. Margir nemendur hafa sótt óvenju mikið í að fá sig flutta úr þeim 
stærðfræðihóp sem þeim var ætlaður og í Námsver. Námsverið er góð hjálp handa þeim sem sem á þurfa að 
halda, en má ekki misnotast. 
 
Nemendum í 10. bekk og flugferðum var bent á að sækja gömul samræmd próf, sem Námsmatsstofnun birtir á 
sínum upplýsingavef. Til þess hafa nemendur góða aðstöðu á bókasafni skólans. Þar geta þeir prentað þau út 
og reiknað síðar.  
 
Að lokum skal skólastjórum og deildarstjórum, sem og stærðfræðikennurum þakkað ánægjulegt samstarf. Einnig 
ber að þakka öðru starfsfólki, nemendum og foreldrum frábæra samvinnu. 
 

Garðabæ í júní 2006 
Karl Valgeir Jónsson, fagstjóri í stærðfræði 



Skýrsla kennsluráðgjafa 
í tölvu- og upplýsingatækni 

• Kennsluráðgjafi hefur umsjón með uppbyggingu og þróun í tölvu- og upplýsingatækni innanskólans.  
• Hann vinnur með öllum nemendum, starfsfólki og foreldrum.  
• Hann á í samstarfi viðtölvuumsjónarmann og kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni innan bæjarins. 
• 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. Mikið var rætt um 
vefi skólanna og umsýslu í kringum þá. Vefur Garðaskóla var endurunninn í vefumsjónarkerfinu Joombla en það 
er hægt að nálgast endurgjaldlaust á netinu. Vangaveltur voru uppi um að allir skólarnir gerðu slíkt hið sama. 
Besti kosturinn væri þó að innleiða notendavænt vefumsjónarkerfi sem mundi gefa meiri möguleika á að dreifa 
skrifum á vef skólans auk þess að opna möguleika á innri vef.  
 
Tvö síðastliðin skólaár hefur verið lögð fram sú ósk að fá vefumsjónarkerfi. Nauðsynlegt er að koma upp einfald-
ari og betri lausnum í tengslum við vefumsjónina, bæði til að bæta varðveislu gagna og ekki síst til að dreifa 
umsjón með vefnum. Gott vefumsjónarkerfi opnar einnig möguleikann á því að skólinn geti komið sér upp innri 
vef. 
 
Nám og kennsla 
Kennsla í tölvu- og upplýsingatækni gekk vel í vetur. Í áttunda bekk fengu nemendur tvö tíma á viku í tölvuveri 
allan veturinn. Annarsvegar var um hefðbundna tölvukennslu að ræða að hinsvegar íslenskukennslu, þar sem 
áhersla var lögð á ritun og uppsetningu. Í tölvutímunum var lögð áhersla á tölvunotkun, þá sérstaklega Microsoft 
Office forritin. Einnig gerðu nemendur vélritunaræfingar. 
 
Í 9. og 10. bekk voru einungis valtímar í tölvum. Nemendur gátu valið um forritun, margmiðlun, ensku- og upp-
lýsingatækni og dönsku á vefnum. Í forritun lærðu nemendur að forrita með VisualBasic. Í margmiðlun lærðu 
nemendur að gera heimasíður, margmiðlunarefni á geisladiska og að vinna með kvikmyndir. Í ensku- og upp-
lýsingatækni og dönsku á vef var lögð á hersla á tungumálakennslu með tölvum og Interneið mikið notað. 
 
Tvö fartölvuver eru í skólanum og voru þau nánast í stöðugri notkun. Kvartað hefur verið undan því að langan 
tíma tekur að ná í fartölvuverin og kveikja á tölvunum, því hefur verið ákveðið að fórna öðru fartölvuverinu og 
setja upp nýtt tölvuver með 28 tölvum. Mun þetta verða upphafið af upplýsingaveri skólans, þar sem bókasafn 
og upplýsingatækni munu sameinast í að þjónusta nemendur og kennara. 
 
Tvö tölvuver eru í skólanum hvort um sig með 15 tölvum. Tölvuver þessi eru fyrst og fremst ætluð í tölvukennslu 
sem er sett inn á stundatöflur nemenda, en lausir tímar voru notaðir til tölvunotkunar í almennri kennslu. 
 
Nemendaskráning og töflugerð 
Kennsluráðgjafi tók í haust í fyrsta sinn þátt í skráningu nemenda og töflubreytingum. Tekið var í gagnið nýtt 
forrit til töflugerðar og var kennsluráðgjafi með í þeirri 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. Nýtt vefumsjónarkerfi var tekið í notkun í vetur 
sem gerir fleirum en kennsluráðgjafa kleyft að setja efni inn á vefinn. 
 



Myndataka og varðveisla mynda 
Kennsluráðgjafi heldur utan um myndatökur í skólanum og vinnur myndirnar til birtingar. Hann tekur myndir af 
viðburðum í skólalífinu.  Vinnur myndir til að setja inn í stundvísi sem og myndir fyrir nýtt sölukerfi 
mötuneytisins.  Þörf er á að koma upp einhverju kerfi til varðveislu þeirra mynda sem teknar eru í skólanum. 
Upplýsingafulltrúi Garðabæjar hefur verið að skoða slík kerfi og gert er ráð fyrir að skólarnir geti geymt myndir 
sínar þar. 
 
Framtíðarsýn 
Setja þarf fram stefnumótun í tækni- og upplýsingamálum grunnskóla Garðabæjar, líkt og gert var árið 2000 
en skýrsla sú sem þá var gefin út rann út árið 2003 og hefur annað plagg ekki verið unnið síðan. 
 
Spennandi tímar eru framundan í Garðaskóla þar sem samþykkt hefur verið að setja upp upplýsingaver í 
skólanum á næstu árum.  Mikilvægt er að byrja skipulagsvinnu við þetta verkefni sem fyrst , það tryggir að 
hugsað verði fyrir öllu og að slíkt upplýsingaver nýtist sem best. 
 
Aðkallandi er að vinna að því að nemendur skili inn verkefnum sem unnin eru í tölvu á rafrænu formi til að 
spara prentkostnað.  Til að það sé hægt þarf að virkja betur tölvupóst nemenda og tryggja aðgengi kennara 
að vinnusvæðum nemenda. 
 
Með breyttum kennsluháttum og meiri tölvunotkun kennara í undirbúningi kennslunnar er nauðsynlegt að skjá-
varpar verði í öllum kennslustofum. 
 
Með nýju vefkerfi er tækifæri til að bæta og breyta samskiptum starfsmanna skólans.  Þar er hægt að setja 
upplýsingar sem aðeins starfsmen hafa aðgang að.  Ætlunin er að þróa þennan vef í vetur. 
 
 
 

Garðabæ í júní 
Guðrún Björg Egilsdóttir 



Skólasafnið hefur skapað sér ákveðin sess í skólastarfinu. Stór hluti nemenda sækir safnið daglega og nýtir sér 
safnkost og tölvuaðstöðu bæði til frístundalestrar og náms. 
 
Nemendur voru 525 í vetur sem er um 200 færri en í fyrra. Heldur rýmra var því í skólahúsinu sem og á safninu. 
Engu að síður var oft þétt setinn bekkurinn  þar sem einungis eru sæti fyrir 55 nemendur á safninu. 
 
Safnið var opið alla virka daga frá kl. 8:00 til 15:30. Í fyrsta sinn frá því að starfsemi skólasafnsins hófst í núver-
andi mynd árið 1998, þurfti ekki að loka safninu vegna safnkennslu þar sem ekki er lengur 7.bekkur í Garðask-
óla. 7. bekkur hafði áður safnkennslu eina kennslustund á viku hver bekkjardeild allan veturinn. 
 
Safnkostur 
Eftir að safnið tengdist Gegni – landskerfi bókasafna er mjög auðvelt að framkvæma eignatalningu þ.e. fylgjast 
með skráðri heildareign safnsins. Í upphafi skólaárs var heildareign safnsins rúm 11.700 eintök. 
 
1590 eint. bættust við safnkostinn í vetur og  átján mismunandi tímarit voru keypt reglulega. 
Töluvert var afskrifað af skemmdum og úreltum bókum. Einnig voru afskrifaðar bækur sem ekki náðust inn í lok 
síðasta skólaárs. Heildareign safnsins var í lok skólaárs 13.142 eintök og skiptust á eftirfarandi hátt: 
     
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fjórar nýjar tölvur voru keyptar fyrir safnið og nú eru á safninu átta góðar tölvur og tveir prentarar til afnota fyrir 
nemendur. 
 
Um miðjan maí þegar útlánum vetrarins lauk voru bókavanskil nemenda með mesta móti eða 1200 eintök. Með 
dyggri aðstoð umsjónarkennara tókst að ná inn um 1000 bókum. Í skólalok voru vanskilin um 180 eintök að and-
virði 200.000 - 300.000 kr.sem verður líklega að afskrifa næsta vor.  

 

Ársskýrsla Skólasafns Garðaskóla 

Heildareign      
Efni   Fjöldi 
Snældur   105 
Snælda/
hljóðbók 

  191 

Bækur   11.885 
Spil   10 
Geisladiskar   149 
Geisladiskur/
hljóðbók 

  382 

Tölvugögn   53 
Mynddiskar   86 
Tæki   1 
Tímaritshefti   24 
Kort   11 
Nótur   3 
Myndbönd   242 
    13.142 



Útlán 
Útlán voru með meira móti í vetur þrátt fyrir fækkun nemenda um 200. Heildarútlán voru um 20% fleiri en í 
síðastliðinn vetur. 7965 eintök voru lánuð út í vetur en 6591 eint. í fyrra.  Helsta skýring er líklega sú að í fyrra 
setti sex vikna verkfall kennara allt skólastarf úr skorðum. Mikil áhersla hefur verið lögð á frjálsan lestur í íslens-
kukennslu skólans, svokallaðir kjörbókatímar. Líklegt er að þeir tímar skili sér í auknum útlánum safnsins. 
 
Safnvinna 
Verkefnavinna var með nokkuð hefðbundnu snið á safninu í vetur. Nú eru nær öll verkefni unninn með aðstoð 
tölvutækninnar. Nemendur hafa tileinkað sér upplýsingaleit á Netinu og vilja helst eingöngu nýta sér upplýsingar 
sem þar er að finna. Þær eru hins vegar engan veginn tæmandi og þá kemur bókakostur safnsins að góðum 
notum. 
 
Í vetur var verkefnavinna á safni í öllum árgöngum. Má þar nefna samfélagsfræði, náttúrufræði, íslensku, ensku 
o.fl. greinum. Mjög mikið álag var nú á vordögum eftir samræmd próf og skólapróf. Þá var verkefnavinna í 
nánast öllum námsgreinum og öllum árgöngum. Komust þá færri hópar að á safninu en vildu. 
 
Starfsmenn safnsins eru María Hrafnsdóttir bókasafnsfræðingur og kennari og Svanhildur Guðmundsdóttir. 
 
 
 
 

       Garðabær í júní 2006 
       María Hrafnsdóttir 

       forstöðumaður skólasafns 
 
 

 
 



 
Skýrsla námsráðgjafa 

 
 
 
Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir helstu verkefnum og áherslum í starfi náms- og starfsráðgjafa Garðaskóla 
skólaárið 2005 - 2006.  
 
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.  
 
 
 
 

 
NÁMS - OG STARFSRÁÐGJÖF 

 
 

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

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

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



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

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

 
Alls komu 214 nemendur í einstaklingsviðtal til námsráðgjafa  í eitt skipti eða oftar. Þar af er nokkur hluti 
nemenda sem voru í reglulegum viðtölum yfir veturinn.  Námsráðgjafi fær einnig forráðamenn í viðtöl og 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 

 
 

Hópráðgjöf/fræðsla 
 

10.bekkur 
Nemendur fengu ráðgjöf og/eða fræðslu í kennslustundum í lífsleikni.  
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 
• áhugasviðskönnun  

 
9.bekkur 
Nemendur fengu fræðslu í lífsleiknitíma og í náttúrufræðitíma.  

• fræðsla um val á samræmdum greinum fyrir 10. bekk og inntökuskilyrði framhaldsskóla  
• námstækni í lesfögum 

  
8.bekkur 
Nemendur komu í minni hópum til námsráðgjafa 

• fræðsla um einelti og samskipti 
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ÝMIS VERKEFNI 
 
 
Gegn einelti í Garðabæ / verkefnastjórn 
Þetta skólaár var lögð áhersla á að koma af stað reglulegum bekkjarfundum í 8. bekk. Það er gert til að auð-
veldara verði að ræða saman og taka á málum ef upp kemur einelti í bekkjum. Námsráðgjafi var nokkrum 
kennurum til aðstoðar á bekkjarfundum.  
Foreldri í Flataskóla hannaði fyrir okkur veggspjöld til að minna á alvarleika eineltis. Veggspjöldin verða hengd 
upp í skólum bæjarins og víðar í bæjarfélaginu. Stefnt er að því að það verði tilbúið í haust.  
 
Nemendaráðgjöf 
Tólf nemendaráðgjafar úr 9. og 10.bekk störfuðu með námsráðgjafa þetta skólaár. Fastir fundir voru í hádeginu 
á mánudögum. Einn námskeiðsdagur var haldinn í húsnæði Regnbogabarna þar sem nemendaráðgjafar fengu 
fræðslu um samtökin og ýmislegt sem snýr að samskiptum og einelti. Í framhaldi af þessu skipulögðu nemenda-
ráðgjafarnir fræðslu um einelti og góð samskipti í öllum 8. bekkjum í skólanum.  Auk þess tóku nemendaráðgjaf-
ar þátt í móttöku og aðlögun nýrra nemenda, kynntu Garðaskóla fyrir væntanlegum nemendum og sáu um 
undirbúning og skipulagningu á skemmti- og kynningarkvöldi í 10. bekk.   
 
Hádegisklúbbur 
Hádegisklúbbur var starfandi í allan vetur á þriðjudögum og fimmtudögum m.a. fyrir nemendur sem finna sig illa 
félagslega í skólanum. Tíu til fimmtán nemendur voru oft í aðstöðu námsráðgjafa í hádegishléum tvisvar í viku til 
að spila og spjalla.   
 
Önnur verkefni voru m.a. 
• skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda  
• heimsóknir 10. bekkinga í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu 
• umsjón með stelpuklúbbi í 10. bekk, hópastarfi til að efla og styrkja nemendur persónu- og félagslega  
• skráning fundargerða nemendaverndarráðs 
• umsjón og undirbúningur að skemmtikvöldi og kynningum á framhaldsskólum með nemendum og  for-

ráðamönnum í 10. bekk 
• þátttaka í slysa- og áfallaráði  
• gerð bæklings um undirbúning fyrir samræmd próf 
• fræðsla f. starfsmenn vinnuskóla Garðabæjar um einelti  
 
 
 

ENDURMENNTUN / VIÐHALD FAGÞEKKINGAR 
 

Námsráðgjafi og aðstoðarmaður námsráðgjafa sóttu eftirtalin námskeið og fræðslufundi á skólaárinu: 
• Kynningarfundur um rafræna innritun í framhaldsskóla. Skriða, Kennaraháskóli Íslands. 
• Fundur um unglinga og fullorðna með ofvirkni og athyglisbrest í Odda Háskóla Íslands. 
• Náum áttum. Tveir morgunverðarfundir annar um tölvufíkn og hinn um kynhegðun unglinga. 
• Fundur á Grand Hóteli um eflingu starfsnáms í verslunargreinum. 
Barnahús. Fundur á vegun Félags náms- og starfsráðgjafa. Kynning á Barnahúsi og 

starfssemi þess.  
,,Vertu til” forvarnarverkefni.  Landsfundur í FG í maí. 



 
LOKAORÐ 

 
 Mikilvægt er að halda áfram að efla hópastarf með nemendum sem eru óöruggir eða eiga erfitt uppdráttar fé-
lagslega m.a. með því að efla hádegisklúbbinn enn frekar. Það þarf að huga að þessu starfi næsta skólaár von-
andi með þátttöku félagsmiðstöðvar.  Það getur haft mikið forvarnargildi að leita markvisst uppi þá nemendur 
sem eru einangraðir og bjóða þeim í skipulagt félagsstarf. Skipulag Garðaskóla er þannig að auðvelt getur verið 
fyrir ákveðinn hóp nemenda að einangrast og því geta fylgt margvíslegir erfiðleikar s.s. kvíði, einelti og þung-
lyndi 

 
Tveir náms- og starfsráðgjafar hafa verið starfandi í Garðaskóla sl. fimm ár að síðasta skólaári undanskildu. En 
frá hausti 2005 til 1. febrúar 2006 var einn námsráðgjafi starfandi við skólann. Þá kom Brynhildur Sigurðardóttir 
kennari til aðstoðar í námsráðgjöfina.  Það var mjög mikilvægt þar sem einn námsráðgjafi hefði ekki getað sinnt 
venjubundnum verkefnum á vorönn án aðstoðar. 
 
Aukin eftirspurn hefur komið fram um hópráðgjöf og stuðning við ákveðna nemendahópa og reynslan hefur sýnt 
að skipulegt hópastarf hefur jákvæð áhrif á nemendur. Hópur nemendaráðgjafa hefur starfað undir handleiðslu 
námsráðgjafa. Fyrir áramót var sjálfstyrkingarhópur stúlkna  í 10. bekk. En sökum anna á vorönn reyndist erfitt 
að halda því starfi áfram. Viðbúið er að námsráðgjafi þurfi að forgangsraða verkefnum á næsta skólaári þar sem 
aðeins verður einn námsráðgjafi í fullu starfi við skólann en talið er eðlilegt hlutfall að einn náms- og starfsráð-
gjafi sé á móti hverjum 300 nemendum eigi hann að geta sinnt öllum þáttum þokkalega. Það á ekki síður við á 
unglingastiginu þegar megin þungi er fyrir fræðslu og ráðgjöf við náms- og starfsval. Á þessu aldursskeiði 
standa nemendur frammi fyrir mikilvægum ákvörðunum sem skipta máli fyrir framtíðina. 
 
Ég vil nota tækifærið hér til að þakka stjórnendum og skólayfirvöldum fyrir nýja og mjög góða aðstöðu sem 
námsráðgjöf skólans hefur verið búin á efri hæð skólans við hlið bókasafnsins. Aðstaðan er öll til fyrirmyndar og 
á eftir að efla starfsemi námsráðgjafar við skólann.  
 
Að lokum vil ég þakka stjórnendum, samstarfsfólki og skólayfirvöldum fyrir gott samstarf síðustu ár. Ég mun 
áfram leitast við að bæta og þróa námsráðgjöf við skólann næsta vetur og vona að starfshlutfall verði aukið aftur 
í námsráðgjöf Garðaskóla svo sinna megi öllum þáttum starfsins eins vel og hægt er.  
 
 
 
 

Garðabæ júní 2006 
 

Ásta Gunnarsdóttir  
náms- og starfsráðgjafi í Garðaskóla 

    
 
 



Skýrsla tölvuumsjónarmanns 
 
Vorið 2005 var gerður samningur við Þekkingu um hýsingu á netþjónum Garðabæjar og þjónustu við þá. Innan 
þess samnings var netþjónn Garðaskóla, sem þá var kominn á tíma vegna aldurs, það var því hafist handa við 
að færa ýmsar þjónustur yfir á nýjan netþjón hjá Þekkingu. Þessi vinna var unnin með hléum á þessum vetri en í 
vor var klárað að flytja heimasvæði kennara og ætti því þessi netþjónn að vera orðinn laus og hægt að slökkva á 
honum eða finna honum ný störf. Þær þjónustur sem við þiggjum þá frá Þekkingu eru eftirfarandi: prentþjónusta, 
gagnageymsla, afritun gagna, dhcp, dns og póstur. Færslan af netþjóni Garðaskóla yfir í hýsingu átti að ganga 
hraðar fyrir sig en raun bar vitni en það kom ekki að sök þó þetta hafi dregist fram á vorið, verkið heppnaðist vel 
og án teljandi vandræða. 
 
Garðaskóli tengdist ljósleiðaraneti ,,OgVodafone” fyrir þetta skólaár og var það forsenda þess að hægt væri að 
setja netþjón okkar í hýsingu. Ljósleiðaratengingin hefur staðið fyrir sínu og hefur samband við hýsingaraðila 
ekkert slitnað á þessu skólaári, þó hefur nokkrum sinnum komið hægagangur í kerfið sem ekki hefur verið út-
skýrður. 
 
Í vetur var komið fyrir tengingu í íþróttahúsinu þannig að nú geta íþróttakennarar skráð mætingu nemenda jafn-
óðum ásamt því að vinna aðra vinnu sem þeim hefur ekki verið kleift sökum sambandsleysis við umheiminn. 
 
Um áramót komu inn nýjar fartölvur í fartölvuvagn skólans, þessar nýju tölvur voru algjör bylting. Eldri far-
tölvurnar voru orðnar mjög hægar enda orðnar gamlar. Utan um þessar fartölvur fengum við svo nýjan hjóla-
skáp, þessi skápur er búinn öryggiskerfi og nettengingum. Öryggiskerfið er reyndar ekki notað en nettengingin 
er skref fram á við. Hún gerir tölvuumsjónarmanni kleift að ræsa allar vélar sjálfvirkt á ákveðnum tíma og keyra 
inn uppfærslur. Eldri fartölvur í fartölvuvagni skólans verða notaðar í sérverkefni innan skólans eftir því sem 
hægt er en þó munu þær verða afskrifaðar á næstu mánuðum. 
 
Á skólaárinu 2004-2005 var ákveðið að setja upp Trend vírusvörn á allar vélar Garðabæjar dreifingin átti að 
gerast sjálfkrafa en gekk illa. Trend var því ekki komin á allar vélar þegar skyndilega var ákveðið að skipta yfir í 
Avast  í apríl á þessu skólaári. Dreifing á Avast átti líka að gerast sjálfkrafa en virðist ekki hafa gengið betur en 
dreifing á Trend á sínum tíma. Tölvuumsjónarmaður þurfti því að fara yfir allar vélar skólans og sjá til þess að 
Avast væri settur upp á vélarnar. Tölvuumsjónarmaður er ekki sáttur við vinnubrögð í þessum efnum. Einnig er 
tölvuumsjónarmaður ekki sáttur við skiptin frá Trend yfir í Avast þar sem Trend var talið eitt af bestu vírusvarnar-
forritunum sem eru á markaðnum á meðan lítið er vitað um Avast. Avast hefur verið að valda hægagangi á 
tölvum og þarf þá að henda því út og setja upp aftur á vél, vonir standa þó til að þetta séu byrjunarerfiðleikar 
sem hverfa. 
 
Í vetur fór fram undirbúningsvinna fyrir breytingar á nafnareglum nemenda og einnig vegna breytinga á heima-
svæðum og innskráningarreglum nemenda.  Ákvörðun um hvernig breytingarnar endanlega verða , verður tekin 
áður en skólastarf byrjar í haust. 
 
Á vormánuðum var ráðin starfsmaður á bæjarskrifstofurnar sem er yfirmaður tölvumála Garðabæjar. Þessi 
starfsmaður kom inn með mikinn drifkraft. Það var ákveðið að vinnufundir skyldu haldnir mánaðarlega eða oftar 
með tölvuumsjónarmönnum skólanna og þessum starfsmanni Garðabæjar og einnig skyldu haldnir vinnufundir 
með þessu sama starfsfólki og starfsmönnum þekkingar. Þessir fundir eru löngu tímabærir og frábært framtak 
sem vonandi skilar sér í meira upplýsingaflæði og betra netkerfi skólanna og bæjarins. 
 
Í byrjun apríl fór tölvuumsjónarmaður á námskeið og kynningu í forritinu ,,LanDesk.” Þetta er forrit sem auðvelda 
á kerfisstjórum rekstur á netinu sínu. Þetta er forrit sem óskað mun eftir að verði keypt í skólann. Þetta forrit 
býður upp á ,,image” gerð á stýrikerfum véla, eftirlit, dreifingu uppfærslna á vélar, yfirtöku á skjá, skýrslugerð og 
margt fleira sem nauðsynlegt er í rekstri á tölvukerfum. 
 
Með kaupum á nýjum fartölvuvagni og nýjum vélum eykst aðgengi kennara og nemenda að tölvum umtalsvert. 
Haustið 2006 verður tekið í notkun nýtt tölvu- og upplýsingaver á efri hæð aðalbyggingar. Þá geta kennarar í 
ýmsum námsgreinum unnið tölvuvinnu með heilum bekkjum og nemendur hafa frjálsan aðgang að tölvuverinu 



þar sem verða 28 nýjar tölvur. Áformað er að tölvuumsjónarmaður og kennsluráðgjafi í tölvum fái aðsetur í 
húsnæði tengdu nýja tölvuverinu. Eldri vélum verður komið fyrir í kennslustofum sem kostur er. Mikilvægt er 
að ekki verði slakað á í endurnýjun á tölvukosti bæjarins sem verði hér eftir sem endranær í fararbroddi í 
tölvubúnaði grunnskólanna. 
 
Tölvukostur Garðakóla er eftirfarandi: 
Tölvustofa 203- 15 borðtölvur, Tölvustofa 209 - 15 borðtölvur, 2 Fartölvuvagnar-gamalir 28 fartölvur, (nokkrar 
þarf að afskrifa) Fartölvuvagn-nýr 15 fartölvur, Sérkennsla 6 borðtölvur, bókasafn 7 borðtölvur, húsvörður 1 
borðtölva, skrifstofa 2 borðtölvur, kennarar og annað starfsfólk um það bil 54  fartölvur, Server 2  . 
Skólinn er því með 74 vélar fyrir nemendur og 57 vélar fyrir kennara og aðra starfsmenn. 
 

Garðabæ í júní 2006 
 

Jónína Skaftadóttir,  tölvuumsjónarmaður. 



Sjöundi kafli  

 
Fréttabréf Garðaskóla  

Viðauki  
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Ljóst er að skólabragur í Garðaskóla breytist í vetur þegar árgangar 
verða þrír í 8. – 10. bekk í stað fjögurra í 7.-10. bekk. Nemendum 
fækkar á milli ára úr rúmlega 700 í um 520.   Þess vegna ætti að vera 
töluvert rýmra um hvern nemanda á göngum og sameiginlegum rýmum.   
 
Það er von allra að þessi breyting verði til batnaðar og að óþægilegur 
erill og þrengsli heyri sögunni til. Umgengni um skólann hefur farið 
batnandi og ætti að verða enn betri þegar færri ganga um sameiginlegt 
húsnæði. Námsárangur nemenda í fyrravetur var með ágætum og nú 
hefjum við vetrarstarfið af krafti með bjartsýni og metnað í farteskinu.  
 
Í Garðaskóla og Garðalundi taka starfsmenn með ánægju á móti 
nemendum og vænta þess að hver og einn stefni að því að ná sínu besta í 
starfi, samvinnu og leik. Í þessu Fréttabréfi eru nýjar fréttur úr skólanum 
og einnig hagnýtar upplýsingar um skólastarfið. 
 
Verið velkomin til starfa í Garðaskóla skólaárið 2005-2006. 

Starfsamur vetur framundan 
-þrír árgangar, aukið rými- 

Fréttabréf 
Garðaskóla 

Meðal efnis í 
blaðinu:  

Frá skólastjóra 

 

Nýtt mötuneyti 

 

Skólakortið 

 

Mentor.is 

 

Skólalykill 

Samskipti og skólaandi 

 

Gott að vita  

-ýmsar upplýsingar- 

 

Handbók nemenda 

 

Garðaskóli 40 ára 

 

Umsjónarkennarinn 

 

Danskir nemendur í 
heimsókn 

 

Hollir lífshættir 

 

Félagslíf 

 

Námsráðgjöf 

 

Samstarf heimila og 
skóla 



Breyttar aðstæður – nýir möguleikar 
 
Jafnframt því sem skólastjóri þakkar samstarf á liðnum árum við 
nemendur, foreldra og starfsmenn Garðaskóla býður hann alla hjartan-
lega velkomna til starfa á nýju skólaári.  Næsti vetur mun hafa á sér nýtt 
yfirbragð. Nemendur verða aðeins 520 í stað um 700 síðastliðna þrjá 
vetur. Nú verður enginn 7. bekkur í skólanum og af því er mikil eftirsjá, 
en nauðsynlegt var talið flytja þann árgang í aðra grunnskóla bæjarins 
vegna þrengsla á göngum Garðaskóla. 
 
Nýtt og glæsilegt mötuneyti verður tekið til notkun í september eða ok-
tóber.  Jafnframt því verður öllum nemendum skólans gefinn kostur á að 
nýta sér “Skólakortið” sem notað er sem greiðslumiðill í mötuneyti 
skólans. 
 
Um 230 nemendur munu sækja nám í 10. bekk skólans og telst það 
stærsti útskriftarárgangur á landinu. Vonandi nær þessi stóri hópur að 
ná jafn góðum námsárangri og nemendur 10. bekkjar á síðastliðnum 
vetri, en nemendur Garðaskóla voru að jafnaði með hærri meðalein-
kunn í samræmdum prófum en nemendur í Reykjavík og í öllum til-
vikum langt yfir landsmeðaltali. 

Frá skólastjóra: 

Vinnusamur vetur framundan 
 
Nú hefst 40. starfsár skólans sem var stofnaður haustið 1966.  Von skóla-
stjóra er að starfið verði blómlegt og að allir sem að skólanum standa taki 
höndum saman um að hér fari fram gæðastarf.  Það býr mikill kraftur í 
nemendum skólans og þeir þurfa að nýta þann kraft með samviskusemi, 
dugnaði og góðri ástundun.  Hér í Garðaskóla viljum við leiða nemendur 
áfram til heilbrigðis og árangurs á náms- og lífsbraut sinni.  
 

Bætt þjónusta – aukið samstarf heimila og skóla 
 
Það er ánægjulegt að segja frá því að á vetrinum mun nýtt og endurstofnað 
Foreldrafélag Garðaskóla taka til starfa og hvetur skólastjóri foreldra til að 
taka virkan þátt í samstarfi skólans og heimilanna.   
 
Umsjónarkennarar munu eftir sem áður annast öll regluleg samskipti við 
forráðamenn, en brýnt er að foreldrar í hverri bekkjardeild nái að koma sér 
saman um bekkjarfulltrúa þannig að samskipti og samvera verði sem mest.  
Það er því miður tilhneiging hjá foreldrum að draga sig frá foreldrasam-
starfi þegar nemendur komast á unglingsár. 
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Stefna bæjaryfirvalda er að skóladagatöl grunn- og leikskóla séu sam-
ræmd. Einnig hafa yfirvöld lagt áherslu á að grunnskólarnir nýti 
heimild sína til að brjóta upp starfið með svonefndu ,,vetrarfríi.” Þessi 
nýjung hefur nú verið reynd í tvo vetur og ljóst er að um þessa til-
högun eru skiptar skoðanir. Næsta vetrarfrí grunnskólanna verður 
20.-25. febrúar 2006. Hugmyndin að baki þessu er að bæjarbúar geti 
á þessum tíma stofnað til fjölskyldusamveru ásamt því að nemendur fá 
hlé frá skóla. 
 
Nú ber svo við að hér í Garðaskóla verðum við áþreifanlega vör við það 
að foreldrar biðja í síauknum mæli um leyfi á öðrum tímum en í 
kringum vetrarfrí. Reglur um leyfi frá skóla eru mjög opnar og vald 
foreldra til að taka börn sín tímabundið úr skóla mjög mikið           
samkvæmt úrskurði Menntamálaráðuneytis. Þrátt fyrir tæplega átta 
vikna lokun skóla á síðasta vetri jukust leyfisbeiðnir að miklum mun og 
má segja að keyrt hafi um þverbak. 
 
Skólastjóri leyfir sér hér með að biðja foreldra að stilla beiðnum um 
leyfi nemenda frá skóla í hóf og jafnframt hefur hann sent erindi til 
skólanefndar þar sem hann biður um skýrari reglur um þessi efni. 
Nemendum er ekki hollt að upplifa að skólastarf sé ekki fremst á verk-
efnalista þeirra. Þá fá nemendur jólafrí, vetrarfrí, páskafrí og langt 
sumarfrí. Við sendum unglingunum kolröng skilaboð ef við teljum það 
sjálfsagt að þeir fari, jafnvel á hverjum vetri, í nokkra eða allnokkra 
daga í eigið frí t.d. vegna ferðalaga. Nemendur munu aldeilis kynnast 
öðrum veruleika þegar þeir koma út á almennan vinnumarkað. 
 
Kennarar Garðaskóla hafa gagnrýnt vetrarfrí grunnskóla og sendu á 
liðnu vori bæjaryfirvöldum ályktun kennarafundar um þetta efni. 
Skólastjóri hvetur foreldra til taka ábyrga afstöðu um að nemendur eigi 
að sinna skóla sínum sem best og að ástundun sé góð.  Fróm ósk er því 
lögð fram: Stillið leyfisbeiðnum í hóf – skólaganga nemenda er for-
gangsmál. 
 

 
 

Með bestu kveðju og  
ósk um gott samstarf  

á komandi vetri 
 
 
 

Ragnar Gíslason, skólastjóri 
  

 

Vetrarleyfi – tilfallandi leyfisveitingar 

Stillið  
leyfisbeiðnum  

í hóf  
-skólaganga  

nemenda  
er  

forgangsmál 
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Um þessar mundir er unnið hörðum höndum við að innrétta nýtt og 
glæsilegt nemendaeldhús fyrir Garðaskóla.   Ljóst er þó að mötuneytið 
verður ekki tilbúið í skólabyrjun og eru nemendur og forráðamenn beðnir 
um að sýna aðstæðum skilning.  Skólinn mun því til að byrja með bjóða 
upp á svipað framboð á matvöru og verið hefur undanfarin ár en hvatt er 
til þess að nemendur hafi fyrsta kastið með sér nesti.  Mötuneytið tekur 
síðan til starfa í september eða október.   Þá mun nýtt framboð á matvöru 
verða kynnt jafnframt því sem öllum nemendum verður boðið að nýta sér 
kosti Skólakortsins (matarkort) til að greiða fyrir mat í mötuneyti skólans. 
 
Stefnt er að því að í mötuneytinu verði boðið upp á hollan, næringarríkan 
og undirstöðugóðan mat.  Skólinn mun vinna nýjan matseðil í samráði við 
fyrirtækið Matarlyst.  Bæði verður um heitan mat og ýmiss konar kalda 
rétti að ræða.  Í vali á matvöru verða unglingarnir hafðir með í ráðum. 
 
Skólinn hefur notið stuðnings bakhóps foreldra sem áhuga hafa á matar-
málum nemenda og er þeim foreldrum færðar hjartans þakkir fyrir ár-
angursríkan stuðning. 
 
Ekki þarf að fjölyrða um hversu mikið framfaraspor þetta er og er bæjar-
yfirvöldum færðar þakkir fyrir stórhuginn. 

Á síðastliðnum vetri var gerð tilraun með notkun Skólakortsins og urðu 7. 
bekkingar fyrir valinu sem notendur.  Tilraunin gekk vel og verið er að 
skoða þá hnökra sem fram komu sem einkum tengjast tæknibúnaði innan-
húss (hraða á afgreiðslu)  og á upplýsingagjöf til notenda. 
 
Að endurbótum loknum verður öllum nemendum skólans gefinn kostur á 
að nýta Skólakortið, en það er í raun innanhúss “debetkort.”   Nemendur/
foreldrar leggja tiltekna upphæð að eigin vali inn á reikning í gegnum 
heimabanka sinn á Netinu.  Starfsmenn skólans færa fjárhæðina umhendis 
inn á kortareikning nemandans.   Nemandinn notar kortið sem greiðslu-
miðil í mötuneyti skólans og hann og foreldrar fá reglulega sent yfirlit um 

stöðu og hvaða vörur hafa verið keyptar með kortinu. 
 
Stefnt er að því að foreldrar geti greitt inn á forpantaðar heitar mál-
tíðir með því að leggja inn á Skólakortið. 
  
Mikið öryggisatriði er að á hverju korti er ljósmynd af eiganda og sú 
mynd kemur einnig upp á skjá afgreiðslufólks.  Ef kort týnist er um-
svifalaust hægt að loka því.  Nemendur fá kortið endurgjaldslaust, 
en þurfa að greiða 500 krónur ef þeir glata korti og fá nýtt kort. 

Nýtt mötuneyti í Garðaskóla 

Skólakortið – hvað er það? 
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Á undanförnum árum hafa fjölmargir starfsmenn Garðaskóla 
kynnt sér samskiptaaðferðir kenndar við “Uppbyggingu” 
eða ,,Restitution.” Þessum aðferðum er lýst gaumgæfilega í 
bæklingnum “Samskipti og skólaandi” sem er að finna aftast í 
Handbók nemenda sem allir nemendur fá endurgjaldslaust.    
Jafnframt er nemendum og foreldrum afhentur bæklingurinn á 
fyrsta foreldrafundi vetrarins.    Bæklinginn er einnig að finna á 
heimasíðu skólans gardaskoli.is. 
 
Í stuttu máli eru þessar aðferðir fyrst og fremst leiðbeiningar 
um samtalstækni sem leiðir nemandann að því að líta í eigin 
barm og taka ábyrgð á hegðun sinni með aukinni sjálfsstjórn.  
Hugmyndafræðin er að enginn geti breytt eigin hegðun nema 
viðkomandi einstaklingur.  Til þess þarf hann að þekkja eigin 
þarfir og hvenær hegðun verður óæskileg og skaðar við-
komandi og aðra.   Stefnan er að leysa sem greiðast úr samski-
ptavanda og vinna þann sem hefur misst stjórn á eigin hegðun 
til sjálfsábyrgðar og sjálfsstjórnunar. 
 
Ofangreint breytir því ekki að skólinn setur fram skýr mörk um 
æskilega og óæskilega hegðun og skilgreinir rækilega tiltekin 
mörk eða marklínur sem settar eru.  Þegar nemandi fer alvar-
lega út fyrir marklínur og brýtur ófrávíkjanlegar reglur eru 
fyrirfram þekkt viðurlög sem taka þegar gildi.   Slíkar reglur 
köllum við öryggisreglur og frá þeim er greint í 
bæklingnum ,,Samskipti og skólaandi.” 
 
Nemendur og foreldrar eru hvattir til að kynna sér þetta efni 
sem best. 

Skólalykill –Samskipti og skólaandi 
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Nú á haustdögum verða foreldrar áþreifanlega varir við að 
Garðaskóli er að taka í notkun nýtt skólaskráningarforrit:  Me-
Mentor.is.  Þeir sem eiga yngri börn hafa þegar fengið smjör-
þefinn af  forritinu, en það var tekið í notkun í öðrum grunn-
skólum og einnig leikskólum bæjarins í fyrra. 
 
Ýmsar nýjungar og greiðari leiðir í upplýsingagjöf til nemenda 
og foreldra eru helstu kostir nýja forritsins sem verður 
aðgengilegt foreldrum á Netinu. Fljótlega fá foreldrar ná-
kvæmari upplýsingar um notkun forritsins ásamt lykilorðum 
og leiðbeiningum. 
 
Væntum við í Garðaskóla þess að þetta auki enn á jákvæð og 
árangursrík samskipti og upplýsingastreymi á milli skólans og 
heimilanna.   

Garðaskóli hefur notkun á Mentor.is 



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

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

Skrifstofa skólans er opin frá kl. 7.45-16.00. Skólaritarar: Anna María Bjarnadóttir og Soffía Jacobsen, 
fulltrúi skólastjóra 

 

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

Forstöðumaður Garðalundar: Gunnar Richardson. gunnarrich@gardabaer.is 
 

Deildarstjórar: 

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: Erna Björk Hjaltadóttir.   erna@gardaskoli.is 
 

Félagsmiðstöðin Garðalundur og Garðaskóli deila húsnæði og starfa saman að félagsmálum nemenda.  
Að öllu jöfnu gilda sömu reglur um starfsemi Garðalundar og Garðaskóla. 
 
Skólasafn skólans er opið alla daga frá kl. 8.00-15.30.  Skólasafnkennari:  María Hrafnsdóttir. 
 
Hjúkrunarfræðingur skólans er Ása Sjöfn Lórensdóttir.  Skólalæknir er Ásmundur Jónasson. 
 
Skólasálfræðingar eru Trausti Valsson og Brynjólfur G. Brynjólfsson.  Þeir hafa aðsetur á skólaskrifstofu 
Garðabæjar, sími 525 8500. Sálfræðingarnir hafa og aðstöðu til viðtala í Garðaskóla. 
 
Námsráðgjafi skólans er Ásta Gunnarsdóttir astag@gardaskoli.is  er 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 - 
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Haustið 2006 verður Garðaskóli 40 ára.  Fyrirhugað er að halda upp á afmælið með ýmsum hætti og 
meðal annars er stefnt að útgáfu afmælisblaðs og mynddisks með efni úr sögu og starfi skólans í máli 
og myndum. Nú er leitað til eldri nemenda skólans um efni, ljósmyndir, frásögur, skemmtilegar 
minningar eða hvaðeina sem fólki dettur í hug.  Þeir sem eiga slíkt í fórum sínum eru beðnir um að 
hafa samband við skólastjóra í netfangi ragnar@gardaskoli.is   Allar ljósmyndir verða endursendar 
eftir skönnun. 

Handbók nemenda 
Í haust fá allir nemendur skólans án endurgjalds Handbók nemenda sem er hugsuð til að auðvelda 
skipulagningu á námi nemenda og vera eitt form á samskiptum kennara, nemenda og foreldra 
þeirra. Fremst í Handbókinni er ýmiss handhægur fróðleikur. Þá eru opnur með dagbók fyrir hverja 
viku skólaársins. Aftast er síðan bundinn bæklingurinn Samskipti og skólaandi. 
 
Mikilvægt er að Handbókin sé notuð, en ætlast er til að bæði foreldrar og umsjónarkennari skoði 
færslur í Handbókina vikulega og kvitti fyrir í hvert sinn. 

Garðaskóli 40 ára haustið 2006 
Hverjir eiga gamlar myndir og gögn úr skólastarfinu? 

bls.  7 

 

Foreldrafélag Garðaskóla 
 
 

Framhaldsaðalfundur Foreldrafélagsins verður haldinn  
fimmtudaginn 15. september kl. 20 í stofu 301/302 

 
 

Dagskrá: 

 

1. Skýrsla aðalfundar frá maí 2005 

2. Ný lög foreldrafélags lögð fram til kynningar,  

umræðu og samþykktar 

3. Kosning þriggja stjórnarmanna 

4. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga 

5. Önnur mál  

Foreldrar eru hvattir til að mæta og sýna samstöðu 
 um endurvakningu Foreldrafélagsins okkar 

 

Stjórnin. 



Í Garðaskóla skiptast nemendur í bekkjardeildir í 8. bekk, en í eru í 
mismunandi námshópum í 9. og 10. bekk.  Engu að síður tilheyra 
allir nemendur tilteknum umsjónarbekk sem umsjónarkennari sér 
um.   

Umsjónarkennarinn er ávallt fyrsti tengiliður heimilanna við 
skólann.  Umsjónarkennarinn heldur utan um upplýsingar um 
nemandann og hittir hann reglulega í hópi annarra nemenda 
(umsjónartími vikulega), einslega og með forráðamönnum.  
Nemendur eiga að eiga mjög greiðan aðgang að umsjónar-
kennurum.    

 

Nýtt foreldrafélag hefur sett á verkefnaskrá sýna að að efla sam-
veru nemenda og foreldra á vettvangi skólans.  Meðal annars hefur 
félagið lagt til að hver bekkjardeild skipuleggi einhvers konar við-
burð sem kallar á samveru að minnsta kosti einu sinni á hvorri 
önn.  Þar er reiknað með þátttöku allra foreldra, umsjónarkennara 

Dagana 10.-17. september er von á 20 dönskum 10. bekkjar 
nemendum frá Esbjerg í Danmörku.   

Jafnaldrar þeirra hér í Garðaskóla munu hýsa þá og kynna þeim 
landið og skólann okkar.   

Ef vel tekst til munu íslensku gestgjafarnir sækja Esbjerg heim 
síðar á skólaárinu. 

Umsjónarkennarinn – mikilvægi tengiliðurinn 

Danskir nemendur í heimsókn 

Lestrarpróf í 9. bekk 

Á haustdögum verður staðlað lestrarpróf (GRP-14) lagt fyrir alla 
nemendur í 9. bekk.  Tilgangurinn er að fá yfirlit yfir stöðu læsis og 
greina hvort enn leynist lestrarerfiðleikar eða dyslexía hjá nemendum. 
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Í fyrravetur gaf Garðaskóli út fjórblöðung þar sem fjallað er á einfaldan hátt um 
mataræði, nám og mikilvægi þess að hafa starfsorku. Í Garðaskóla viljum við 
beita okkur fyrir því að nemendur læri um holla lífshætti, skynsamlegar matar- 
og svefnvenjur auk gildi hreyfingar og líkamsræktar. Það er margt sem glepur á 
unglingsárum og framboð afþreyingar meira en nóg. Þess vegna er best að læra 
sem fyrst að velja og hafna og ná tökum á skipulagningu tíma og að menn 
gleymi ekki að rækta líkama og sál.    
 
Unglingur sem missir tök á lífsháttum sínum, vakir of lengi, borðar óreglulega, 
hreyfir sig lítið og eyðir miklum tíma í sjónvarp og tölvur nær ekki að hvíla sig 
og skipulagning náms getur farið úrskeiðis.  Það líður engum vel sem er 
syfjaður, þreyttur og vannærður og nám við slíkar aðstæður heppnast ekki vel. 
 
Í Garðaskóla leiðbeina kennarar nemendum um námstækni og námsráðgjafi 
skólans er til staðar alla daga vikunnar. Unglingar sem lenda í vítahring svefn-
leysis og vanlíðunar fara að missa úr skóla vegna slappleika og skrópa.  Slíkt 
brýtur niður sjálfsmynd og leiðir til vanmats á eigin getu og missi sjálfstrausts. 
 
Nemendur skólans eru hvattir til að ná góðum svefni, hollri hreyfingu og góðu 
mataræði og ná því að stunda vel skipulagt skólanám til árangurs.   Hlutur for-
eldra í að aðstoða nemendur í þeirri viðleitni er mjög mikilvægur og í raun úrsl-
itaatriði. 
 
Blöðunginn ,,Heilsan í fyrirrúmi í Garðaskóla” má má nálgast á skrifstofu 
skólans. 
 

Á undanförnum árum hefur Garðaskóli tekið þátt í samvinnu við ýmis 
Evrópulönd innan menntaáætlunar Evrópusambandsins (Sókrates). Verkefnið 
er kennt við heimspekinginn Comenius og nú vinnur Garðaskóli með skóla-
mönnum í Þýskalandi, í Finnlandi og á Ítalíu. Starfsmenn hafa skipst á heim-
sóknum og nemendur hafa unnið samstarfsverkefni um ýmis svið eða þemu.  
Verkin hafa í þrígang verið gefin út í bókum.   
 
Þá hafa smærri hópar nemenda haldið til Teningen í suðurhluta Þýskalands 
og starfað þar í skamman tíma á leikskólum og við umönnunarstörf. Á sama 
hátt hafa þýskir nemendur sótt Ísland heim. 
 

Hollir lífshættir 
Ástundun, heilsa, svefn og næring 

Evrópusamstarf – COMENIUS 
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Vetrardagskrá félagsstarfsins í Garðalundi hefst miðvikudaginn 
7. september með opnu húsi. Félagsstarfið er ætlað nemendum 
Garðaskóla í 8. til 10. bekk. Opið verður á mánudögum og 
miðvikudögum frá kl. 19 til 22. Einnig er opið í smiðjur og 
aðra dagskrá á föstudögum frá kl. 19 til 22.30.  
 
Dansleikir verða á u.þ.b. fimm vikna fresti og oftast á föstu-
dögum. Opnunardansleikur fyrir nemendur verður föstu-
daginn 16. september og stendur frá kl. 20.30 til 24. Hljóm-
sveitin Írafár heldur upp stuðinu.  
 
Aðrir stærri viðburðir í félagslífi eru; Þátttaka nemendaráðs á 
Landsmóti Samfés, samtaka félagsmiðstöðva, Afmælisdagur 
skólans og Gagn og gaman dagar. Stílkeppni félagsmiðstöðva, 
Söngkeppni, Samfésball, árshátíð o.fl. 
 
Félagsmálafræði er í boði sem valgrein fyrir nemendur í 9. og 
10. bekk. Enn er hægt að bæta við nemendum í 10. bekk. Tveir 
hópar verða í vetur með um 20 nemendur samtals. Nemendur 
félagsmálafræðinnar koma að miklu leyti til með að skipu-
leggja félagslíf vetrarins, fá fræðslu sem viðkemur félags-
málum og undirbúa og framkvæma ýmis verkefni og viðburði.  
 
Smiðju-, klúbba- og námskeiðahald hefst fljótlega í skóla-
byrjun. Lögð verður áhersla á leiklist, stuttmyndagerð, hljóm-
sveitastarf, tómstundir tengdar og list- og verkgreinum, og 
skíðahópar taka til starfa eftir áramót.  Nánari upplýsingar um 
dagskrána og fréttir má nálgast á nýrri heimasíðu Garðalundar 
www. gardalundur.is í byrjun september. 
 
Sími félagsmiðstöðvar er 590 2575 og sími forstöðumanns er 
590 2570. 

Félagsmiðstöðin Garðalundur 
-félagslíf  nemenda Garðaskóla- 

Opið hús  
Garðalundar  

hefst  
7. september.  
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Námsráðgjafi í Garðaskóla vinnur ásamt öðrum starfsmönnum skólans  
að ýmsum velferðarmálum er tengjast námi,  

líðan og framtíðaráformum nemenda. 
Námsráðgjafi vinnur 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 m/eða stuðning vegna vanda er snertir nám 
eða líðan nemenda og greiðan aðgang að viðeigandi sérfræðiaðstoð þegar 
við á.  Námsráðgjafi er bundinn þagnarskyldu um einkamál nemenda. 

 

• Að veita ráðgjöf og leiðsögn um vinnubrögð í námi. 
 

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

• Að stýra og halda utan um jafningjastarf í skólanum. 
 

•  Að taka þátt í fyrirbyggjandi starfi í samstarfi við starfsmenn skólans og 
félagsmiðstöðvar svo sem forvörnum vegna vímuefna, eineltis,  
ofbeldis o.fl. 

 
Mikilvægt er að nemandinn sé virkur aðili í ráðgjöfinni  

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

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

Forráðamenn geta leitað beint til námsráðgjafa. 
 

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

 
Ásta Gunnarsdóttir námsráðgjafi. 

 

Allir nemendur skólans 
geta leitað til námsráðgjafa 



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Skólapóstur 
Umsjónarkennarar senda vikulega með tölvupósti upplýsingar um ástundun nemenda til þeirra 
forráðamanna sem eru á póstlista. 

 

Ýmis bréf og tilkynningar eru sendar til forráðamanna sem eru á póstlista.  Kennarar geta einnig 
sent tilkynningar eða bréf til aðstandenda hópa eða umsjónarbekkja. 

 

Samstarf skóla og heimila: 
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Fréttabréf Garðaskóla 2. tbl. 29. árg.ágúst 2005 

Fréttabréfinu er dreift til allra nemenda skólans og er ætlað þeim og forráðamönnum þeirra. 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður:Ragnar Gíslason skólastjóri. 

Umbrot og hönnun: Soffía Jacobsen, ritari 

Upplag: 650 eintök. 

Heimasíða: http://www.gardaskoli.is 

Netfang: gardaskoli@gardaskoli.is 

Heimasíða skólans 
Á heimasíðu skólans eru ýmsar almennar upplýsingar um skólann, s.s. skólanámskrá, fréttabréf 
skólans, upplýsingar um starfsmenn skólans og stjórnendur.  Þá eru einnig upplýsingar um 
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 náms-
greinar. 

 

Heimasíða Garðalundar (www//gardalundur.is) inniheldur upplýsingar úr félagslífi nemenda 
við skólann. 

 

Fjölskylduvefur 

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

 

Foreldrafundir 

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

 

Foreldradagar 
Fyrirfram boðuð viðtöl við foreldra eru tvisvar á ári 

 

Bekkjar- og skemmtikvöld 
Hér að framan eru ótaldar samkomur og fundir sem foreldrum er boðið að sækja.  Ætíð er fram-
boð af slíku.  Foreldrar hvers árgangs er boðið til skemmti – og kynningarfunda á haustönn og 
síðan er það nokkuð undir virkni og frumkvæði bekkjarfulltrúa hvort og hvernig bekkjar-
kvöldum er háttað. 
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Garðaskóli verður 40 ára næstkomandi nóvember. Hug-
myndin er að minnast þess með ýmsum hætti. Af því tilefni 
leitum við til íbúa Garðabæjar og fyrrum nemenda skólans 
um skemmtileg gögn sem tengjast sögu skólans. Gömul 
bekkjarblöð, ljósmyndir, frásagnir eða annað markvert er 
vel þegið. 
 
Vinsamlega hafið samband við skrifstofu skólans, skólastjóra 
eða aðstoðarskólastjóra.  

40 ára afmælisár Garðaskóla 

Nemendaráð 1990 - 1991. Þekkið þið þessa? 

Gengið frá gamla húsnæðinu í Lyngási 

Meðal efnis í 
blaðinu:  

 

1.tbl. 30. árg. 
febrúar 2006 

Fréttabréf 
Garðaskóla 

Frá skólastjóra 

Foreldrastarf  

Loksins finna menn 

Garðaskóla 

 

Glæsilegt mötuneyti 

Frágangur lóðar 

Pistill skólastjóra 

Glerlist 

Námsráðgjöf 

Alþjóðlegt samstarf 

Comenius 

Garðalundur 

Hvert á að leita? 

Skemmtilegir  

viðburðir  

 

Svipmyndir frá 
liðnum árum  

 

Lok vorannar  

Skóladagatal 
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Fréttabréfinu er dreift til allra nemenda skólans og  

er ætlað þeim og forráðamönnum þeirra. 
 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Ragnar Gíslason skólastjóri. 
 

Umbrot og hönnun: Soffía Jacobsen, ritari 
 

Upplag: 650 eintök. 
 

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

Garðaskóli 40 ára - Litið til framtíðar 
Það er við hæfi í byrjun 40 ára afmælisárs skólans að líta til framtíðar í ljósi 
sögunnar. Garðaskóli hefur nú þjónað bæjarbúum í tæp 40 ár og hiklaust má segja 
að skólinn hafi markað sérstöðu í starfi unglingaskóla á Íslandi. Kemur þar margt til: 
Hraðaskipting og ferðakerfi, nám á framhaldsskólastigi, skýr verkaskipting 
stjórnunar, öflug námsráðgjöf, fagstjórn og deildarstjórn, samstarf og sambýli við 
einu félagsmiðstöð bæjarins og ör tölvu – og tækniþróun. Þá hefur skólinn það orð á 
sér að til hans hafa að jafnaði valist einkar hæfir og vel menntaðir kennarar og í 
öðrum störfum hefur verið valinn maður í hverju rúmi.  
 
Húsnæði skólans var á sínum tíma með því framsæknasta sem þekktist hér á landi og 
hingað flykktust gestir til að skoða nýtísku stofur til náttúrufræðikennslu svo dæmi sé 
tekið. 
 
Síðustu 3-4 ár hafa markast af mikilli fjölgun nemenda en í haust hvarf 7. bekkurinn 
úr skólanum. Óneitanlega breyttist skólabragur við fækkun nemenda og til hins betra 
þótt söknuður sé af því að hafa ekki yngstu nemendur okkar hér. Á næsta ári verður 
nemendafjöldi í sögulegu lágmarki og gerist það á sama tíma og endurskoðun skóla-
stefnu Garðabæjar fer fram. Skólastjóri og starfsmenn Garðaskóla hafa sett fram hug-
myndir um æskilegar breytingar á starfsháttum Garðaskóla og hluti af því tengist 
nauðsynlegri endurskoðun á húsnæði skólans. Þrengsli í skólanum hafa fram að 
þessu hamlað róttækum möguleikum til breytinga. Mikill áhugi er á því að skólanum 
verði gert kleift að opna glæsilegt upplýsingaver á miðrými á efri hæð aðalbyggingar 
þar sem nú eru stúkaðar af gluggalausar kennslustofur. Þangað verði núverandi 
skólasafn flutt og það tengt opnum tölvu- og námsverum þar sem nemendur gætu 
bæði sótt sem einstaklingar eða í skipulögðum minni hópum með leiðsögn kennara. Í 
upplýsingaveri þarf að vera vinnuaðstaða til heimanáms og eigin vinnu nemenda. 
Með því að nýta þetta dýrmæta húsnæði gæti skólinn opnast og aðstæður orðið betri 
til að sinna einstaklingsmiðuðu námi. 
 

Frá skólastjóra 
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Þá höfum við í Garðaskóla mikinn áhuga á að virkja enn betur öll hæfileika- og skynsvið 
nemenda en óneitanlega hamlar því skortur á tíma og aðstöðu til list- og verkgreinakennslu. Þar 
ræður miklu ósveigjanleg viðmiðunarstundaskrá og síaukin áhersla á námsgreinar þar sem boðið 
er upp á samræmd próf. Við í skólanum teljum að nemendur okkar margir þurfi nauðsynlega á 
því að halda að auka hlut starfs- og verknáms á síðustu tveimur árum grunnskólans. 
 
Skólastjóri hefur farið þess á leit við bæjaryfirvöld að skipaður verði starfshópur allra aðila sem 
koma að skólastarfinu. Hlutverk hópsins verði að setja fram tillögur um framtíðarskipan hús-
næðismála Garðaskóla bæði með tilliti til eðlilegs viðhalds og endurnýjunar á húsnæðinu og 
einnig til breytinga vegna breyttra starfshátta. Málið hefur verið í skoðun hjá skólanefnd og von-
andi stefnir í breytingar á húsnæði skólans í takti við breytt skólastarf. Þá megum við ekki láta 
skólahúsnæðið drabbast niður á sama tíma og reistar eru stórglæsilegar nýjar skólabyggingar, 
bæði hér í Garðabæ og í öðrum sveitarfélögum. 
 

Ragnar Gíslason, skólastjóri 
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Foreldrafélagið endurreist 
Veturinn 2005 hóf foreldraráð Garðaskóla, í samvinnu við skólastjórann Ragnar Gíslason, að reisa við 
foreldrafélagið, en það hafði ýmissa hluta vegna lognast út af. Með nýjum lögum, sem nú hafa verið 
samþykkt og starfað er eftir, hefur nýtt líf færst í foreldrastarfið (sjá heimasíðu Garðaskóla: Skólinn/
Foreldrafélag). Sl. haust voru kosnir þrír fulltrúar foreldra úr hverjum umsjónarbekk til að leiða fé-
lagsstarf með nemendum og umsjónarkennara, en 525 nemendur eru í Garðaskóla og 26 umsjónar-
kennarar. Tókst það sem næst í öllum umsjónarbekkjum og er það vel. Það er mikilvægt að þetta 
takist, því fastar bekkjardeildir eru ekki í 9. og 10. bekk Garðaskóla, en áfangakerfi ráðandi. Stefnt er 
að því að jafnaði geti sami nemendakjarni haldist í umsjónarbekk öll þrjú árin sem nemendur stunda 
nám í Garðaskóla. Allt þetta er góður árangur og hlakka ég til þess að sjá dugandi og öflugt foreldra-
starf í Garðaskóla næstu árin. Margir umsjónarbekkir hafa komið saman og átt vel heppnuð bekkjar-
kvöld með foreldrum.  
 
Aukin löggæsla og eftirlitslaus partí 
Hinn 6. október var haldinn fjölmennur fundur með fulltrúum foreldra. Í lok hans var einróma sam-
þykkt áskorun til bæjarstjórnar Garðabæjar um að löggæsla verði aukin í bænum. Áskorunin kom 
fram í ljósi voveiflegra atburða í Bæjargili og óánægju Garðbæinga með skerta löggæslu, en hún er 
lítil eftir klukkan fimm á daginn og um helgar. Á fundinum var einnig rætt um útivistartíma og 
hvernig unnt væri að sporna við eftirlitslausum unglingapartíum, en Garðabær skorar því miður hátt 
á landsvísu.  
 
Stjórn foreldrafélags Garðaskóla fékk fund með bæjarstjóra, sýslumanninum í Hafnarfirði, yfirlög-
reglu fíkniefnamála og varðstjóra í Garðabæ. Þar var farið vandlega yfir málin og sjónarmið foreldra 
sett fram. Margt jákvætt hefur gerst eins og sést í skýrslu lögreglu á vef Garðabæjar, s.s. fækkun 
þjófnaða og eignarspjalla. Einnig má sjá að hald hefur verið lagt á aukið magn fíkniefna undanfarið 
ár. Það kemur í kjölfar aukinnar starfsemi fíkniefnadeildar. Á næstunni mun sýslumannsembættið 
festa kaup á fullkomnari lögreglubifreiðum; gerir það lögregluna enn hreyfanlegri og skilvirkari.  
Ákveðið var nánara samstarf foreldrafélagsins og varðstjóra í Garðabæ. 

-Nýtt líf  hefur færst í foreldrastarf í Garðaskóla- 
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Neyðarfundur í samstarfi við forvarnarnefnd  
Í kjölfar þess að fyrirtækið ,,Ráðgjöf og greining” sendi frá sér skýrslu um stöðu mála í sambandi 
við reykingar og vímuefnanotkun grunnskólabarna í Garðabæ, ákvað stjórn foreldrafélagsins í 
samvinnu við forvarnarnefnd Garðabæjar og Gunnar Richardsson, forstöðumann Garðalundar, 
að kalla foreldra 10. bekkinga á neyðarfund. Farið var yfir niðurstöður rannsóknarinnar og rætt 
um úrræði. Rétt fyrir áramót sendi stjórn foreldrafélagsins hvatningu til allra foreldra í Garðask-
óla um að vera með börnunum og gæta þeirra sérstaklega yfir áramótin.  
 
Stjórn foreldrafélagsins og foreldraráð hafa ákveðið að vera í samstarfi við forvarnarnefnd um að 
hengja upp áróðursborða víða í Garðabæ í upphafi nýs árs.  
 
Að hugsa um barn 
Framundan er samstarf stjórna foreldrafélagsins og foreldraráðs um verkefnið ,,Að hugsa um 
barn”. Um er að ræða dúkku með gervigreind, ótrúlega mannlega. Slíkt verkefni krefst fjármagns, 
en ekki síst samvinnu foreldra og skóla. Börnin fá ekki aðeins að hafa raunveruleikabarn heila 
helgi, heldur geta þau lært að reikna út hvað kostar að fæða það og klæða, fengið kynfræðslu og 
rætt um ábyrgð uppalenda o.fl. Hér er gullið tækifæri að nýta sér nýjung í kennsluháttum. Vona 
ég að þetta verkefni verði gott veganesti til framtíðar. Börnin okkar eiga aðeins það besta skilið.  
 
 
 

Magnús Björn Björnsson,  
formaður foreldrafélags Garðaskóla 2005-2006 

 
Foreldrafélag:  

Magnús B. Björnsson, formaður 

Soffía Pálsdóttir, varaformaður 

Katrín Helgadóttir, ritari og tengiliður 10. bekkjar 

Brynjar Bragason, gjaldkeri og tengiliður 9. bekkjar 

Hrönn Sverrisdóttir, tengiliður 8. bekkjar 
 

 

 

Foreldraráð: 
Katrín Helgadóttir, formaður  

Anna Magnea Hreinsdóttir, varaformaður  

Rósa Jónsdóttir, ritari 

Anna Ingólfsdóttir, meðstjórnandi 

Jón Bæring Hauksson, meðstjórnandi  

Helena Guðmundsdóttir, meðstjórnandi 
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Það hafa vonandi sem flestir tekið eftir því að nú 
hefur Garðaskóli verið merktur nafni sínu með 
veglegum skiltum. 
 
Þetta er fagnaðarefni því borið hefur á því að 
menn hafi ekki fundið skólann eða félagsmið-
stöðina fyrr en eftir langa mæðu.  
 
Ræður þar eflaust að framhlið skólans er hvorki 
sýnileg frá Hafnarfjarðarveginum né Vífilsstaða-
vegi. 

Loksins finna menn Garðaskóla! 

Bæjarstjórn hefur ákveðið að gengið verði endanlega frá vesturlóð Garðaskóla sem um langa hríð 
hefur gegnt hlutverki ómalbikaðs bílastæðis. Hér að ofan er uppdráttur af lóðinni, en þar er gert 
ráð fyrir göngustíg umhverfis skólann, biðtorgi fyrir nemendur við hringtorg sem mun nýtast 
þegar foreldrar aka nemendum í skólann og fyrir rútur í vettvangsferðum. 

 

Ekki er vitað hvað verður um þá sem notað hafa þetta stæði fyrir skiptistöð þeirra sem starfa við 
flugrekstur og fleira á Keflavíkurflugvelli! 

Endanlegur frágangur lóðar Garðaskóla 
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-Skólakortið virkt fyrir alla nemendur 

Það er ánægjulegt að tilkynna að frá og með áramótum hefur nýtt og glæsilegt mötuneyti nemenda 
verið tekið í notkun. Nemendum gefst daglega færi á að kaupa heita máltíð ásamt öðru sem boðið 
verður upp á í mötuneytinu. Þegar frá fyrsta degi hefur verið lagt kapp á að nemendum bjóðist hollur 
og góður matur sem fellur að matarsmekk flestra. Heiti maturinn kemur frá fyrirtækinu ,,Matarlyst” 
en einnig verður boðið upp á ýmsa smárétti sem matreiddir verða í eldhúsinu. Hver heit máltíð kostar 
335 krónur. 
 
Ekki verður boðið upp á áskrift til að byrja með enda vorið hugsað sem reynslutími. 
 

Skólakortið 
Þá er nemendum öllum og foreldrum þeirra loks gert kleift að nýta sér kosti ,,Skólakortsins” þegar 
verslað er við mötuneytið. Fyrirkomulagið er einfalt: Foreldrar millifæra í heimabanka sínum upphæð 
að eigin vali inn á reikning skólans. Skólinn færir fjárhæðina á viðkomandi Skólakort. Nemandinn 
notar síðan kortið eins og hvert annað debetkort í mötuneytinu. Öll viðskipti eru skráð og bæði 
nemendur og foreldrar geta flett upp notkun í gegnum Netið. Þeir sem ekki nota heimabanka geta 
greitt inn á reikning á skrifstofu skólans. 
 
Nánari upplýsingar verður að finna í heimsendum gögnum og á heimasíðu  
Garðaskóla gardaskoli.is. 

Glæsilegt mötuneyti tekið í notkun 
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Heimanám – tilefni til umræðu? 
Hér á landi er hefð fyrir því að nemendum í grunnskólum sé sett fyrir vinna heima fyrir, 
jafnvel daglega. Margir skólar hafa að vísu mótað þá stefnu að setja ekki fyrir heimanám 
um helgar; sumir skólar hafa boðið upp á aðstoð við heimanám í skólanum og þeirra á 
meðal er Garðaskóli. Frá foreldrum berast misvísandi skilaboð um þetta efni því í þeirra 
hópi eru bæði foreldrar sem hafa áhyggjur af of litlu heimanámi á meðan aðrir kvarta 
undan miklu álagi. Umræður á meðal íbúa á nýafstöðnu skólaþingi bæjarins endur-
spegluðu vel þessi mismunandi viðhorf til heimanáms. 
 
Skólastjóri telur að með lengingu á þeim tíma sem varið er til grunnskólanáms þurfi að 
skoða tilgang og eðli heimanáms. Með lengingunni hefur tími nemenda til annarra við-
fangsefna styst og einnig hefur framboð á hvers kyns tómstundum og íþróttum aukist.   
Ef aukinni afþreyingu (Netinu, tölvuspjalli, tölvuleikjum og sjónvarpi) er bætt við þá er 
ljóst að tími nemenda til slökunar, næringar og svefns hefur minnkað. Við í skólanum 
finnum að margir nemendur eiga í síauknum mæli erfitt með að skipuleggja tíma sinn 
og margt gefur eftir, meðal annars vandað heimanám. 
 

 Auðvitað telur skólastjóri að heimanám eigi að hafa forgang, en til hvers er 
 heimanámið? 

 1 – Heimanám er til að ljúka óunnum verkefnum í skólanum. 

 2 – Heimanám felst í að vinna verkefni sem festa námsatriði betur í minni. 

 3 – Heimanám er til að undirbúa efni kennslustundar s.s. með lestri kafla náms 
        bókar. 

 4. – Heimanám er til að temja nemendum sjálfstæði og sjálfsaga í vinnu. 

 5 – Síðast, en ekki síst, gefur heimanám foreldrum tækifæri til að fylgjast með  
       námi unglinganna og styðja þá eftir megni. 

 

Spurningin er því kannski ekki hvort heimanám eigi að vera, heldur hvernig því verði 
best hagað? 

Pistill skólastjóra 
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Skólastjóri telur að heimanám eigi að vera við lýði. Einkum vegna þess að með því eru foreldrar nær 
þeim viðfangsefnum sem börn þeirra glíma við í skólanum. Á hinn bóginn telur skólastjóri eðlilegt 
að nemendur fái tækifæri til að ljúka sem mestu af vinnu sinni í skólanum, helst undir leiðsögn 
kennara. Vel mætti hugsa sér að á stundaskrá hvers nemenda væri tími sem ætlaður væri til að ljúka 
verkum og vinna viðbótarverkefni. Nemendur lykju þessu á skólatíma en fengju það verkefni að 
sýna foreldrum sínum vinnu sína sem þeir hafa lokið í skólanum. Nemendur gætu þá notið betri 
frítíma og hvíldar og kæmu örugglega undirbúnir í skólann daginn eftir. Flestir hafa einhvern tí-
mann upplifað þá einkar slæmu tilfinningu sem fylgir því að hafa ekki lokið tilskilinni heimavinnu í 
skóla. 
 
Í Garðaskóla hefur á annan áratug verið boðið upp á aðstoð við heimanám eftir hefðbundinn skóla-
tíma. Einnig hafa nemendur margir nýtt sér eyður í stundaskrá til að vinna að verkefnum heima-
náms.Vegna niðurskurðar á fjárveitingum varð skólinn á síðastliðnu ári að skera niður hluta af þeim 
tímum sem varið var til aðstoðar við heimanám. Vonandi verður skólanum gert kleift að auka á ný 
gæði þeirrar þjónustu og koma þannig til móts við betri nýtingu á tíma nemenda innan sem utan 
skólans. 
 

Reglulega pistla skólastjóra má finna neðst á heimasíðu Garðaskóla www.gardaskoli.is 
 

Með skólakveðju 

Ragnar Gíslason, skólastjóri 

ragnar@gardaskoli.is 

Síðastliðið vor festi skólinn kaup á forláta glerbræðsluofni. Í framhaldi af því var nemendum í 9. og 
10. bekk boðið að velja sér glerlist sem valgrein.  
 
Áhuginn og árangurinn hefur ekki látið á sér standa og hvert dýrindis 
glerverkið hefur litið dagsins ljós í fimum og listrænum höndum 
nemenda okkar.  
 
Vonandi tala þessar myndir sínu máli: 

Glerlist í Garðaskóla 
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Nú er vorönnin hafin og margir 10. bekkingar farnir að huga að því hvað tekur við hjá 
þeim þegar grunnskólanámi lýkur í vor. Að mörgu er að hyggja við skólalokin. Hlut-
verk námsráðgjafa í Garðaskóla snýr m.a. að ráðgjöf við náms- og starfsval nemenda 
þegar grunnskólagöngu lýkur. 
 
Það skiptir miklu máli að nemendur séu sem best undirbúnir undir skólaskiptin. Þeim 
mun betri sem undirbúningurinn er þeim mun líklegra er að unglingurinn finni sér 
nám eða starf sem hæfir hans styrkleikum, áhuga og getu. Það minnkar hættuna á því 
að nemandinn flosni síðar upp úr námi og/eða gefist upp á því sem hann hefur valið 
sér.  
 
Í 10. bekk er lögð áhersla á að nemendur efli og þroski þekkingu á sjálfum sér s.s. við-
horfum, áhuga, hæfileikum, getu og væntingum, námsleiðum og störfum til að auð-
velda þeim ákvörðun um nám eða starf að loknum grunnskóla. Skipulagður undir-
búningur fer að hluta til fram í námsgreininni lífsleikni þar sem námsráðgjafi kemur í 
kennslustundir.  
 
Það felst m.a. í:  

- könnun og greiningu á áhugasviði og mati á styrkleikum og veikleikum 
einstaklinga með tilliti til náms- og starfa. 

- miðlun upplýsinga um möguleika og framboð á námi og störfum. 
- skipulagningu og heimsóknum í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Nemendur taka áhugasviðskönnun í janúar og koma síðan til námsráðgjafa í túlkun á 
niðurstöðum hennar. Þar er áhersla lögð á að kynnast hugmyndum um ólíkar starfs-
mannagerðir s.s. hvort það hentar okkur að vinna ein eða í félagsskap annarra, við 
hugmyndir eða áþreifanleg viðfangsefni, í regluföstu umhverfi eða skapandi o.sfv. Á-
hugakannanir meta áhuga tengdan námi og störfum og geta gefið vísbendingar um í 
hvaða námi eða störfum einstaklingar verði ánægðir. Mikilvægt er að hafa í huga að 
það þarf að skoða fleiri þætti eins og viðhorf, getu og hæfileika. 

 

Ekki er endanlega komið í ljós hvernig fyrirkomulagið verður á skólaheimsóknum á 
vorönn en einhverjir framhaldsskólar verða með opið hús þar sem nemendur geta ás-
amt forráðamönnum skoðað skólana. Skipulagðar skólaheimsóknir verða auglýstar í 
skólanum og eru nemendur beðnir að fylgjast vel með á auglýsingatöflu 10. bekkinga. 
Nemendur eru beðnir að skrá sig sem fyrst hjá námsráðgjafa eða á skrifstofu í þá skóla 
sem þeir hyggjast skoða. Miðað er við að nemendur velji sér ekki fleiri en þrjá skóla til 
að skoða að undanskildum Verslunarskóla Íslands og Fjölbrautaskóla Garðabæjar.  

 

Einn námsráðgjafi hefur verið starfandi í Garðaskóla það sem af er vetri en Brynhildur 
Sigurðardóttir kennari hefur verður námsráðgjafa til aðstoðar frá 1. febrúar. Starf 
hennar mun m.a. snúa að skólaheimsóknum og skipulagi þeirra. 

 

Allir nemendur eru velkomnir til námsráðgjafa. Foreldrum og forráðamönnum er 
einnig velkomið að hafa samband. 

Bestu kveðjur, Ásta Gunnarsdóttir  

náms- og starfsráðgjafi. 

Námsráðgjöf Garðaskóla – 10. bekkur 
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Á nýjum tímum fer alþjóðlegt samstarf grunnskóla í vöxt. Garðaskóli hefur um árabil tekið þátt í slíku og 
um þessar mundir er skólinn í formlegu samstarfi við þrjá Evrópuskóla um verkefni sem ber enska heitið: 
,,We live in one World – We have to protect it. ,,Efnt var til samkeppni um ljóð og myndverk tengd þessu 
stefi og út er komin bók með efni frá nemendum landanna fjögurra: Íslands (Garðaskóli), Þýskalands 
(Teningen), Finnlands (Lahti) og Ítalíu (Bari). Auk þess eru í bæklingnum verkefni frá kínverskum skóla 
(Tianjin) sem tekur þátt í verkefninu sem gestur. 
 
Um 20 nemendur 10. bekkjar Garðaskóla heimsóttu í nóvember Esbjerg í Danmörku og endurguldu heim-
sókn Dananna frá því í haust. 
 
Þá hafa á árinu sem var að líða 10 starfsmenn Garðaskóla heimsótt Minneapolis í Bandaríkjunum og sótt 
þar námskeið í Uppbyggingu (Restitution) auk þess að heimsækja þar nokkra unglingaskóla (Middle- og 
High school). Þrír kennarar skólans sóttu í ársbyrjun alþjóðlega sýningu og ráðstefnu í London um tölvur í 
skólastarfi. 

Alþjóðlegt samstarf 

Sókrates, samstarfsáætlun Evrópusambandsins í menntamálum var 
hrundið af stað árið 1995 með þátttöku allra landa Evrópusam-
bandsins auk Íslands, Noregs og Liechtenstein. Comenius snýr að leik-, 
grunn-, og framhaldsskólastiginu og miðar að þátttöku allra þeirra er 
að skólamenntun koma. Comeniusarþáttur Sókratesar er nefndur eftir 
tékkneska guðfræðingnum, heimspekingnum og uppeldisfrömuðinum 
Johanni Amos Comenius (1592-1670). Hann var sannfærður um að 
með menntun gæti maðurinn nýtt hæfileika sína til fulls. 

Garðaskóli hefur frá upphafi tekið þátt í Comeniusarsamstarfi sem 
hófst fyrir 10 árum. Alþjóðaskrifstofa Háskóla Íslands hefur umsjón 
með verkefninu, sem snýst um samstarf og samvinnu milli skóla í 
Evrópu. Verkefnin eru styrkt af Evrópuráðinu. 

Í tengslum við þessi verkefni hafa verið nemenda- og kennarasam-
skipti, sem fólgin eru í heimsóknum í skóla erlendis. Í vetur eru sam-
starfsskólar Garðaskóla  frá Þýskalandi, Ítalíu og Finnlandi. 

Skólarnir hafa unnið ýmis sameiginleg verkefni og á þessu skólaári er 
unnið undir heitinu ,,Venjur og siðir” og er ætlunin að því ljúki með 
bókaútgáfu. Í tengslum við verkefnið í ár er ljóða- og myndasam-
keppni og eru það íslensku- og myndlistarkennarar sem hafa umsjón 
með þeim hluta. 

 

Þátttakendur í keppninni skiluðu verkum sínum 1. febrúar sl. Veitt eru 
peningaverðlaun í 1. – 3. sæti í hvorum flokki. 
 
Markmið með þátttöku skóla í samstarfsverkefni eins og Comenius er 
m.a. að styrkja tengslin milli Evrópuþjóða. Að auki er lögð áhersla á að 
nemendur og kennarar víkki sjóndeildarhring sinn og kynnist betur 
menningu og siðum annarra landa. 

Þátttaka Garðaskóla í Comenius 



Félagsstarf nemenda gekk ágætlega á haustönn. Gagn og gaman dagar tókust 
vel, afmæli skólans, dansleikjahald var vel heppnað og margir skemmtilegir 
atburðir litu dagsins ljós á opnu húsi s.s. stílkeppni, draugahús, stelpukvöld, 
popppunktur, tattúkeppni ofl.  
 
Nemendahópurinn sem hefur félagsmál sem valgrein og stendur að dags-
kránni er þetta árið að mestu skipað krökkum úr 9. bekk sem eru mjög vax-
andi í  þátttöku sinni og skipulagningu og frábærir liðsmenn. 
 
Framundan eru skemmtilegir tímar og mikil dagskrá. Nemendaráðið kom 
saman fyrir annarbyrjun og lagði línur að félagsmáladagatali fyrir vor-
önnina.  
 
Í janúar var haldið nýársball og söngkeppni sem vonandi leiðir okkur alla 
leið í úrslit söngkeppni Samfés. Í febrúar og byrjun mars ber hæst skíðaferðir 
skíðaklúbba, Samféshátíð, leikrit eða söngleik og í byrjun apríl árshátíð. Vor-
ferðir verða síðan á dagskrá í maí og lokahátíðir. Hægt er að fylgjast með 
dagskránni jafnóðum á heimasíðu félagsmálanna www.gardalundur.is og 
auðveldlega hægt að fara inn á síðuna á hlekk af síðu Garðaskóla. Á heima-
síðunni má finna viðburðadagatal fyrir vorið og sjá umfjöllun og myndir af 
skemmtunum ofl. Einnig er að finna ýmsan annan fróðleik á síðunni.  
 
Minna má á að opin hús eru á mánudögum og  miðvikudögum 19-22 og á 
föstudögum kl. 19 til 22. 30. Nemendur geta sóst eftir skemmtilegum verk-
efnum í félagsmiðstöð bæði á einstaklingsgrunni svo og í ýmsu hópastarfi. 
Okkar er að láta draumana rætast og aðstaða mjög góð til að vinna að 
ýmsum hugðarefnum. 
 
Í gangi er öflugt hljómsveitastarf og æfingatímum úthlutað  í samráði við 
stjórnendur, Hægt er að komast í stuttmyndagerð, flugmódelsmíði, tækni-
mannahóp, gerast diskótekari  fást við ýmsar tómstundir sem tengjast list og 
verkgreinum s.s. ullarþæfingu, leir, glerbræðslu o.fl. Svo eitthvað sé nefnt.  
Hvetjum við til þátttöku í skíða- og brettaklúbbum sem eru sniðnir fyrir 
mikinn fjölda.  
 
Sími félagsmiðstöðvar er 590 2575 og netfang gardalundur@gardalundur.is 

Félagsmiðstöðin Garðalundur 
-félagslíf  nemenda Garðaskóla- 
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Samkvæmt annarri grein grunnskólalaga skal leitast við að haga námi og starfi þannig að komið sé 
til móts við eðli og þarfir hvers og eins. Starfsmenn Garðaskóla hafa þetta markmið ofarlega í huga í 
sínu daglega starfi. 
 
Nemendum er uppálagt að sýna öðrum virðingu, tillitssemi og að temja sér heilbrigðan metnað fyrir 
námi sínu og lífi svo að sérhver einstaklingur fái notið sín á eigin forsendum. Þrátt fyrir fögur fyrir-
heit geta komið upp aðstæður sem óæskilegar teljast. Þá er mikilvægt að brugðist sé eins skjótt við 
og kostur er við lausn mála til að koma þeim í rétt horf á ný.   Best er að foreldrar/nemendur snúi 
sér fyrst til umsjónarkennara sem getur leitt mál áfram til fleiri þegar á þarf að halda. 
 
Hér að neðan er getið nokkurra atriða í þessu sambandi. Skólastjórnendur eru skólastjóri, aðstoðar-
skólastjóri og deildarstjórar hvers árgangs auk sérkennslustjóra. 
 

  Hvert á að leita? Aðrir sem koma að málinu. 
Einelti Umsjónarkennari, 

skólastjórnendur 
námsráðgjafar 

sálfræðingur 
eineltisteymi 

Hegðunar-
örðugleikar 

  

Umsjónarkennari, 
sérkennari 

skólastjórnendur 

námsráðgjafar 
sálfræðingur 

Námsörðug-
leikar 

umsjónarkennari 
sérkennari 

námsráðgjafar 
skólastjórnendur 

fagstjórar 

sálfræðingur 
nemendaverndarráð 

Lestrarörðug-
leikar 

umsjónarkennari 
sérkennari 

fagstjóri íslensku 

nemendaverndarráð 
skólasafn 

Samskipta-
örðugleikar 

umsjónarkennari  
námsráðgjafar 

nemendaverndarráð 
sálfræðingur 

skólastjórnendur 

Val á fram-
haldsnámi 

  

umsjónarkennari 
námsráðgjafar 

skólastjórnendur 

  

Grunur um 
fíkniefna-

notkun 

umsjónarkennari 
námsráðgjafar 

skólastjórnendur 

nemendaverndarráð 
félagsráðgjafi 

lögregla 

Óöryggi - 
veik  

sjálfsmynd 

umsjónarkennari 
námsráðgjafar 

Sálfræðingur  
félagsmiðstöð 

Sorg - 
ástvinamissir -

skilnaður 

umsjónarkennari  
námsráðgjafar 

skólastjórnendur 

sálfræðingur 
prestur 

Ofbeldi umsjónarkennari 
námsráðgjafar 

skólastjórnendur 

nemendaverndarráð 
sálfræðingur 

lögregla  

Hvert á að leita? 
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Skemmtilegir viðburðir 
í Garðaskóla og Garðalundi 

Það er af nógu af taka þegar draga skal fram skemmtilega viðburði  
úr starfi nemenda í Garðaskóla og í félagsmiðstöðinni Garðalundi.   

Inn á heimasíðum beggja gardaskoli.is  og gardalundur.is má ávallt fletta  
upp fréttum og svipmyndum úr starfinu.   

Hér á síðunni er svolítið sýnishorn af  fjölbreytninni á liðinni haustönn: 
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Nokkrar svipmyndir  
frá liðnum árum 

 
Í tilefni af væntanlegu  
40 ára afmæli skólans  

birtum við nokkrar  
ljósmyndir úr  
sögu skólans. 

Prúðbúnar á árshátíð 1991 Öndvegismenn í öndvegishljómsveitinni: ,,Hróðmundur hippi.” 

Skákhópur Ögmundar Gunnarssonar á fyrstu ,,Gagn og gaman”dögum. 

Samviskuleg skil á verkefnum hjá Sturlu Þorsteinssyni um 1990. Anna Ragnarsdóttir leiðbeinir nemendum í ensku. 

Óli Gísla í góðu formi ásamt nemendum í útihlaupi. Glaðlegur árgangur 1955 
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Starfsmenn  
brugðu á leik á árshátíð 

nemenda 1979 
og léku 9. MK með til-

þrifum. 

 

 

 

Gunnlaugur Sigurðsson 
fyrrverandi skólastjóri 

heiðrar íþróttakappa: F.v. 
Óþekktur, Jóhannes Svein-
björnsson (frá Hofsstöðum) 

og Logi Ólafsson 
(knattspyrnufrömuður) 

Eyjólfur Bragason 
(Stjörnumaður) fylgist með 

í baksýn. 

 
 
 
 
 
 

Kraftmikill bekkur 
árgangur 1950. 
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Allir árgangar þreyta próf dagana 
3.-10. maí. Að loknum prófum 
verður nemendum 10. bekkjar 
boðið upp á vorferðalag. Aðrir 
nemendur mæta samkvæmt 
stundaskrá 11. maí.   

 

Dagana 11.-30. maí verður 
kennsla samkvæmt stundaskrá og 
í hverri námsgrein verður sérstakt 
námsmat sem tekur til vinnu 
nemenda á þessu tímabili. 

 

31. maí verður ,,bóka- og skápa-
skiladagur” ásamt vorhátíð 
skólans með tilheyrandi grillveislu 
og samveru. 

 

1. og 2. júní verða ferðalög í 8. og 
9. bekk og munnleg próf í ensku 
og dönsku í 10. bekk.  Auk þess 
verður opið hús hjá námsráð-
gjöfum vegna vals 10. bekkinga á 
framhaldsnámi. 

 

Skólaslit  
verða  

miðvikudaginn  
7. júní. 

Skóladagatal vorannar 

Samkvæmt venju gefa grunnskólar út skóladagatal og hér birtist dagatal síðustu mánaða þessa skólaárs. 
Skóladagatal í heild sinni má síðan finna á heimasíðu skólans gardaskoli.is. 
 

Allnokkrar fyrirspurnir hafa borist skólanum um fyrirkomulag á skólahaldi eftir vorpróf og samræmd 
próf í 10. bekk í maí og verður greint frá því hér á eftir: 

 

Lok vorannar 




