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Í þessu riti er skýrsla um starfsemi Garðaskóla veturinn 2006 - 2007. 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. 
 
Hegðun og framkoma nemenda var með góðu móti og umgengni og skólabragur til fyrir-
myndar. Þá spillti ekki fyrir einkar góður námsárangur útskriftarnemenda vorið 2007. 
 
Í ört breytilegu 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 
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      Jóhann S. Ingimundarson 
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      Þorgeir Pálsson 
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og menningarsviðs:   Margrét Björk Svavarsdóttir 
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Kennararáð:   Anna Ragnarsdóttir 

      Sigurrós Gunnarsdóttir 

      Þorkell Jóhannsson  

 
 

Deildarstjóri 8. bekkjar: Helga María Ólafsdóttir 
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Deildarstjóri 10. bekkjar: Ingibjörg Anna Arnardóttir 

Deildarstóri sérkennsla:  Ólafur Ólafsson 

 
 

Fagstjórar:          Bergljót Böðvarsdóttir  danska 

      Kristján Rafn Heiðarsson  heimilisfræði 

      Guðrún Björk Einarsdóttir  textílmennt 

      Halla Thorlacius   enska 

      Ingimar Ó. Waage   myndmennt  

      Elena Einisdóttir og  

      Svandís Ríkharðsdóttir  stærðfræði 

      Magnús Teitsson    íþróttir 

      Reynir Engilbertsson   samfélagsfræði 

      Sigurrós Gunnarsdóttir  íslenska 

      Ögmundur Gunnarsson  náttúrufræði 
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Skólahjúkrunarfræðingur: Auður Karen Gunnlaugsdóttir  

 
 

Stjórnendur í Garðaskóla  



 

    
 
 
 

  Drengir  Stúlkur Alls  Umsjónarkennari 

7. bekkur 

8. bekkur 
8. ES  13    8  21 Elías Sólmundsson 
8. MB  11    9  20 Margrét Erla Björnsdóttir 
8. KS  11  13  24 Kristín S. Sigurleifsdóttir 
8. PS  15  10  25 Páll Sveinsson 
8. SR  12  13  25 Svandís Rikharðsdóttir 
8. ÞJ  12  11  23 Þorkell Jóhannsson 
   
  74  64  138 

 
 

 
9. bekkur 
9. BB  10  11  21 Bergljót Böðvarsdóttir  
9. GE      23  23 Guðrún Björk Einarsdóttir 
9. HV  10  12  22 Hildur Ásta Viggósdóttir 
9. IW  14    5  19 Ingimar Ólafsson Waage 
9. MT  16    5  21 Magnús Teitsson 
9. RE  15    7  22 Reynir Engilbertsson 
9.SSH  13  10  23 Sigurður Stefán Haraldsson    
 
  78  73  151 

 
 
 

10. bekkur 
10. AR  12  12  24 Anna Eyvör Ragnarsdóttir 
10. GUE 12  10  22 Guðmundur Einarsson 
10. HT  14    9  23 Halla Thorlacius 
10. IAA      4    4 Ingibjörg Anna Arnarsdóttir  
10. SG    8  11  19 Sigurrós Gunnarsdóttir 
10. SÞ  11  11  22 Sturla Þorsteinsson 
10. ÝÞ  13  10  23 Ýr Þórðardóttir  
   
  70  67  137 

 
 
 
 

Samtals: 222  204  426 

Fjöldi nemenda í skólanum 



 

 
Anna Lísa Benediktsd. 

Stuðningsfulltrúi 
 

 

 
Anna Eyvör Ragnarsd. 

Kennari 
 

 

 
Anna M. Bjarnadóttir  

Skólaritari. 
 

 

 
Auður Edda Geirsdóttir 

Kennari 
 

 

 
 

Auður Karen Gunnlaugsd 
Hjúkrunarfræðingur 

 

 
Ágústa Guðmundsdóttir 
Aðstoðarm. félagsmst. 

 

 
Ásta Gunnarsdóttir 

Námsráðgjafi 
 

 
Ásta Hrafnhildur Garðars 

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 
 

 
Guðlaug Kristmundsdóttir 

Skólaliði 
 

 
Guðmunda Ó. Jónsd. 

Skólaliði 
 

 
Guðmundur Einarsson 

Kennari 
 

 
Guðný Þóra Friðriksdóttir 

Þroskaþjálfi 
 

 
Guðrún Björg Egilsdóttir 

Kennsluráðgjafi 
 

 
Guðrún Björk Einarsdóttir 

Kennari 
 

 
Gunnar Richardsson 

Forstöðumaður félagsmst 
 

 
Halla Thorlacius 

Kennari 
 

 
Helga María Ólafsdóttir 

Deildarstjóri 
 

 
Hildur Ásta Viggósdóttir 

Kennari 
 

 
Ingibjörg Anna Arnarsd. 

Deildarstjóri 
 

 
Ingibjörg Guðmundsd. 

Þroskaþjálfi 
 

 
Ingimar Ólafsson Waage 

Kennari 
 
 

Starfsmenn skólans 



 
Jacek Kowal 

Skólaliði 
 

 
Jóhann Örn Héðinsson 

Kennari 
 

 
Jón H. Sigurðsson 

Kennari 
 

 
Jónína G. Skaftadóttir 
Tölvuumsjónarmaður 

 

 
Karl V. Jónsson 

Kennari 
 

 
Kolbrún Hlöðversdóttir 

Meðferðarfulltrúi 
 

 
Kristinn Sigurbergsson 

Kennari 
 

 
Kristín H. Bernharðsd 

Stuðningsfulltrúi 
 

 
Kristín S. Sigurleifsdóttir 

Kennari 
 

 
Kristján Rafn Heiðars 

Kennari 
 

 
Kristrún Böðvarsdóttir 

Skólaliði 
 

 
Lizy Steinsdóttir 
Stuðningsfulltrúi 

 

 
Magnús Teitsson 

Kennari 
 

 
Margrét Erla Björnsdóttir 

Kennari 
 

 
Marina Petrovic 

Skólaliði 
 

 
María Hrafnsdóttir 

Bókavörður 
 

 
Ólafur Á Gíslason 

Kennari 
 

 
Ólafur Ólafsson 

Deildarstjóri sérkennslu 
 

 

 
Ólafur V. Guðjónsson 

Umsjónarmaður 
 

 
Páll Sveinsson 

Kennari 
 

 
Ragnar Gíslason 

Skólastjóri 
 

 
Rebekka  Cordova 

Deildarstjóri 
 

 
Reynir Engilbertsson 

Kennari 
 

 
Sesselja Berndsen 

Matráðskona 
 

 
Sigurður S. Haraldsson 

Kennari 
 

 
Sigurrós Gunnarsdóttir 

Kennari 
 

 
Soffía Jacobsen 

Ritari 
 

 
Sturla Þorsteinsson 

Kennari 
 

 
Svandís Ríkharðsdótttir 

Kennari 
 

 
Svanhildur Guðmundsd. 

Skólaliði 
 



 
Svetlana Zivojinoyic 

Skólaliði 
 

 
Vigdís Thordarsen 

Kennari 
 

 
Ýr Þórðardóttir 

Kennari 
 

 
Þorkell Jóhannsson 

Kennari 
 

 
Þórunn Brandsdóttir 

Stuðningsfulltrúi 
 

 
Þröstur Guðmundsson 

Aðst. skólastjóri 
 

 
Ögmundur Gunnarsson 

Kennari 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

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

Skólanámskrá 

Húsnæðismál 

Tvær kennslustofur á efri hæð aðalbyggingar voru endurhannaðar og steypt saman í eina. Þar 
var komið fyrir nýju tölvuveri skólans með tuttugu og átta borðtölvum. Þá fengu tölvuumsjónar-
menn skólans nýja aðstöðu í rýmum tengdum nýja tölvuverinu.  



Garðaskóli Skól d t l Skólaárið

Kennsludagar = 180

ÁGÚST
1 Þ 1 F 1 S 1 M 1 F Fullveldisdagurinn 1 M Nýársdagur 1 F 1 F Skíðaferð 9.- 10. be. 1 S 1 Þ Verkalýðsdagurinn 1 F Munnlegt próf í 10. be. 

Vorferð 8. - 9. be.

2 M 2 L 2 M 2 F 2 L 2 Þ 2 F 2 F Skíðaferð 9.- 10. be. 2 M 2 M Samr.pr. 10.be. (ísl.) 2 L

3 F 3 S 3 Þ 3 F 3 S 3 M Sk.d. 3 L 3 L Skíðaferð 9.- 10. be. 3 Þ 3 F Samr.pr. 10.be. (ens.) 3 S

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

Garðaskóli
16.03. 2007 Skóladagatal Skólaárið

2006 – 2007

4 F 4 M 4 M 4 L 4 M 4 F Sk.d. 4 S 4 S Skíðaferð 9.- 10. be. 4 M 4 F Samr.pr. 10.be. (dan.) 4 M Munnlegt próf í 10. be.    
Umsj. og frágangur 8.- 9.b

5 L 5 Þ 5 F 5 S 5 Þ 5 F 5 M 5 M 5 F Skírdagur 5 L 5 Þ Sk.d.

6 S 6 M 6 F 6 M 6 M 6 L 6 Þ 6 Þ 6 F Föstudagurinn langi 6 S 6 M Skólaslit

7 M Frídagur 
verslunarmanna 7 F Foreldrafundir        

kl. 8:20 - 9:00 7 L 7 Þ Gagn og gaman 7 F 7 S 7 M 7 M 7 L 7 M Samr.pr. 10.be. (sam.) 7 F

8 Þ 8 F 8 S 8 M Gagn og gaman 8 F 8 M 8 F 8 F 8 S Páskadagur 8 Þ Samr.pr. 10.be. (nát.) 8 F Sk.d.

9 M 9 L 9 M 9 F Gagn og gaman 9 L 9 Þ 9 F 9 F 9 M Annar í páskum 9 M Samr.pr. 10.be. (stæ.) 9 L

10 F 10 S 10 Þ 10 F Dagur skólans 10 S 10 M 10 L 10 L 10 Þ 10 F Vorferð 10. be. 10 S

11 F 11 M 11 M 11 L 11 M 11 F 11 S 11 S 11 M 11 F Vorferð 10. be. 11 M Sk.d.

12 L 12 Þ 12 F 12 S 12 Þ 12 F Afhending einkunna 12 M Sk.d. 12 M 12 F 12 L 12 Þ

13 S 13 M 13 F 13 M 13 M 13 L 13 Þ Sk.d. 13 Þ 13 F 13 S 13 M

14 M 14 F 14 L 14 Þ 14 F Haustpróf 14 S 14 M Vetrarfrí 14 M 14 L 14 M Lokapróf í fjölbr. bók 14 F

S S f Foreldra- og f Átaksverkefni S f f15 Þ Sk.d. 15 F 15 S 15 M 15 F Haustpróf 15 M Foreldra  og 
nemendaviðtöl 15 F Vetrarfrí 15 F Átaksverkefni        

Rauða krossins  8. be. 15 S 15 Þ Lokapróf í fjölbr. ísl. 15 F

16 M Sk.d. 16 L 16 M Námskönnun         
16.10. - 19.10. 16 F Dagur íslenskrar tungu 16 L 16 Þ 16 F Vetrarfrí 16 F 16 M 16 M 16 L

17 F Sk.d. 17 S 17 Þ 17 F 17 S 17 M 17 L 17 L 17 Þ Marita 9. bekkur. 
Kynningarkvöld 10. be. 17 F Uppstigningardagur 17 S Þjóðhátíðardagurinn

18 F Sk.d. 18 M 18 M 18 L 18 M Haustpróf 18 F 18 S 18 S 18 M Marita 8. bekkur 18 F Lokapróf í fjölbr. stæ. 18 M

19 L 19 Þ 19 F 19 S 19 Þ Haustpróf 19 F 19 M Bolludagur 19 M 19 F Sumardagurinn fyrsti 19 L 19 Þ

20 S 20 M 20 F 20 M 20 M Jólaskemmtun 20 L 20 Þ Sprengidagur 20 Þ 20 F 20 S 20 M

21 M Sk.d. 21 F 21 L Fyrsti vetrardagur 21 Þ 21 F 21 S 21 M Öskudagur 21 M Fyrirlestur frá 
Umferðarstofu 10. be. 21 L 21 M Lokapróf í fjölbr. 

spænsku 21 F

22 Þ Skólasetning 22 F 22 S 22 M 22 F 22 M 22 F 22 F 22 S 22 Þ 22 F

23 M 23 L 23 M Sk.d.           
Námskönnun 23 F 23 L 23 Þ 23 F 23 F 23 M Stjörnukúla í gryfju     

fyrir 9. bekk 23 M Lokapróf í fjölbr. ensku 23 L

24 F 24 S 24 Þ 24 F 24 S Aðfangadagur jóla 24 M 24 L 24 L 24 Þ 24 F Marita 10. bekkur 24 S

25 F 25 M 25 M 25 L 25 M Jóladagur 25 F 25 S 25 S 25 M 25 F 25 M

26 L 26 Þ 26 F Foreldra- og 26 S 26 Þ Annar í jólum 26 F 26 M Skíðaferð 8 be 26 M 26 F 26 L 26 Þ26 L 26 Þ 26 F nemendaviðtöl 26 S 26 Þ Annar í jólum 26 F 26 M Skíðaferð 8. be. 26 M 26 F 26 L 26 Þ

27 S 27 M 27 F 27 M 27 M 27 L 27 Þ Skíðaferð 8. be. 27 Þ 27 F 27 S Hvítasunnudagur 27 M

28 M 28 F 28 L 28 Þ 28 F 28 S 28 M Skíðaferð 8. be.      
Skíðaferð 9.- 10. be. 28 M 28 L 28 M Annar í hvítasunnu 28 F

29 Þ 29 F 29 S 29 M 29 F 29 M 29 F ☺ 29 S 29 Þ Starfskynning 10. be. 29 F

30 M 30 L 30 M 30 F 30 L 30 Þ 30 F 30 M 30 M Starfskynning 10. be. 30 L

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

8 21 21 22 14 19 15 22 14 20 48 21 21 22 14 19 15 22 14 20 4

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 starfstíma nemenda eru fimm (rauðir) og skulu ákveðnir af skólastjóra í samráði við kennara og með hliðsjón af kjarasamningum.
Starfsdagar kennara utan starfstíma nemenda eru 8 ( bláir dagar á skóladagatali).



 

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 

Foreldraráð 2006 - 2007 

Stjórn ráðsins skipuðu: 
  Jón Bæring Hauksson   formaður 
  Anna Magnea Hreinsdóttir   varaformaður 
  Friðrik Guðmundsson   ritari 
  Guðrún Rósa Sigurðardóttir   meðstjórnandi 
  Helena Guðmundsdóttir  meðstjórnandi 
  Sigríður Guðmundsdóttir  meðstjórnandi 
 
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 þessarar 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” 
 
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. 



 

Skipulag starfsins 

Fjórði kafli  

Félagslíf nemenda 

Félagsmiðstöðin Garðalundur 

Félags- og tómstundastarf unglinga í Garðaskóla fer fram í félagsmiðstöðinni 
Garðalundi. Félagsmiðstöðin  er í sama húsnæði og Garðaskóli  og gefur það fyrir-
komulag nemendum kost á fjölbreytilegu félagsstarfi.  Gefin er út vetraráætlun og 
helstu atburðir færðir inn á skóladagtal.  Dagskráin er nánar útfærð á heimasíðu 
félagsmiðstöðvar www.gardalundur.is.  
 

Þátttaka í félagsstörfum 

Í  8. bekk eiga nemendur kost á setu í bekkjarraði (árgangsráð). Eldri nemendur 
geta unnið að félagsmálum í valhópum í félagsmálafræði. Samtals gegna 30 til 40 
nemendur trúnaðarstörfum fyrir nemendafélagið og skipuleggur þessi hópur að 
mestu  félagslífið.  Lögð er áhersla á  að þarna veljist hæfir og áhugasamir 
einstaklingar. Bekkjarráðin  og nemendur félagsmálafræði skipta með sér ýmsum 
verkum, s.s. framkvæmd á dansleikjum, hádegisdagskrá, íþróttahátíð, afmæli 
skólans, vorhátíð, árshátíð o.fl.  Þeir nemendur sem vinna mikið að  félagsstörfum 
verða að  gæta þess að það komi ekki niður á námi eða skólasókn.  Ætlast er til að 
þeir nemendur sem veljast til forystustarfa í félagsstarfi skólans séu góð fyrirmynd 
annarra. 
 

Opnunartími og kvöldstarf 

Félagsmiðstöðin er opin daglega frá kl. 9 til 17 virka daga og að auki frá kl 19.30 til 
22 mánudaga og miðvikudaga og á föstudögum frá kl.19.30 til 23.  Á kvöldin gefst 
nemendum færi á að nýta sér borðtennis- og billjarðaðstöðu, horfa á sjónvarp, 
spila, taka þátt í leikjum, hlusta á tónlist, rabba saman, stunda námskeið og hópa-
starf og fleira eftir dagskrá hverju sinni.  Að jafnaði eru 2 starfsmenn á húsvakt og 1
-2 sem sinna tilteknum verkefnum og hópastarfi. 
 

Bekkjarkvöld 

Yfirleitt eru haldin bekkjarkvöld tvisvar á ári. Eru þau með tvennum hætti annars 
vegar kemur árgangurinn saman og skemmtir sér og sínum  ásamt umsjónar-
kennurum sínum.  Bekkjarráðið skipuleggur dagskrá ásamt umsjónarmanni 
ráðsins. Foreldrum er oft boðið á þessar skemmtanir og þiggja þeir þá kaffiveitingar 
og horfa á skemmtiatriði. Hins vegar koma stundum stöku bekkjardeildir saman 
ásamt foreldrum og gera sér dagamun og nýta aðstöðu Garðalundar og skóla fyrir 
matarpartí, spil og önnur skemmtilegheit. 
 

Dansleikir 

Dansleikir eru á u.þ.b. fimm vikna fresti og í flestum tilfellum á föstudögum. 
Nemendur standa fyrir fjölbreyttum skemmtiatriðum.  Dansleikirnir hefjast yfirleitt kl. 
20:30 og standa til kl. 24.  Nemendum er boðinn heimakstur kl. 24 og nýta þeir sér 
það sem eiga langt heim að sækja. 



 

Hópastarf 

Öflugt hópastarf fer fram í félagsmiðstöðinni á kvöldin. Stefnan er sú að allir nemendur geti fundið sér áhuga-
verð verkefni og notið félagsskapar. Dæmi um viðfangsefni fyrir hópa í Garðalundi eru: Skíði, skák, málmsmíði, 
fatasaumur, leiklist, tónlist, billjarð, hljómsveitastarf, flugmódelsmíði, gerð myndbanda, leir, glerbræðsla, ljós-
myndun o.fl.  Hópastarfið er nánar auglýst hverju sinni á heimasíðu og á veggspjöldum í skólanum.  Nemendur 
eiga kost á að koma á framfæri hugmyndum og óskum um hópa. Starfið  hefst yfirleitt um miðjan september. 
 

Námskeið 

Boðin eru stutt, hnitmiðuð námskeið s.s. í leiklist, myndbandagerð, dansi, tónlist, förðun  o.fl.   Námskeiðin eru 
auglýst hverju sinni.  
 

Ferðalög  

Í boði eru  ýmis ferðalög á vegum félagsmiðstöðvar og skóla.  Nemendaráð fer  árlega á landsmót félagsmið-
stöðva.  Félagsmiðstöðin stendur einnig að stuttum dagsferðum og heimsóknum.  Skíðaklúbbar fara í árlegar 
skíðaferðir og efnt er til vorferða í samstarfi skóla og félagsmiðstöðvar.  
 
Upplýsingar 

Nánari upplýsingar um félagsstarfið eru veittar á skrifstofu félagsmiðstöðvar á opnunartíma og í síma félagsmið-
stöðvar 590 2575.  Viðtalstími forstöðumanns er milli kl. 10 og 11 virka daga sími 590 2570. 
 

Meðferð ávana- og fíkniefna er óheimil 

Öll meðferð og notkun ávana- og fíkniefna í skólastarfi og félagsmiðstöð er óheimil samkvæmt lögum.  Þeir sem 
gerast brotlegir eiga frávísun úr skóla og félagsmiðstöð á hættu um lengri eða skemmri tíma. 



 

Skýrsla um félagslífið í vetur 

Dagskráin  

Félagslífið gekk vel sl. vetur. Góður  hópur valdist í félagsmál og krakkarnir flestir úr 10. bekk 
þetta árið. Krakkarnir fóru vel í gang í byrjun september og skipulögðu haustdagskrána. Vel tókst 
til með vinnu við Gagn og gaman daga , afmæli skólans o.fl. Ágætlega gekk eftir áramót og unnu 
krakkarnir skipulega að opnum húsum og stærri samkomum vetrarins. Hópurinn var einstaklega 
vel skipaður í ár og drjúgur til verkefna. Fór svo að 5 stúlkur voru sérstaklega verðlaunaðar  fyrir 
frábær störf að félagsmálum í vor. 
 
Minnisstæðir vel heppnaðir einstakir kvöldatburðir voru draugahúsið, tattokeppni, hönnunar og 
stílkeppni, G-faktorkeppni, hljómsveitakvöld, söngkeppni Garðalundar, dansleikir, og árshátíð. 
Alls eru skipulagðir um 80-90 kvöldatburðir skv. vetrardagskrá. Mikilvægt innlegg var einnig 
bekkjarkvöld að frumkvæði foreldrafélagsins þar sem bekkjardeildir komu saman ásamt forráða-
mönnum og elduðu mat og tóku þátt í dagskrá á opnu húsi. 
 
Félagsmálahópurinn aðstoðaði við söngkeppi Samfés í Laugardalshöll svo og Stílkeppni í Kópa-
vogi og hafði ánægju af. Forkeppni söngkeppninnar var haldin í Vík í Mýrdal og fór ágætur hópur 
þangað með tæknibúnað og annaðist svið og tæknimál.  Okkar þátttakandur  fengu  ekki náð fyrir 
augum dómnefndar þetta árið en stóðu sig vel í hópi afbragðsflytjenda.  
 
Mikil vinna lá að baki árshátíðinni sem var vel sótt. Skipulag var mjög gott þetta árið enda tekinn 
meiri tími til að stilla upp, æfa atriði o.fl. í íþróttahúsinu. Dansleikjahald gekk vel og hegðun 
nemenda upp til hópa mjög góð.   

 
Hópastarf 

Hópastarf fór fram í félagsmiðstöðinni síðdegis og á kvöldin. Öflugt starf var í leiklist undir stjórn 
Þórunnar Clausen. Einir 25 - 30 krakkar úr 9. -10. bekk komu að uppsetningu á söngleik sem 
unninn var upp úr Fiðlaranum á Þakinu. Umgjörð og framsetning er í háum klassa og hefur leik-
listin unnið sér sess sem fastur liður í vetrarstarfinu og uppselt á allar 10 sýningar sem voru í 
boði. Sannarlega myndarlegt unglingaleikhús sem ber hróður starfsins víða.  
 
Skíðaferð yngri hópsins gekk vel í Bláfjöll og  ferð til Akureyrar fyrir eldri hópinn tókst einnig vel 
þrátt fyrir mikinn fjölda þátttenda sem voru vel á annað hundraðið.  
 
Ágætur hópur var í gerð myndbanda og eða/DVD mynda og fengust menn þar við eigin hugðar-
efni.  Aðstaða er orðin nokkuð góð til myndvinnslu og stefnt að enn frekari uppbyggingu. 
Gefið var út myndband að leiklistaruppfærslu síðasta árs – Draumi á Jónsmessunótt.  
 
Listasmiðja starfaði á miðvikudögum kl. 14-16 þar sem hægt var að fást við ýmis listræn verkefni 
svo og boðnir aukatímar í fatahönnun og fatasaum fyrir Stíl og árshátíð. 
  
Kraftur var í hljómsveitastarfi og voru starfandi einar fimm hjómsveitir sem höfðu æfingaaðstöðu í 
tónlistarstofunni og luku menn vertíðinni í upptökustúdíóinu sem sífellt fer batnandi. 
 
Árleg rokksmiðja fór fram í febrúar í Garðalundi þar sem boðið er til leiks efnilegum 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 2008. 
 
Þrír samspilshópar tóku upp lög í lok skólaárs og þau gefin út á netinu og á disk fyrir þá sem 
vildu. 
 
Félagsmiðstöðin aðstoðaði við ljósmyndun og aðstoðaði við  útgáfu árbókar í 10. bekk. 



 

Gott samstarf var við stoðdeild skólans, námsráðgjafa o.fl. til að mæta krökkum sem eiga  fé-
lagslega undir högg að sækja. Á hverju ári tekst að  virkja nokkra  nemendur í félagsstarfið og 
er sá þáttur mikilvægur fyrir þá sem eiga undir högg að sækja. 
 
Stutt var við æskulýðsstarf kirkjunnar og fékk unglingahljómsveit aðstöðu til æfinga í Garðalundi 
svo og ýmsa tækniaðsoð. 
 
Ýmis önnur ferðalög voru í boði á vegum félagsmiðstöðvar og skóla.  Nemendaráð fór á lands-
mót félagsmiðstöðva. Þátttaka var í ýmsu samstarfi á vegum samtaka félagsmiðstöðva eins og 
áður á Samféstónleika og söngvakeppni i Laugardalshöll. Farin var hefðbundin vorferð 10. 
bekkjar í Þórsmörk eftir samræmd próf og aðrir árgangar fóru í styttri ferðir með stuðningi félag-
smiðstöðvar. 
 
Húsnæðislán og starfsaðstoð 

Félög fengu inni fyrir ýmsa starfsemi á árinu svo og lán á ýmsum tækjum og sérhæfa aðstoð 
starfsmanna. Helst ber að nefna UMF Stjörnuna. Nefna má uppskeruhátíðir, þorrablót, fimleika-
mót, 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 Garða-
bæjar, leikskólar Garðabæjar, starfsmannafélag Garðabæjar, Garðabær, menningar-málanefnd 
Garðabæjar, kvennahlaup í Garðabæ o.fl. Fremur lítið var um gistingu íþrótta- og skólahópa á 
skólaárinu 2006 til 2007. Gistingu hefur verið í auknu mæli beint til skátafélagsins Vífils sem 
hefur við það einhverjar  tekjur af  slíkri þjónustu. 
  
Útieftirlit, samráð o.fl. 

Starfsmenn félagsmiðstöðvar unnu við útieftirlit í samstarfi við foreldrafélagið allan veturinn og 
vel tókst til undir lokin þar sem foreldrarölt hófst að nýju. Almennt voru unglingar til fyrirmyndar í 
vetur skv. löggæslu og heyrði til undantekninga að kvartað væri undan hópasöfnun, drykkju eða 
hávaða í bænum.  Binda menn vonir við að foreldrar taki áfram höndum saman og styðji við lög 
og reglu meðal unglinganna og taki þátt í verkefnum foreldrafélagsins við  útieftirlit á næstu 
skólatíð.  

Garðabær í júní 2007 
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 fjögur 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 - 2007 (rauneinkunn) 
       

   2000   2001   2002  2003  
   Landið Garðask.  Landið  Garðask.  Landið  Garðask.  Landið  Garðask. 

Íslenska  6,6 6,8  6,4 6,5  6,4 6,6  6,6 6,7 
Danska  6,5 7,0  5,6 6,0  6,4 6,9  7,0 7,1 
Enska   6,6 6,9  6,5 6,9  7,5 7,8  7,0 7,1 
Stærðfræði  5,1 5,9  5,8 6,4  5,5 5,9  5,6 5,9 
Náttúrufræði        7,8 8,7  6,4 6,4 
Samfélagsfræði          6,1 6,0 
Meðaltal  6,20 6,65  6,10 6,45  6,72 7,18  6,45 6,53  

 
   2004   2005   2006   2007 
   Landið  Garðask.  Landið  Garðask.  Landið  Garðask.  Landið  Garðask. 
 

Íslenska  6,8 6,9  6,6 6,9  6,5 6,6  6,4 6,8 
Danska  6,5 6,8  6,4 6,7  6,2 6,3  6,6 7,0 
Enska   7,0 7,3  7,2 7,5  6,7 7,0  7,1 7,4 
Stærðfræði  5,8 6,1  6,1 6,6  5,5 6,2  6,0 7,1 
Náttúrufræði  6,3 6,8  6,2 6,8  6,1 6,6  6,2 6,9 
Samfélagsfræði 6,3 6,3  5,9 6,0  6,1 6,4  5,6 6,8 
Meðaltal  6,45 6,70  6,40 6,75  6,18 6,51  6,32 7,00 

 

 
Normaldreifing 2007 

 
  Íslenska  Stærðfræði Enska  Danska  Náttúrufræði Samfélgasfræði 

Garðaskóli  32,90  35,00  32,00  34,00  33,90  38,00 
Reykjavík 30,80  30,80  31,30  31,00  33,10  31,80 
Suðvestur 31,30  32,30  31,70  31,70  32,10  32,20 
Landið  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 



 

Sjötti kafli  

Ársskýrsla deildarstjóra  

í 8. - 10. bekk 

Ýmsar skýrslur 

Starfssvið 
Í Garðaskóla er starfandi deildarstjóri í hverjum árgangi auk deildarstjóra sérkennslu.  Starf deildarstjóra 
felst fyrst og fremst í því að styðja við starf umsjónarkennarans t.d. með reglulegum fundum þar sem 
starf umsjónarkennara er skipulagt og samræmt. Einnig er fylgst með skólasókn, aðhaldsaðgerðum og 
ástundun nemenda. Fundir eru ákveðnir með nemendum og forráðamönnum þegar þörf er á. Deildar-
stjórar taka á agabrotum og eineltismálum í samvinnu við umsjónarkennara og aðra fagaðila skólans og 
sitja samstarfsfundi með sérfræðingum og öðrum stjórnendum skólans. Á þessum fundum er farið yfir 
mál einstakra nemenda eða nemendahópa og teknar ákvarðanir um aðgerðir og stuðning. Deildarstjórar 
undirbúa einnig skólasetningar og skólaslit, eru prófstjórar á prófdögum og sjá um skipulagningu ferðal-
aga í samráði við umsjónarkennara og starfsfólk Garðalundar auk annarra starfa. 
 

Skólasókn og ástundun nemenda 
Á skólaárinu 2006-2007 var forráðamönnum áfram gert að tilkynna forföll barna sinna samdægurs með 
tölvupósti til umsjónarkennara eða með símtali á skrifstofu skólans og gafst það vel.  Upplýsingar voru 
skilvirkar og lítið um óþarfa 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 einnig 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.  
 
Vel hefur tekist til í málum einstakra nemenda og má þakka það samstilltu átaki umsjónarkennara, stjórn-
enda og annarra fagaðila skólans. Nemendum sem þurfa mikla eftirfylgni og umsjá hefur hlutfallslega 
fækkað á síðustu árum.  



 

Óásættanleg skólasókn var tilkynnt  félagsmálayfirvöldum þegar aðhaldsaðgerðir höfðu ekki skilað 
viðunandi árangri og ljóst var að vandi nemenda var margþættur. 
 
Eins og síðasta skólaár var gefin tvískipt einkunn fyrir annars vegar skólasókn og hins vegar 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 og heimanámi nemenda.  Á síðasta skólaári sendu um-
sjónarkennarar staðlað áminningarbréf til forráðamanna og nemenda þegar nemandi var kominn með 7 í 
skólasóknareinkunn. Því var haldið áfram í vetur og hafði það tilætluð áhrif í langflestum tilvikum.  
 
Eitt af markmiðum deildarstjóra á síðasta skólaári var að hvetja forráðamenn til að draga úr leyfum á 
skólatíma.  
 
 

Vinnuferill í skólasóknar- og agamálum 
Umsjónarkennarar leitast við að leysa mál nemenda sinna í samráði við forráðamenn. Þegar það tekst 
ekki leita þeir til deildarstjóra sem vinnur með þeim að úrlausnum ásamt forráðamönnum.  Í sumum til-
vikum þarf að leita til annarra sérfræðinga skólans svo sem sálfræðings, deildarstjóra sérkennslu, náms-
ráðgjafa o.fl. Í alvarlegri málum er leitað samráðs skólastjóra og málum vísað til nemenda-verndarráðs. 
Alvarlegustu mál eru tilkynnt skólaskrifstofu og/eða félagsmálayfirvöldum í Garðabæ. 
 
Í vetur var eins og áður unnið eftir markvissu vinnuferli þegar skólasókn og hegðun var ábótavant. Í 
vinnuferlinu var m.a. eftirfarandi aðgerðum beitt: 
 

forráðamenn fengu upplýsingar um skólasókn vikulega 
haft samband við forráðamenn vegna skólasóknar þegar skólasóknareinkunn var  komin í 7 og  
aðgerðir ákveðnar í framhaldi af því 
nemandi var með aðhaldsblað í skemmri eða lengri tíma og eða teymi 
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 
aðlöguð stundatafla/skert nám í samráði við forráðamenn 
starfsmenn, foreldrar og nemendur sátu samráðsfundi eftir þörfum og gerðar voru aðgerðaráætlanir 
skólaganga nemenda stöðvuð tímabundið 
mál tekin fyrir á nemendaverndarráðsfundum 
málum  vísað til félagsmálayfirvalda/skólaskrifstofu Garðabæjar 
 
 

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



 

Skólasókn nemenda í 8. bekk 

skólaárið 2006 – 2007 
Nemendafjöldi:  138 

  Leyfi Veikindi Fjarvistir Seint Félagsstörf 
  

Vísað úr 
kennslu 

Truflun í  
kennslu 

Án námsg. 

Haustönn 1152 1955   47 246    0 1 61 170 

Vorönn 3140 2943 248 298 149 4 62 302 

Samtals 4292 6853 295 544 149 5 123 472 

Kennslustundir 

   Haust                   Vor 

 

Einkunn Fjöldi Prósent   Einkunn Fjöldi Prósent 

1-5 0 0   1-4 0 0 

6-7 2 2   5-7 12 8 

8-9 32 23   8-9 34 25 

10 104 75   10 92 67 

Meirihluti nemenda eða um 92-98% voru með góða eða frábæra skólasókn á skólaárinu, sem hlýtur að teljast 
vel ásættanlegt. Það er einnig ánægjuefni að enginn nemandi var með skólasóknareinkunn fyrir neðan 5.  Það 
sem vekur hins vegar athygli er að leyfisbeiðnum fjölgar gríðarlega á vorönn, eða næstum þrefaldast. 
Leyfisveitingar eru flestar í þessum árgangi á vorönn. Að einhverju leyti má skýra leyfi vegna ferminga. Veikindi 
hafa einnig aukist á vorönn. Ólögmætar fjarvistir hafa nánast fimmfaldast frá haustönninni, sem er miður og þarf 
að fylgjast sérstaklega með þeim nemendum sem þar eiga í hlut.  Of mikið ber á því að nemendur skili ekki 
heimanámi eða komi ekki með tilskilin gögn í skólann og er það miður. Haft var samband við félagsmálayfirvöld 
bæjarins vegna slakrar skólasóknar eins nemanda.  Í heildina er þó skólasókn í mjög góðu lagi 



 

Skólasókn nemenda í 9. bekk  

skólaárið 2006 – 2007 
Nemendafjöldi: 151  

  Leyfi Veikindi Fjarvistir Seint Félagsstörf Vísað úr 
kennslu 

Truflun í 
kennslu 

Án námsg. 

Haustönn 1877 3148 239 567 3 5 74 579 

Vorönn 2669 4411 325 487 1085 4 67 579 

Samtals 4546 7559 564 1054 1088 9 141 1158 

   Haust           Vor 

 

Einkunn Fjöldi Prósent   Einkunn Fjöldi Prósent 

1-4 3 2   1-4 1 1 

5-7 22 14   5-7 30 19 

8-9 42 28   8-9 49 33 

10 84 56   10 71 47 

Meirihluti nemenda var með góða eða frábæra skólasóknareinkunn á skólaárinu eða 80-84% sem er vel 
ásættanlegt. Fleiri nemendur en áður voru með frábæra skólasókn. Skólasóknareinkunnir voru svipaðar á 
vorönn og haustönn en í ár brá svo við að enginn nemandi fékk skólasóknareinkunnina 1 á skólaárinu og á 
vorönn var aðeins einn nemandi skólasóknareinkunn 2 og enginn nemandi með einkunn 3 og 4. Allmargir 
nemendur með lægstu einkunnir á haustönn  bættu sig  á milli anna. Félagsmálayfirvöldum var tilkynnt mál eins 
nemanda vegna slakrar skólasóknar en vandi þess nemanda reyndist margþættur. Samstarf forráðamanna, 
félagsmálayfirvalda og Garðaskóla til að ráða á þessu bót skilaði sér ekki í betri skólasókn. Þarf að skoða mál 
þessa nemanda vel á næsta skólaári. Ástæða mikillar fjölgunar félagsmálaleyfa á vorönn skýrist af því að 
ákveðið var að skrá skíðaferðir nemenda á vegum Garðaskóla- og Garðalundar sem félagsmálaleyfi í stað leyfis 
eins og áður hefur verið gert. Dregið hefur úr leyfum nemenda á þessu skólaári en fleiri nemendur fara í leyfi á 
vorönn en haustönn. Ekki er ólíklegt að þau markmið varðandi fækkun leyfisbeiðna hafi að einhverju marki 
náðst. Fjöldi veikindastunda er svipaður og á síðustu árum. Mjög hefur dregið úr ólögmætum fjarvistum og 
seinkomum og eins er minna um truflanir og vísanir úr kennslustundum. Nokkuð ber á því að nemendur mæti án 
námsgagna eða skili ekki heimanámi sem skyldi og er það áhyggjuefni. 

Kennslustundir 



 

Skólasókn nemenda í 10. bekk  

 skólaárið 2006 – 2007 
Nemendafjöldi: 137  

  Leyfi Veikindi Fjarvistir Seint Félagsstörf Vísað úr 
kennslu 

Truflun í 
kennslu 

Án 
námsg. 

Haustönn 1691 2997 413 511 45 2 31 258 

Vorönn  542 4210 287     542       1682 11 20 280 

Samtals 2233 7207 700 1053    1727 13 51 538 

Kennslustundir 

   Haust         Vor 

 

Einkunn Fjöldi Prósent   Einkunn Fjöldi Prósent 

1-4 5 3   1-4 7 5 

5-7 9 7   5-7 10 7 

8-9 38 28   8-9 38 28 

10 85 62   10 82 60 

Meirihluti nemenda eða 88-90% voru með góða eða frábæra skólasóknareinkunn á skólaárinu  sem er mjög 
góður árangur.  Athygli vekur þó eins og síðastliðin skólaár að veikindi eru töluvert fleiri á vorönn í 10. bekk en á 
haustönn. Hins vegar hefur leyfum fækkað á vorönn miðað við það sem áður var. Má því draga þá ályktun að 
þau markmið sem sett voru fyrir skólaárið varðandi fækkun leyfisbeiðna hafi að einhverju marki náðst. 
Skólasóknareinkunn nemenda var nánast eins á báðum önnum en  þó ögn slakari á vorönn. Ástæða mikillar 
fjölgunar félagsmálaleyfa á vorönn skýrist af því að ákveðið var að skrá skíðaferðir nemenda á vegum 
Garðaskóla- og Garðalundar sem félagsmálaleyfi í stað leyfis eins og áður hefur verið gert. Skólasókn nemenda 
var tekin föstum tökum strax í byrjun haustannar. Forráðamönnum var sent formlegt áminningarbréf þegar 
nemandi var kominn með einkunnina 7 og í framhaldi unnið  samkvæmt vinnuferli skólasóknar.  Fljótlega kom í 
ljós að 4 nemendur voru mikið frá námi vegna veikinda/vanlíðan og ákveðið var í samráði við forráðamenn og 
félagsmálayfirvöld í Garðabæ að setja saman teymi þeim til aðstoðar. Garðaskóli sá þessum nemendahópi fyrir 
sérúrræðum við þeirra hæfi. Fækkaði fjarvistum þessara nemenda umtalsvert og það kom því berlega í ljós hve 
mikilvægt er að skóla- og félagsmálayfirvöld taki höndum saman og vinni markvisst að því að styðja við 
nemendur með sértækan vanda. 
 
Nemendum í vanda vegna skólasóknar fækkaði á þessu skólaári sem er frábrugðið síðustu skólaárum og að 
öllu jöfnu dugðu viðtöl við nemendur og forráðamenn til að skólasókn batnaði. Ekki var þörf á að láta reyna á 
hefðbundin úrræði sem skólinn hefur að öllu jöfnu þurft að beita eins og tilkynningum til félagsmálayfirvalda. 



 

Námsferðir og ferðalög 
Námsferðir og ferðalög eiga að vera eðlilegur þáttur í skólastarfi samkvæmt aðalnámsskrá grunnskóla og hafa 
ferðir verið hluti af fjölbreyttu starfi í Garðaskóla um langa hríð. Skapast hefur hefð fyrir skíða- og vorferðum 
ásamt námsferðum í einstaka námsgreinum. 
 
Í ár fóru 8., 9. og 10. bekkur að venju í skíðaferðalög. Í 8. bekk fóru nemendur þrjá daga í Bláfjöll og hinir 
árgangarnir til Akureyrar. Skíðaferðlögin voru öll mjög vel heppnuð en hefðbundin kennsla og/eða annað 
skólastarf var í boði fyrir þá nemendur sem ekki fóru með. Farið var í vorferðir að loknum samræmdum prófum, í 
lok maí og byrjun júní. Fór 8. bekkur í tveggja daga ferð í Sælingdal í Dalasýslu og 9. bekkur í tveggja daga ferð 
á Stokkseyri. Frábær þátttaka var í 8. bekk en helmingur nemenda í 9. bekk fór í sína vorferð. Nemendur í 10. 
bekk fóru í þriggja daga ferð í Þórsmörk og þátttaka að þessu sinni var sérlega góð. Ferðirnar voru allar vel 
heppnaðar og nemendur til fyrirmyndar. Að venju var hefðbundin kennsla og/eða annað skólastarf var í boði fyrir 
þá nemendur sem ekki fóru með 
 
Á næsta skólaári er stefnt að því að auka vægi ferða m.a. með því að fara með nemendur einn dag í haustlita-
ferð, bjóða upp á meira vettvangsnám og safnfræðslu. Styttri námsferðir verða skipulagðar í samvinnu við fag-
stjóra. Einnig þarf að endurskoða ferðir með það að leiðarljósi að samkvæmt aðalnámskrá gunnskóla er nú ó-
heimilt að taka gjald af nemendum vegna ferðalaga sem flokkast undir vettvangsnám. 
 

Markmið  
Í skólaskýrslu síðasta árs settu deildarstjórar sér nokkur aðalmarkmið fyrir skólaárið 2006-2007. Ljóst er að 
flestum þessara markmiða var náð eins og hér verður gert grein fyrir. Vinnuferli í skólasóknarmálum hefur gefist 
vel og fækkar ólögmætum fjarvistum og seinkomum markvisst. Það virðist vera að festast í sessi að forráða-
menn taki börn sín tímabundið úr skóla til að fara til útlanda en nokkuð hefur miðað í rétta átt. Erfitt virðist vera 
fyrir grunnskólann að sporna við þessu. Forráðamenn verða áfram hvattir til að draga úr leyfum á skólatíma og 
verða minntir á samhengi góðrar skólasóknar og góðs námsárangurs. Má í því sambandi geta þess að námsár-
angur í 10. bekk bæði hvað varðar skólaeinkunnir og samræmduprófseinkunnir hefur sjaldan verið betri og er 
ekki ólíklegt að þar hafi haldist í hendur afburðagóð skólasókn og góður námsárangur. 
 
Ákveðið var í samráði við fagstjóra að samræma betur kennsluáætlanir milli námsgreina, hafa þær sýnilegar t.d. 
á heimasíðu, og leggja áherslu á að námsmat sé augljóst og aðgengilegt. Var það haft að leiðarljósi en enn má 
gera betur. Efni sameiginlegra foreldrafunda á haustönn var samræmt og endurskipulagt með hvern árgang í 
huga. 
 

Markmið næsta skólaárs 
Halda áfram að vinna að góðri skólasókn nemenda og ástundun og góðum samskiptum skóla og 
forráðamanna. Umsjónarkennarinn er sem áður lykilaðili.  
Hvetja forráðamenn til að draga úr leyfum nemenda á skólatíma. 
Fylgja því eftir að fagstjórar og fagkennarar kynni markvisst og betur kennsluáætlanir, hafi þær sýni-
legri og geri grein fyrir mismunandi námsþáttum og námsmati. 
Að auka vægi styttri námsferða á vegum skólans. Kynna þær sem mikilvægan  þátt í skólastarfinu 
og auka þátttöku nemenda. 
Auka samstarf og upplýsingastreymi milli félagsmiðstöðvar og skóla. 
Að festa skyndihjálparnámskeið á vegum Rauða krossins á og endurskipuleggja skólastarf að loknu 
samræmdum prófum á vorönn í 10. bekk. 
Að forvarnarverkefnið Marita verði fest í sessi í öllum árgöngum.  

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

 
Garðabæ í júní 2007 

     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 Bergljót Böðvarsdóttir, Hildur Ásta Viggósdóttir og Vigdís Thordersen.  
 
8. bekkur 

Kennarar: Bergljót:  1 hópur Hildur:  2 hópar Vigdís:  3 hópar 

Í 8. bekk er nemendum ekki skipt í ferðir eins og gert er í öðrum árgöngum. Námsefnið Vi ses! sem gefið er út af 
Námsgagnastofnun fyrir þennan aldurshóp er töluvert þyngra en námsefni 7. bekkjar. Að mati dönskukennara í 
Garðaskóla finnst okkur mikilvægt að nemendur missi ekki móðinn í byrjun og því hefur fagstjóri útbúið efni til að 
brúa bilið áður en byrjað er á bókunum. Jafnhliða  námsefninu vinna nemendur fjölbreytt verkefni þar sem að 
reynir á alla færniþættti. Að loknum vorprófum unnu nemendur þemaverkefni þar sem að viðfangsefnið var 
fermingin.  
 

9. bekkur 

Kennarar: Bergljót:  2 hópar Hildur:  2 hópar Vigdís:  3 hópar 

Nemendum var raðað í hraðferð eða miðferð og var þá tekið mið af árangri nemenda í 8. bekk. Að auki var einn 
hægferðarhópur í árgangnum þar sem að nemendur voru með aðlagað námsefni. Nýlegt námsefni Glimrende er 
notað í 9. bekk með nokkuð góðum árangri. Námsefnið er þó ekki nægilegt og nokkuð einhæft að mati kennara 
og var bætt við ýmsu ítarefni sem útbúið var af kennurum. Nemendur unnu einnig nokkur einstaklings og para-
verkefni, ýmist skriflega eða á tölvutæku formi. Að loknum vorprófum unnu nemendur fjölbreytt verkefni þar sem 
þemað var áhugamál og íþróttir.  
 

10. bekkur 

Kennarar: Bergljót:  2 hópar Hildur:  4 hópar Vigdís:  1 hópur 

Nemendum var raðað í hraðferð eða miðferð og er tekið mið af stöðu og árangri nemenda í 9. bekk. Að auki var 
einn hægferðarhópur í árgangnum þar sem að nemendur voru með aðlagað námsefni. Námsefnið sem fyrst og 
fremst er unnið með í 10. bekk er Superdansk en að auki mótast kennslan alltaf töluvert af samræmdu 
prófunum. Mikil áhersla var lögð á að þjálfa hlustun og ritun en ritunarþátturinn hefur komið hvað verst út á sam-
ræmdum prófum undanfarin ár. Reynt var að brjóta upp kennsluna með ýmsu móti og m.a. unnu nemendur fjöl-
breytt verkefni á tölvutæku formi. Eins og nokkur undanfarin ár var haldin ljóðasamkeppni þar sem að tveir og 
tveir nemendur sömdu ljóð um ákveðið viðfangsefni. Nemendur unnu verkefnin á tölvu og var mikið lagt upp úr 
góðum frágangi. Afraksturinn voru mörg frábær ljóð sem að kynnt voru á glæsilegum veggspjöldum á skemmti-
kvöldi sem haldið var með nemendum og forráðamönnum þeirra. Að samræmdum prófum loknum var átak í 
dönsku talmáli sem lauk með munnlegum prófum. Nemendur undirbjuggu sig tveir og tveir saman og þurftu að 
skila handriti þegar mætt var til prófs. Þetta er þriðja árið sem að nemendur taka munnlegt próf í dönsku í Garð-
askóla og tókst það með stakri prýði sem fyrr. Það er reynslan að flestir nemendur eru mjög jákvæðir þessa 
síðustu kennsludaga í skólanum og leggja mikla vinnu í undirbúning. Dönskukennarar eru sammála því að það 
sé ánægjulegt að hitta nemendur í munnlegum prófum við skólalok og kveðja þá með þessum hætti. 
 

Námsmat og kennsluhættir 

Kennslustundir í dönsku eru fjórar á viku í öllum árgöngum. Kennt er í lotum og lýkur hverri lotu með e-u náms-
mati sem gildir sem hluti af lokaeinkunn á hausti eða að vori. Loturnar eru mislangar en lengdin ræðst af við-
fangsefni hverju sinni. Á kennsluáætlunum vor og haust má sjá helstu viðfangsefni og uppbyggingu hverrar lotu 
en kennsluáætlanir eru birtar á heimasíðu skólans. Sömu kennsluáætlanir gilda fyrir hraðferðir og miðferðir en 
sérstakar áætlanir eru gerðar fyrir hægferðahópa í 9. og 10. bekk. Við upphaf eða lok hverrar lotu er reynt að 
brjóta kennsluna upp með t.d. þemavinnu, tölvuverkefnum eða sýnd er dönsk kvikmynd og hefur það fyrirkomu-
lag reynst ágætlega. Í síðustu lotu skólaársins sem hefst að loknum vorprófum vinna nemendur fjölbreytt verk-
efni sem gilda sem hluti af lokaeinkunn að vori. Í 10. bekk er námsmat á vorönn frábrugðið öðrum árgöngum á 
þann hátt að lokaeinkunn í dönsku að hausti gildir 30% af skólaeinkunn á vorönn.  
 



 

Námsárangur 

Mjög margir nemendur í 8. bekk stóðu sig sérlega vel í dönsku á kennsluárinu. Sú ákvörðun var tekin að kenna 
nemendum áfram í blönduðum hópum næsta kennsluár en ekki raða þeim í miðferð og hraðferð eins og oftast 
er gert í 9. bekk.  
 
Í 9. og 10. bekk gekk kennslan með ágætum í hraðferðum en allt of margir nemendur í miðferðum eru ekki að 
standa sig sem skildi og er þá sérstaklega átt við drengi. Áhugi er takmarkaður og reynist mörgum þeirra erfitt 
að halda út 80 mínútna kennslustund en flestir hópar hafa tvær samfelldar kennslustundir einu sinni í viku.  
 
Á síðasta ári var tekið í notkun glæsilegt tölvuver í skólanum. Mikill áhugi er hjá dönskukennurum að nýta tölvu-
verið við kennslu meira en verið hefur. Draumastaðan er sú að hver bekkur hafi aðgang að tölvustofu eina 
kennslustund í viku. Þetta á ekki síst við miðferðir og hægferðir en reynsla hefur sýnt að nemendur í þessum 
hópum sem oft reynist erfitt að halda að verki eru mjög jákvæðir við vinnu sína þegar verkefnin eru unnin á 
tölvutæku formi. 
 
Árangur á samræmdum prófum í 10. bekk í dönsku var mjög góður. Óvenju mikil áhersla var lögð á ritun á vor-
önn og það var ánægjulegt að sjá að það hefur skilað sér í mjög góðum árangri í þessum þætti hjá fleiri 
nemendum en oft áður. 
 

Námsefni 

Námsgagnastofnun hefur staðið sig nokkuð vel á síðustu árum hvað varðar útgáfu á dönsku námsefni. Nýtt mál-
fræðiefni kom út á síðasta ári og stutt er síðan að gefið var út nýtt námsefni fyrir 9. bekk. Í haust er von á nýju 
námsefni fyrir 8. bekkinn þar sem tekið er mið af nýrri aðalnámskrá. Námsefni 10. bekkjar er komið nokkuð til 
ára sinna en við eigum mikið af ítarefni sem bætir upp það sem á vantar.  
 
Vinnuaðstaða, tækjabúnaður ofl. 

Vinnuaðstaða hefur batnað verulega hjá dönskudeildinni en í byrjun kennsluárs fengu deildin ásamt ensku-
deildinni afnot af stóru vinnuherbergi. Okkur til mikillar ánægju var ljósritunarvél til staðar í vinnuherberginu en 
því miður stóð vélin ekki undir væntingum. Eitthvað af tækjakosti deildarinnar hefur verið endurnýjaður en alltaf 
er eitthvað sem þarfnast endurnýjunar s.s. sjónvörp, myndvarpar og hljómflutningstæki. Deildin hefur umráð yfir 
einu DVD tæki og væri gott að fá eitt tæki til viðbótar.  
 
Ég hef minnst á það áður að í mörgum kennslustofum skólans eru léleg hljómflutningstæki. 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 kennslustofunni. Á þetta ekki hvað síst við í samræmdu prófunum.  
 
Dönskudeildin ræður orðið yfir góðu safni af dönsk-íslenskum orðabókum en enn vantar okkur íslensk-danskar 
orðabækur sem ræðst fyrst og fremst af því að þær hafa ekki verið fáanlegar. Alltaf er þörf á að auka við úrval 
léttlestrabóka og er stefnt að því að huga að þeim málum á næsta kennsluári. 
 
Að lokum 

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. Sem fyrr höfum við reynt að brydda upp á nýjungum í 
dönskudeildinni og við reynum að fylgjast með, höfum m.a. verið að kynna okkur nýjar leiðir í námsmati s.s. 
sjálfsmat nemanda. Á haustdögum mun undirrituð ásamt Vigdísi sækja námskeið í Danmörku sem að vonandi 
mun skila sér í fjölbreyttari kennsluháttum. 
 
 
 
 

Garðabæ í júní 2007 
Bergljót Böðvarsdóttir, 

fagstjóri í dönsku 



 

Ársskýrsla 

fagstjóra í ensku 

Kennarar í vetur voru Anna Eyvör Ragnarsdóttir, Halla Thorlacius og Sigurður Stefán Haraldsson.   
 
Nýjar kennsluáætlanir eru gerðar sameiginlega fyrir hvern nemendahóp innan hvers árgangs bæði á haust-og 
vorönn. Á þessu skólaári gerðum við því tvívegis sjö mismunandi kennsluáætlanir, auk séráætlana fyrir þann 
hóp nemenda í 8-10.bekk sem þurfti þyngra námsefni en jafnaldrar þeirra. 
  
Síðasta skólaár var ákveðið að einn tími í hverjum árgangi yrði lestími þ.e. nemendur lásu bækur að eigin vali 
og skrifuðu nk. lestrardagbók í lok hvers tíma. Í ljósi reynslunnar höfum við ákveðið að hafa áfram lestíma einu 
sinni í viku en breyta forminu á skilum nemenda, þannig að kennarinn nái að halda betur utan um lestur hvers 
og eins. Enskudeildina vantar fleiri bækur, bæði léttlestrarbækur og áhugaverðar bækur ætlaðar enskumælandi 
unglingum. Lestur auðgar orðaforða, styrkir tilfinningu nemenda fyrir málkerfinu og kemur að góðum notum í 
réttritun. Það að geta boðið upp á fjölbreytilegan bókakost á ensku er því lykilatriði ef við viljum skila nemendum 
okkar áfram sem velmælandi og skrifandi á enska tungu. Þetta er einnig í takt við drög að nýrri námskrá í ensku 
sem leggur aukna áherslu á lestur, orðaforða og skipulagða ritun í efri bekkjum grunnskóla. Það er von ensku-
kennara að bæjaryfirvöld sjái til þess að bókasafn skólans og enskudeildin eigi gott úrval bóka.  
 
Aðstoð við heimanám var lögð niður í vetur og því voru engir aukatímar í boði. Það er grátlegt að þurfa að neita 
nemendum um þessa sjálfsögðu þjónustu. Hér með er skorað á yfirvöld skólamála í Garðabæ að gera skóla-
stjórnendum kleift að bjóða áfram upp á aðstoð við heimanám.  
 
10. bekkur 

Enskukennarar skólans eru ágætlega sáttir við árangur á samræmdu grunnskólaprófi þetta árið. Meðaltal 
skólans í ensku var 7,4 og einungis 6 nemendur náðu ekki 4,5. Í vetur röðuðust nemendur í einn fjölbrautahóp, 
fimm blandaða hraðferð/miðferðarhópa og einn hægferðarhóp. Sú takmörkun sem yfirvöld skólamála í Garðabæ 
setja á fjölda hópa í hverjum árgangi hefur iðulega gert það að verkum að einstaka hópar verða of stórir. Þetta 
kom berlega í ljós í vetur þegar 17 nemendur voru í hægferð og komust færri að en vildu. Garðabær er eitt af 
ríkustu sveitarfélögum landsins og ef í ljós kemur að þeir nemendur sem eiga við sértæka námsörðugleika að 
stríða eru fleiri en ráð var fyrir gert, þá verður sá möguleiki að vera fyrir hendi að skipta nemendahópunum í 
smærri einingar, þar sem fagmenntaður kennari getur sinnt hverjum og einum. Nemendur sem eiga í basli með 
enskunám fá ekki inni í sérkennslu, þar sem deildin getur aðeins sinnt þeim sem eiga í erfiðleikum með íslensku 
og stærðfræði. Þar af leiðandi er enn ríkari ástæða til þess að aðrar deildir megi bæta við hópum eftir því sem 
þarf. Annað er hvorki nemendum né kennurum bjóðandi.  
 
9. bekkur 

Árgangurinn skiptist í 2 flugferðir, 4 hrað/miðferðir og 1 hægferð. Vorið 2006 sóttu óvenju margir nemendur um 
að fá að taka námsefni 9. og 10. bekkjar á einu ári. Flestir þeirra stóðu sig með prýði og var meðaleinkunn 
hópanna á samræmdu prófi í vor 8,3 sem hlýtur að teljast harla gott. Þrír nemendur árgangsins voru í fjölbrauta-
námi og stóðu sig mjög vel. Þar af var einn sem tók námsefni 9.,10. og fyrsta áfanga fjölbrautar á skólaárinu og 
stóð sig frábærlega. Því miður, var lítill hópur nemenda sem sinnti ekki náminu sem skyldi, þrátt fyrir ítrekaðar 
ábendingar kennara um að þeir yrðu að taka sig á og skilaboð til foreldra þar að lútandi. Þessir nemendur náðu 
ekki þeirri lágmarkseinkunn sem krafist er og verða því að taka hluta námefnsins aftur næsta skólaár. Í hægferð 
voru 12 nemendur. Næstum allir sinntu náminu af alúð. Vonandi mun áframhaldandi metnaður og samviskusemi 
verða til þess að þeir nái góðum tökum á tungumálinu, því ekki vantar viljann. Flestir nemendur í hrað/miðferð 
sinntu náminu ágætlega, þó alltaf megi gera betur og einstaka nemendur þurfi að taka sig á ef þeir vilja ná 
viðunandi árangri er þeir ljúka grunnskóla að ári liðnu. 
 
8. bekkur 

Árangurinn stóð sig með afbrigðum vel þegar á heildina er litið, sem sést kannski best á því að svo fáir 
nemendur náðu ekki tilskilinni lágmarkseinkunn að ekki verður boðið upp á hægferð í 9. bekk næsta skólaár. 



 

Þessum örfáu nemendum þarf því að sinna sérstaklega, annað hvort í sérkennslu eða með því að bjóða þeim 
aukatíma í fámennum hópi á skólatíma. Fimm nemendur voru með sérkennsluáætlun og tóku samræmt próf í 
vor með góðum árangri. Þeir ætla allir að sitja með sér eldri nemendum í fjölbrautaensku næsta skólaár. 
 
Að auki voru tíu nemendur með sérkennsluáætlun þar sem þeir þurftu erfiðara námsefni og tóku því sérpróf.  
Þeir verða með 10. bekk næsta skólaár og geta tekið fjölbrautaensku árið eftir ef að þeir vilja. 
 
Lokaorð 

Einstaklingsmiðað nám heyrist æ oftar í umræðum um skólastarf en sé litið á heimasíður skólaskrifstofa víða um 
land er ljóst að menn eru engan veginn sammála um merkingu hugtaksins, hvað þá um nánari útfærslu eða 
hvernig skólaumhverfið getur ýtt undir nám við hæfi hvers og eins. Nám er í eðli sínu einstaklingsbundið og það 
eru ótal þættir sem hafa áhrif á námsárangur hvers nemanda. Heildarskipulag kennslunnar þarf að taka mið af  
því að nemendur eru ólíkir og leiðir hvers og eins til að ná árangri eru mismunandi. Því er nauðsynlegt að 
kennsluhættir séu fjölbreytilegir og það er kannski veikasti punktur enskukennslunnar í Garðaskóla, þrátt fyrir 
ýmsar nýjungar á hverju ári. Hugmyndavinna, þróun kennsluhátta og námsefnisgerð tekur tíma. Því skiptir miklu 
að laun kennara hækki svo að þeir þurfi ekki kenna margar stundir umfram kennsluskyldu en geti einbeitt sér að 
innra skipulagi kennslunnar. Fagstjóri hefur ýmsar hugmyndir um hvernig hægt er að auka fjölbreytni í kennslu-
háttum og vill gjarnan kynna sér betur nýjungar á þessu sviði ásamt kennurum deildarinnar. Ef skólayfirvöld vilja 
gera gangskör að því að gera góða enskudeild enn betri, þá erum við alltaf tilbúin til viðræðna  
 

 
Garðabæ í júní 2007  

Halla Thorlacius,  
fagstjóri í ensku 



 

Árskýrsla fagstjóra  

í textílmennt og smíði  

Kennarar: Guðrún Björk Einarsdóttir, fatahönnun og textílmennt og Jóhann Örn Héðinsson, hönnun og smíði. 
Kennslustundafjöldi:  Tvær stundir á viku hjá öllum árgöngum.  Í 8. bekk var kennt hálfan veturinn en í 9. og 10. 
bekk allt skólaárið. 
 
Starfið í textílmennt 

Haustið hófst á upprifjunarverkefnum og kennslu á vélar og búnað stofunnar. Við verkefnaval í ár var lögð á-
hersla á að fá nemendur til að hanna og útfæra eigin hugmyndir á ákveðnum afmörkuðum verkefnum. Á haust-
önn kom kennaranemi í þriggja vikna æfingakennslu og var með kennslu í tauþrykki í 9. og 10. bekk. Gagn og 
gaman dagarnir voru nýttir til skapandi vinnu hjá þeim rúmlega 20 nemendum sem völdu að taka þátt í forkeppni 
fyrir Stíll - fatahönnunarkeppni grunnskólanna. Haldin var undankeppni í Garðaskóla og veitt nokkur verðlaun. 
Vinningsliðið úr forkeppninni lenti síðan í 5. sæti af tæpleg fimmtíu liðum sem tóku þátt í lokakeppni Samfés sem 
haldin var í íþróttahúsi Digranesskóla. Í þessarri keppni reynir mikið á sköpunarhæfni og verkkunnáttu til að 
koma hugmynd sem best til skila.   
 
Nemendur í fatahönnun í 10. bekk fóru á sýningu íslenskra fatahönnuða í Þjóðmenningarhúsinu og fengu leið-
sögn safnvarðar. Komin er hefð fyrir tískusýningu á árshátíð skólans. Stolt margra í fatahönnunarvali er að ná 
að sauma sér árshátíðarkjól. Flestir voru tilbúnir að sýna kjólana en það er átak sem er jafnframt góð reynsla að 
vera í sviðsljósinu á sjálfri árshátíðinni. Leikritið Fiðlarinn á þakinu var sýnt á vorönn og þar reyndi á kunnáttu 
leikara við að sauma búninga. Vannst það hratt og vel með samstilltu átaki. 
 
Starfið í smíði 

Í smíði er lögð áhersla á að nemendur hanni sín verkefni og útfæri með aðstoð kennara. Er unnið að hönnuninni 
heima og í skóla og vinnuteikningum og námsgögnum safnað í vinnubók sem metin er til einkunnar.  Komu 8. 
bekkirnir í heildina vel út. Lögð var áhersla á að kynna þeim vel aðstöðu, vinnureglur í smíðastofu og öryggisat-
riði. Fengu þau kynningu á hönnunarkeppni grunnskólanna og hvött til þátttöku. Í  9. bekk vann hluti nemenda 
með umhverfisþema þar sem þeir hönnuðu og gerðu tilraun með mjólkurfernupressu og útbjuggu umbúðir utan 
um pressuðu fernurnar. Var ætlast til að nemendur ynnu hugmyndavinnu að einhverju leiti heima og kæmu með 
teikningar sem unnið var með í smíðastofu. Teikningar voru gerðar í tölvu og nýttu nemendur sér heimasíður, 
bækur, blöð og úrklippur. 
 
Minnstu afköstunum skilaði 10. bekkur í smíðinni og var óvirkari en oft áður.  Smíði fyrir stúlkur í 9. og 10. bekk 
kom ágætlega út. Ætlunin er að skerpa línurnar varðandi verkefnaval fyrir næsta ár og gera a.m.k. eitt verkefni í 
hverjum flokki. Unnið er með leður, skartgripagerð og hannað úr timbri eftir áhuga og getu. 
 
Á gagn og gaman dögum voru gerðar forláta bongótrommur sem gerðu talsverða lukku og hljómuðu vel í skóla-
byggingunni. 
 
Ný námsskrá og tillögur til úrbóta 

Komnar eru nýjar námskrár í textílmennt, hönnun og smíði. Er reiknað með  þriggja ára aðlögunartíma. Að okkar 
mati eru þær skýrari og gagnast betur. Teljum við að mun auðveldara verði að fara eftir þeim en þeim eldri sem 
voru yfirgripsmiklar ekki síst í smíðinni sem áður hét upplýsinga og tæknimennt. Í nýrri námskrá í textílmennt er 
lögð áhersla á að tengja textílkennslu handverki og hönnun og framleiðslu í þjóðfélaginu með vettvangsferðum á 
söfn, sýningar og fyrirtæki í iðnaði og þjónustu. Fellur þetta vel að því sem við höfum gert í vetur og þá fyrst og 
fremst í 10. bekk.  Mikil notkun er á tækjum og búnaði í smíða og textílstofu og þarf að endurnýja það sem 
gengur úr sér. Talsvert hefur verið endurnýjað að vélum árlega en annar minni búnaður og verkfæri eru 
emdirmýjuð jafn óðum. Drjúgur tími kennara fer í að yfirfara tæki og búnað en með því móti endast tækin betur 
og viðhaldskostnaður minnkar. Ekki síður þarf að brýna vel fyrir nemendum að bera virðingu fyrir verðmætum 
skólans. Fljótlega þarf að endurnýja eitthvað af dýrari búnaði smíðastofu. 



 

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. 
Í myndmennt og textílmennt er vaxandi áhugi fyrir tauþrykki. Stendur til að fara í heimsókn til listamanns sem 
fæst við tauþrykk og fara á endurmenntunarnámskeið eða kynningu til hans. Við hvetjum nemendur til að 
koma og leita sér aðstoðar utan hefðbundinnar stundaskrár. Nýtast einnig vel smiðjutímar á vegum Félagsmið-
stöðvar sem hafa verið auglýstir af og til í vetur.  
 
Við útskrift 10. bekkjar hlutu fjórir nemendur verðlaun fyrir frábæran árangur og framfarir í list- og verkgreinum. 
Að venju var það Kvenfélag Garðabæjar sem gaf verðlaun í fatahönnun. Í stefnuræðu Forsætisráðherra kom 
fram að efla beri list- og verkgreinar á öllum skólastigum. Breytingar í þá veru að nemendur komist lengra 
áfram í fjölbrautarnámi í grunnskólanum koma illa niður á möglueikum nemenda til að velja verklegar greinar. 
Nemendur hafa færri tímar fyrir valgreinar og bóknám eykst. Er þetta umhugsunarefni í ljósi þeirrar áherslu 
sem talað er um að eigi að vera á verkgreinar. Á næsta skólaári á betur eftir að koma í ljós hvernig nemendum 
gengur með aukið bóklegt nám. Afleiðing af þessum breytingum er fækkun í nær öllum valhópum í list- og 
verkgreinum og er það miður. Spurning er hvort kennarar í verklegum greinum ættu að bjóða upp á fyrstu á-
fanga framhaldsskólans. Verður það athugað betur fyrir næsta skólaár þannig að góðir og áhugasamir 
nemendur í verknámi geti flýtt fyrir sér.  
 
Vel er staðið við bakið á kennurum í list-og verkgreinum af stjórnendum skólans. Þurfum við fyrst og fremst að 
efla okkur og kynna enn betur fyrir nemendum hvað verið er að fást við í valhópum í 9. og 10. bekk. Samstarf 
verkgreinakennara hefur verið gott og mikilvægt að við getum lært og leitað ráða hvert hjá öðru og eflt okkur 
enn frekar.   
 

Garðabæ í júní 2007  
Guðrún Björk Einarsdóttir,  

fagstjóri í textílmennt og smíði 



 

Kennarar: Kristján Rafn Heiðarsson og Margrét Erla Björnsdóttir . 
 
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 veturinn. 
 10. bekkur. Fjórar kennslustundir á viku, hálfan veturinn. 
 
Námsmat 

   8. bekkur. Símat, hver tími metinn = 70%. Verkefnabók = 30%. 
   9. bekkur. Símat, hver tími metinn = 100%. 
 10. bekkur. Símat, hver tími metinn = 70%. Lokaverkefni = 30%. 
 
Starfið í vetur 

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 u.þ.b. fjórða hvern tíma.  
 
Kennsla í heimilisfræði og matreiðsluvali hefur gengið þokkalega vel í vetur. Nemendur eru flestir áhugasamir, 
skemmtilegir og glaðir og hafa auðsjáanlega mjög gaman og gott af að vinna við að skapa og búa eitthvað til. 
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 skólastarfsinns 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 
og hópur hefst eða mætir. Verður stundin á milli hópa þá oft ansi lítill og svolítið stressuð fyrir kennarana því 
undirbúa þarf fyrir næsta hóp sem getur verið annar árgangur og með önnur verkefni. Af þessum sökum 
verður viðvera kennaranns í kennslustofunni oftast stanslaus, án hlés og samneytis við aðra kennara og 
starfsmenn skólans, sem er miður. 
 
Bóklegt 

Bókleg verkefnavinna er hvað mest í 8. bekk. Og enn er verið að bíða eftir nýju efni til kennslu sem er mjög, 
mjög tímabært. 
 
Gagn og gaman 

Ég tel að gagn og gaman vikan lífgi svo um munar upp á skólalífið. Mætti hafa fleiri slíkar, haust og vor. Mjög 
góð leið til að brjóta upp skólastarfið og nemendur og starfsmenn fá tækifæri til að kynnast nýjum og 
spennandi hlutum eða verkefnum. 

Ársskýrsla fagstjóra  

í heimilisfræði  



 

Þrif 

Þrif eru allt of mikið á herðum kennarans og fer mikill tími í þrif þegar kennslu er lokið á daginn. Mikilvægt er að 
skoða nánar hvernig þrifum verður háttað á komandi vetri og fara nánar yfir starfslýsingar kennara og starfs-
manna sem sjá um þrif. 
 
Framtíðarsýn 

Nú erum við byrjuð að vinna með heimasíðuna fyrir heimilisfræði og matreiðslukennslu og fer heimasíðan von-
andi að taka á sig einhverja mynd. 
 
Gaman væri að koma á þverfaglegu samstarfi með ensku og dönskudeildum, sem að ég held að myndi einungis 
lífga upp á kennsluna. Veit ég að einhver áhugi er fyrir hendi þar. Einnig mætti fara á netið og sækja efni til að 
nota í slíku samstarfi. Auka má kennsluefni af DVD/VHS, tengt heimili, heimilishaldi, hreinlæti, matvælavinnslu 
og matreiðslu.  
 
Ég held og er nokkuð viss um að fleiri námskeið (Gagn og gaman) væru góð, gagnleg og áhugaverð fyrir  bæði 
nemendur og kennara til að lífga upp á og brjóta upp skólastarfið og auka við þekkinguna og gera fólk víðsýnna. 
Ein vika að hausti og ein vika að vori t.d. dagarnir eftir samræmdu prófin sem eru eitthvað svo í lausu lofti fyrir 
svo marga. Lítið mál er að búa til námskeið sem tengjast heimilisfræði, matreiðslu og bakstri. Af nógu er að 
taka. 
 
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, pönnur og eitthvað af 
smærri handverkfærum sem kosta ekki svo mjög mikið. 
 
Kennslubækur eru orðnar frekar slitnar og lúnar og er endurnýjun óhjákvæmileg. Athuga og skoða þarf nýtt 
kennsluefni sem er enn þá í mótun að ég held. Þetta á sérstaklega við um 8. bekk. 
 
Innréttingar í heimilisfræði-eldhúsi eru orðnar mjög lúnar og gamlar, er mjög nauðsynlegt að bæta þar úr hið 
fyrsta. Endurhönnun og nýjar innréttingar, verkefni sem þarf að fara í gang og eru heimilisfræðikennarar tilbúnir 
að veita aðstoð og koma að hönnun heimilisfræðistofunnar. Því fyrr því betra og ekki eftir neinu að bíða. 
 
Lokaorð 

Ég held að mikilvægt sé að auka möguleika og val nemenda í verklegum greinum við skólann, ef aðstaða, fjár-
magn og vilji er fyrir hendi. Ég vil skapa þægilegt umhverfi og góðan vinnuanda í heimilisfræðinni. 
 

 
 

Garðabæ í júní 2007 
Kristján Rafn Heiðarsson, 

fagstjóri í heimilisfræði 
 



 

Ársskýrsla  

fagstjóra í íslensku  

Kennarar 

Þetta skólaár komu eftirfarandi kennarar að íslenskukennslu: Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir, Kristín Sigurleifs-
dóttir, Margrét Björnsdóttir, Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, Sturla Þorsteinsson og Ýr Þórðardóttir. Næsta ár munu Ýr 
Þórðardóttir og Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir starfa á öðrum vettvangi og er mikill missir af þeim. Aðrir kennarar 
munu starfa áfram við deildina auk tveggja nýrra íslenskukennara sem hefja störf næsta ár.  
 
Fagfundir 

Fagfundir eru haldnir einu sinni í viku allt árið. Á fagfundum fer fram mikilvæg fagleg umræða um íslensku-
kennslu þar sem farið er yfir skipulag, starfshætti og annað sem skiptir máli í hvert sinn. Á fundunum bera 
kennarar saman bækur sínar og taka fyrir mál sem þörf er að taka á.  Íslenskufundirnir eru jafnan langir því 
greinin er flókin og margskipt enda stærsta grein skólans.  

 
Vinnuaðstaða 

Engin námsgrein í skólanum hefur jafn margar kennslustundir á viku og íslenska. Ekki síst þess vegna skiptir 
námsumhverfið miklu máli. Íslenskukennarar leggja áherslu á námsumhverfi þar sem nemendum og kennurum 
líður vel og þar sem hægt er að vinna að fjölbreyttum viðfangsefnum. Úrval bóka og tímarita þarf að vera 
aðgengilegt nemendum og auðvelt að hengja upp á veggi margs konar veggspjöld og verkefni sem nemendur 
útbúa. Þá þurfa nemendur nægilegt rými til að þeir geti unnið að sameiginlegum viðfangsefnum. Aðstaða á 
vinnuherbergi íslenskukennara hefur aðeins lagast. Búið er að setja opnanlegt fag  á einn gluggann auk þess 
sem prentari var settur þar inn. En betur má ef duga skal.    

 
Handbóka- og tækjaeign 

Tækjakostur íslenskudeildarinnar hefur aukist aðeins í vetur. Skjávarpi og ein tölva bættust við í einhverjar 
stofur. En betur má ef duga skal því nokkrir myndvarpar þarfnast endurnýjunar auk þess sem sjónvarp, mynd-
bandstæki, DVD tæki, fleiri  tölvur, skjávarpi og ræðupúlt þyrftu að vera í hverri stofu. Einnig þyrfti íslensku-
deildin að eiga stafræna myndbandsupptökuvél. Setja þarf upp villuleitarforrit í tölvur ætlaðar nemendum.  
 
Handbókasafn deildarinnar hefur aukist undanfarin ár þó alltaf megi bæta við af orða- og uppflettibókum.  Á 
kennarastofunni þyrfti að vera hilla þar sem orðabækur, fagtímarit og annað er tengist kennslunni ætti að vera 
starfsmönnum til fróðleiks, ánægju og yndisauka auk þess ætti að vera íslensk orðabók í hverri kennslustofu.  

 
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 tveir nemendur úr hópnum kusu að taka prófið aftur í ár. 
Þess má geta að stefnt er að því að kenna tvo framhaldsáfanga næsta skólaár svo nemendur geti útskrifast 
með sex einingar í íslensku úr skólanum.  
 
Nemendum í 9. bekk var raðað í hægferð, miðferð og flugferð. Nemendur í flugferð luku við námsefni tveggja 
ára og bauðst að taka samræmt próf með 10. bekk. Allir nemendur áfangans nýttu sér það og stóðu margir sig 
mjög vel.   
 
Fjöldi nemenda í hverjum hópi í 8. bekk var ásættanlegur og má þess geta að sá árgangur er gríðarlega sterkur 
námslega.  Hins vegar voru dæmi um að hópar í 9. og 10. bekk væru of stórir.  
 
Valáfangar 

Aðeins einn valáfangi var í boði þetta skólaár. Það var valhópurinn stafsetningar- og málfræðigrunnur, SOM 
sem er eingöngu í boði fyrir 10. bekk.  Mikil ásókn hefur verið í þennan valhóp því þar fer fram undirbúningur 
fyrir samræmt próf. Stærð hópsins var vel viðráðanleg í upphafi skólaárs en breyttist sífellt allt fram á vorönnina. 
Mér finnst það verði að fara gætilega í að nota valhópa eins og þennan sem uppfyllingarefni fyrir þá nemendur 



 

 sem eru ekki með nógu marga tíma í töflu eða af einhverjum öðrum ástæðum vantar tíma. Næsta ár verða val-
hópar í íslensku tveir, SOM sem er stafsetningar- og málfræðigrunnur og LEF sem er lestur og framsögn.  
 
Kennsluáætlanir 

Undanfarin ár hefur mikil vinna verið lögð í gerð kennsluáætlana í íslensku. Markmiðið með þeim er margþætt. 
Ekki síst er þeim ætlað að auka ábyrgð og stjórn nemenda á eigin námi. Tvenns konar kennsluáætlanir eru 
notaðar, annars vegar yfirlit yfir heila önn og hins vegar vikuáætlanir. Vikuáætlanir voru notaðar í öllum ár-
göngum allan veturinn. Með þessu fyrirkomulagi vinna nemendur sjálfstætt og geta upp að vissu marki stýrt því 
sjálfir hvenær þeir vinna heimavinnuna. Foreldrum var kynnt þetta fyrirkomulag í tölvupósti og lýstu margir þeirra 
ánægju sinni með það. Hægt er að nálgast kennsluáætlanir íslenskudeildarinnar á heimasíðu skólans.   
 
Námsmat og námsárangur 

Námsmat var með hefðbundnu sniði og í samræmi við áherslur í aðalnámskrá grunnskóla.  
 
Í 8. og  9. bekk tóku nemendur lokapróf á sama tíma og samræmt grunnskólapróf var lagt fyrir 10. bekk.  Eftir 
vorprófin tók annað skipulag við. 8. bekkur vann verkefni sem tengist dagblaðavinnu. 9. bekkur las skáldsögu og 
vann verkefni í tengslum við hana og  10. bekkurinn vann að smásagnagreiningu. Eins og sjá má á þessu voru 
verkefni á síðustu dögum skólaársins næg og dagskráin þétt.    
 
Árangur nemenda á samræmdu prófi var mjög góður í ár. Að venju var skólinn yfir landsmeðaltali á prófinu og 
þess má geta að ef borin er saman meðaleinkunn skólans við meðaleinkunnir í tveimur efstu landshlutunum þá 
berum við sigur úr býtum.   
 
Helstu viðfangsefni 

Auk hefðbundinna viðfangsefna í deildinni má nefna þemaverkefni í bókmenntum í öllum árgöngum í upphafi 
haustannar. Í 10. bekk tókum við spennusögur fyrir. Nemendur lásu spennusögur, unnu margskonar verkefni og 
fluttu fyrir aðra nemendur. Rithöfundurinn Þorgrímur Þráinsson kom í heimsókn til að vekja áhuga nemenda á 
ritstörfum. Hann fjallaði um eitt og annað og má þar nefna persónusköpun og það ferli sem fer af stað þegar 
hugmynd verður að bók. Vakti heimsókn hans mikla lukku meðal nemenda og kennara. Öll þessi undirbúnings-
vinna tók enda þegar nemendur tóku þátt í spennusagnasamkeppni skólans. Margar góðar spennusögur voru 
skrifaðar en einungis þrjár unnu til verðlauna.   
 
Skáldsaga var tekin fyrir í 9. bekk og unnin fjölbreytt verkefni í tengslum við hana. 8. bekkur tók fyrir unglinga-
bókmenntir. Til að auka enn á lesturinn í 8. bekk  efndum við til lestrarkeppni þar sem páskaegg voru í verðlaun. 
Gaman var að sjá nemendur í öllum skúmaskotum skólans sitjandi með bók við hönd lesandi af kappi. Þetta 
reyndist mjög hvetjandi og munum við stefna að því að hafa þetta árlegan viðburð. Allir árgangar lásu þar að 
auki Íslendingasögu. 
 
Nemendur fjölbrautaáfangans heimsóttu Gljúfrastein eftir að hafa lesið Íslandsklukkuna og fóru í leikhús. Slíkar 
ferðir eru mikilvægar og væri æskilegt að gera meira af því að fara með nemendur í vettvangsferðir af þessu 
tagi. Einnig væri gaman að fá þekkta rithöfunda, leikara og annað áhugavert fólk í heimsókn mun oftar er gert 
er. 
 
Áhersla á lestur hefur aukist undanfarin ár í öllum árgöngum. Hefð hefur skapast fyrir því að verja einni kennslu-
stund á viku í öllum íslenskuhópum til að sinna kjörbókalestri. Þá sitja nemendur og lesa kjörbækur að eigin vali, 
skrifa um það sem þeir lesa í sérstakar stílabækur og mæla lestrarhraða öðru hverju. Bæði kennarar og 
nemendur hafa látið vel af þessari leið til að auka lesturinn. Bókasafn skólans nýtist vel í tengslum við kjörbóka-
lestur. Starfsmenn safnsins eiga miklar þakkir skildar fyrir þátt þeirra í þessu lestrarátaki. 
 
Nemendur í 8. bekk hafa nokkur undanfarin ár fengið eina kennslustund á viku í tölvuveri.  Þar vinna þau marg-
vísleg verkefni s.s. gera eigið tímarit í Publisher. Það hefur gefist mjög vel og væri æskilegt að koma á svipuðu 
fyrirkomulagi í 9. bekk. 
 

 



 

 

Aðstoð við heimanám 

Engir tímar fengust í aðstoð við heimanám í íslensku þetta árið. Árið þar áður voru þeir tímar ekki nægilega vel 
sóttir. Kennarar fundu þó mikla pressu frá foreldrum og nemendum á vorönninni um að fá þessa tíma inn. Að-
stoðartímarnir eru mikilvæg viðbót við hefðbundnar kennslustundir.  

 

Kennsluráðgjafi í íslensku  

Svanhildur Kr. Sverrisdóttir hefur sinnt kennsluráðgjafastarfi í íslensku við grunnskólana í Garðabæ undanfarin 
ár. Til að mynda hefur hún haft yfirumsjón með Málgarði sem er vefur íslenskukennara í grunnskólum Garða-
bæjar. Vefurinn nýtist m.a. til að auðvelda aðgang nemenda að ýmsum verkefnum og glósum. Á vefnum eru 
einnig vistaðir gátlistar og aðrar upplýsingar sem nýtast bæði nemendum og foreldrum þeirra. Einnig hefur 
Svanhildur verið kennurum innan handar í öllu er viðkemur íslenskukennslu. Frá og með næsta hausti verður 
kennsluráðgjafastaðan lögð niður og sér þá því miður fyrir endann á því góða faglega starfi sem Svanhildur 
hefur sinnt. Það er óskiljanlegt hvers vegna Garðabær leggur þessa stöðu niður þegar svo vel gengur. 
Kennararnir sjá mikilvægi þess að hafa slíka fagmanneskju við störf.  
 

Starfið framundan  

Meðal þess sem framundan er í deildinni er að halda áfram því góða starfi sem unnið hefur verið á undanförnum 
árum. Íslenskukennarar skólans eru reynslumiklir, samhentir og góðir kennarar. Það er gott að fá utanað-
komandi aðila í heimsókn til að fá meiri fjölbreytileika í starfið. Það höfum við gert t.d. til að fá aðra sýn á ritun, 
lestur og fleira.  
 
Varðandi forfallakennslu þá hafa vikuáætlanirnar komið sér vel fyrir þá kennara sem hlaupa inn í forföllum því 
þær eru nákvæmar og gott að vinna eftir þeim. Við stefnum að því að vinna með vikuáætlanirnar áfram. Stefnan 
er að halda því góða starfi áfram sem verið hefur í íslenskudeildinni og gera gott starf enn betra.  
 
Að lokum vil ég þakka stjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki ánægjulegt samstarf í vetur sem og  
nemendum og foreldrum frábæra samvinnu. 
 

Garðabæ í júní 2007 
Sigurrós Á. Gunnarsdóttir,  

fagstjóri í íslensku. 
 



 

Ársskýrsla  

fagstjóra í íþróttum 

Kennarar í íþróttum og sundi voru Ólafur Ágúst Gíslason, Magnús Teitsson, Emine Gashi. 
 
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 2006-2007 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.. Því miður féll danskennsla niður af óviðráðanlegum orsökum en næsta skólaár verður boðið uppá 
danskennslu báðar annir Fjórir nemendur (2 drengir og 2 stúlkur ) tóku þátt í forkeppni Skólahreysti Grunn-
skólanna á höfuðborgarsvæðinu og stóðu sig 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 en því miður tókst ekki að tryggja 
sér þátttökurétt í úrslitakeppninni þar sem tíu skólar kepptu. 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 10% 
vægi, en stærsti þátturinn var virkni nemenda í tímum eða 50% 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 10% 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.  
 
Því miður tókst ekki að fá erindreka frá sérsamböndunum í vetur til að auka fjölbreitni en reynt verður aftur 
næsta skólaár. Samstarf íþróttakennara var mjög gott í vetur. Samstarf við íþrótta-og æskulýðsfulltrúa var mjög 
gott sem og samstarfið við  starfsfólk íþróttamiðstöðvar  og umgengni nemenda var yfirleitt til fyrirmyndar . 
 
Meðaltalseinkunn allra árganga er 8,0 (var 7,75 2006) Mjög svipuð meðaltalseinkunn er hjá drengjum og 
stúlkum. Einn þáttur sem hefur áhrif á hærri meðaleinkunn er breiting á samsetningu einkunna, vægi virkni 
hækkar úr 40% í 50% einkunnar.Áhugi er yfirleitt í góðu lagi hjá nemendum og góð virkni er í tímum, Einnig 
skiptir það máli fyrir meðaleinkunn 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 íþótta-
iðkunar. 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 sam-
kvæmt könnunum og því er mikilvægt að hægt sé að bjóða nemendum upp á aukna hreyfingu. 
 
Sjö nemendur voru í íþróttavali í 10. bekk þar sem kynntar voru ýmsar íþróttagreinar og nemendur tóku einnig 
þátt í kennslunni. Fyrirkomulag á kennslu voru þrír tímar á viku, einn bóklegur og tveir verklegir.Sextán 
nemendur völdu sér íþróttaval í 9. bekk, þetta er nám sem er byggt upp á tveimur verklegum tímum.  Mark-
miðið var að hafa námið sem fjölbreyttast, nemendur kynntust mörgum ólíkum íþróttagreinum, gestir komu í 
heimsókn og tókst vel til.  
 



 

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.  
 
Úrval kennslutækja er mjög viðunandi. Enn fækkaði vottorðum í vetur. Hluti vottorðanna er vegna þess að 
nemendur treysta sér ekki til að taka þátt í tímum af ýmsum ástæðum. Alls voru þrettán nemendur í öllum ár-
göngum í Garðaskóla með læknisvottorð í vetur en voru fimmtán sl. skólaár. Vottorðin skiptust þannig milli ár-
ganga að í 8. bekk voru 5 vottorð, 9. bekk 2 vottorð og í 10. bekk 6 vottorð. Skipting milli kynja var þannig að 6   
drengir voru með vottorð og 7 stúlkur. 
 
Tveir nemendur frá íþróttaakademiunni í Reykjanesbæ komu í æfingakennslu í janúar og febrúar og einn 
nemandi frá íþrottaskólanum á Laugavatni sem var í mars. Næsta vetur verður  boðið uppá knattspyrnu og 
handknattleiks akademiu í 9. og 10. bekk í samvinnu við Stjörnuna. Æfingar verða samþættar stundatöflu 
nemenda og gaman verður að sjá hvernig þessi tilraun gengur. Aðstaða til útivistar er orðin góð sérstaklega til 
knattspyrnuiðkunar. Nauðsynlega þarf að finna svæði fyrir frjálsar íþróttir t.d. langstökksgryfju, kasthring og 
spretthlaup. 
 
Sund 

Markmið sundkennslu er að auka færni nemenda í alhliða sundi, kenna björgunar- og leysitök, lífgunaraðferðir 
og hjálp í viðlögum. 
 
Tímafjöldi í sundi er ein stund á viku hjá öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunarstundarskrá. Sam-
setning einkunna fyrir veturinn var byggð á tímatökum 25%, sundstíl 25% og virkni 50%. Kennslan í heild gekk 
nokkuð vel fyrir sig, árangur allra árganga er viðunandi. Meðaleinkunn er 7,4 ( var s.l. vetur 7,1 ) sem er hækkun 
frá fyrra skólaári. Samsetningu lokaeinkunnar var breytt, virkni hækkuð í 50%(úr 40%) og vægi tímatöku og 
sundstíls lækkað.  
 
Þrjátíu og fjórir nemendur voru með læknisvottorð allan veturinn og hafði vottorðum fjölgað frá síðastliðnum vetri 
sem er umhugsununarefni. Skipting vorttorða var þannig. 8. bekkur 6 vottorð 9. bekkur 12 vottorð og 10. bekkur 
16 vottorð. Skipting milli kynja var þannig 16 stúlkur voru með vottorð og 18 drengir. Virkni nemenda í sund-
lauginni mætti vera meiri, þá sérstaklega í 9. og 10. bekk yfir köldustu mánuðina. Breyting sem gerð var á hópa-
skiptingu í 10. bekk gekk ágætlega þ.e. kynjaskipting var gerð á skipulagi í hópaskiptingu í 10. bekk. 
Nemendum var skipt í hópa eftir kyni, ég tel vel þess virði að reyna þetta fyrirkomulag áfram. Úrval kennslutækja 
er þó nokkurt en halda þarf áfram að bæta við og auka fjölbreytnina. 
 
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 vorönn og var það til mikilla bóta. 
 

 
 

Garðabær í júní 2007 
Magnús Teitsson,  

fagstjóri í íþróttum. 
 



Ársskýrsla  

fagstjóra í lífsleikni 

Síðastliðin 5 ár hafa skólastjórnendur Garðaskóla sett skólanum metnaðarfull markmið í lífsleiknikennslu, sem 
m.a. birtist í því að kennslustundir hafa verið tvær í viku hverri fyrir elstu nemendur skólans, þ.e. í 10. bekk en 
ein í 8. og 9. bekk. Á næsta ári tekur gildi ný námskrá í lífsleikni, sem menntamálaráðuneytið hefur kynnt, en 
raunin er sú að hin nýja námskrá er mjög í anda þeirrar kennslu, sem mörkuð hefur verið í Garðaskóla. 
 
,,Lífsleikni er sjálfstæð námsgrein í grunnskóla og hefur ráðstöfunartíma í viðmiðunarstundaskrá fyrir fjórða til 
tíunda bekk. Samkvæmt lögum og ýmsum skuldbindingum, innlendum og erlendum, ber að veita börnum og 
ungmennum ýmsa fræðslu sem stendur utan hefðbundinna námsgreina. Má þar nefna 26. grein mannréttinda-
yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 10. grein laga um jafna stöðu og jafnan 
rétt kvenna og karla, 117. grein umferðarlaga, 14. grein laga um tóbaksvarnir, Ríóyfirlýsingu Sameinuðu 
þjóðanna í umhverfismálum frá 1992, Salamanca-yfirlýsinguna frá 1994 og lög um Lýðheilsustöð nr. 18 frá 
2003. Námsgreininni er meðal annars ætlað að auðvelda skólum að verða við ofangreindum kröfum á heild-
stæðan hátt. Einnig að koma til móts við kröfur um aukið uppeldishlutverk skóla” (Úr inngangi aðalnámskrá 
grunnskóla 2007). 
 
Ljóst er að með nýrri aðalnámsskrá fyrir lífsleikni, sem taka ber til kennslu að fullu á næstu þrem árum, verða 
áherslubreytingar, þótt flest þeirra atriða, sem þar er lögð áhersla á hafi þegar verið umfjöllunarefni kennslunnar 
í Garðaskóla. Sérstaklega er fagnað áherslu, sem fram kemur í eftirfarandi texta námsskrárinnar: 
 
,,Meginbreyting frá fyrri námskrá í greininni er aukin áhersla á fjármálafræðslu, náms- og starfsfræðslu, mann-
réttindi og að efla borgaravitund”. 
 
Helstu viðfangsefni 

Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein fyrir helstu viðfangsefnum liðins skólaárs skv. kennsluáætlunum. (Sjá 
ennfremur námsáætlanir á vef Garðaskóla) 
 
Skólalykill 

Bæklingi um skólareglur og umgengni nemenda er dreift til allra nemenda og foreldra þeirra. Í upphafi skóla-
ársins 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. 
 
Eineltisumræða  

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 

Er myndræn framsetning umfjöllunar um að hafa stjórn á skapi sínu, jafnt í skóla sem á heimili. Á unglingsá-
runum er mikilvægt að benda á þá staðreynd að einmitt þá erum við að móta persónuleika okkar, leita sjálf-
stæðis, og hætturnar á árekstrum við aðra eru oft tíðari þá en endranær. Skemmtilegir tímar, þar sem oft var 
mikið hlegið að frásögum nemenda um slíka árekstra . 
 
Að rækta vináttuna  

Er verkefni sem nemendur unnu með ritgerðarverkefni. Hér var fjallað um þá staðreynd að oftast eru vináttu-
bönd 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 eignast 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 hófst með því 
að sameiginlega var gerður listi yfir öll þau störf, sem inna þarf af höndum á venjulegu heimili. Sá listi reyndist 
miklu lengri en flesta óraði fyrir. Síðan kusu nemendur sér verkefni af þessum lista sem þeir síðan inntu af hendi 
á heimilum sínum við skemmtileg viðbrögð foreldra sinna. Allir nemendur fluttu skýrslu um verkefni sín og við-
brögð heimilisfólks við þeim. 
 
Íslensku myndböndin  

,,Ekki ég, kannski þú”, og ,,Utangarðsunglingar” voru kveikjan að umræðu í tímunum um hætturnar, sem geta 
legið fyrir unglingum á næsta leiti. Að flosna frá heimili, námi og venjulegu samfélagi, að taka upp andfélagslega 
háttu, s.s. reykingar, neyslu vímuefna o.s. frv. Eins og gefur að skilja var mikil áhersla lögð á umfjöllun þessara 
þátta, og nemendur tjáðu hug sinn með gerð ritgerða um efnið sem þau fluttu í tímunum. 
 
Framsögn og tjáning 

Er mikilvægur þáttur í lífsleiknikennslu. Hér var ómetanleg heimsókn Rótaryklúbbsfélaga 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 athyglisverðustu 
frétt vikunnar. 
 
Námstækni  

Var viðfangsefni nemendanna í lífsleikni en þar nutu þeir frábærrar kennslu og ráðlegginga námsráðgjafa 
skólans, Ástu Gunnarsdóttur. 
 

Fjármál og fjármálaábyrgð  

Var verkefni allra nemenda 9. og 10 bekkjar en verkefnið var unnið af starfsfólki Kaupþings í Garðabæ og stýrðu 
þeir því. Hér var verðugt verkefni á ferðinni þar sem reynt var að varpa ljósi á helstu hugtök fjármála, ábyrgð og 
skyldur og leikið með dæmi um sparnað og ráðdeild. 
 

Alnæmi  

Var umfjöllunarefni allra lífsleiknihópanna. 
 

Reykingar og vímuefnanotkun  

Er líkast til einn fyrirferðamesti þáttur vetrarstarfsins en skólayfirvöld í Garðaskóla hafa lagt sérstaka áherslu á 
varnarmátt fræðslu og umræðu hvað þessi mál varðar. Krabbameinsfélag Hafnarfjarðar lagði okkur til Þorgrím 
Þráinsson, rithöfund og forvarnarfulltrúa, sem vann með öllum 8. bekk enn einn veturinn. Fyrir það skal þakkað. 
 

Kynningar á framhaldskólum  

Hefur verið sívaxandi þáttur í lífsleiknitímum, einkum með nemendum 10. bekkjar. Hér ber hæst kynningu náms-
ráðgjafa skólans og einnig heimsóknir námsráðgjafa framhaldsskóla til okkar þar sem nám viðkomandi skóla er 
kynnt okkar nemendum. 
 
Hvernig nota ég tölvuna  

Var ritgerðarverkefni sem allir árgangar unnu að. Markmiðið er tvíþætt; að gera hinum eldri betur ljóst hvernig 
unglingar nota tölvu í námi og tómstundum og hve miklum  tíma þeir verja til tölvunotkunar. 
 



Siðferði Internetsins  

Er umfjöllun um notkun Internetsins, og þær hættur, sem þar geta leynst og að ekki er varlegt að treysta öllum 
upplýsingum sem þar er leitað, ekki síst ef um er að ræða svör við spurningum sem fólk þorir ekki að spyrja um 
heima. 
 
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 sl. skólaár. Nemendur voru nánast án undantekningar á-
hugasamir og jákvæðir um viðfangsefnin og því tilhlökkunarefni að líta til komandi skólaárs. 
 
,,Í lífsleikni er ekki verið að kenna nemendum þau fræði sem námsgreinin byggist á heldur eru þau nýtt til að 
fjalla á uppbyggilegan og markvissan hátt um hugmyndir, lífssýn og reynslu nemenda. 
 
Með lífsleikni sem sérstakri námsgrein er verið að svara kalli nútímans um að búa nemandann betur undir að 
takast á við lífið. Til þess þarf að veita honum tækifæri til aukinnar sjálfsþekkingar svo hann beri kennsl á sterkar 
og veikar hliðar sínar og beri virðingu fyrir sjálfum sér. Lífsleikni gefur dýrmæt tækifæri til þess að efla félags-
þroska nemenda og borgaravitund. Fengist er við þætti sem tengjast því að vera þátttakandi í lýðræðislegu 
þjóðfélagi, s.s. jafnrétti, réttindi, skyldur og ábyrgð, mannréttindi, umburðarlyndi og gagnkvæma virðingu.  
 
Fjallað er um að vinna með öðrum, tilheyra fjölskyldu, eiga vini og félaga og setja sig í spor annarra. Í náms-
greininni er horft á nemandann í heild, færni til samskipta, gagnrýninnar hugsunar, tjáningar og þess að færa rök 
fyrir máli sínu. Einnig að setja sér markmið og sýna frumkvæði. Jafnframt þarf að rækta hæfileika til sköpunar og 
verklegrar færni. Námsgreinin lífsleikni gefur skólum einnig tækifæri til að vinna með sitt nánasta umhverfi og 
grenndarsamfélagið og fjalla um mál sem upp kunna að koma hverju sinni og snerta líðan og velferð 
nemenda.” (Úr aðalnámskrá grunnskóla 2007) 
 

Garðabæ í júní 2007 
Guðmundur Einarsson, 

fagstjóri í lífsleikni  



Ársskýrsla  

fagstjóra í myndmennt 

Myndmennt er valgrein í 9. og 10. bekk og stunda nemendur námið allan veturinn í 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 sex hópar, tveir í 9. bekk og tveir í 10. bekk. Einnig er boðið upp 
valgreinina "Leir og gler” sem nemendum 9. og 10. bekkjar stóð til boða og fylltu umsækjendur fjóra hópa. Í 
vetur voru sem fyrr tveir kennarar við myndmenntakennslu, undirritaður ásamt Auði Eddu Geirsdóttur en hún 
annaðist alfarið kennsluna í "Leir og gler". 
 
8. bekkur 

Sem fyrr var sérstök áhersla 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 sem 
þetta byggir á þjálfun hægra heilahvels en það stýrir óhlutbundinni skynjun. Að loknu þessu verkefni unnu 
nemendur lágmynd í leir sem byggð var á galdragrímum frumstæðra og forna menningarheima. Grímurnar 
voru meðhöndlaðar eftir fyrri brennslu með skaðlausum oxíðefnum og brenndar á ný. Mannslíkaminn var og 
teiknaður og skiptust nemendur á að sitja fyrir. Teikningin var færð inn í umhverfi sem nemendur sóttu sér 
með því að fara um skólann og teikna valið sjónarhorn innanhúss og útfæra með akrýllitum. Sérstaklega vill 
undirritaður nefna tilraun til heimspekilegrar samræðu með nemendum áttunda bekkjar. Ég fór á helgarnám-
skeið í “Sókratískri samræðu” undir leiðsögn Catherine McCall hjá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands. 
Markmið námskeiðsins var að færa heimspekilegar vangaveltur og samræður inn í skólastofuna og nota til 
þess ofangreinda aðferðafræði. Tilraunin tókst mjög vel, nemendur voru vel með á nótunum og má sjá frekari 
umfjöllun um verkefnið á Heimspekivef Garðaskóla (http://www.gardaskoli.is/heimspeki/). Tilraunum við að 
innleiða heimspeki í myndmennt verður fram haldið næsta vetur. 
 
9. bekkur 

Unnið var með hugtakið fjölfeldi og grafík. Nemendur unnu með dúkristu og tréristu framan af vetri. Síðan tók 
við vinna með þurrnál. Lögð var sérstök áhersla á sjálfstæð vinnubrögð. Næst var leirmótun tekin fyrir og 
nemendur gerðu lágmynd af byggingu að eigin vali. Markmiðið var að gera afsteypu af lágmyndinni. Fyrst var 
útbúið mót utan um verkið og gifsi hellt yfir myndina. Þegar það hafði harðnað var leirinn fjarlægður og af-
steypan hreinsuð. Afsteypan er negatíf miðað við frummyndina því þurfti að steypa rétta mynd af afsteypunni. 
Stórskemmtilegt og vel heppnað verkefni. Silkiþrykk var næst á dagskrá en slík vinna hófst í fyrra. Nemendur 
fengu það verkefni að hanna persónulegt merki sem síðan var útfært og þrykkt á bol eða annan fatnað með 
silkiþrykki. Verkefnið tókst einkar vel og mæltist vel fyrir meðal nemenda. Nokkur samþætting við textílmennt 
átti sér stað í tengslum við silkiþrykkið í fyrra þegar nemendum í textílmennt bauðst að leita á náðir okkar í 
myndmenntinni til að þrykkja á flíkur sem þeir höfðu hannað og saumað. Samvinna við textílmennt hefur 
aukist í vetur og höfum við keypt vönduð efni til að bæta árangur nemenda í silkiþrykkinu. Það er ljóst að 
framhald verður á aukinni samvinnu við textílmennt. Vetrinum lauk með frjálsu lokaverkefni þar sem nokkrir 
nemendur völdu sér málun meðan aðrir unnu við grafík og teikningar. Nemendum í 9. bekk fengu einnig sinn 
skerf af heimspeki og er ljóst að sóknarfærin eru mikil á þeim vettvangi. 
 
10. bekkur 

Veturinn hófst á hlutateikningu og vinnu með ljós og skugga. Verkefnið var útvíkkað í málun með akrýllitum. 
Að lokum unnu nemendur frjálst lokaverkefni frá áramótum. Nokkrir völdu sér að vinna með olíuliti en mesta 
athygli vakti að nemendur höfðu mikinn áhuga á skapalónsvinnu, þ.e. skera mynd út í pappa og nota spra-
raybrúsa til að úða lit gegnum götin og skurðina á pappanum. Áhuga nemenda á þessari tækni (graffiti, að 
“graffa”) má rekja til umræðu um graffitilist á veggjum íslenskra bæja og unglingamenningar sem birtist í tónlist 
og tísku. Svart/hvít ljósmyndun, framköllun og stækkun skaut upp kollinum á ný í vetur þegar tveir nemendur 
einbeittu sér að henni í lokaverkefni sínu. Það er umhugsunarefni að þrátt fyrir stafrænu tæknina og tölvu-
vinnsluna skuli hið gamla og góða handverk sækja í sig veðrið sem aldrei fyrr. Raunar má segja að tölvu-
tæknin sé orðin hversdagslegur hlutur í augum nemenda en hinar gömlu aðferðir sveipaðar dulúð og ljóma 
sem laðar skapandi hendur til sín. 
 

http://www.gardaskoli.is/heimspeki/


Leir og gler 

Unnið var með verkefni í gler og leir til skiptis til að dreifa álagi á ofnum. Þar sem nemendur eru flestir alveg 
óvanir glervinnu og mjög spenntir fyrir því að þá var auðvitað byrjað á verkefnum í gleri. 
 
Gler 

Byrjað var á því að kynna nemendum gler, hvernig á að meðhöndla það, skera, lita o.s.frv. Einföld verkefni voru 
sett fram fyrst og síðar tekist á við erfiðari/flóknari verkefni. Fyrir áramót bjuggu nemendur til ýmsa hluti t.d. ljós-
ker, diska, bakka, skálar, kertastjaka, hálsmen, jólaskraut og jólagjafir. Eftir áramót fengu nemendur val um að 
búa til lágmynd/-ir á vegg eða myndir sem hengdar væru upp í glugga. Í þessu verkefni var mikil undirbúnings-
vinna. Margir nemendur fundu sér myndefni sem þau vildu hafa á netinu en aðrir með eigin hugmynd og skissu-
vinnu. 
 
Leir 

Fyrir áramót var fyrsta leirverkefnið það auðveldasta og aðeins til að kynna leirinn og hvernig vinna á með hann. 
Síðara verkefni annarinnar var lágmynd og þemað ævintýri. Nemendur fengu að skoða myndir eftir Einar Jóns-
son en annars voru teknar margar ævintýrabækur fram til að gefa þeim hugmyndir. Eftir áramót voru tvö verk-
efni. Nytjahlutur sem þau skissuðu sjálf upp. Síðara verkefnið var skúlptúr/stytta. Skúlptúrvinnan heppnaðist 
mjög vel og kom á óvart hvað þau voru dugleg í henni þar sem þetta var mjög erfitt verkefni. Einnig var skylda 
að hver nemandi væri einn tvöfaldan tíma í leirrennslu. Það tókst mjög vel og fannst krökkunum það mjög 
skemmtilegt þrátt fyrir að hlutirnir sem komu út úr því hafi verið mjög misjafnir. Í lok haustannar setti kennari fyrir 
ritgerðarskil og tók einn tíma með hverjum hóp í tölvuherberginu til að koma þeim af stað. Leir og gleráfanginn 
gekk betur en fyrra árið. Að dreifa álaginu á ofnunum er nauðsynleg. Nemendur voru mjög sáttir við áfangann, 
þeir voru mjög áhugasamir og greinilega áfangi sem hentar bæði strákum og stelpum. 
 
Aðstaða, efni og tæki 

Hvað aðstöðuna varðar er brýn þörf á að fara í endurskoðun á innréttingum eins og áður hefur komið fram á 
þessum vettvangi og vísa ég í ársskýrslu síðasta árs. Glervinnan þarf betri aðstöðu og má velta því fyrir sér 
hvort smíðastofan hentaði betur. Ljósmyndun og svart/hvít framköllun hefur sótt í sig veðrið á ný og kompan 
framan við stofuna verið notuð undir það en kompan sú arna var orðin höfuðvígi glerlistarinnar og er glerofninn 
þar enn. Tölva og skanni eru orðin hluti af húsbúnaði stofunnar og er það til mikilla bóta. Í flestar stofur skólans 
er kominn skjávarpi sem festur er neðan í loft. Undirritaður telur mikla þörf á slíku undratæki í myndmennta-
stofuna enda mikið af myndum sem eru sýndar beint úr tölvu. Hingað til hef ég sótt svona apparat á bókasafnið 
og það verið auðsótt. Ég neita því ekki að það væri stórkostlegur tímasparnaður og lausn frá fyrirhöfn að þurfa 
þess ekki heldur tengja tölvuna beint og fyrirhafnarlaust við skjávarpann. Það má færa margvísleg rök fyrir því 
að notkun skjávarpa sé jafn mikilvæg myndmennt og öðrum greinum. 
 
Úrbætur sem varða glervinnsluna sérstaklega 

Einhverskonar rekkar til að geyma stóra glerið. Læstan skáp til að geyma glerunga, oxíð og liti. Þetta eru bæði 
dýr efni og sum eitruð. Losun á afgangsgleri verði auðvelduð. 
 
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 og 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 2007 
Ingimar Ólafsson Waage, 

fagstjóri í myndmennt 
 
 
 

 



Í 8. bekk voru sex deildir og kenndi Helga María Ólafsdóttir tveimur, Þorkell Jóhannsson tveimur og Jón H. 
Sigurðsson tveimur. Kennslunni var þannig háttað að kennd var efnafræði fyrir jól en líffræði eftir jól. Nú var í 
fyrsta skipti kennd efnafræðikennslubók eftir Hafþór Guðjónsson sem sérstaklega er samin með tilliti til nám-
skrár í náttúrufræði. Fylgt er að langmestu leyti þrepamarkmiðum 8 í náttúrufræðihluta námskrár mennta-
málaráðuneytisins. Kennslan er að mestu leyti bókleg en þó eru gerðar 4-5 verklegar æfingar á hvorri önn. 
Einnig höfum við reynt að auka notkun okkar á tölvutengdu efni og kennsluforritum en lítið er til af þeim og 
þau sem eru til eru misgóð. Á hverju ári vinna kennarar skólans í náttúrufræði kennsluáætlanir í öllum ár-
göngum og nemendaútgáfur þeirra eru birtar á vef skólans.  

 
Í 9. bekk voru 5 kennslustundir á viku. Alls voru sjö hópar. Helga María kenndi einum, Jón þremur, Þorkell 
Jóhannsson tveimur og Ögmundur einum. Að mestu leyti er fylgt þrepamarkmiðum 9 í námskrá mennta-
málaráðuneytisins. Kennslan er mikið til bókleg en þó eru tvær vettvangsferðir og 5-6 verklegar æfingar. Á 
haustönn er líffræði á dagskrá og fjallað um fjölbreytni lífvera og flokkun. Tvær vettvangsferðir eru í ágúst og 
september í tengslum við námið. Sú fyrri er strax í ágúst og er plöntusöfnunar- og skoðunarferð. Sýni eru 
tekin og greind til tegundar í skólastofunni og skýrsla unnin. Algengt er að nemendur nái að greina til 
tegundar 10-30 plöntur. Seinni ferðin er farin til skoðunar og söfnunar á sýnum í ferskvatni. Undanfarin ár 
hefur verið farið í mógrafir í Bæjarmýri þar sem nú rís Akrahverfi en síðastliðið haust fórum við í Hraunsholts-
læk. Lífverur eru síðan greindar til tegundar og skýrsla unnin um verkefnið. Algengt er að hver hópur finni 5-
10 tegundir lífvera og alls finni bekkurinn 30-40 tegundir. Aðallega er um að ræða smásæjar tegundir 
krabba, frumdýra, þörunga og skordýra. Tvær til þrjár síðustu vikur haustannar er kynfræðsla á dagskrá. 
Nálgunin er aðallega líffræðileg, fjallað um æxlunarfærin, kynþroskann, meðgöngu og fæðingu en einnig eru 
4-6 kennslustundir notaðar til að fjalla um getnaðarvarnir og kynsjúkdóma. Ný og nýtískulegri kennslubók var 
notuð í fyrsta sinn í vetur og heitir hún Um stelpur og stráka. Eftir jól er kennd eðlisfræði, sú grein hennar 
sem kallast aflfræði. Alls er sjö vikum varið í þetta. Verklegar æfingar eru fjórar. Það sem eftir lifir annar eru 
fjallað um stjörnufræði. Eitt af því sem gert er í stjörnufræðinni er að nemendur vinna verkefni í um tvær vikur 
um reikistjörnur, tungl, geimferðir og annað sem greininni tengist og kynna það fyrir samnemendum sínum. 
Heimildir eru allar af internetinu og nemendur vinna kynningar sína í Power point og nota nýju skjávarpana 
sem eru nú í kennslustofunum. Gríðarlegt magn upplýsinga og mynda er á netinu og gekk þetta verkefni afar 
vel. 
 
Í 10. bekk voru fimm hópar nemenda sem völdu sér að halda áfram námi í náttúrufræði til samræmds prófs. 
Kenndi Ögmundur þremur þeirra, Þorkell einum og Jón einum. Jón hætti reyndar með þennan hóp í mars og 
Guðrún Björg kennsluráðgjafi í tölvunotkun tók við og kenndi honum til vors. Að mestu leyti er fylgt þrepa-
markmiðum 10 í námskrá menntamálaráðuneytisins. Kennslan er mikið til bókleg en allmikið af sýnitilraunum 
(u.þ.b. 10-12) í varmafræði, rafsegulfræði, hljóðfræði og ljósfræði. Fyrir jól var kennd eðlisfræði en líffræði 
eftir jól auk þess sem tími gafst til upprifjunar til samræmds prófs.  Árangur á samræmdu prófi verður að 
teljast mjög góður a.m.k. í samanburði við aðra skóla. Nemendur okkar voru vel yfir landsmeðaltali og yfir 
meðaltali bæði Suðvestur kjördæmis og Reykjavíkur. Landsmeðaltal í náttúrufræði var 6,2 en 6,9 í Garðask-
óla. Það tel ég vera mjög gott sérstaklega í ljósi þess að í Garðaskóla þreyttu 62% árgangsins prófið en 51% 
á landsvísu. Almennt er meðaleinkunn skóla hærri á samræmdu prófi eftir því sem færri nemendur árgangs 
þreyta prófið. Einnig má hafa í huga í þessu sambandi að nám eins hópsins var í uppnámi hluta vetrar eins 
og áður er getið. Tveir hópanna fimm tóku auk námsefnis 10. bekkjar fyrsta áfanga í náttúrufræði framhalds-
skólanna með mjög góðum árangri. Auk þessara 5 hópa var einn valhópur með tvo tíma á viku í eðlisfræði 
og stærðfræði (EOS2002). Nemendur þess hóps glímdu við eðlisfræðiverkefni með stærðfræðilegum að-
ferðum í mun ríkari mæli en gert er ráð fyrir í námsefni hinna almennu bekkjarhópa. Einnig voru þar gerðar 8 
verklegar æfingar á mun erfiðara plani en hægt er að hafa í venjulegum bekkjum. Þar skiptir máli að 
nemendur voru mun færri en í almennum bekkjum eða 12 talsins og að auki áhuga og hæfileikafólk í faginu. 
Það er þó stór galli að hópurinn hittist aðeins einu sinni í viku og fyrir vikið verður námið sundurslitið og sam-
fellu skortir. 
 

Ársskýrsla  

fagstjóra í náttúrufræði 



Umfjöllun og lokaorð 

Í síðustu ársskýrslum höfum við sett okkur þau markmið að reyna að auka enn notkun tölva við kennslu. Við 
höfum haldið áfram á þeirri braut í vetur. Reyndar er lítið til af kennsluforritum og reynslan af þeim sem eru til 
er ekki mjög góð. Best hafa reynst verkefni sem kennarar hafa samið sjálfir og gera ráð fyrir notkun efnis á 
internetinu. Síðustu þrjár vikur skólaársins var til dæmis verkefnavinna í 10. bekk tengd umhverfis-, tækni- 
og heilbrigðismálum. Nemendur öfluðu sér upplýsinga og fjölluðu um slys tengd nýtingu kjarnorku, vistvæna 
orkugjafa, sjálfbæra þróun, staðardagskrá 21, gróðurhúsaáhrif og ýmislegt fleira. Stefnan er sú að auka enn 
notkun þessara tækja næsta vetur. Vinna af þessu tagi er unnin í litlum hópum, best reynist að mínu mati að 
tveir og tveir nemendur vinni saman og tel ég nám af þessu tagi falla vel undir það að teljast einstaklings-
miðað. 
 
Í haust voru settir upp skjávarpar í kennslustofurnar þrjár sem náttúrufræðin hefur til umráða og er þetta mikil 
breyting til batnaðar. Í einu vetfangi varð það merka kennslutæki myndvarpinn úreltur. Þessir skjávarpar 
nýtast afskaplega vel til kennslu og eru mjög mikið notaðir bæði af kennurum og einnig nemendum til að 
gera grein fyrir sinni vinnu. Þeir hafa valdið byltingu sérstaklega hvað varðar myndefni tengdu námsefninu 
en af slíku efni, ljósmyndum, kortum, töflum, línuritum, teikningum og hreyfimyndum er gríðarlegt magn á 
netinu sem er aðgengilegt þeim sem vita að hverju þeir eru að leita. Við búum svo vel að hafa á undan-
förnum árum unnið upp mikið efni á Power point formi og tökum því þessari tækninýjung fagnandi. Fagstjóri 
á t.d. milli 2000 og 3000 glærur með efni og myndum úr námsefni grunnskólans og þeirra framhaldsskólaá-
fanga sem hann kennir.  
 
Starf kennsluráðgjafa var auglýst síðasta sumar en mér skilst að erfiðlega hafi gengið að ráða í það starf. 
Allavega hefur enginn kennsluráðgjafi komið í Garðaskóla mér vitandi. Ég tel að ef kennsluráðgjafi fæst til 
starfa ætti hann að vera starfandi innan Garðaskóla sjálfs svipað og nú er í tölvumálum. Næg eru verkefnin 
fyrir slíkan ráðgjafa og vísa ég í því sambandi til minnisblaðs sem ég sendi skólastjóra í september. 

 
 

Garðabæ í júní 2007 
Ögmundur Gunnarsson, 

fagstjóri í náttúrufræði 



Ársskýrsla  

fagstjóra í samfélagsfræði 

Kennarar og tímafjöldi 

8. bekkur: Kennslustundir voru 4 á viku. Kennarar voru: Elías Sólmundarson, Guðmundur Einarsson, 

Ólafur Gíslason, Páll Sveinsson og Reynir Engilbertsson. 
 
9. bekkur: Kennslustundir voru 4 á viku. Kennarar voru Elías Sólmundarsson ,Guðmundur Einarsson, 

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 á dagskrá trúarbragðafræði. Þar er fjallað um helstu trúarbrögð heims. Þá tók 

við það sem kalla má almenn landafræði heimsins. Þar eru til umfjöllunar hin margvíslegu viðfangsefni og 
hugtök sem landafræðin fæst við, má þar nefna t.d. orka, mengun, búseta, hafið og jarðvegseyðing. Samfara 
umfjöllun um hafið frá öllum hliðum unnu nemendur mismunandi skilaritgerðir. Viðfangsefni vorannar að 
landafræðinni slepptri voru ýmis verkefni sem tengjast landafræði Íslands kortavinna og fleiri verkefni því 
tengd. 
 
Að lokum var unnin hópavinna um orkumál þar sem hver hópur hafði ákveðna tegund orku til umfjöllunar t.d. 
vatnsorka, olía og gas, kjarnorka og fleira. Fjallað var um kosti og galla hvers flokks fyrir sig og 
framtíðarhlutverk í heiminum. Hóparnir kynntu síðan verk sitt fyrir bekknum með skyggnu sýningu á 
skjávarpa. Í tengslum við þetta verkefni var safn Orkuveitu Reykjavíkur Rafheimar heimsótt og tókst þessi 
námsþáttur sérlega vel.  
 
9. bekkur: Viðfangsefni haust- og vorannar var Landafræði II þar sem fjallað er um heimsálfur aðrar en 

Evrópu. Nemendur unnu verkefni og fluttu fyrir hópfélaga sína, að eigin vali, um Rússland og í tengslum við 
Afríku völdu þau sér land í þeirri heimsálfu og unnu verkefni þar sem m.a. var lagt upp úr leikrænni tjáningu 
og skemmtilegum flutningi. Aðalverkfærið við vinnslu og upplýsingaöflun í þessum verkefnum voru 
fartölvuver skólans og nýttust þau sérlega vel í þessu samhengi.  
 
 Á vorönn var unnið áfram í landafræði og í tengslum við umfjöllun um S. og N. Ameríku unnin valin verkefni 
sem flutt voru og kynnt í hópunum. Á seinni hluta annarinnar lásu nemendur námsefnið ,,Jón Sigurðsson og 
hugmyndir 19. aldar.” Í þessu efni er saga og sjálfstæðisbarátta íslensku þjóðarinnar sett í samhengi við það 
sem gerst hefur í nútíð og fortíð einkanlega í Evrópu. Þessum þætti lauk með prófi á prófdögum.  
 
Eftir prófin og fram að skólalokum unnu nemendur heimildaritgerð um sjálstæðisbaráttu ýmissa þjóða og 
þjóðarbrota, þar komu fartölvuverin og tölvustofurnar aftur mikið við sögu. 
 
10. bekkur: Í vetur var samfélagsfræði valfag í 10. bekk og sóttu 55 nemendur nám í greininni, af 

þessum tóku 45 samræmt próf í í vor.  
 
Aðalviðfangsefni haustannar var Íslandssaga 20. aldar. Þar var notuð kennslubók sem heitir Úr sveit í borg, 
samhliða þessari bók voru notuð myndbönd um tímabilið. Eftir að vinnu með 20. aldar Íslandssögunni var 
lokið var unnið með námsefni í þjóðfélagsfræði sem heitir Þjóðfélagið. 
 
Aðalnámsefni vorannar var svo þjóðfélagsfræðin áfram, og svo upprifjun til samræmds prófs í námsefni 8. 
og 9. bekkjar í landafræði og sögu.  



Á báðum önnum voru unnin verkefni og ritgerðir, þar sem bókasafn skólans, upplýsingaverið og fartölvuver 
voru notuð af kappi. Þá má geta þess að eftir að samræmdu prófunum var lokið voru unnin sérstök 
hópverkefni í 10. bekk um Evrópusambandið. Ég safnaði saman blaðagreinum og efni af netinu um 
Evrópusambandið þar sem hinir ýmsu aðilar bæði úr atvinnulífinu, stjórnmálaflokkum, hagsmunaaðilum, 
fræðimenn og einkaaðilar tjáðu sig um hugsanlega aðild Íslands að sambandinu. Nemendur áttu að nota 
þetta efni og annað sem þau gátu fundið á netinu til að mynda sér skoðun á efninu og kynna þá skoðun 
með rökstuðningi munnlega. Þetta gekk í öllum 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 meðaleinkun 8,31 sem er talsvert 
hærri einkunn en síðasta ár (8,00). Árangurinn í samræmda prófinu var frábær í ár, mun betri en undanfarin 
ár og vorum við vel yfir öllum meðaltölum bæði í samanburði við Reykjavík og landið allt. Meðaltal okkar var 
6,77. Landið allt var með 5,6 og meðaltal fyrir Reykjavík og Suðvesturland var 5,9. 9. bekkur er með meðal-
einkunn 7,93 sem er í mjög góðu lagi, 8. bekkur kemur vel út, meðaleinkunn var 8,42 sem er talsvert yfir 
árangri undanfarinna ára og er ljóst að við eigum von á sterkum árgangi upp í 9. bekk á næsta ári. 
 
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 
kennslutækja t.d. eins og skjávarpa, og fartölvum. Þennan áhuga má ennþá auka með skemmtilegri notkun 
á þessum hjálpartækjum í kennslunni og verkefnavinnu henni tengdi og verður það einn af áherslupunktum 
næsta skólaárs. 
 
 

Garðabær í júní 2007 
Reynir Engilbertsson, 

fagstjóri í samfélagsfræði 



Ársskýrsla  

deildarstjóra sérkennslu  
Inngangur 

Skýrsla þessi er greinargerð um sérkennslu, stuðningskennslu og sjúkrakennslu í Garðaskóla veturinn 2006 – 
2007. Sérkennsla telst hér sú kennsla þar sem horfið er frá hefðbundinninni kennsluáætlun árgangsins og 
nemanda kennt samkvæmt markmiðsbundinni einstaklingsáætlun. Stuðningskennsla er hér notað um kennslu 
þar sem “sérkennarar” styðja nemendur við nám í almennum áföngum, oftast eru nemendur þá teknir út úr 
tímum eða eyður í stundaskrám þeirra nýttar. Sjúkrakennsla er þegar nemendum er kennt við sérstakar að-
stæður vegna tímabundinna veikinda þeirra. 
  
Yfirlit 

Í Garðaskóla er ,,ferðakerfi” notað til að stýra nemendum í nám við hæfi. Þ.e. nemendur veljast í hrað-, mið- eða 
hægferð eftir árangri þeirra í 8. bekk. Nám sem er hæfilega erfitt fyrir þá en skilar þeim þó áfram til meiri þroska 
og þekkingar. Í áttunda bekk er venjulegt bekkjarkerfi notað. Ferðakerfið hentar vel nemendum með sérkennslu-
þarfir því nemendur með minnstan árangur í námi veljast þá saman og hægustu ferðirnar eru í mörgum tilfellum 
sérkennsluferðir og er þeim kennt samkvæmt sérstökum- eða jafnvel einstaklingsáætlunum. Fjöldi er þar minni í 
hverjum hópi. Greindarfarslega er það mjög breiður hópur sem er í hægustu ferðunum því þeir sem ekki leggja 
neitt á sig í námi eru þar þótt vel gefnir séu en margir með litla greind sem leggja hart að sér í námi eru í mið- og 
jafnvel hraðferð. Algengast er að nemendur í hægustu ferðunum glími við hegðunarerfiðleika af ýmsum toga. 
Það er því í raun vinnuframlagið sem skipar mönnum í “ferð” en ekki greindarfar eða “námsgeta”. Nokkuð er um 
að nemendur séu í ólíkri ferð í ólíkum greinum, þannig geta menn verið í hraðferð í íslensku en miðferð eða 
hægferð í stærðfræði svo dæmi sé tekið. Allir hafa möguleika á að vera góðir í einhverjum hópi. Kerfið auð-
veldar að halda slökum nemendum í skólanum en getur stundum verið erfitt fyrir þá einstaklinga sem víkja mikið 
frá norminu í þroska.  
 
Sérstök afleiðing af þessu er að nemendur í öllum ferðum geta þurft stuðning til að vinna upp eða fá viðbótarað-
stoð við ákveðin námsverkefni. Stuðningur við almennt nám fer að mestu fram í “námsveri”. Það hefur haft mjög 
jákvæð áhrif á afstöðu nemenda til stuðningskennslunnar að í námsveri eru nemendur sem slakir nemendur 
þekkja að því að vera klára og duglega. Jafnvel nemendur í flugferðum og framhaldsskólaáföngum fá stuðning í 
námsverinu. Það er að verða almenn afstaða að það sé allt í lagi að vera í námsverinu, alla vega meðal meiri-
hluta nemenda. Helst eimir eftir af fordómum hjá afmörkuðum hluta slökustu nemendanna sem ekki hafa komið 
þar við. 
 
Starfsfólk  

Mikill fjöldi starfsmanna kom við sögu í sérkennslunni í vetur, eða alls 25 manns í misstóru starfshlutfalli. Allt frá 
fullri stöðu með yfirvinnu niður í 1 vikustund.  
  Kennarar:  tímar fag 

  Ólafur    13  stærðfræði -  auk stjórnunarstarfa. 
  Kristinn   26  stærðfræði 
  Auður Edda   19  íslenska, heimanám, myndmennt 
  Ásta Hrafnhildur   21  íslenska - byrjaði í október 
  Ingibjörg Guðm.  30  íslenska, stærðfræði, byrjaði um áramót 
  Margrét   4  íslenska - eftir áramót 
  Ýr    1  íslenska - frá miðjum nóvember 
  Emine    4  íþróttir 
  Ólafur Ágúst   3  íþróttir 
  Magnús    2  íþróttir 
  Kristján   2  heimilisfræði 
  María    6   nýbúaíslenska 
Meðferðarfulltrúar 

  Kolbrún kennari sinnti Hjálmari   75% 
  Guðný Þroskaþjálfi sinnti Kristjáni  100% frá nóvember 



Stuðningsfulltrúar: 

  Þórunn sinnti Kristjáni, Trausta, Þóri o.fl. 75% 
  Guðmunda sinnti Þórdísi   75% 
  Lizý (afleysingar) sinnti Þóri   75% frá nóvember 
  Anna Lísa sinnti Trausta og Þóri  fæðingarorlof frá nóvember  
  Guðlaug      veikindaleyfi frá september 
 
Um húsnæðið   

Sérkennslan hefur til umráða nokkurt svæði í norðurenda efri hæðar skólans. Um er að ræða tvær stórar 
stofur og þrjár litlar auk vinnuherbergis fyrir sérkennara. Þetta var ríflegt og fór þannig séð vel um starf-
semina.  
 

Um nemendur   

Alls nutu 113 nemendur stuðnings- eða sérkennslu í vetur. 46 nemendur í 10. bekk voru ýmist í einstaklings-
kennslu eða í námsveri í stuðningi, mismiklum, allt frá einni stund upp í 35 stundir á viku. 30 nemendur í 9. 
bekk og 37 nemendur í 8. bekk nutu einnig þessarar þjónustu. Tveir einhverfir nemendur voru í skólanum í 
vetur. Báðir voru með meðferðarfulltrúa sér til halds og tausts og báðir fóru þeir allmikið út í almenna tíma í 
fögum þar sem þeir gátu nýtt sér kennsluna að hluta eða að öllu leyti. Af þeim eru 37 nemendur ekki með 
neina greiningu um erfiðleika (deildarstjóri hefur þær alla vega ekki undir höndum) en aðrir sem þjónustu 
njóta hafa greiningu af ýmsum toga. Allt frá flóknum greiningum um allt að fimm mismunandi fatlanir niður í 
“grun um dyslexíu”. Mikill fjöldi nemenda með greiningu um náms-, tilfinninga- eða hegðunarvanda óskar 
ekki eftir stuðningi sérkennslunnar og stendur sig vel án hennar. Stefnan er að allir sem þurfa aðstoð fá 
hana ef þeir óska þess. Það er mat margra kennara að dregið hafi úr hegðunarvandamálum í skólanum í 
kjölfarið en vitað er að ein meginorsök hegðunarvanda í skólum er ófullnægjandi staða nemenda í námi og 
skortur á stuðningi.  
 
Um einstaka þætti sérkennslunnar í vetur.  

Mestur mannafli var nýttur til að styðja við nám í íslensku og stærðfræði. Það var að mestu leyti unnið í 
Námsveri skólans þar sem allt að fjórir kennarar voru samtímis að störfum með upp í 6 nemendur í vinnu. 
Námsverið er í allstórri kennslustofu og var sú þjónusta mjög vinsæl. Unnið var upp nýtt verklag fyrir starf 
námsversins til að halda betur utan um starfsemi þess. Ný umsóknar og skráningarblöð voru hönnuð og 
verða þau tekin í notkun í haust. 
 
Einhverfu nemendurnir voru bæði í einstaklingsmiðuðu námi einir sér í stofu og sóttu tíma út í almenna 
bekki, ýmist einir eða með stuðningi. Annar þeirra var í 10. bekk og tók sá tvö samræmd próf, hinn var í 9. 
bekk.  
 
Lítil ,,sérdeild” var starfrækt í 9. bekk með tveim til fjórum nemendum hluta dagsins. Þessir nemendur sóttu 
einnig tíma í almennum hópum en voru í sérdeildinni til stuðnings við annað nám og til aðstoðar við heiman-
ám. Að hluta voru þeir einnig að vinna eftir einstaklingsnámskrá vegna stöðu sinnar í þeim greinum. Einn 
nemandi í 8. bekk vann alveg eftir einstaklingsnámskrá í íslensku og stærðfræði. Mikill hluti íslenskutímanna 
fór í lestrarkennslu en stærðfræðin var að hluta til unnin úti í bekk. Hann hafði stuðningsfulltúa sér til halds 
og trausts í flestum öðrum tímum. 
 
Skjólið  

Er úrræði sem komið var á fót í nóvember þegar halla tók verulega undan fæti fyrir fjórum nemendum 
skólans. Félagsleg staða þeirra var orðin óþolandi og þeir nánast hættir að mæta í skólann. Þetta var gert í 
samvinnu við félagsmiðstöðina Garðalund. Í stuttu máli var fyrirkomulag þannig að kennt var í 4 stundir á 
dag, alla daga. Tímatafla var eilítið skekkt þannig að koma í skóla og frímínútur sköruðust ekki við almenna 
kerfið. Til viðbótar við kennsluna voru 2 stundir í heimanámstíma daglega sem Garðalundur annaðist og 
vikulegur viðtalstími hjúkrunarfræðings og sálfræðings félagsmálastofnunar Garðabæjar. Úrræðið virkaði 
eins og til var ætlast og stóð það í 18 kennsluvikur. Því lauk þegar samræmdu prófunum lauk en allir 
nemendurnir tóku 4 samræmd próf og náðu þeim flestum.  



Kennarar sem sinntu þessu voru  
    Ingibjörg Anna  2 stundir á viku í ensku 
    Rebekka    4 stundir á viku í ensku og íslensku 
    Bergljót   4 stundir á viku í dönsku 
    Þorkell    2 stundir á vikur í stærðfræði 
    Ögmundur   1 stund á viku í stærðfræði 
    Ýr    4 stundir á viku í íslensku 
    Ingibj. Guðm   2 stundir á viku í stærðfræði 
    Páll Ólafss   1 stund á viku í heimanám 
Að auki stuðningur frá félagsmiðstöð, hjúkrunarfræðingi og félagsmálastofnun Garðabæjar. Bæði nemendur og 
foreldrar þeirra voru mjög ánægðir með þessa ráðstöfun. Bent hefur verið á að ef ekki hefði verið gripið til þessa 
ráðs hefðu nemendur þessir eðlilega verið vistaðir í Brúarskóla. Ráðstöfun þessi gekk nokkuð nærri fjármagni 
skólans til sérkennslumála. 
 
Sjúkrakennsla  

Einn nemandi var ófær um að koma í skólann vegna veikinda og fékk hann sjúkrakennslu heima í sex vikur. 
Þeir sem önnuðust hana voru flestir fagkennarar viðkomandi nemanda.  
    Ögmundur   2  
    Reynir    2 
    Ásta Hr.   2 
    Anna Ragnars  2 
    Bergljót   2 
 

Stuðningsfulltrúar  

Þrír stuðningsfulltrúar voru við störf í skólanum í vetur. Störf þeirra eru að breytast nokkuð. Til að nýta tíma 
þeirra betur hefur verið farin sú leið að í tímum þar sem skjólstæðingar þeirra þurfa ekki á þeim að halda hafa 
þær farið inn í bekki og verið kennurum til aðstoðar við hóp nemenda sem kennarinn kemst ekki yfir að sinna, 
hóp sem þarf stöðuga aðstoð í náminu. Þetta á einkum við um stærðfræðikennslu í 8. bekk og í hægferðunum í 
9. og 10. Ánægja hefur verið með þessa þjónustu bæði hjá kennurum og nemendunum. Þessi framgangsmáti 
gerir auknar kröfur um fagkunnáttu stuðningsfulltrúanna. 
 

Greiningar GRP14  

Deildarstjóri sérkennslu lagði fyrir skimunarprófið GRP14.  Allir 9. bekkingar tóku prófið utan einn og fáeinir tóku 
einungis hluta af því. Ekki var elst við þá síðustu vegna upplýsinga frá íslenskukennurum þeirra um að staða 
þeirra væri í lagi án vafa. Mjög mikil vinna var við að leggja prófið fyrir og fara yfir það, ekki síst vegna þess að 
seinlegt var að ná til þeirra sem ekki voru við fyrstu fyrirlögn og erfitt reyndist að ná þeim sem eftir voru og finna 
fyrir þá tíma sá eltingaleikur stóð fram í febrúar. Yfirferð var einnig mikið verk.  Allar niðurstöður voru færðar inn 
töflureikni. Fram kemur verulegur munur á frammistöðu í einstökum þáttum eins og vænta mátti. Alls var prófið 
lagt fyrir 150 manns. Meðal leshraði 9. bekkinga reyndist 610 atkvæði á 2 mínútum eða 372 orð á 2 mínútum. 
Við mat á líkindum fyrir lesblindu var stuðst við umskráningarfærni og færni í yfirborðsþáttum. 49 nemendur eða 
28% töldust þurfa nánari athugun. Foreldrum þeirra var sendur spurningalisti og fengust einungis svör frá hluta 
þeirra. 30 af þessum hópi voru með greiningu fyrir sem til var í skólanum en hluti af þeim sem þá stóðu eftir 
reyndist einnig hafa greiningu. Niðurstaða er sú að 8 nemendur bíða hausts eftir nánari greiningu á lesfærni. 
Það vekur og athygli að nokkrir nemendur sem ekki lentu í hópnum sem þarfnaðist nánari skoðunar fengu grein-
ingu um lesblindu frá sálfræðingi. Skimunarprófið finnur sem sé ekki alla sem eru í áhættuhópi. 
 
Sálfræðingur skólans lagði greinandi próf fyrir 17 nemendur skólans. 7 nemendur úr 10. bekk, 9 úr 9. bekk og 
einn úr 8. bekk. Í flestum tilfellum var um greiningu á almennum námshæfileikum að ræða ásamt greiningu á 
geðástandi. Skilafundir voru haldnir með foreldrum og nemendum sjálfum. Eftirspurn eftir þessari þjónustu var 
mikil þegar leið á veturinn og urðu fáeinir að bíða næsta vetrar.  
 
Deildarstjóri sérkennslu lagði greinandi stærðfræðipróf fyrir þrjá nemendur og reyndist enginn þeirra vera með 
dyscalkulíu, einungis var um að ræða slaka stöðu í stærðfræði. Unnin var áætlun í samráði við kennara við-
komandi til að reyna að ráða bót á því ástandi. 



Um séraðstæður í prófum   

Stærstur hluti af þessum hópi var í sérstökum stofum á annarprófum þar sem rýmri reglur giltu um próftíma. Í 
raun gildir það ekki lengur, því ákveðið hefur verið að allir nenendur fái lengdan próftíma, þ.e. próf sem eðlilegt 
er að ljúka á 40 mínútum fá allir 60 mínútur til að ljúka. Það er hins vegar þegar prófið er of langt sem betra er 
að vera í sérstofu. Þar fá menn að ljúka prófinu þó langt sé liðið fram yfir próftíma, mönnum er einfaldlega gefinn 
sá tími sem þeir þurfa. Auk nemenda í sérkennslu var nokkur hópur nemenda með greiningu um lesblindu eða 
einbeitingarvanda sem ekki naut neinnar sérkennslu sem fékk að vera í sérstofu í prófum. (það er að verða 
mjög lítið “sér” við þessar stofur þegar nærri fjórðungur nemenda er þar, jafn margir í stofu þar og annars staðar 
og tími til próftöku er sá sami!!) Samt vill enginn missa af þessum ímynduðu forréttindum. Það tekur sjálfagt 
nokkur ár að leggja þetta af. 
 
Um áherslur í stuðningi  

Í samræmi við lög um grunnskóla er reynt að hafa alla nemendur sem mest í almennum hópum. Einungis þeir 
sem taldir eru alls ekki hafa neitt gagn af veru þar, eða námsframvindu vegna ekki hægt að kenna innan um 
aðra eru teknir þaðan út. Viðbótarstuðningur við almenna kennslu er þá eðli málsins samkvæmt veittur eftir 
kennslu í almennum hópum 
 
Um fundi og samstarf   

Vikulegir fagfundir voru haldnir með starfsfólki sérkennslunnar. (Deildarstjóri sérkennslu er einnig fagstjóri sér-
kennslu.) Einn fundur með sérkennurum, annar með meðferðarfulltrúum og sá þriðji með stuðningsfulltrúunum. 
Rætt var um nemendur og vinnu með þá, um framgang kennslu og um innritanir og útskriftir nemenda úr 
þjónustu. Einnig var rætt um starfsemina almennt og hvað betur mætti fara. Sérkennarar sækja einnig fagfundi í 
sínum greinum til fagstjóra í þeim. Unnið var nýtt skipurit fyrir sérkennsluna og mun það taka gildi næsta vetur. 
Deildarstjórar árganga sátu suma af fagfundum sérkennslunnar síðari hluta ársins. Samkvæmt nýju skipuriti 
verða slíkir fundir að föstum lið í þverfaglegu samstarfi. Kynningarfundir þar sem væntanlegir nýnemar skólans 
eru kynntir voru haldnir að venju. Nú voru í fyrsta sinn að koma nýir nemendur úr Sjálandsskóla. Námsráðgjafi 
var nú með í ráðum og mun svo verða í framtíðinni. Fundað var með foreldrum allra nemenda sem þurfa mikla 
sérkennslu bæði vor og haust og einnig allra foreldra sem óskuðu eftir slíkum fundi.  
 
Um nemendaverndarráð  

Deildarstjóri sérkennslu stýrir fundum nemendaverndarráðs í umboði skólastjóra. Þar eru rædd mál nemenda 
sem eiga í mestum vanda á hverjum tíma. Öll mál sem þar ber á góma eru eðli sínu samkvæmt trúnaðarmál en 
í vetur voru rædd málefni 27 nemenda. Unnið var upp nýtt skipurit fyrir nemendaverndarráð og um ferli barna-
verndarmála sem tekur gildi næsta skólaár.  
 
Um áherslur næsta vetrar  

Ekki eru fyrirhugaðar miklar breytingar á starfseminni næsta vetur en sumt mun þó verða öðruvísi vegna 
breytinga á þörfum nemenda sem koma og fara. Annar meðferðarfulltrúinn lætur af störfum og væntanlegir eru 
til starfa starfa á ný tveir stuðningsfulltrúar. Starf stuðningsfulltrúa er að breytast nokkuð hér við skólann. Meira 
umburðarlyndi ríkir í kennarahópnum og meira skertir nemendur eru nú orðinn fastur hluti af nemendum 
skólans. Þetta kallar á að stuðningsfulltrúar sinni fleiri nemendum og að ef til vill verða fleiri nemendur sjálfbjarga 
í greinum þar sem stuðnings var þörf áður. Mjög góð reynsla hefur verið af því að stuðningsfulltrúar styðji við 
kennara þar sem hópar eru mikið getublandaðir. Þetta kallar á aukna fagþekkingu stuðningsfulltrúa og aukna 
sérkennsluþekkingu almennra kennara, en hefur virkað mjög vel í nokkrum tilfellum þar sem það hefur verið 
prófað.  
  
Þörf hefur komið fram á að staðla lestrarpróf fyrir alla árganga skólans. Þar sem prófaður er hljóðlestur, les-
skilningur og raddlestur (tími, villufjöldi, framsögn) Stefnt er að því að gera það næsta vetur. 
 

Garðabær í júní 
Ólafur Ólafsson,  

deildarstjóri sérkennslu 



Ársskýrsla  

fagstjóra stærðfræði  

Stærðfræðikennarar 

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

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

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

Svandís Ríkharðsdóttir og Ögmundur Gunnarsson. 
 
Kennslustundir voru 5 á viku í 8. og 9. árgangi og 6 á viku í 10. árgangi og í flugferð í 9. bekk. Í fyrsta skipti var 
fjölbrautaáfangi kenndur 3 kennslustundir í viku í stað 6 kennslustunda þar sem öll upprifjun fyrir samræmt próf 
var ekki innfalin í áfanganum. 
 
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 flugferðum í stærð-
fræði, 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 fagstjórar og kennarar hafa samið. Með tilliti til nýrrar námsskrár í 
stærðfræði hefur Karl Valgeir samið verkefnahefti bæði fyrir 9. og 10. bekk sem ber heitið "Þjálfun". Nýtt 
kennsluefni sem ber nafnið "Átta til tíu" hefur verið gefið út af Námsgagnastofnun og er það aðeins notað sem 
ítarefni. Kennslubækur sem notaðar eru til grundvallar heita Almenn stærðfræði I, II og III. 
 
Kennsluaðferðir felast í útskýringum frá töflu og einstaklingsaðstoð. Unnið er að þrautalausnum og tölvur eru 
stundum notaðar. 8. bekkur fékk markvissa kennslu í töflureikni í nýja tölvuverinu sem tekið var í notkun í vetur. 
Einnig hefur tölvuverið nýst 9. og 10. bekk í ýmsum stærðfræðiverkefnum. 
 
Mat á árangri, markmið og leiðir 

Yfirleitt eru einkunnir milli ára ekki saman-
burðarhæfar. Árangur nemenda í 9. bekk sem 
tóku samræmd próf í stærðfærði, alls 50 
nemendur, var frábær og meðleinkunnin var 
8,8. 10. bekkingar stóðu sig einnig mjög vel. Þó 
voru aðeins tveir nemendur sem náðu 10,0 á 
samræmdu prófi í greininni. 
 
Samstarf kennara hefur alla tíð verið mjög gott 
og allt námsmat gert í samráði. Á fagfundum 
voru próf samin og aðlöguð námsefninu. Ár-
angur 10. árgangsins og flugferðar í 9. bekk var 
nú langt yfir landsmeðaltali og vel yfir bæði Suð-
vestur- og Reykjavíkurmeðaltali eins og saman-
burðarsúluritið hér til hliðar sýnir.  
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Það má alltaf gera betur 

Við teljum að stærðfræðikennarar verði að leggja áherslu á meira aðhald í námi og gera kröfur bæði til sín og 
nemendanna. Það verður að brýna fyrir nemendum að nýta sér betur aðstoðina við heimanám sem verður von-
andi í boði skólans næsta vetur eins og áður. Það er mikilvægt að fá forráðamenn til að skilja, að í aðstoðinni við 
heimanám er um að ræða fyrsta flokks einstaklingsmiðaða kennslu, næstum því einkakennslu, sem allt of 
margir nenna ekki að nýta sér vegna þess að þar er ekki skyldumæting. Hnitmiðuð nýting hverrar kennslu-
stundar, ennþá meira aðhald í heimanámi og meiri kröfur um verkefnaskil, jafnvel enn fleiri stutt skyndipróf sem 
sýna stöðu mála og að gripið sé inn í með viðeigandi ráðstöfunum og forráðamönnum gerð grein fyrir því ef ár-
angur er ekki eðlilegur. 
Þó að skólinn sé stoltur af umtalsverðum árangri á samræmdum prófum, þá er það ekki aðalatriði í sjálfu sér, 
heldur ber að reyna finna þær leiðir sem skila hverjum nemanda sem hæfustum út í lífið og til áframhaldandi 
náms.  
 
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. 
 
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. Ein stúlka í framhaldsdeildinni fékk einkunnina 10,0. 
 
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 þurfa aðstoð í náminu að nýta 
sér þessa aðstoð. 
 
Annað 

Í Garðaskóla var starfrækt svokallað Námsver. Kristinn Sigurbergsson stærðfræðikennari kennir í námsverinu. Í 
flestum tilfellum fá nemendur auka kennslustund í námsveri í viðbót við hefðbunda stundaskrá og hefur þetta 
reynst mjög vel. 
 
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.  
 
Lokaorð 

Í vetur hafa verið tveir fagstjórar í stærðfræði, Elena Einisdóttir byrjaði um haustið og Svandís Ríkharðsdóttir tók 
við í lok nóvember vegna fæðingarorlofs. Samstarfið gekk mjög vel og er deildin mjög ánægð með árangur 
vetrarins.  

Garðabær í júní 2007 
Elena Einisdóttir, 

Svandís Ríkharðsdóttir, 
fagstjórar í stærðfræði 



Ársskýrsla kennsluráðgjafa 

í tölvu- og upplýsingatækni 

Kennsluráðgjafi hefur umsjón með uppbyggingu og þróun í tölvu- og upplýsingatækni innan skólans. Hann 
vinnur með öllum nemendum, starfsfólki og foreldrum. Hann á í samstarfi við tölvuumsjónarmann og kennslu-
ráðgjafa 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. Vefur Garðaskóla 
er í vefumsjónarkerfinu Joombla en það er hægt að nálgast endurgjaldlaust á netinu. Í vetur hefur kennsluráð-
gjafi setið í stýrihópi vegna vefmála Garðabæjar og allra stofnana í Garðabæ, er þeirri vinnu senn að ljúka með 
nýju vefumsjónakerfi og nýju útliti sem komið verður í notkun í haust. Vefumsjónakerfi það sem tekið verður í 
notkun býður upp á möguleika á að þróa innri vef skólans. 
 
Nám og kennsla 

Kennsla í tölvu- og upplýsingatækni gekk vel í vetur.  
 
Í áttunda bekk fengu nemendur tvo tíma á viku í tölvuveri allan veturinn. Annarsvegar var um hefðbundna tölvu-
kennslu að ræða að hinsvegar íslenskukennslu, þar sem áhersla var lögð á ritun og uppsetningu. Í tölvu-
tímunum var lögð áhersla á tölvunotkun, þá sérstaklega Microsoft Office forritin. Einnig gerðu nemendur vél-
ritunaræfingar. 
 
Í 9. og 10. bekk voru einungis valtímar í tölvum. Nemendur gátu valið um forritun og margmiðlun. Í forritun lærðu 
nemendur að forrita með Visual Basic. Í margmiðlun lærðu nemendur að gera heimasíður, margmiðlunarefni á 
geisladiska og að vinna með kvikmyndir.  
 
Síðastliðið haust var tekið í notkun nýtt og glæsilegt fartölvuver með 28 tölvum. Þetta er í fyrsta skipti sem boðið 
er upp á aðstöðu fyrir heilan bekk í tölvum. Tölvuverið hefur verið í mikilli notkun í vetur. 
 
Eitt fartölvuver er í skólanum og er það mikið notað, helsta vandamálið við fartölvuverið er að þegar notkunin er 
mikil þá næst ekki að hlaða batteríin. 
 
 
Nemendaskráning og töflugerð 

Kennsluráðgjafi hefur séð um töflubreytingar og skráningu nemenda í vetur. 
 
Vefur skólans 

Vefur skólans var í umsjón kennsluráðgjafa en auk hans hafa skólastjórnendur, deildarstjórar og kennarar verið 
duglegir að koma með efni bæði í máli og myndum fyrir vefinn.  
 
Myndataka og varðveisla mynda 

Kennsluráðgjafi heldur utan um myndatökur í skólanum og vinnur myndirnar til birtingar. Hann tekur myndir af 
viðburðum í skólalífinu. 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. 



Ráðstefna, kynningarfundir o.fl. 

Kennsluráðgjafi sótti eftirfarandi ráðstefnu og kynningar á skólaárinu; 
•  kynningu á vefumsjónarkerfi hjá TM Software 
•  kynningu á Survey Console á bæjarskrifstofum Garðabæjar 
•  kynningu á smartboard töflum í Hjallaskóla og í Mýrarhúsaskóla 
•  ráðstefnuna Siðferði á Netinu 
•  sýninguna Tækni og vit í Fífunni Kópavogi 
•  fund vegna úttektar á tölvumálum hjá Rafhönnun 

Einnig hefur kennsluráðgjafi setið í stýrihóp um vefmál Garðabæjar og starfshóp um rafræna stjórnsýslu Garða-
bæjar. 
 
 
 
Framtíðarsýn 

Aðkallandi er að: 
•  komið verði upp einfaldari lausn í tengslum við vinnu á vef skólans. Nýtt 
 notendavænt vefumsjónarkerfi mundi gefa möguleika á að dreifa meira skrifum á 
 vef skólans auk þess að opna möguleika á innri vef sem myndi stórbæta 
 upplýsingaflæði innan skólans 
•  gera stefnumörkun til að geta stuðst við í starfi en skýrslan sem gefin var út árið 
 2000 rann út í ársbyrjun 2003 
•  fá skjávarpa í kennslustofur 
•  fá smartboard töflur 

 
Garðabær í júní 2007 

Guðrún Björg Egilsdóttir, 
kennsluráðgjafi 

 
 
 
 



Skólasafnið var opið alla virka daga frá kl. 8:00 til 15:30 í vetur. Ekki reyndist nauðsynlegt að loka í hádegishléi 
þar sem nú vinna tveir starfsmenn á safninu og geta skiptst á að fara í matar- og kaffihlé. Í vetur voru nemendur, 
heldur færri en á fyrra ári. Engu að síður var oft þétt setinn bekkurinn í safninu sérstaklega í frímínútum og há-
degishléum þar sem einungis eru sæti fyrir 55 nemendur. 
 
Safnkostur 

Í upphafi skólaárs var heildareign safnsins rúm 13.142 eintök. 462 eint. bættust við safnkostinn í vetur og átján 
mismunandi tímarit voru keypt reglulega. Nokkuð var afskrifað af skemmdum og úreltum bókum. Sú starfsregla 
var sett að afskrifa bækur sem verið hafa í vanskilum í tvö ár. Í ár voru afskrifaðar bækur sem ekki skiluðu sér 
inn frá útskriftarnemendum vorið 2005. Heildareign safnsins var í lok skólaárs 13.463 eintök og skiptust á eftir-
farandi hátt:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fjórar af átta tölvum safnsins eru orðnar mjög lélegar og eiga nemendur í erfiðleikum með að vinna verkefni sín 
á þær. Sjaldnast var hægt að nota póstforrit í þeim þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir tölvuumsjónarmanns skólans til 
að lagfæra þær. Vonumst við til þess að þeim verði skipt út fyrir nýjar á komandi haust svo lélegur vélbúnaður 
hamli ekki vinnu nemenda. Nýr litaprentari var keyptur fyrir safnið og eru nú tveir prentarar til afnota fyrir 
nemendur. 
 
Enn sem fyrr voru vanskil í skólalok mikil eða um um 150-160 eintök. Andvirði þeirra er u.þ.b. 200.000 – 
300.000 kr. Mjög brýnt er að finna lausn á innheimtu gagna á vorin til að koma í veg fyrir tapið sem af þessu 
hlýst. 
 
Útlán 

Heildarútlán bóka og gagna safnsins voru svipuð og í fyrra eða 7463 eintök. Þó voru nemendur um 90 færri í 
vetur. Mikil áhersla hefur verið lögð á frjálsan lestur í íslenskukennslu skólans, svokallaðir kjörbókatímar. Líklegt 
er að þeir tímar skili sér í auknum útlánum safnsins og vonandi í auknum lestri nemenda. 

 

Ársskýrsla Skólasafns Garðaskóla 

Efni Fjöldi 

Snældur 103 

Snælda/hljóðbók 189 

Bækur 12.160 

Spil 9 

Geisladiskar 149 

Geisladiskur/hljóðbók 432 

Tölvugögn 53 

Mynddiskar 86 

Tæki 1 

Tímaritshefti 27 

Kort 11 

Nótur 2 

Myndbönd 239 

Samtals: 13.463 



Safnvinna 

Allir nemendur sem hófu nám í 8. bekk skólans fengu hefðbundna kynningu á safninu í upphafi vetrar þar sem 
starfsemi og starfsreglur safnsins voru kynntar. 
 
Verkefnavinna nemenda á safninu var með hefðbundnu sniði í vetur. Nú eru nær öll verkefni unninn með aðstoð 
tölvutækninnar. Nemendur hafa tileinkað sér upplýsingaleit á Netinu og nýta sér jafnfram bókakost safnsins. 
Mjög mikilvægt er að nemendur temji sér að nota mismunandi tegundir upplýsingamiðla og læri að meta á-
reiðanleika upplýsinga sem birtast í þeim. 
 
Í vetur var verkefnavinna á safni í öllum árgöngum. Má þar nefna samfélagsfræði, náttúrufræði, íslensku, ensku 
o.fl. greinar. Mjög mikið álag var á safninu 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. 
 
Tveir starfsmenn skólans, María Hrafnsdóttir forstöðumaður skólasafnsins og Rebekka Cordova deildarstjóri í 9. 
bekk unni í vetur kennsluvef um heimildaritun. Þeim til aðstoðar við vefhönnun voru Guðrún Björg Egilsdóttir, 
kennsluráðgjafi í tölvu og upplýsingamennt í Garðaskóla og Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, kennsluráðgjafi í 
Garðabæ. Kennsluvefurinn er staðsettur undir heimasíðu skólans og þar geta nemendur nálgast leiðbeiningar 
um ritun ýmis konar heimildaverkefna. Starfsmenn safnsins eru María Hrafnsdóttir bókasafnsfræðingur og 
kennari og Svanhildur Guðmundsdóttir. 
 

 
 

       Garðabær í júní 2007 
       María Hrafnsdóttir, 

       forstöðumaður skólasafns 

 



 

Ársskýrsla  

námsráðgjafa 
 

 

Í ársskýrslu námsráðgjafa er gerð grein fyrir helstu verkefnum og áherslum í starfi náms- og starfsráðgjafa 
Garðaskóla skólaárið 2006 - 2007.  
 
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 eru umfangsmikil í starfinu. Nemendur koma helst vegna vanda sem tengist námi, vegna nám-
svals og framtíðaráforma og einnig vegna vanlíðunar og samskiptaerfiðleika. Einstaklingsmiðaðri 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 framboð á námi á framhaldsskólastigi 
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 og 
sjálfsmynd  
samskiptavanda s.s. vináttu, ágreining og einelti  
námstengdan vanda s.s. sértæka námserfiðleika, prófkvíða og námsleiða  
oft er um fjölþættan vanda að ræða. 

 



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

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

 
 
Alls komu 146 nemendur í einstaklingsviðtal til námsráðgjafa í eitt skipti eða oftar og voru nokkrir nemendur í 
reglulegum viðtölum allan veturinn. Námsráðgjafi fær einnig forráðamenn í viðtöl og aðrir hafa samband sím-
leiðis eða með tölvupósti.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.     Fjöldi nemenda eftir bekkjardeildum og kyni sem komu til námsráðgjafa 

    í einstaklingsviðtöl í eitt skipti eða oftar skólaárið 2006 - 2007 
 

 

Hópráðgjöf - fræðsla 

 
Hópráðgjöf og fræðsla er einnig umfangsmikil í starfi námsráðgjafa. Námsráðgjafi hittir alla nemendur skólans 
yfir veturinn. Hér á eftir sést hver helstu viðfangsefni fræðslunnar eru eftir árgöngum.  
 
10. bekkur 

Nemendur fengu ráðgjöf og/eða fræðslu í kennslustundum í lífsleikni í vetur og komu nemendur einnig í smærri 
hópum til námsráðgjafa í túlkun á áhugasviðsgreiningu.  
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 á sal skólans  
fræðsla um val á samræmdum greinum fyrir 10. bekk og inntökuskilyrði framhaldsskóla 
námstækni  
kynning fyrir þá nemendur sem þreyttu samræmd próf í 9. bekk 

  
8. bekkur 

Nemendur komu í tvö skipti yfir veturinn í minni hópum til námsráðgjafa frá umsjónarkennara 
kynning á námsráðgjöfinni við skólabyrjun 
góðar og slæmar námsvenjur - lífsvenjur 
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Ýmis verkefni 
 
Gegn einelti í Garðabæ/verkefnastjórn 

Verkefnastjórn Gegn einelti í Garðabæ hittist nokkru sinnum á skólaárinu. Megin verkefni verkefnastjórnar var 
að ljúka við plaköt sem vekja athygli á alvarleika eineltis og prenta út nýjan bækling um einelti. Námsráðgjafi 
ásamt nemendaráðgjöfum heimsótti Regnbogabörn og fengum við fyrirlestra frá samtökunumi fyrir alla 
nemendur og starfsmenn skólans í þemaviku Gegn einelti í Garðabæ.  
 
Nemendaráðgjöf 

Í vetur störfuðu átta nemendur með námsráðgjafa sem nemendaráðgjafar, tveir úr 9. bekk og sex úr 10. bekk.. 
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 fræðslunni skipulögðu nemendaráðgjaf-
ar þemaviku Gegn einelti í Garðabæ og hengdu upp á veggi skólans plaköt um einelti. Auk þess tóku nemenda-
ráðgjafar 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 ásamt námsráðgjafa og deildarstjóra 
í 10. bekk.  
 

Hádegisklúbbur 

Hádegisklúbburinn var starfandi í allan vetur alla daga vikunnar. Hann er fyrir nemendur sem finna sig illa fé-
lagslega í skólanum og/eða vilja vera með fullorðnum og í næði þegar þeir matast. Hann hefur einnig nýst vel 
nemendum sem eru nýjir og eru að aðlagast í skólanum. Fimm til tíu nemendur voru oft í aðstöðu námsráðgjafa 
í hádegishléum og oftast einhver fullorðinn með þeim. Hádegisklúbburinn er kominn til að vera og þarf að gera 
ráð fyrir föstum starfsmönnum í hann fyrir næsta vetur.  
 
Önnur verkefni voru m.a. 

skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda  
heimsóknir 10. bekkinga í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu  
skráning fundargerða nemendaverndarráðs 
umsjón og undirbúningur að skemmtikvöldi og kynningum á framhaldsskólum með nemendum og for-
ráðamönnum í 10. bekk 
kynning á vali fyrir 9. bekkinga á 9. bekkjarkvöldi 
þátttaka í slysa- og áfallaráði  
gerð bæklings um undirbúning fyrir samræmd próf 
fræðslufundur fyrir starfsmenn Garðaskóla um einelti  
skipulagning og vinna v.forvarnardagsins 28. september 
finna nemendur og boða á sjálfsstyrkingarnámskeið hjá Foreldrahúsi 

 
 

Endurmenntun - viðhald fagþekkingar 
 

Námsráðgjafi sótti eftirtalin námskeið og fræðslufundi á skólaárinu: 
Námskeið um þunglyndi og sjálfsvígsatferli í Seljakirkju 
Kynning á SAGOS, kynning á rafrænum tengslakönnunum í Réttarholtsskóla 
Rafiðnaðarsambandið, kynning á rafiðngreinum 
Náms- og kynnisferð til Peterborough á vegum Félags náms- og starfsráðgjafa 
Námskeið um ofvirkni og athyglisbrest í Hjalla í KHÍ 
Kynning á námsframboði í Fjöltækniskóla Íslands 
Fíkniefni og forvarnir á vegum Endurmenntunar HÍ  
Einmana börn, fundur á Grand Hótel 
Kynning á verkefnum nema úr meistaranámi í námsráðgjöf, Endurmenntun Háskóla Íslands 

 



Lokaorð 
 Einn námsráðgjafi var starfandi í Garðaskóla þennan veturinn. Á ákveðnum tímabilum var mikið álag í starfinu 
og vegna fastra verkefna námsráðgjafa var stundum erfitt að skipuleggja viðtöl og bregðast við málum sem upp 
komu. Nauðsynlegt er að námsráðgjafi sé tiltækur og geri ráð fyrir sveigjanleika til þess að bregðast við málum 
sem upp kunna að koma. Þess vegna er erfitt fyrir einn námsráðgjafa að binda sig mikið í skipulagt hópastarf og 
fræðslu og vera jafnframt til staðar þegar nemendur þurfa á að halda. Það verður mikil bragarbót að fá annan 
námsráðgjafa í hlutastarf á komandi vetri.  
 
Það er von mín að með fækkun nemenda og auknu starfshlutfalli námsráðgjafa við Garðaskóla megi auka 
þjónustu við nemendur í 10. bekk og leitast við að veita hverjum og einum þeirra viðtal hjá námsráðgjafa fyrir 
námslok í Garðaskóla. Mikil þörf er á að efla náms- og starfsfræðslu í skólanum fyrir nemendur í öllum ár-
göngum með megin þunga í 10. bekk. Á þessu aldursskeiði standa nemendur frammi fyrir mikilvægum á-
kvörðunum sem skipta máli fyrir framtíðina. Það eru meiri líkur á því að nemendum farnist vel þegar þeir fara vel 
upplýstir úr grunnskólanum og með nokkuð góða þekkingu á áhugasviðum sínum, hæfileikum, viðhorfum og því 
sem þeim stendur til boða að grunnskólanámi loknu.  
 
Ég vil þakka stjórnendum, samstarfsfólki og skólayfirvöldum fyrir gott samstarf í vetur. Ég mun áfram leitast við 
að bæta og þróa námsráðgjöf við skólann næsta vetur og gleðst yfir því að starfshlutfall verði aukið aftur í 
námsráðgjöf Garðaskóla svo sinna megi öllum þáttum starfsins eins vel og hægt er.  
 
 
 
 

Garðabæ í júní 2007 
Ásta Gunnarsdóttir, 

náms- og starfsráðgjafi 



Ársskýrsla  

tölvuumsjónarmanns 
 

Í byrjun skólaárs var sett á ný nafnaregla fyrir notendanöfn nemenda og fengu þá allir nemendur ný notendanöfn 
Nemendur fengu eins og áður sitt heimasvæði og netfang ásamt sameigulegu drifi þar sem kennarar höfðu líka 
aðgang. Þessi breyting gekk ágætlega, nemendum gekk mjög vel að muna lykilorðin sín og vita þau flest öll 
hvar þau eiga að geyma gögnin sín.  
 
Endurnýjun var á öllum vélum í stofu 203 og 209 . Ákveðið var að taka tvær stofur undir upplýsingaver , þar eru 
nú 28 vélar og geta kennarar pantað upplýsingaverið til kennslu. Þegar upplýsingaverið er laust fá nemendur að 
vera þar inni til að leita sér upplýsinga eða klára að vinna verkefni. Upplýsingarverið er mjög mikið notað og er 
yfirleitt full bókað og hefur vakið mikla lukku hjá bæði kennurum og nemendum. Tölvuumsjónarmaður og 
Kennsluráðgjafi eru nú með skrifstofur sitt hvoru megin við upplýsingarverið og gerir okkur kleift að hafa yfirsýn 
og erum fljótar að koma á staðinn ef einhver þar aðstoð. Tilraun var gerð til að setja 4 vélar fram á gang svo að 
nemendur hefðu frjálsan aðgang að þeim, því miður var þó nokkuð um skemmdir á þessum vélum, en þó var 
það ein sem lifði af fram á páskafrí. En þetta var áhugavert og alveg þess virði að prófa aftur nú í haust því að 
flestir af nemendunum kunnu að meta þetta.  
 
Þar sem til voru afgangsvélar sem voru kannski ekki í rosalegu góðu ástandi voru nokkrar vélar settar inn í 
kennslustofur. Einnig voru settir upp 10 fastir skjávarpar og er fjöldinn nú orðinn 15 og stefnan er að allar 
kennslustofur verði með fastan skjávarpa á næstu haustönn. Á bókasafni voru líka endurnýjaðar 4 vélar og er 
nýbúið að setja upp skjávarpa þar .  

 

Haustið 2006 var búið að fá samþykki fyrir því að keypt yrði forritið LanDesk. Þetta forrit gerir tölvuumsjónar-
manni kleyft að setja upp tölvur, búa til image, uppfæra tölvur, yfirtaka tölvur og ýmislegt fleira. Nýherji selur 
forritið og tók að sér innleiðingu þess. Um áramótin 2006-2007 var forritið að mestu komið í virkni og tölvuum-
sjónarmaður farinn að kynna sér það en strax eftir áramótin varð vesen með serverinn sem forritið keyrði á og 
fóru tveir mánuðir í að koma LanDesk í gang aftur. LanDesk virðist virka fínt núna og er stefnan sett á að koma 
því á sér server og taka þjónustusamning við Nýherja um rekstur þess fyrsta árið meðan tölvuumsjónarmenn 
eru að læra á kerfið. 
 
Skólaárið 2006-2007 voru haldnir nokkrir fundir með tölvuumsjónarmönnum hinna skólanna og Völu Dröfn, yfir-
manni tölvudeildar Garðabæjar. Þessir fundir voru ekki reglulegir einu sinni í mánuði en þó voru þeir góðir og 
stefnan er sett á að hittast einu sinni í mánuði og fara yfir mál sem eru í gangi. 
 
Í byrjun árs 2007 komu á markaðinn nýtt stýrikerfi, nýr Office pakki og ýmsar aðrar nýjungar frá Microsoft og 
vegna þessa fór tölvuumsjónarmaður á nokkrar ráðstefnur og kynningar á vormánuðum. Nokkrir kennara völdu 
að fá nýjan office pakkann uppsettan til að prófa og kynna sér hann. Útlitið er þó nokkuð öðruvísi en 2003 
pakkinn en þetta virðist hafa gengið vel hjá þeim sem eru að prófa hann. Stefnan hefur verið sett á að byrja að 
nota nýja office pakkann skólaárið 2007-2008 og Vista stýrikerfið í síðasta lagi skólaárið 2008-2009. Nokkur 
vinna hefur farið í það á vormánuðum að kynna sér nýjan office pakka og hvernig á að dreifa honum.  
 
Í febrúar 2007 hófst vinna við skýrslu/úttekt sem gera á um tölvukerfi Garðabæjar. Þessa skýrslu/úttekt vinnur 
fyrirtæki sem heitir Admon. Nokkrir fundir hafa átt sér stað með starfsmanni frá Admon og einnig hafa verið 
fundir með tölvuumsjónarmönnum vegna þessarar skýrslu. Skýrslan er ekki tilbúin en hennar er að vænta fyrir 
næsta skólaár. Ástæður þess að farið var í gerð þessarar skýrslu/úttektar er sú að tölvukerfið er með ýmsa óút-
skýranlega hegðun. Stundum kemur hægagangur í tölvukerfið og stundum virka hlutir bara ekki eins og þeir 
eiga að gera. Einnig verður í þessari skýrslu farið yfir vinnubrögð Þekkingar, hýsingarfyrirtækis okkar, og kemur 
þá í ljós hvort þeir séu að vinna sína vinnu rétt. Með niðurstöðum þessarar skýrslu er von tölvuumsjónarmanns 
að samskipti við Þekkingu geti komist á betra stig og möguleg hagræðing geti átt sér stað. 



 
Á vormánuðum hafa tölvuumsjónarmenn skólanna rætt saman um menntun okkar sem þarf að taka stökk 
fram á við með tilkomu nýrra stýrikerfa og forrita frá microsoft. Vala Dröfn hefur verið okkur innan handar 
varðandi þetta og er að reyna að fá fjármagn til þess að mennta okkur. Það kemur fram í starfslýsingu tölvu-
umsjónarmanns að hann skuli taka þátt í námskeiðum en svo hefur verið hægara sagt en gert að sækja nám-
skeið vegna kostnaðar við hvert námskeið, vonandi verður ráðin bót á því haustið 2007. 
 
Sumarið 2007 eru að klárast stórir leigusamningar á tölvum og þess vegna hefur farið nokkur vinna í undir-
búning að kaupum á nýjum tölvum. Þær tölvur sem búnar eru á leigu eru fartölvur kennara. Kennaravélarnar 
eru T40 til T42 ibm fartölvur og eru þriggja til fjögurra ára gamlar, vélarnar hafa reynst vel og eru ennþá 
nokkuð góðar miðað við aldur. Það eru þó nokkrar ástæður fyrir því að skipta þeim út: rafhlöður eru orðnar 
lélegar, það þarf meira minni fyrir ný Microsoft forrit og síðast en ekki síst þá detta þær úr ábyrgð þriggja ára. 
Tölvukostur skólans er jafnt og þétt að yngjast. Þetta skólaár voru elstu vélarnar 4-5 ára og að mestu auka-
vélar sem við reyndum að nota með misjöfnum árangri, með endurnýjun í sumar verða elstu vélar 4 ára. Það 
samræmist þeirri stefnu að vélar skuli ekki vera eldri en þriggja til fimm ára. Endurnýjaðar verða allar fartölvur 
kennara og allar vélar á bókasafni, reynt verður að setja eina borðvél í hverja kennslustofu og fjölga vélum í 
sérkennslu. Það er mjög mikilvægt að slaka ekki á í endurnýjunarstefnu skólans og bæjarins og halda ótrauð 
áfram að vera í fararbroddi tækjalega séð svo að tækjakostur sé ekki að fækka kennslumöguleikum okkar. 
 

Tölvukostur Garðaskóla 
Stofa 209 -15 borðtölvur, Stofa 203- 15 borðtölvur, Fartölvuvagn: 15 fartölvur, Sérkennsla 6 borðtölvur, Auka-
fartölur 7, Upplýsingaver 28 borðtölvur, Bókasafn: 9 borðtölvur, Húsvörður: 1 borðtölva, Skrifstofa: 2 borð-
tölvur og 2 fartölvur., Kennarar og annað starfsfólk 48 fartölvur, og Myndvinnsla 4 borðvélar. Net tengdir 
prentarar eru 10, usb prentara, eru 8. Skjávarpar eru 15.  
 
 
 

Garðabær í júní 2007 
Jónína Skaftadóttir, 

tölvuumsjónarmaður. 
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Fréttabréf 
Garðaskóla 

Meðal efnis í 
blaðinu:  

Ýmis tímamót verða í starfi Garðaskóla á þessu skólaári. Skólinn tekur ekki 
lengur við nemendum af Álftanesi og því eru langflestir nemendur skólans 
íbúar Garðabæjar. 

Nemendafjöldi verður í sögulegu lágmarki, þ.e. um 430 nemendur í 8.-10. 
bekk. Flestir urðu nemendur hér tæplega 740 skólaárið 2003-2004. Lóð 
skólans hefur nú endanlega verið frágengin og í notkun verður tekinn fyrsti 
áfangi upplýsingavers á efri hæð aðalbyggingar. 

Þá mun í fyrsta sinn verða eldaður heitur matur á hverjum degi í nýja 
mötuneyti skólans sem opnað var í ársbyrjun. Skólinn verður 40 ára í 
nóvember og afmælisins minnst með ýmsum hætti á þessu skólaári. 

Breyttur skóli á afmælisári 

Frágangur á vesturhlið hefur gjörbreytt ásýnd skólans.  

 

Frá skólastjóra 

 

Skólakortið 

 

Skólalykill 

 

Opinn aðgangur að 
tölvum skólans 

 

Ljósmyndataka 
nemenda 

 

Lestrarpróf 

 

Handbók nemenda 

 

Ný tímasetning 
stundaskrár 

 

Umsjónarkennarinn 
mikilvægur  
tengiliður  

 

Hollir lífshættir  

 

Vissir þú þetta um 
Garðaskóla? 

 

Skóladagatal 

2. tbl. 30. árg. 

ágúst 2006 



Frá skólastjóra: 
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Góður árangur 
Það er gleðilegt að hefja nýtt starfsár með vinnusömum nemendum og 
starfsmönnum Garðaskóla. Einkar ágætur árangur nemenda skólans á 
lokaprófum sl. vor gefur núverandi nemendum fyrirheit um að aðstæður 
til að ná sínu besta í námi og starfi eru sannarlega fyrir hendi í Garðask-
óla. Lykillinn að góðum árangri finnst þegar allir leggja sig fram, 
nemendur með stuðningi foreldra sinna, kennarar og aðrir starfsmenn og 
bæjarfélagið veitir þær bjargir sem tryggja rekstur gæðaskóla. 
 
Á undanförnum árum hefur agi og umgengni um skólann að jafnaði verið 
með besta móti og ljóst að nemendum líður vel í hreinu og snyrtilegu um-
hverfi.   

Nemendaráð 
Snemma á þessu skólaári verður efnt til kosninga á meðal nemenda um 
fulltrúa í nemendaráði, en samkvæmt nýjum grunnskólalögum er skylt að 
stofna nemendaráð í öllum grunnskólum með 6.-10. bekk. Garðaskóli 
mun eftir sem áður skipa félagsmálaráð nemenda sem fram að þessu hefur 
jafnframt gegnt hlutverki nemendaráðs. Mikilvægt er að í nemendaráð 
veljist nemendur sem sinna hlutverki sínu af fyllstu ábyrgð og komi 
skoðunum, ábendingum og tillögum nemenda á framfæri í góðu samráði 
við starfsmenn skólans. 

Mötuneyti 

Í vetur mun fyrirtækið Matarlyst taka að sér rekstur mötuneytis nemenda í 
samvinnu við skólann og nú verður maturinn að mestu framleiddur á 
staðnum en ekki fluttur að skólanum til upphitunar. Nemendum býðst eftir 
sem áður að nýta kosti Skólakortsins sem nánar er kynnt hér í Fréttabréfinu 
og einnig gefst þeim kostur á að kaupa ýmsa matvöru aðra en heitan mat. 
 
Fulltrúar nemenda verða í sérstökum ráðgjafarhópi um framboð á mat til 
mötuneytisins. 
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Afmælisár 
Skólinn fyllir 40 ár í nóvember næstkomandi. Þess verður minnst með ýmsum 
hætti og á afmælisdaginn 11. nóvember verður haldin vegleg afmælishátíð. Í til-
efni af 40 ára afmæli skólans hafa bæjaryfirvöld gengið í að ljúka frágangi á lóð 
skólans með myndarlegum hætti. 

 

 

Tölvuvæðing til fyrirmyndar 
Þá hafa bæjaryfirvöld fjármagnað kaup á 58 nýjum glæsilegum bortölvum þannig 
að nú eru þrjú tölvuver skólans búin fullkomnum tölvum með flatskjá sem meðal 
annars bætir loftræstingu í tölvustofum verulega frá því sem áður var. Með 
þessum kaupum reynist unnt að setja borðtölvur í allmargar kennslustofur skólans 
auk þess sem allir kennarar hafa tölvu til umráða sem bærinn útvegar. Skólinn 
mun síðan festa kaup á a.m.k. 10 skjávörpum sem verða settir upp með loft-
festingum í jafnmörgum kennslustofum. 

 
Spennandi starf framundan 
Samkvæmt framangreindu og ýmsu öðru sem meðal annars er greint frá í þessu 
fréttabréfi eru góðir tímar framundan í Garðaskóla.  Við tökum á móti tæplega 
140 nýjum nemendum í 8. bekk skólans auk allnokkurra sem bætast við í 9. og 
10. bekk. Þessir nýnemar eru hjartanlega boðnir velkomnir og við tökum vel á 
móti þeim og aðstandendum þeirra í upphafi skólaárs. 

 

Með bestu kveðju og óskum um gott samstarf á komandi vetri 

 

 

Ragnar Gíslason, skólastjóri 

 
Nú  

eru þrjú 
tölvuver 

skólans búin 
fullkomnum 
tölvum með 

flatskjá.  



Í vetur 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 greiðslumiðil í mötuneyti skólans 
og hann og foreldrar fá reglulega sent yfirlit um stöðu og hvaða vörur hafa 
verið keyptar með kortinu. 
 
Mikið öryggisatriði er að á hverju korti er ljósmynd af eiganda og sú mynd 
kemur einnig upp á skjá afgreiðslufólks.  Ef kort týnist er umsvifalaust hægt 
að loka því.  Nemendur fá kortið endurgjaldslaust, en þurfa að greiða 500 
krónur ef þeir glata korti og fá nýtt kort. Nýjar myndir verða teknar af öllum 
nemendum skólans í upphafi skólaárs. 

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 endurgjalds-
laust. 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 samtals-
tækni 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 samskiptavanda og 
vinna þann sem hefur misst stjórn á eigin hegðun til sjálfsábyrgðar og sjálfs-
stjórnunar. 
 
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 alvarlega út fyrir marklínur og brýtur ófrá-
víkjanlegar 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. 

Skólakortið – hvað er það? 

Skólalykill –Samskipti og skólaandi 
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Lestrarpróf í 9. bekk 

bls.  5 Fréttabréf Garðaskóla 

Í vetur mun frjáls aðgangur nemenda að tölvum skólans margfaldast.  
Nemendur munu nú vegna eigin vinnu geta nálgast tölvur í nýju tölvuveri 
skólans (28 tölvur), á skólasafni (8 tölvur) á miðrýmum efri hæðar (4-6 
tölvur). Auk þess geta nemendur nýtt borðtölvur í kennslustofum í samráði 
við viðkomandi kennara. 
 
Eðlilega byggir opnun af þessu tagi á trausti til nemenda og sjálfgefið að 
ætlast er til góðrar umgengni um tölvurnar og þær nýttar samkvæmt settum 
notkunar- og siðareglum. 
 
Guðrún Björg Egilsdóttir, kennsluráðgjafi í upplýsingatækni, mun hafa um-
sjón með nýja tölvu- og upplýsingaveri skólans í samstarfi við skólasafnið 
okkar. Kennarar munu geta tekið frá tövuverið vegna vinnu nemenda í 
námsgreinum og á meðan verið er upptekið er öðrum nemendum vísað á 
skólasafn eða í miðrými skólans. Eldri tölvuverin verða nýtt fyrir formlega 
tölvukennslu sem er á stundaskrá nemenda. 
 
Tölvur eru nú löngu viðurkennt og nauðsynleg vinnutæki í námi og upp-
lýsingaöflun og vinna námsmanna á öllum skólastigum fer sífellt meira fram 
í tölvum. 
 
Við í Garðaskóla treystum nemendum okkar til að meta þetta framfaraspor 
og nýta sér þá glæsilega aðstöðu sem hefur verið útbúin þeim til handa. 

Opinn aðgangur að tölvum skólans 

Á fyrstu vikum skólaársins verða allir nemendur skólans ljósmyndaðir.  
Myndirnar verða meðal annars notaðar vegna ,,Skólakortisins” og í símaskrá 
nemenda sem stefnt er að komi út í vetur. Nýjar myndir verða síðan  teknar 
eftir áramót af nemendum 10. bekkjar vegna árbókar útskriftarnemenda 
sem kemur út í vor. 

Umsjón með myndatöku er í höndum Guðrúnar Bjargar Egilsdóttur. 

Ljósmyndataka – nemendur 

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. 

Tölvur  
eru  
nú  

löngu 
viðurkennt  

og  
nauðsynleg 
vinnutæki  

í námi.  



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

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

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

Skólaritarar: Anna María Bjarnadóttir og Soffía Jacobsen, 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: Ólafur Ólafsson   olafuro@gardaskoli.is 
 
Félagsmiðstöðin Garðalundur og Garðaskóli deila húsnæði og starfa saman að félagsmálum nemenda.  
Að öllu jöfnu gilda sömu reglur um starfsemi Garðalundar og Garðaskóla. 
 
Skólasafn skólans er opið alla daga frá kl. 8.10-15.30.  Skólasafnkennari:  María Hrafnsdóttir. 
 
Hjúkrunarfræðingur skólans er Auður Karen Gunnlaugsdóttir.  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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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 skóla-
ársins. 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. 

bls.  7 

Örlítil breyting hefur orðið á tímasetningum stundaskrár. Skólinn hefst nú kl. 8.10 dag hvern í stað 8.00 
áður.   Hliðrast því tímasetningar allra kennslustunda um 10 mínútur frá því sem áður var. 

Nýjar tímasetningar eru þessar og nemendur sjá þær síðan að sjálfsögðu á stundaskrám sínum. 

Ný tímasetning stundaskrár 

1. stund  Kl. 8.10 - 8.50 

2. stund Kl 8.50 - 9.30 

3. stund Kl 9.50 - 10.30 

4..stund Kl 10.30 - 11.10 

5. stund  Kl 11.20 - 12.00 

6. stund Kl 12.00 - 12.40 

7. stund Kl 12.40 - 13.20 

8. stund Kl 13.20 - 14.00 

9. stund Kl 14.00 - 14.40 

10. stund Kl 14.40 - 15.20 

11. stund Kl 15.20 - 16.00 

Fréttabréf Garðaskóla 



Í Garðaskóla viljum við beita okkur fyrir því að nemendur læri um holla lífshætti, skyn-
samlegar 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 van-
nærður 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 svefnleysis 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 matar-
æði og ná því að stunda vel skipulagt skólanám til árangurs.   Hlutur foreldra í að að-
stoða nemendur í þeirri viðleitni er mjög mikilvægur og í raun úrslitaatriði. 

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

Umsjónarkennarinn er ávallt fyrsti tengiliður heimilanna við skólann.  Umsjónar-
kennarinn 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 umsjónarkennurum. 

 

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

Umsjónarkennarinn – mikilvægi tengiliðurinn 

Hollir lífshættir  
Ástundun, heilsa, svefn og næring 
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• Skólinn hét Gagnfræðaskóli Garðahrepps þegar hann tók til starfa 11. nóvember 1966. 

• Fyrsta árið voru nemendur skólans 115. 

• Skólinn var nefndur Garðaskóli eftir að Garðahreppur breyttist í Garðabæ og fékk kaup-

staðarréttindi 1976. 

• Skólinn var fyrstu árin í leiguhúsnæði í Lyngási sem var stækkað um helming með við-

byggingu árið 1970. 

• Garðaskóli  hét á tímabili ,,Garðaskóli – fjölbrautir” og var þannig fyrirrennari Fjölbrauta-

skóla Garðabæjar sem var stofnaður 1984. 

• Garðaskóli er trúlega eini grunnskóli landsins sem hefur náð að útskrifa stúdenta, en fjórir 

nemendur luku námi til stúdentsprófs frá Garðaskóla  1983. 

• Að fyrsti áfangi núverandi skólahúsnæðis var tekinn í notkun 1976. 

• Bókasafn bæjarins var rekið í húsnæði skólans og var jafnframt skólasafn um árabil. 

• Tólf ára nemendur stunduðu nám við Garðaskóla frá 1984-2005. 

• Unglingar af Álftanesi sóttu Garðaskóla eftir 7. bekk frá 1966  til 2006. 

• Félagsmiðstöðin Garðalundur var stofnuð árið 1986. 

• Nemendur Garðaskóla  urðu flestir tæplega 740 skólaárið 2003-2004. 

• Að skólabjalla hefur ekki hringt í Garðaskóla síðan 1981, þ.e. ekki í 25 ár!! 

 

 

Punktar úr fundargerðum Garðaskóla ... 
 
31. október 1966 (fyrsti kennarafundur) 
,,Í vetur verður mjólkursala og nemendum gert að skyldu að koma með brauð í skólann. Hver 
bekkur skipar tvo mjólkurpósta til að starfa allan veturinn” 
 
26. september 1967 
,,Sennilega fáum við eina gamla ritvél hjá sveitarstjóra.  Hún verður til afnota fyrir kennara.” 
 
Einn af fyrstu kennarafundum: 
Skólastjóri getur þess á kennarafundi að hann muni ekki þéra nemendur og ekki ætlast til að 
þeir þéri hann.  Þeir kennarar sem vilja þéra nemendur sína og láta þá þéra sig hafi 
heimild til þess. 
 
Skýring: Ef einhver nemandi Garðaskóla er ekki viss þá tíðkuðust “þéringar” á milli ókunnugra 
og það taldist til ókurteisi að “þúa” ókunnuga eða þá sem töldust ofar í virðingarstiganum.  
Notuð var því fleirtalan í nefnifalli af “þú” sem er “þér og beygðist á þennan hátt: 
 
,,Þér” (nf,)  um ,,yður” (þf.)  frá ,,yður”(þgf.)  til ,,yðar” (ef.). 
 
Þéringar lögðust að mestu af úr talmáli upp úr 1960. Eldra fólk notaði þó þéringar lengur og 
minnist núverandi skólastjóri þess að hafa þérað aldraðan kennara sinn í fyrstu bekkjum barna-
skóla. 

 

Vissir þú þetta um Garðaskóla? 
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Vetrardagskrá félagsstarfsins í Garðalundi hefst formlega mið-
vikudaginn 30. ágúst.  Þær breytingar verða að opið verður í 
kvöldstarf alla daga vikunnar í stað þriggja kvölda áður. Þetta er 
gert til þess að unglingar sem stunda íþróttir og aðra dagskrá eigi 
betri möguleika á þátttöku í ýmsum verkefnum félagsmiðstöðvar. 
Dagskráin verður verkefnamiðaðri en stærri viðburðir stílaðir inn 
á hentug kvöld t.d. miðvikudagskvöld og föstudagskvöld sem 
áður. Félagsstarfið er ætlað nemendum Garðaskóla í 8. til 10. 
bekk. Almenn opnun verður á mánudögum til fimmtudaga  frá kl. 
19 til 22. og til 22.30 á föstudögum.  
 
Dansleikir verða á u.þ.b. fimm vikna fresti og oftast á föstudögum. 
Opnunardansleikur fyrir nemendur verður föstudaginn 15. 
september og stendur frá kl. 20.30 til 24. Hljómsveitin Í svörtum 
fötum setur stuðið í gang. 
 
Aðrir stærri viðburðir í félagslífi eru: Þátttaka nemendaráðs á 
landsmóti Samfés, samtaka félagsmiðstöðva, afmælisdagur skólans 
og ,,Gagn og gaman dagar Stílkeppni félagsmiðstöðva, söng-
keppni, samfésball, árshátíð” o.fl. 
 
Félagsmálafræði er í boði sem valgrein fyrir nemendur í 9. og 10. 
bekk sem hafa áhuga á félagsmálum. Sækja þarf sérstaklega um 
þátttöku á skrifstofu félagsmiðstöðvar. Nemendur félagsmála-
fræðinnar koma að miklu leyti til með að skipuleggja félagslíf 
vetrarins, fá fræðslu sem viðkemur félagsmálum, undirbúa og 
framkvæma ýmis verkefni og stjórna viðburðum. 
 
Verkefnadagskrá þ.e. bekkjarkvöld, viðburðir, smiðju-, klúbba- og 
námskeiðahald verður auglýst  í skólabyrjun. Lögð verður áhersla 
á leiklist, stuttmyndagerð, hljómsveitastarf , tómstundir tengdar 
og list- og verkgreinum, og skíðahópar taka til starfa eftir áramót.  
Nánari upplýsingar um dagskrána og fréttir má nálgast á heima-
síðu Garðalundar www. gardalundur.is  
 
Forstöðumaður Garðalundar  er Gunnar Richardson. 
Aðstoðarforstöðumaður er Hrund Sigurðardóttir. 
 
Sími félagsmiðstöðvar er 590 2575. 

Félagsmiðstöðin Garðalundur 
-félagslíf  nemenda Garðaskóla- 
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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 er við í skólanum frá kl. 8.10 - 15 í nýrri og góðri aðstöðu  
við hlið bókasafnsins (stofa 218). Nánari upplýsingar 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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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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Fréttabréf Garðaskóla 2. tbl. 30. árg. ágúst 2006 

 
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: 550 eintök. 

 
Heimasíða: http://www.gardaskoli.is 

 
Netfang: gardaskoli@gardaskoli.is 
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Fréttabréf 
Garðaskóla 1. tbl. 31. árg. 

febrúar 2007 

Nýtt tölvuver með 28 tölvum hefur verið opnað í Garðaskóla. Verið rúmar 
heilan bekk og nemendur þurfa því ekki lengur að vinna tveir eða fleiri við 
hverja tölvu. Ætlunin er að koma á fót fullkomnu upplýsingaveri við skólann 
og nýja tölvuverið er fyrsta skefið í þeirri þróun. 
 
Upplýsingaver sameinar eiginleika tölvuvers og bókasafns. Markmið upp-
lýsingavers er að auðvelda nemendum og kennurum aðgang að upplýsingum 
sem þeir afla, flokka, vinna úr og meta og öðlast þannig aukna þekkingu. 
Með tæknilegri færni geta nemendur  sett fram og miðlað niðurstöðum 
sínum á faglegan og skapandi hátt í samræmi við markmið Aðalnámskrá 
grunnskóla í upplýsinga- og tæknimennt. Nemendur öðlast færni í sjálf-
stæðum vinnubrögðum og læra að nota helstu tæki miðlunar. 
 
Í upplýsingaverinu fer fram þverfagleg vinna nemenda og kennara sem er 
kjarni upplýsingamenntar. Upplýsingaverið á að vera eftirsóknarverður  
vinnustaður þar sem allir geta komið og unnið að hvers konar verkefnum í 
þægilegu og aðlaðandi umhverfi. 

Upplýsingaver Garðaskóla 



Frá skólastjóra 
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Þakkir til foreldra 
Fyrir hönd okkar í Garðaskóla færir skólastjóri foreldrum hjartans þakkir fyrir ein-
kar góða samvinnu í vetur. Okkur er ljóst að hugur foreldra til starfsins í Garðask-
óla er mjög jákvæður og skólastjóri getur fullyrt að þessi meðbyr er sá stuðningur 
sem áhugasamir og velmenntaðir kennarar skólans meta og hvetur þá í starfi. 
 
Auðvitað má ætíð bæta skólastarf og um það ríkir ekki ágreiningur í Garðaskóla.  
Þess vegna þiggjum við öll ráð, samstarf, ábendingar og hvatningu. 
 
Samstarf skóla og heimila hefur stóraukist á undanförnum árum, ekki síst vegna 
auðveldari rafrænna samskipta.  Við finnum þetta ákaflega vel í skólastarfinu og 
það sem um er vert, nemendur okkar vita af þessum tengslum. Þeir skynja sam-
hljóm foreldra sinna og kennara sem veitir þeim öryggi og hefur jákvæð áhrif á 
líðan þeirra og veru í skólanum. 
 
Í þessum pistli ætlar skólastjóri að gera að umtalsefni nýorðnar breytingar á 
gildandi lögum um grunnskóla: 
 
Endurbætt grunnskólalög 
Þrátt fyrir að nýtt frumvarp um lög um grunnskóla séu í undirbúningi samþykkti Alþingi í sumar sem leið 
lög um breytingu á gildandi lögum um grunnskóla.  Tóku þær breytingar gildi um áramót. 
 
Helstu atriði eru þessi: 
Sveigjanleiki skóla til að skipuleggja skólastarf er aukinn m.a. með því að fellt er niður ákvæði um meðal-
lengd kennslustunda sem hefur verið 40 mínútur.   
 
Málsmeðferð ýmissa mála er gerð skýrari og vald sem áður þurftu afskipta menntamálaráðuneytis eru flutt á 
valdsvið skólastjóra. Einkum á það við leyfi til undanþágu frá skyldunámi. 
 
Skerpt er á umsagnarrétti foreldraráða og áhersla lögð á að auka þátt nemenda í skólastarfinu með því að 
lögbinda stofnun nemendaráða í 6.-10. bekk. Þá eru nokkur atriði sem sem snúa að námsumhverfi nemenda 
og öryggi þeirra og vellíðan í skóla. 
 
Aukið valfrelsi: 
Ljóst er að framundan er útgáfa nýrra námskráa og að líkindum ný grunnskólalög.  Þess vegna má segja að 
nú taki við eins konar biðtími eftir framkvæmdum.  Í breyttu lögunum er kveðið á um að í 8., 9. og 10. bekk 
megi námsgreinar vera að hluta til frjálst val nemenda og að verja megi allt að þriðjungi námstímans í val-
greinar.  Skólarnir hafa þriggja ára aðlögunartíma til að koma þessu ákvæði í framkvæmd sem er eins gott 
því allnokkrum spurningum er enn ósvarað um þetta efni.  Ákvæðið stangast á við þann raunveruleika sem 
blasir við okkur skólafólki:  Í dag eiga grunnskólar að halda úti kennslu í tilteknum skyldunámsgreinum í 8. 
og 9. bekk samkvæmt viðmiðunarstundaskrá sem birt er í almenna hluta gildandi aðalnámskrár.  Krafa 
samfélagsins um að skólar undirbúi nemendur undir samræmd lokapróf hefur valdið því að skólar hafa að 
jafnaði fjölgað kennslustundum í þeim námsgreinum sem prófað er úr í samræmdum prófum. Þá verður því 
ekki tekið upp frjálst val í 8. bekk án þess að skorinn verði niður námstími í einhverjum grunngreinum. 
Nú þegar nýtir Garðaskóli að mestu eldri heimildir til valfrelsis nemenda í 9. og 10. bekk og þrjár valstundir 
í 8. bekk eru hins vegar nýttar til að auka nám í skyldunámsgreinum. Ljóst er því að um aukið val getur ekki 
verið að ræða með núverandi tímamagni nema að gengið verði á nám í skyldunámsgreinum og á það við um 
árgangana þrjá sem sækja Garðaskóla. 
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Því er ekki við að búast að valfrelsi nemenda í Garðaskóla aukist strax við þessa lagabreytingu þar til að 
mál skýrast með ákvæðum nýrra aðalnámskráa og svo auðvitað þátt samræmdra prófa og ákvæða um inn-
gönguskilyrði í framhaldsskóla. 
 
Annað ákvæði segir til um víðtækari heimildir skólastjóra til að meta nám utan grunnskóla sem valgrein. 
Að mati okkar í Garðaskóla þarf að útfæra þetta heimildarákvæði af varúð. Í lögunum kemur skýrt fram 
að viðurkenning á námi utan skóla sé háð þeim skilyrðum að námið sé skipulagt. Þá er í lögunum ákvæði 
um heimild til undanþágu frá valgreinum vegna tímabundinnar þátttöku t.d. í atvinnulífi, félagslífi, 
íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi.  Framangreint megi meta sem nám enda sé það skipulagt í sam-
ráði við skóla. 
 
Á meðan stjórnvöld hafa ekki gefið úr nýjar námskrár eða endurskoðað hlut samræmdra prófa í skóla-
starfinu er ljóst að skólar munu fara varlega í að skera niður tímamagn til skyldunámsgreina sem lög-
boðnar hafa verið. Í Garðaskóla verður því val nemenda fyrir skólaárið 2007-2008 áþekkt því og verið 
hefur. Á hinn bóginn munum við vinna að endurskoðun á tímamagni á þeim þremur árum sem ætluð eru 
til framkvæmdarinnar. 

Vegna misvísandi frétta í fjölmiðlum af svonefndri ,,Vinaleið” þar sem starfsmenn þjóðkirkjunnar starfa 
innan grunnskóla í Garðabæ skal tekið fram að sú starfsemi fer ekki fram í Garðaskóla. Starfsmenn 
skólans sem vinna að stuðningi við nemendur, umsjónarkennarar, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, 
sálfræðingar og stjórnendur skólans sinna sambærilegum þáttum og ,,Vinaleiðin.”  Tilboð um starf-
rækslu ,,Vinaleiðar” í Garðaskóla var því ekki þegið. Á hinn bóginn vinnur skólinn í góðu samstarfi við 
fjölmarga aðila innan þjóðfélagsins og þar á meðal þjóðkirkjuna í Garðabæ. Þeir nemendur Garðaskóla 
sem vilja nýta sér ,,Vinaleiðina” eiga síðan greiða leið að því æskulýðsstarfi sem kirkjan býður upp á utan 
skólatíma. 

,,Vinaleið” 

 

 

1. tbl. 31. árg. febrúar 2007. 

 

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: 500 eintök. 

 

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

Netfang: gardaskoli @gardaskoli.is 
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Virkjum foreldra! Þetta slagorð er leiðarljós starfsáætlunar sem stjórn foreldrafélagsins setti sér í vetur. 

Áherslur vetrarins eru eftirfarandi: 

● Hver bekkur haldi a m.k. eina bekkjarskemmtun í samvinnu við foreldra. 

● Foreldrarölt verði starfrækt í samvinnu við aðra grunnskóla í Garðabæ. 

Staðið verði fyrir skemmtunum með hverjum árgangi skipulagt af foreldrum í samvinnu við nemendur. 
 
Hvers vegna? Börn sem eyða oftar tíma með foreldrum sínum eru í betri tengslum við foreldra sína, þeim 
líður betur og þau leiðast síður út í neyslu vímuefna. Niðurstöður rannsókna á högum og líðan meðal 
nemenda í 8., 9. og 10. bekk  í Garðabæ vorið 2006 (skýrsluna í heild sinni má sjá á heimasíðu Garðaskóla 
www.gardaskoli.is) sýna að árangur hefur náðst í Garðabæ t.d. hefur eftirlitslausum partíum í Garðabæ 
fækkað.  Áhyggjuefni er að áfengisneysla í 8. og 9. bekk hefur aukist milli ára. 
 
Samvera! Stjórn Foreldrafélagsins hefur það að markmiði í vetur að stuðla að  samveru nemenda og for-
eldra. Að foreldrar þekkist innbyrðis og þekki bekkjarfélaga barns síns og að allir nemendur og foreldrar 
þeirra hafi hitst utan skólatíma a.m.k einu sinni. 

Hvað er hægt að gera á bekkjarkvöldi unglinga með foreldum? Á heimasíðu Garðaskóla má finna hug-
myndabanka um hvernig standa má að velheppnaðri bekkjarskemmtun undir upplýsingum um foreldra-
starf. Unglingarnir koma oftast með bestu hugmyndirnar sjálfir – spyrjið þá!  
 
Hvað hefur verið gert í vetur?  Nemendur og foreldrar hafa farið í Klifurhúsið, haldið vídeókvöld í Garða-
lundi, bakað pizzur í heimilisfræðistofunni, félagsmiðstöðin hefur verið óspart notuð og leiktæki þar nýtt 
til hins ýtrasta. Starfsmenn Garðalundar eru boðnir og búnir til aðstoðar ef með þarf.  
 

Leikhúsferð!  Í október bauð 540 Gólf leikhús og SÁÁ í samstarfi við Hafnarfjarðarleikhús nemendum og 
foreldrum Garðaskóla á leiksýninguna EF þar sem á mjög nýstárlegan og skemmtilegan hátt var farið yfir 
kaldar staðreyndir varðandi neyslu vímuefna.  Markmiðið var að sýna unglingum fram á að þeir hafa val 
og að margar saklausar ákvarðanir geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. 

 
Fræðslukvöld fyrir foreldra! Haldið var fræðslukvöld fyrir foreldra í nóvember þar sem kynntar voru 
niðurstöður rannsókna á högum og líðan meðal nemenda í 8., 9. og 10. bekk  í Garðabæ vorið 2006, 
einnig kynnti námsráðgjafi Garðaskóla hvernig unnið er með eineltismál í Garðaskóla og deildarstjóri 
lífsleiknikennslu í Garðaskóla kynnti lífsleiknikennslu í Garðaskóla. 
 
Foreldrarölt í Garðabæ! Stjórn foreldrafélags Garðaskóla hefur staðið fyrir foreldrarölti frá hausti og nú á 
vorönn munu aðrir grunnskólar Garðabæjar ganga til liðs við Garðaskóla í foreldraröltinu. Tilgangurinn 
með foreldrarölti er að varna því að unglingar lendi í vanda og koma í veg fyrir hópamyndanir eftir 
löglegan útivistartíma.  

Nærvera fullorðinna þar sem unglingar 
hafa safnast saman hefur róandi og 
fyrirbyggjandi áhrif. Með þessu 
minnkum við líkurnar á að ungling-
arnir lendi í aðstæðum sem ógna þeim 
eða hræða. Slík nærvera gefur 
unglingunum líka tækifæri til að leita 
aðstoðar fullorðinna ef á þarf að halda. 
Stjórn Foreldrafélags Garðaskóla vonar 
að allir foreldrar í Garðabæ taki vel í þá 
beiðni að mæta í foreldrarölt þegar 
bekkjarfulltrúar hafa samband.  Virkjum 
samtakamáttinn og gerum Garðabæ að 
góðum og öruggum stað fyrir unglingana 
okkar! 

Fréttir frá Foreldrafélagi Garðaskóla  
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Nýlega fór fram skoðanakönnun á meðal foreldra nemenda í grunnskólum Garðabæjar. Spurt var um 
viðhorf til vetrarfría. Niðurstöður urðu þessar: 
 
Þátttaka var tæplega 70% því 613 svöruðu könnununni sem send var á 880 virk netföng foreldra. 
 
Tæplega 45% foreldra kjósa að hafa vetrarfrí á vorönn, um 5% á haustönn, 22% á báðum önnum og um 
29% vilja ekkert vetrarfrí. 
 
Flestir, eða 45% eru sammála því að hafa vorannarfrí í fimm daga á vorönn. Um 16% eru því frekar sam-
mála en um 28% frekar ósammála (10%) eða mjög ósammála (19%). 
 
Yfirgnæfandi meirihluti foreldra  (86%) er sammála því að frídagar nemenda séu þeir sömu í öllum 

skólum í Garðabæ. 

Vetrarfrí? 
- skoðanakönnun á meðal foreldra-  

Hvað er framundan?  
● Í mars verður haldinn sameiginlegur fræðslufundur fyrir foreldra allra grunnskólanema á vegum 
 foreldrafélaga allra grunnskólanna í Garðabæ og verður hann nánar auglýstur síðar. 
● Haldinn verður fundur með bekkjarfulltrúum þar sem m.a. verða skipulagðar bekkjarskemmtanir  
 og árgangaskemmtanir. 
● Foreldraröltið heldur áfram. 

Nýtum hverja stund sem gefst til að vera með fjölskyldunni því samvera skapar góð tengsl. Söfnum góðum 
minningum saman og gleðjumst með börnunum okkar. 

Stjórn Foreldafélags Garðaskóla 

 

Vetrarfrí  

nemenda á vor-

önn  

2007  

verða vikuna  

12.-16.  

febrúar  

næstkomandi. 



bls.  6 Fréttabréf Garðaskóla 

Vikuna 22. - 26. janúar nýttu nemendur og kennarar grunnskólanna í Garðabæ til að skerpa á barátt-
unni gegn einelti í Garðabæ. Í Garðaskóla voru innrömmuð plaköt hengd upp á áberandi stöðum á 
göngum og í kennslustofum; nemendur og foreldrar fengu bæklinga í hendur og allir árgangar sóttu 
fyrirlestra um einelti á sal. 
 
Við líðum ekki einelti í Garðaskóla og bregðumst umsvifalaust við þegar rökstuddur grunur eða vitneskja 
um einelti liggur fyrir. Hvert eineltismál er unnið samkvæmt aðstæðum og markmiðið er ávallt að upp-
ræta eineltið og fyrirbyggja að það blossi upp á ný. Í Garðaskóla sem öðrum grunnskólum koma upp 
eineltismál, en það er fagnaðarefni hversu þau mál hafa oft leysts á farsælan hátt. 
 
Baráttuvikan var þörf áminning og upprifjun og eru allir sem að Garðaskóla koma hvattir til að standa 
vörð um markmiðið: Gegn einelti! 

Garðabær gegn einelti 
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Í tilefni af 40 ára afmæli Garðaskóla skaust Mats Wibe 
Lund, ljósmyndarinn góðkunni, upp í þyrlu og myndaði 
bæinn okkar og þá sér í lagi Garðaskóla og nágrenni.  

Loftmyndirnar heppnuðust skínandi vel og hefur fjórum 
þeirra verið komið fyrir á öndvegisstað í skólanum, en í 
vetur eru það eingöngu unglingar í Garðabæ sem eru 
skólaskyldir í Garðaskóla.  

Síðustu Álftnesingarnir útskrifuðust í fyrravor. 

Í hartnær áratug hafa nemendur Garðaskóla fengið í hendur án endurgjalds ,,Handbók nemenda” sem er 
ætluð sem hentugt hjálpartæki við nám og skipulag þess. Í handbókina geta nemendur skráð niður heima-
vinnu, gert áætlanir um tímanýtingu og síðast en ekki síst er handbókin miðill í samskiptum heimila og 
skóla.  Með aukinni tölvuvæðingu heyrast raddir um að handbókin sé ekki eins þörf og áður.  Því er til að 
svara að við í Garðaskóla teljum áríðandi að handbókin sé notuð áfram.  
 
Með notkun hennar hlutgerum við samvinnu foreldra, nemenda og kennara. Foreldrar geta gengið að 
handbókinni vísri hjá unglingnum og skráð þar niður athugasemdir og kvittað fyrir skoðun á athuga-
semdum kennara. Hið sama gildir um kennara sem lesa skilaboð foreldra. 
 
Auðvitað eru svo hin rafrænu samskipti kærkomin viðbót og auka gæði samskiptanna. 

Handbók nemenda 

Garðabær – bærinn okkar 
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Haldið var upp á 40 ára afmæli skólans með pompi og prakt um miðjan nóvember. Nemendur fögnuðu 
áfanganum með glæsilegri framkomu á afmælishátíð sem haldin var í íþróttamiðstöðinni Ásgarði. Á eftir 
bauð skólinn upp á veglegar veitingar sem kitluðu bragðlauka nemenda í hátíðarskapi. 

Fyrrverandi skólastjóri Garðaskóla, Gunnlaugur Sigurðsson, færði skólanum höfðinglega gjöf í hófi sem 
nýlega var haldið starfsmönnum í tilefni af 40 ára afmæli skólans. Afhenti hann Ragnari Gíslasyni, skólast-
jóra, ,,Skólabrag” - ljóð og lag eftir Sigurð Gunnlaugsson, föður Gunnlaugs. Sigurður var kunnur 
Siglfirðingur og hefði orðið 100 ára á þessu ári.  

 

 Hér birtist ljóð Sigurðar:  

 

Heill sé þeim er hingað sækja. 
Hefja nám af vilja og dug. 
Ötult það með orku rækja 
einarðir af ráðnum hug. 
Auka visku, anda beita. 
Efla dáð og viljans mátt. 
Góðu öllu gengi veita 
Garðaskóla meta hátt. 
 
Veg hans allir vilja mestan 
virðing hans sé allra kapp. 
Gerum hann svo glæstan, bestan. 
Garðabæjar mesta happ. 
Öll við saman um það stöndum. 
Enginn hlekkur bresta má. 
Traustum skulum tengjast böndum. 
Takmarkinu náum þá. 
   Ljóð:  Sigurður Gunnlaugsson frá Siglufirði.  
 

Gunnlaugi Sigurðssyni þökkum við hlýhug og höfðinglega gjöf  

40 ára afmæli Garðaskóla 
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Skipulagðar skólaheimsóknir á vorönn verða sem hér segir: 
Fjölbraut í Garðabæ í mars - á skólatíma nánar auglýst síðar 
Iðnskólinn í Reykjavík þriðjudaginn 6. febrúar kl. 15.00 
Kvennaskólinn í Reykjavík miðvikudaginn 7. feb. kl. 13.30 
Menntaskólinn við Hamrahlíð fimmtudaginn 8. feb. kl. 14.00 
Menntaskólinn í Reykjavík þriðjudaginn 20. feb. kl. 14.30 
Iðnskólinn í Hafnarfirði þriðjudaginn 20. mars kl. 13.30 
Menntaskólinn við Sund í mars - nánar auglýst síðar 
Hraðbraut þriðjudaginn 6. mars kl. 12.00 – 13.00 
Menntaskólinn í Kópavogi fimmtudaginn 15. mars kl. 14.00 
 
Forráðamönnum er velkomið að fara með börnum sínum á  
opin hús framhaldsskólanna. 
Þeir sem hafa valið aðra en ofantalda skóla, fá skilaboð frá náms-
ráðgjafa um dagsetningar og tíma heimsókna. 
 
Opið hús: 
Iðnskólinn í Hafnarfirði, opið hús á öskudag miðvikudaginn  
21. febrúar frá kl. 10.00 til 16.00 
Kvennaskólinn verður með opið hús, nánar auglýst síðar. 

Skólaheimsóknir 
- 10. bekkur - 
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Það voru spakir nemar í heimspekivali Garðaskóla sem krydduðu útvarpsþáttinn Víðsjá á Rás 1 fyrstu vikur 
ársins. Alls urðu pistlarnir fjórir og voru nemendur okkar sér og skólanum til sóma og gáfu hlustendum 
ærin umhugsunarefni á nýju ári.  

 
 
    Þessir nemendur lásu pistlana: 
 
 Ásgeir Davíðsson 10.HT,  
 Þórdís Sesselja Ólafsdóttir 10.GUE, 
 Ragnheiður Björk Halldórrsdóttir, 10.HT 
 Jakob Sindri Þórsson 10.ÝÞ. 

Þriggja manna vinnuhópur skólastjóra, bæjarverkfræðings og forstöðumanns Skóladeildar hefur unnið að 
úttekt á húsnæði Garðaskóla. Hópurinn hefur komist að niðurstöðu og mun bæjarverkfræðingur á næst-
unni gera tillögur um úrbætur. 
 
Eldra húsnæði Garðaskóla er komið til ára sinna og þrátt fyrir myndarlegar endurbætur á undanförnum 
árum þarf enn að taka til höndum. Að mati hópsins er brýnt að laga anddyri aðalbyggingar, gera við salerni 
nemenda og endurnýja náttúrufræðistofur. Þá er nauðsynlegt að taka út öll meginkerfi aðalbyggingar, loft-
ræstingu, gólfefni,  lýsingu, hita- og raflagnir. 
 
Ánægjulegt er að segja frá því að á þessu ári er fjármunum af fjárhagsáætlun ætlað að nýtast til frum-
teikninga á breytingum á efri hæð aðalbyggingar þar sem áætlað er að opna upplýsingaver. Ef til kemur 
mun kjarni efri hæðar verða opinn og þar komið fyrir tölvukosti og skólasafni skólans. Geta nemendur því 
unnið þar jafnt með kennara eða stundað sjálfstæða vinnu. 

Heimspekinemar Garðaskóla  
í Víðsjá 

Húsnæðismál Garðaskóla  
í endurskoðun 
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Garðaskóli hefur á undanförnum árum verið í samstarfi við fjölmarga skóla í Evrópu og fóstrað þar bæði 
nemenda- og kennarasamstarf. Starfið er kennt við menntafrömuðinn Comenius og er á vegum Evrópusam-
bandsins. Undanfarin tvö ár hafa fulltrúar Asíu, Kínverjar, tekið þátt í samstarfinu sem gestir.  Hafa 
kínverskir nemendur á sl. tveimur árum tekið þátt í ljóða- og myndasamkeppni ásamt nemendum Garðask-
óla og þriggja skóla í Finnlandi, Þýskalandi og á Ítalíu. Afurðirnar hafa verið birtar í fjórum myndskreyttum 
bókum. 
 
Síðastliðið haust þáði skólastjóri Garðaskóla boð um kynnisferð til samstarfsskólans í borginni Tianjin, en 
Kínverjar hafa lýst yfir áhuga sínum á að taka upp gagnkvæmar heimsóknir nemenda og kennara skólanna.  
Mikil sókn er í menntamálum Kínverja og í þeim efnum leita þeir eftir samstarfi við íbúa Evrópu 
 
Kínverski skólinn heitir Tianjin Experiment High School en þar eru 5.500 nemendur á aldrinum 13-18 ára.  
Margt er það frábrugðið því sem við eigum að venjast en þegar rætt er við nemendur eru heimarnir þrátt 
fyrir fjarlægðina ótrúlega keimlíkir. Tianjin er í um 100 km fjarlægð frá höfuðborginni Beijing (Peking). 

Comenius  
Kínverjar taka þátt sem gestir 

 
Siðir og venjur 

 

Útlitsdýrkun algeng er  

grípur næstum alla 

grennast, mála sig, stúlkum ber 

öðruvísi með kalla. 

 

Diesel, Puma, Adidas 

verða víst allir að fá! 

Hvað er málið með þetta þras? 

Innri fegurð horfið á! 

 
Þórhildur Gunnarsdóttir  

og Vala Kristín Eiríksdóttir 
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Félagsstarf nemenda gekk prýðilega á haustönn. Gagn og gaman 
dagar tókust einstaklega vel og margt áhugavert í boði. 40 ára af-
mæli skólans var leyst út með skemmtun í íþróttahúsinu með 
hefðbundnum hætti og allir gerðu sér glaðan dag. Dansleikir fóru 
vel fram. Stílkeppni, draugahús, stelpukvöld, tattúkeppni ofl. Geta 
má þess að fulltrúar Garðalundar í stílkeppi náðu 5. verðlauna-
sæti af um 40 keppendum sem voru í úrslitakeppni Samfés. Ný G 
factorkeppni (hæfileikakeppni) sá dagsins ljós og voru mörg atriði 
skráð til leiks. Mjög skemmtileg og gefandi keppni sem vonandi 
verður endurtekin að ári. 
 
Nemendahópurinn sem hefur félagsmál sem valgrein er sterkur í 
ár og mikils að vænta enda flestir á síðara ári í félagsmálastússi 
sínu. Öflugir krakkar þar á ferð. Framundan eru skemmtilegir 
tímar og mikil dagskrá. Markmið vorins eru að efla enn frekar 
skemmtilegheit á skólatíma og standa fyrir uppákomum í hádegi 
og á daginn. Einnig er unnið að því að bæta allt upplýsingaflæði 
og bæta við nýjum möguleikum á notkun heimsíðunnar. 
 
Stóru verkefnin eru sem fyrr söngkeppni Samfés sem vonandi 
leiðir okkur alla leið í úrslit eins og oft áður.  Í febrúar og byrjun 
mars ber hæst skíðaferðir skíðaklúbba, rokksmiðju Garðalundar, 
samféshátíð og árshátíð. Söngleikur er á dagskrá í maí eftir prófin 
og hljómsveitaupptökur í stúdíó. Hægt er að fylgjast með dags-
kránni jafnóðum á heimasíðu félagsmálanna www.gardalundur 
og auðveldlega hægt að fara inn á síðuna á  hlekk af síðu Garða-
skóla. Á heimasíðunni má finna dagskrá fyrir hverja viku og sjá 
umföllun og myndir af skemmtunum ofl. Einnig er að finna ýmsan 
annan fróðleik á síðunni.  
 
Minna má á að Garðalundur er  opin alla daga vikunnar kl. 19-22 
og á föstudögum kl. 19 til 22. 30.  Nemendur geta sótt eftir 
skemmtilegum verkefnum í félagsmiðstöð bæði á einstaklings-
grunni 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 úthlutað æfingatímum alla 
daga vikunnar í samráði við stjórnendur, Hægt er að komast að 
við  stuttmyndgerð, í fatasmiðju, listasmiðju, tæknistúss, gerast 
diskótekari, svo og taka þátt í skíða- og brettaklúbbum sem eru 
sniðnir fyrir mikinn fjölda.  
 
Garðalundur er draumaverksmiðja fyrir þá sem vilja nýta.  
 
Sími félagsmiðstöðvar er 590 2575 og netfang 
gardalundur@gardalundur.is 

Félagsmiðstöðin Garðalundur 
-félagslíf  nemenda 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. Hlutverk 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 styrk-
leikum, 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. viðhorfum, áhuga, 
hæfileikum, getu og væntingum, námsleiðum og störfum til að auðvelda þeim ákvörðun um nám eða 
starf að loknum grunnskóla. Skipulagður undirbúningur 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 tóku áhugasviðskönnun í desember og koma síðan til námsráðgjafa í túlkun á niðurstöðum 
hennar. Þar er áhersla lögð á að kynnast hugmyndum um ólíkar starfsmannagerðir 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. Áhugakannanir meta áhuga tengdan námi og störfum og geta gefið vís-
bendingar 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. 
 
Skólaheimsóknir eru komnar á fullt skrið. Nokkrir framhaldsskólar verða með opið hús þar sem 
nemendur geta ásamt forráðamönnum skoðað skólana. Skipulagðar skólaheimsóknir og opin hús verða 
auglýst í skólanum og á heimasíðu skólans og eru nemendur beðnir að fylgjast vel með á auglýsingatöflu 
10. bekkinga sem er staðsett á neðri hæð hjá salernum. Nemendur velja sér tvo skóla til að skoða að 
undanskildum Verslunarskóla Íslands og Fjölbrautaskóla Garðabæjar.  
 
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 vorönn fara nemendur í 10. bekk í heimsóknir í framhaldsskóla til að 

kynna sér námsframboð þar. Öllum nemendum býðst að heimsækja Fjöl-
brautaskólann í Garðabæ og Verslunarskóla Íslands. Að auki hafa nemendur 

kost á að velja sér tvo aðra skóla til að heimsækja. 
 

Einnig er áætlað að bjóða nemendum og forráðamönnum þeirra til kynningar
- og skemmtifundar eina kvöldstund, nánar tiltekið 12. apríl. Aðilar frá helstu 
framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu mæta og verða með kynningarbás. 

 
Helstu inntökuskilyrði sem framhaldskólarnir setja verða kynnt og farið laus-

lega yfir námsframboð einstakra skóla. Stefnt er að því að nemendur verði 
með stuttar kynningar á verkefnum í nokkrum námsgreinum og sjái um tón-
listaratriði og/eða önnur skemmtiatriði. Gert er ráð fyrir að dagskráin standi 

yfir í u.þ.b. eina klukkustund. 
 

Undanfarin ár hefur samskonar fundur verið haldinn og hefur tekist mjög vel 
til ekki síst vegna þess að undirbúningur hefur verið góður sem og mæting. 

Forráðamenn hafa verið duglegir að mæta og veitingar hafa verið á þeirra á-
byrgð en skólinn býður upp á kaffi og gosdrykki.  

Kynningar- og skemmtifundur fyrir nemendur  
í 10. bekk og forráðamenn þeirra 

Garðaskóli og leikskólar Garðabæjar buðu í vetur piltum í 9. bekk að taka þátt í verkefninu ,,Leikfélagar” en 
það snýst um að auka hlut karlkynsins í störfum í leikskólum. Tólf galvaskir strákar úr Garðaskóla mættu til 
leiks og hófu starfið með því að sitja fjögur nám-
skeiðskvöld sem haldin eru af leikskólafulltrúa 
og Rauðakrossfélaginu í Garðabæ. Að loknum 
námskeiðum störfuðu þeir á launum á leik-
skólum bæjarins í 4-6 klukkustundir á viku í 10 
vikur. 

Verkefnið er styrkt af jafnréttisnefnd Garðabæjar 
og þótti mönnum tilraunin takast einkar vel. 

Fyrirhugað er að bjóða piltum í 9. bekk að taka 
þátt í sambærilegu verkefni haustið 2007. 

Leikfélagar  
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  Hvert á að leita? Aðrir sem koma að má-

Einelti Umsjónarkennari, 

skólastjórnendur 

námsráðgjafar 

sálfræðingur 

eineltisteymi 

Hegðunarörðugleikar 

  

Umsjónarkennari, 

sérkennari 

skólastjórnendur 

námsráðgjafar 

sálfræðingur 

Námsörðugleikar umsjónarkennari 

sérkennari 

námsráðgjafar 

skólastjórnendur 

fagstjórar 

sálfræðingur 

nemendaverndarráð 

Lestrarörðugleikar umsjónarkennari 

sérkennari 

fagstjóri íslensku 

nemendaverndarráð 

skólasafn 

Samskiptaörðugleikar umsjónarkennari  

námsráðgjafar 

nemendaverndarráð 

sálfræðingur 

skólastjórnendur 
Val á framhaldsnámi 

  

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  

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? 
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Senn líður að því að Þórunn Clausen leikstjóri laði að sér leikara úr hópi nemenda til að taka þátt í ár-
legum söngleik Garðaskóla og Garðalundar. Ef vel tekst til verður þetta fimmti söngleikurinn sem 
nemendur Garðaskóla setja upp. 
 
Fyrsti söngleikurinn var ,,Grease”, annar ,,Hárið”, þriðji ,,Wake me up ....” og í fyrra settu nemendur 
upp ,,Draum á Jónsmessunótt.” 
 
Söngleikirnir hafa verið teknir upp á mynddiska og er hægt að nálgast söludiska í Garðalundi.  Það 
verður spennandi að fylgjast með upprennandi listamönnum í nýjum söngleik í vor. 

Söngkeppni var haldin í Garðalundi í lok janúar. Eins og við mátti búast var vel mætt enda höfðu 
krakkarnir í nemendafélaginu undirbúið kvöldið mjög vel. Í dómnefnd sátu þeir Pétur Rúnar, söngvari og 
starfsmaður Garðalundar, Árni úr Royal Fanclub og síðast en ekki síst Baddi söngvari hljómsveitarinnar 
Jeff Who? 
 
Alls voru atriðin sjö að þessu sinni og átti dómnefndin í mesta basli við að tilnefna sigurvegara. Atriðin 
voru hver öðru betri en þau Ingibjörg Fríða Helgadóttir, Hilda Hrönn Guðmundsdóttir og Gústaf Axel 
Þorvaldsson sem tóku lagið ,,Autumn leaves” stóðu uppi sem sigurvegarar. Í öðru sæti voru Kara og 
Rúnar með lagið ,,Heartstopper” og í því þriðja var hljómsveitin Magnyl með lagið ,,Takk, takk, takk.” 
 
Ingibjörg Fríða, Hilda Hrönn og Gústaf Axel munu fara fyrir hönd Garðalundar og taka þátt í undan-
keppni Samfés söngvakeppninni í Vík en þar mun að lokum ráðast hverjir taka þátt í aðal söngva-
keppninni. 

Söngleikir Garðalundar 

Söngkeppni Garðalundar 
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Smásagnasamkeppnin ,,Allt önnur saga” fór fram í annað sinn meðal nemenda í 10. bekk í Garðaskóla. Að 
keppninni standa íslenskukennarar í samstarfi við kennsluráðgjafa í íslensku og skólastjóra Garðaskóla. 

Að þessu sinni unnu þrjár góðar sögur til verðlauna. Í fyrsta sæti var sagan Myrkradansarinn eftir Söru 
Dögg Vignisdóttur 10. ÝÞ, í öðru sæti Aftakan í Gálgahrauni eftir Herdísi Ólínu Hjörvarsdóttur 10. SÞ og í 
þriðja sæti Mósaíkflísarnar eftir Þórdísi Sesselju Ólafsdóttur 10. GUE. Þátttakendum eru færðar bestu 
þakkir fyrir framlag sitt. 

Hér birtist brot úr verðlaunasögunni Myrkradansarinn: 

 

,,Myrkrið umlukti hana.  Af hverju var hún að dansa ein úti? 
Hún var dansari - hún lifði fyrir að dansa.  Allt annað skipti engu máli svo lengi sem hún gat dansað. Ávallt 
skyldi hún fara út klukkan ellefu á kvöldin, í hvaða veðri sem er, til þess að dansa ein í myrkrinu þar sem 
enginn gat hana séð. 
 Dansaði ein um göturnar –  ekkert var til nema myrkrið og hún.” 

Nýlega gaf Garðalundur út símaskrá með myndum og upplýsingum um alla nemendur 
Garðaskóla.  Skráin er í handhægu vasabroti og fæst hjá Garðalundi. 
 
Þá er í undirbúningi Árbók Garðaskóla sem hefur komið út í lok hvers skólaárs sl. 16 
ár eða frá 1991. Í Árbókinni eru myndir af öllum útskriftarnemendum 10. bekkjar 
og auðar línur þar sem skólafélagar geta skráð niður persónulegar kveðjur til ár-

bókareiganda. 

Um áramótin tók fyrirtækið ,,Matarlyst” yfir rekstur mötuneytis nemenda Garðaskóla. Nýja eldhúsið hefur 
nú verið starfrækt í eitt ár og hægt og bítandi er verið að þróa matseðil og þjónustu í átt að markmiðunum 
sem er að sem flestir nemendur kjósi að snæða í skólanum holla og fjölbreytta fæðu á viðráðanlegu verði. 
Yfirtaka Matarlystar er seinni hlutinn á tilraun sem gerð er í vetur. Gæði og verð á að vera sambærilegt því 
sem gerist annars staðar í mötuneytum sem ekki eru greidd niður af viðkomandi sveitarfélögum. 

Matarlyst rekur mötuneyti nemenda 

Sagnakeppni 

Símaskrá og Árbók 2007 
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Á síðasta ári bauð Rotaryklúbbur Garðabæjar 
öllum nemendum 9. bekkja Garðaskóla upp á nám 
og þjálfun í framkomu, framsögu og ræðulist í lífs-
leiknitímum. Nýlega endurtók klúbburinn leikinn, 
og í heimsókn komu sjö klúbbfélagar til að kenna 
fagið í lífsleiknitímum en verkefnið tók þrjár vikur, 
með ræðuflutningi nemendanna. 
 
Á myndinni má sjá einn þeirra, Elfar Rúnarsson, 
ásamt nemendum, en ekki þarf að taka fram að 
námskeiðið nýtur mikilla vinsælda. 

Framkoma og ræðulist í boði Rotary 

Um nokkurra ára skeið hafa starfsmenn banka 
heimsótt alla nemendur 9. og 10. bekkja Garðask-
óla í lífsleiknitímum til þess að kenna þeim um fjár-
mál, ábyrgðir, vexti, verðtryggingu og önnur 
kunnugleg hugtök fjármálanna. 
 
Jafnhliða fræðslunni vinna nemendur verkefni, sem 
miðar að því að komast að því hvað þeir ,,kosta” á 
mánuði, og hvernig megi nota skynsemina til þess 
að fara vel með fé og forðast sóun. 
 
Á myndinni til hægri sjást þær Hanna María Ólafs-
dóttir og Hrafnhildur Siguróladóttir, starfsmenn 
Kaupþings með nokkrum hressum nemendum í 10. 
bekk. 

Fjármál í lífsleikni 

Lífsleikni 
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Með þessu fréttabréfi fylgir gagnlegur bæklingur ætlaður foreldrum og nemendum.  Foreldrar eru hvattir til 
að kynna sér efni bæklingsins og taka þátt í viðleitni samfélagsins til að stuðla að heilbrigði barna og 
unglinga og sporna gegn þeim nýju hættum sem leynast á Netinu. 
 
Útgefendur bæklingsins eru Heimili og skóli sem vinnur að vakningarverkefninu SAFT sem berst fyrir já-
kvæðri og öruggri netnotkun barna og unglinga. 

Örugg netnotkun 



 

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. 
 
Ætíð berast skólanum fyrirspurnir um fyrirkomulag á skólahaldi eftir vorpróf og samræmd próf í 10. bekk 
og verður greint frá því hér á eftir: 
 
Allir árgangar þreyta próf dagana 2.-9. maí. Að loknum prófum verður nemendum 10. bekkjar boðið upp 
á vorferðalag.  Aðrir nemendur mæta samkvæmt stundaskrá 10. maí.   

Lok vorannar 

Dagana 10.-30. maí verður 
kennsla samkvæmt stunda-
skrá og í hverri námsgrein 
verður sérstakt námsmat 
sem tekur til vinnu 
nemenda á þessu tímabili. 
 
 
30. maí verður ,,bóka- og 
skápaskiladagur” ásamt 
vorhátíð skólans með 
tilheyrandi grillveislu og 
samveru. 
 
 
1. júní verða ferðalög í 8. 
og 9. bekk og munnleg próf 
í ensku og dönsku í 10. 
bekk.  
 
Auk þess verður opið hús 
hjá námsráðgjafa vegna 
vals 10. bekkinga á fram-
haldsnámi. 

Skólaslit  
verða  

miðvikudaginn  
6. júní. 

Skóladagatal vorannar 

Fréttabréf Garðaskóla bls. 20 




