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Formáli 

Í ársskýrslu Garðaskóla er að finna yfirlit um starfsemi Garðaskóla, skýrslur stjórnenda, 
deildarstjóra og fagstjóra. Skýrslunni er ætlað í senn að vera verkfæri í þróunarstarfi og 
endurmati. Ársskýrslan er einnig mikilvæg heimild um skólastarf og inntak þess. 
 
Ljóst er að með nýjum grunnskólalögum, kröfum og nýjum tækifærum til upplýsingagjafar 
breytist ársskýrslan frá einum tíma til annars. Skýrsla sem þessi hefur verið gefin út í 
Garðaskóla allt frá árinu 1997 og hefur á þeim tíma tekið nokkrum breytingum. Kjarninn 
hefur þó verið lýsing á innra starfi skólans. 
 
Hvorki í nýjum lögum né þeim eldri er lagaleg skylda sem kveður á um útgáfu ársskýrslu 
en í Garðabæ gefa allir  grunnskólar bæjarins út slíka. 
 
Í ljósi krafna nýrra laga um útgáfu starfsáætlana mun á skólaárinu 2009-2010 fara fram 
vinna sem miðar að því að skilgreina betur hlutverk ársskýrslu og úrvinnsla efnis hennar.  
Ársskýrslan hefur verið hugsuð sem verkfæri starfsmanna en ekki sem opinbert plagg og 
því ekki verið birt á heimasíðu skólans.  Hins vegar hefur skýrslan verið send skólanefnd 
og foreldraráði sem fjallar árlega um skólanámskrá. Þá liggur skýrslan frammi í 
skólanum, hjá stjórnendum á kennarastofu og á bókasafni skólans. Stefnt er að því að 
ársskýrsla 2009-2010 verði þannig fram sett að hún birtist á heimasíðu skólans. Mun þá 
bætast við kafli um starfsáætlanir skóla og nemenda. 
 
Skólaárið 2008-2009 markast augljóslega af miklum sviptingum í þjóðlífinu vegna banka-
hruns og fjármálakreppu. Vissulega urðu umræður og vangaveltur á meðal nemenda en 
óhætt er að fullyrða að þessi áföll utanað hafi ekki haft áhrif á skólalífið almennt. Allir 
viðburðir voru haldnir sem nemendur taka þátt í en stjórnendur hófu vinnu við að leita 
leiða til ýtrustu hagræðingar án þess að slíkt kæmi niður á grunnþjónustu við nemendur. 
Má segja að vel hafi tekist til og ekki sé hægt að merkja að kreppan svonefnda hafi al-
mennt haft áhrif, en þó er ljóst að nemendaverndarráð og námsráðgjafar fundu fyrir 
auknu álagi einstaklinga með kvíðaeinkenni og depurð. Búast starfsmenn Garðaskóla við 
auknu álagi af þessu tagi á skólaárinu 2009-2010. 
 
Fjöldi nemenda í 8. bekkjardeildum var meiri en best var á kosið vegna þess að áætlanir 
um fjölda nemenda stóðust ekki og fleiri nemendur skiluðu sér í skólann en gert var ráð 
fyrir vorið 2008. Við þessu var brugðist m.a. með ráðningu kennara í hálft starf sem tók 
að sér smærri hópa nemenda í grunngreinum. Með þeim aðferðum og nýtingu námsvers 
fækkaði nemendum í hverri bekkjardeild að jafnaði. Óhætt er að segja að 8. bekkingar 
aðlöguðu sig vel að skólastarfinu og á vetrinum greindu skólamenn mikinn kipp í þroska 
og aðlögun að skólanum og siðum hans gekk vel einkanlega þegar líða fór á veturinn.   
Ljóst er að starfsmenn í Garðaskóla sakna þess að geta ekki tekið á móti nemendum í 7. 
bekk og unnið í fjóra vetur með nemendur. 
 
      Ragnar Gíslason, skólastjóri 



 

Ýmsar upplýsingar um skólann 

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

Fyrsti kafli 

Stjórnendur skólamála í Garðabæ 



 

 
Skólastjóri:    Ragnar Gíslason 
Aðstoðarskólastjóri:  Þröstur Guðmundsson  
 
 
Kennararáð:    Guðrún Björk Einarsdóttir 
      Reynir Engilbertsson 
      Svandís Ríkharðsdóttir  
 
 
Deildarstjóri 8. bekkjar:  Helga María Ólafsdóttir 
Deildarstjóri 9. bekkjar:  Rebekka Cordova 
Deildarstjóri 10. bekkjar: Ingibjörg Anna Arnardóttir 
Deildarstóri sérkennsla:  Ingibjörg Bragadóttir 
 
 
Fagstjórar:    Bergljót Böðvarsdóttir  danska 
      Kristján Rafn Heiðarsson  heimilisfræði 
      Guðrún Björk Einarsdóttir  textílmennt 
      Halla Thorlacius   enska 
      Ingimar Ó. Waage   myndmennt  
      Elena Einisdóttir    stærðfræði 
      Svandís Ríkharðsdóttir   íþróttir 
      Reynir Engilbertsson   samfélagsfræði 
      Sigurrós Gunnarsdóttir  íslenska 
      Þorkell Jóhannsson   náttúrufræði 
      Guðmundur Einarsson   lífsleikni 
 
Kennsluráðgjafi í tölvu-  
og upplýsingatækni:   Guðrún Björg Egilsdóttir  
 

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

 
 

Stjórnendur í Garðaskóla  



 

 
  Drengir  Stúlkur  Alls   Umsjónarkennari 

7. bekkur 
8. bekkur 
8. EE  12  15  27  Elena Einisdóttir 
8. HV  13  14  27  Hildur Ásta Viggósdóttir 
8. KS  16  10  26  Kristín S. Sigurleifsdóttir 
8. MM  14  14  28  Margrét Gauja Magnúsdóttir 
8. ÓG  16  11  27  Ólafur Á. Gíslason 
 
   71  64  135 
 
 
 
9. bekkur 
9. ES    7  14  21  Elías Bragi Sólmundarson 
9. GE    20  20  Guðrún Björk Einarsdóttir 
9. GUE  11      9  20  Guðmundur Einarsson 
9. GS    4    1    5  Guðrún Margrét Sólonsdóttir 
9. HÓ    9  12  21  Helga Ólafsdóttir 
9. IW  13  10  23  Ingimar Ólafsson Waage 
9. MB  14  11  25  Margrét Erla Björnsdóttir 
9. RE  16    4  20  Reynir Engilbertsson 
9. STH      5    5  Sigríður Thorsteinsson 
 
   74  86  160 
 
 
 
10. bekkur 
10. AR  13    9  22  Anna Eyvör Ragnarsdóttir 
10. BB    9  15  24  Bergljót Böðvarsdóttir 
10. HT  16    7  23  Halla Thorlacius 
10. SG  10  12  22  Sigurrós Gunnarsdóttir 
10. SSH  15  10  25  Sigurður Stefán Haraldsson 
10. ÞJ  13  10  23  Þorkell Jóhannsson 
 

   76  63  139 
 
 
Alþjóðaskólinn     12 
    

         Drengir:   220  
         Stúlkur:   213 
                    Alþjóðaskólinn:   12 
          
         Alls:   445 

Fjöldi nemenda í skólanum 



 

 
Anna Eyvör Ragnarsd. 

Kennari 

 

 
Anna Lín Steele 
Stuðningsfulltrúi 

 

 
Anna M. Bjarnadóttir  

Skólaritari. 
 

 

 
Auður Edda Geirsdóttir 

Kennari 
 

 

 
Auður Sigurðardóttir 

Námsráðgjafi 
 

 
Ása Sjöfn Lórensdóttir 

Hjúkrunarfræðingur 
 

 
Ásta Gunnarsdóttir 

Námsráðgjafi 
 

 
Bergljót Böðvarsdóttir 

Kennari 
 

 
Boban Ristic 

Skólaliði 
 

 
Brynhildur Þórðardóttir 

Aðst.forstm. félagsmiðst. 
 

 
Brynhildur Sigurðard. 

Deildarstjóri 
 

 
Elena Einisdóttir 

Kennari 
 

 
Elías Bragi Sólmundars 

Kennari 
 

 
Elsbzbita Kowal 

Skólaliði 
 

 
Emine Gashi 

Kennari 
 

 
Guðmunda Ó. Jónsd. 

Skólaliði 
 

 
Guðmundur Einarsson 

Kennari 
 

 
Guðný Þóra Friðriksdóttir 

Þroskaþjálfi 
 

 
Guðrún Björg Egilsdóttir 

Kennsluráðgjafi 
 

 
Guðrún Björk Einarsdóttir 

Kennari 
 

 
Guðrún Margrét Sólonsd 

Kennari 
 

 
Gunnar Richardsson 

Forstöðumaður félagsmst 
 

 
Halla Thorlacius 

Kennari 
 

 
Harpa Rós Gísladóttir 

Kennari 
 

 
Helga María Ólafsdóttir 

Deildarstjóri 
 

 
Helga Ólafsdóttir 

Kennari 
 

 
Hildur Ásta Viggósdóttir 

Kennari 
 

 
Ingibjörg Anna Arnarsd. 

Deildarstjóri 
 

 
Ingibjörg Bragadóttir 

Deildarstjóri sérkennslu 
 
 

 

 
Ingimar Ólafsson Waage 

Kennari 
 
 

Starfsmenn skólans 



 
Jacek Kowal 

Skólaliði 
 

 
Jóhann Örn Héðinsson 

Kennari 
 

 
Jónína G. Skaftadóttir 
Tölvuumsjónarmaður 

 

 
Karl V. Jónsson 

Kennari 
 

 
Kristinn Sigurbergsson 

Kennari 
 

 
Kristín H. Bernharðsd 

Skólaliða 
 

 
Kristín S. Sigurleifsdóttir 

Kennari 
 

 
Kristján Rafn Heiðars 

Kennari 
 

 
Kristrún Böðvarsdóttir 

Skólaliði 
 

 
Margrét Erla Björnsdóttir 

Kennari 
 

 
Margrét Gauja Magnúsd 

Kennari 
 

 
María Hrafnsdóttir 

Bókavörður 
 

 
Ólafur Á Gíslason 

Kennari 
 

 
Ólafur V. Guðjónsson 

Umsjónarmaður 
 

 
Ragnar Gíslason 

Skólastjóri 
 

 
Rebekka  Cordova 

Deildarstjóri 
 

 
Reynir Engilbertsson 

Kennari 
 

 
Sigríður Thorsteinsson 

Kennari 
 

 
Sigurður S. Haraldsson 

Kennari 
 

 
Sigurrós Gunnarsdóttir 

Kennari 
 

 
Skúli Gestsson 
Leiðbeinandi 

 

 
Soffía Jacobsen 

Ritari 
 

 
Sturla Þorsteinsson 

Kennari 
 

 
Svandís Ríkharðsdótttir 

Kennari 
 

 
Svanhildur Guðmundsd. 

Skólaliði 
 

 
Vigdís Thordarsen 

Kennari 
 

 
Zeljiko Pjevic 

Skólaliði 
 

 
Þorkell Jóhannsson 

Kennari 
 

 
Þórunn Brandsdóttir 

Stuðningsfulltrúi 
 

 
Þröstur Guðmundsson 

Skólastjóri 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



 

Húsnæði skólans 
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Skipurit 2008 – 2009 

 

 



 

 
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 

 
Allar framkvæmdir við húsnæðismál stöðvuðust haustið 2008 og ekki var unnið að undirbúningum 
að framkvæmdum við náttúrufræðistofur, list- og verkgreinastofur né haldnir fundir um áfram-
haldandi hugmyndavinnu vegna upplýsingavers á efri hæð.  Slíku var frestað um óákveðinn tíma. 
 
Hins vegar urðu flutningar á tölvuveri sumarið 2008 vegna þess að Alþjóðaskólinn fékk rými í hús-
næði skólans þar sem áður var tölvuver. Þá var innréttuð kennslustofa í vinnuherbergi sérkennara 
vegna fámenns nemendahóps sem hafði þar athvarf vorið 2009. 



 

Nemendur, foreldrar og skóli 

Annar kafli 

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

 
   -  Námsefni í hverri grein 
   -  Félagslíf nemenda í skólanum 
   -  Starf umsjónarkennara og viðtalstímar 
   -  Skólasóknarreglur 
   -  Foreldrafélag og starf þess 
   -  Próf og einkunnir 
   -  Námskönnun í október 
   -  Handbók og skólalykillinn Samskipti og skólaandi 
 
Á miðri haustönn og í byrjun vorannar boða umsjónarkennarar foreldra til viðtals með 
barninu sínu og farið er yfir stöðuna í námi og félagslífi. 

Foreldrafundir 

Í nýjum grunnskólalögum lögum sem sett voru sett voru sumarið 2008 féllu niður ákvæði 
um foreldraráð og í þess stað er fulltrúum foreldra ætlað sæti í Skólaráði. Vegna þessa var 
foreldraráð Garðaskóla óbreytt á haustdögum 2008 og sat þar til Skólaráð var skipað í  
desember 2008. 

Foreldraráð 2008 - 2009 



 

Samkvæmt nýjum grunnskólalögum sem gildi tóku í júlí 2008 ber skólastjóra grunnskóla að 
hafa forgöngu um stofnun skólaráðs sem tekur við þeim hlutverkum sem foreldr-
aráð,kennararáð og nemendaráð höfðu að hluta samkvæmt eldri lögum. 
 
Um starfsemi skólaráða hefur verið gefin út reglugerð (1157/2008) sem finna má á vefsíðu 
menntamálaráðuneytis og einnig á heimasíðu Garðaskóla. 
 
Meginverkefni skólaráðs er að vera samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um 
skólahald. Skólaráð fjallar því um og tekur þátt í stefnumörkun skólans og mótun sérkenna hans 
í samræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald. 
 
Nýtt skólaráð var skipað á haustönn 2008 en í því sátu tveir fulltrúar foreldra (útnefndir af stjórn 
Foreldrafélags Garðaskóla), tveir fulltrúar kennara (valdir af kennurum). Einn fulltrúi annarra 
starfsmanna en kennara (trúnaðarmaður starfsmanna), tveir fulltrúar nemenda (úr 
nemendaráði), einn fulltrúi grenndarsamfélags (forstöðumaður Garðalundar) og skólastjóri. Auk 
þessara 9 aðila sat aðstoðarskólastjóri Garðaskóla fundi skólaráðsins. 

 
Í fyrsta Skólaráði Garðaskóla sátu eftirtaldir: 
 

Eydís Lilja Eyþórsdóttir, fulltrúi nemenda 
Kristjana Björk Brynjarsdóttir, fulltrúi nemnda 
Soffía Jacobsen, fulltrúi annarra starfsmanna en kennara 
Guðrún Björk Einarsdóttir 
Reynir Engilbertsson 
Gunnar Richardsson 
Helena Guðmundsdóttir 
Ragnar Gíslason 
Þröstur Guðmundsson 
Friðrik Ingi Friðriksson 

 
Ráðið hélt sinn fyrsta fund í desember og fyrstu fundir ráðsins fóru í að marka starfsáætlun sem 
m.a. er fólgin í umsagnarskyldu um helstu áætlanir skólans og stefnumál. 

Skólaráð Garðaskóla  



 

Rýnihópur nemenda – nemendaráð hélt áfram störfum en hópurinn var fyrst myndaður skólaárið 
2007-2008. Hópurinn hitti skólastjóra og aðra stjórnendur nokkrum sinnum yfir veturinn en auk rýnis-
hópsins starfa nemendur einnig í nokkrum hópum: Félagsmálahópur nemenda (stýrt af Garðalundi) 
og nemendaráðgjafa (stýrt af námsráðgjöfum) auk þess að tveir fulltrúar nemenda tóku sæti í nýju 
Skólaráði Garðaskóla. 
 
Helstu mál á dagskrá rýnihóps nemenda: 

• Aðlögun nýrra nemenda úr Alþjóðaskólanum. (Nemendaráðgjafar tóku verkið að sér) 
• Beðið um skanna svo að nemendur sjái inneign sína á Skólakorti. (Skanni var settur upp í 

október) 
• Gerðar verðkannanir á matsölu og nærliggjandi verslunum. 
• Gerðar tillögur um betrumbætur á skólalóð, einkum suðausturhorn lóðar við aðalbyggingu. 
• Móttaka á nemendum úr Sjálandsskóla á fyrsta balli (gekk mjög vel). 
• Hugað að endurnýjun nemendaskápa. 
• Endanlegur frágangur á anddyrum (listaverk samkvæmt teikningu) 
• Betri nýting hugmyndakassa. 
• Beðið um fleiri húsgögn í matsölu. 
• Fá fund með bæjarstjóra um verð á matvöru í matsölu og verð á strætómiðum. 
• Nemendaráð vill skýrari og liprari reglur um notkun i-pod-tækja í kennslustofum. 
• Endurnýjun á náttúrufræðistofum – tillaga nemenda. 

 
Þá urðu miklar umræður í nemendaráði um ýmis framkvæmdaatriði, reglur um skófatnað, samræmdu 
prófin og breytingar á þeim, bankahrun og áhrif kreppunnar svonefndu, kennslu á öskudag,  
hugmyndir um aukna fjármálafræðslu til handa nemendum,  lífsleiknitíma. 
 
Í nemendaráði sátu:   

Eydís Lilja Eysteinsdóttir 
Kristjana Björk Brynjarsdóttir 
Davíð Halldórsson 
Arnar Már Pétursson 
María Rist. 

 
 
 

Nemendaráð 



 

Þriðji kafli  

Erlend samskipti 

Comenius 

Undanfarin ár hefur Garðaskóli tekið þátt í evrópsku skólasamstarfi kennt við Comenius. 
Markmið verkefnis hafa m.a. verið að kynna nemendum menningu annarra Evrópulanda, 
styrkja tengsl milli þjóða og auka umburðarlyndi og samkennd. Verkefnið hefur falist í 
nemendaheimsóknum milli landa, verkefnavinnu í hverjum skóla og sameiginlegri útgáfu á 
textum og myndverkum nemenda. 
 
Ný umsókn Garðaskóla um þátttöku í verkefni 6 landa, Íslands, Þýskalands, Frakklands, 
Ítalíu, Finnlands og Spánar var samþykkt og gagnkvæm kennara- og nemendasamskipti 
hófust á ný.  Tianjin Experimental High School í Kína hefur verið aðili sem gestur í þessu 
samstarfi og í tilefni af 85 ára afmæli skólans var tveimur kennurum Garðaskóla boðið að 
taka þátt í alþjóðlegri ráðstefnu 28 landa og afmælishátíð skólans í október 2008 
. 
Vorið 2009 var árlegu fundur skólastjóra haldinn á Íslandi og sóttu 14 gestir landið heim af 
því tilefni. 

Garðaskóli hefur haldið áfram samstarfi við aðila í Kanada og Bandaríkjunum vegna 
Þróunarverkefnis um Uppbyggingu, samskipta og samstarfsaðferðir til að efla sjálfábyrgð 
nemenda. Starfsmenn héldu áfram að tileinka sér aðferðir uppbyggingar sem m.a. eru til-
greindar í bæklingnum „Samskipti og skólaandi“ sem allir nemendur og foreldrar þeirra fá í 
hendur. 
 

Uppbygging - Restitution 



 

Skipulag starfsins 

Fjórði kafli  

Félagslíf nemenda 

Félagsmiðstöðin Garðalundur 
Félags- og tómstundastarf unglinga í Garðaskóla fer fram í félagsmiðstöðinni 
Garðalundi. Félagsmiðstöðin er í sama húsnæði og Garðaskóli og gefur það fyrir-
komulag nemendum kost á fjölbreytilegu félagsstarfi. Gefin er út vetraráætlun og 
helstu atburðir færðir inn á skóladagtal.  Dagskráin er nánar útfærð á heimasíðu 
félagsmiðstöðvar www.gardalundur.is.  
  
Þátttaka í félagsstörfum 
Í 8. bekk eiga nemendur kost á setu í bekkjarráði (árgangsráð). Eldri nemendur 
geta unnið að félagsmálum í valhópum í félagsmálafræði. Samtals gegna 30 til 40 
nemendur trúnaðarstörfum fyrir nemendafélagið og skipuleggur þessi hópur að 
mestu félagslífið. Lögð er áhersla á að þarna veljist hæfir og áhugasamir einstak-
lingar. Bekkjarráðin  og nemendur félagsmálafræði skipta með sér ýmsum verkum, 
s.s. framkvæmd á dansleikjum, hádegisdagskrá, íþróttahátíð, afmæli skólans, vor-
hátíð, árshátíð o.fl. Þeir nemendur sem vinna mikið að félagsstörfum verða að 
gæta þess að það komi ekki niður á námi eða skólasókn. Ætlast er til að þeir 
nemendur sem veljast til forystustarfa í félagsstarfi skólans séu góð fyrirmynd 
annarra. 
  
Opnunartími og kvöldstarf 
Félagsmiðstöðin er opin daglega frá kl. 9 til 17 virka daga og að auki frá kl 19.30 til 
22 mánudaga og miðvikudaga og á föstudögum frá kl.19.30 til 23. Á kvöldin gefst 
nemendum færi á að nýta sér borðtennis- og billjardaðstöðu, horfa á sjónvarp, 
spila, taka þátt í leikjum, hlusta á tónlist, rabba saman, stunda námskeið og 
hópastarf og fleira eftir dagskrá hverju sinni. Að jafnaði eru 2 starfsmenn á húsvakt 
og 1-2 sem sinna tilteknum verkefnum og hópastarfi. 
  
Bekkjarkvöld 
Yfirleitt eru haldin bekkjarkvöld tvisvar á ári. Eru þau með tvennum hætti annars 
vegar kemur árgangurinn saman og skemmtir sér og sínum ásamt umsjónar-
kennurum sínum. Bekkjarráðið skipuleggur dagskrá ásamt umsjónar-manni 
ráðsins. Foreldrum er oft boðið á þessar skemmtanir og þiggja þeir þá kaffiveitingar 
og horfa á skemmtiatriði. Hins vegar koma stundum stöku bekkjardeildir saman 
ásamt foreldrum og gera sér dagamun og nýta aðstöðu Garðalundar og skóla fyrir 
matarpartí, spil og önnur skemmtilegheit. 
  
Dansleikir 
Dansleikir eru á u.þ.b. fimm vikna fresti og í flestum tilfellum á föstudögum. 
Nemendur standa fyrir fjölbreyttum skemmtiatriðum. Dansleikirnir hefjast yfirleitt kl. 
20:30 og standa til kl. 24. Nemendum er boðinn heimakstur kl. 24 og nýta þeir sér 
það sem eiga langt heim að sækja. 
 



 

 
Hópastarf 
Öflugt hópastarf fer fram í félagsmiðstöðinni á kvöldin. Stefnan er sú að allir nemendur geti fundið sér 
áhugaverð verkefni og notið félagsskapar. Dæmi um viðfangsefni fyrir hópa í Garðalundi eru: Skíði, 
skák, málmsmíði, fatasaumur, leiklist, tónlist, billjarð, hljómsveitastarf, flugmódelsmíði, gerð myndbanda, 
leir, glerbræðsla, ljósmyndun o.fl. Hópastarfið er nánar auglýst hverju sinni á heimasíðu og á vegg-
spjöldum í skólanum.  Nemendur eiga kost á að koma á framfæri hugmyndum og óskum um hópa. Starf-
ið 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 
félagsmiðstöðva. Félagsmiðstöðin stendur einnig að stuttum dagsferðum og heimsóknum. Skíðaklúbbar 
fara í árlegar skíðaferðir og efnt er til vorferða í samstarfi skóla og félagsmiðstöðvar.  
  
Upplýsingar 
Nánari upplýsingar um félagsstarfið eru veittar á skrifstofu félagsmiðstöðvar á opnunartíma og í síma 
félagsmiðstöðvar 590 2575. Viðtalstími forstöðumanns er milli kl. 10 og 11 virka daga sími 590 2570. 
  
Meðferð ávana- og fíkniefna er óheimil 
Öll meðferð og notkun ávana- og fíkniefna í skólastarfi og félagsmiðstöð er óheimil samkvæmt lögum. 
Þeir sem gerast brotlegir eiga frávísun úr skóla og félagsmiðstöð á hættu um lengri eða skemmri tíma. 



Kennsludagar = 180

ÁGÚST
1 F 1 M 1  M 1 L 1 M Fullveldisdagurinn 1 F Nýársdagur 1 S 1 S 1 M 1 F Verkalýðsdagurinn 1 M Annar í hvítasunnu

2 L 2 Þ 2 F 2 S 2 Þ 2 F Sk.d. 2 M 2 M Skíðaklúbbur Garðalundar 
Skíðaferð 8. be. 2 F 2 L 2 Þ Skyndihjálp 10.be.

3 S 3 M 3 F 3 M 3 M 3 L 3 Þ Marita               
8. og 9. bekkur 3 Þ Skíðaklúbbur Garðalundar 

Skíðaferð 8. be. 3 F 3 S 3 M Þemadagar           
Vorferð 10.be.

4 M Frídagur verslunarmanna 4 F Foreldrafundir         
kl. 8:20 - 9:00 4 L 4 Þ 4 F 4 S 4 M Marita               

8. og 9. bekkur 4 M Skíðaklúbbur Garðalundar 
Skíðaferð 8. be. 4 L 4 M 4 F Þemadagar           

Vorferðir 10. be.

5 Þ 5 F 5 S 5 M 5 F 5 M Sk.d. 5 F Marita               
8. og 9. bekkur 5 F 5 S Pálmasunnudagur 5 Þ 5 F Þemadagar           

Vorferðir 10. be.

6 M 6 L 6 M 6 F 6 L 6 Þ 6 F Marita            
Foreldrafundur 6 F 6 M 6 M 6 L

7 F 7 S 7 Þ 7 F 7 S 7 M 7 L 7 L 7 Þ 7 F Vorpróf allir árgangar   
Lokapróf ísl 203 7 S

8 F 8 M 8 M 8 L 8 M 8 F 8 S 8 S 8 M 8 F Vorpróf allir árgangar   
Lokapróf ens 203 8 M Bóka og skápaskil    

Vorhátíð

9 L 9 Þ 9 F 9 S 9 Þ Haustpróf 9 F Afhending einkunna 9 M 9 M 9 F Skírdagur 9 L 9 Þ Sk.d.

10 S 10 M 10 F 10 M 10 M Haustpróf 10 L 10 Þ 10 Þ 10 F Föstudagurinn langi 10 S 10 M Skólaslit

11 M 11 F 11 L 11 Þ Dagur skólans 11 F Haustpróf 11 S 11 M Rannsókn og greining 11 M Skíðaklúbbur Garðalundar 
Skíðaferð 9. og 10. be. 11 L 11 M Vorpróf allir árgangar   

Lokapróf stæ 203 11 F Sk.d.

12 Þ 12 F 12 S 12 M 12 F Haustpróf 12 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 12 F 12 F Skíðaklúbbur Garðalundar 

Skíðaferð 9. og 10. be. 12 S Páskadagur 12 Þ 12 F Sk.d.

13 M 13 L 13 M 13 F 13 L 13 Þ 13 F 13 F Skíðaklúbbur Garðalundar 
Skíðaferð 9. og 10. be. 13 M Annar í páskum 13 M 13 L

14 F 14 S 14 Þ 14 F 14 S 14 M 14 L 14 L Skíðaklúbbur Garðalundar 
Skíðaferð 9. og 10. be. 14 Þ 14 F 14 S

15 F Sk d 15 M 15 M Blátt áfram           15 L 15 M 15 F 15 S 15 S 15 M 15 F 15 M

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL
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15 F Sk.d. 15 M 15 M Blátt áfram           
8. og 10. bekkur 15 L 15 M 15 F 15 S 15 S 15 M 15 F 15 M

16 L 16 Þ 16 F Blátt áfram           
8. og 10. bekkur 16 S Dagur íslenskrar tungu 16 Þ 16 F 16 M Vetrarfrí 16 M 16 F 16 L 16 Þ

17 S 17 M 17 F Blátt áfram           
8. og 10. bekkur 17 M 17 M 17 L 17 Þ Vetrarfrí 17 Þ Pisakönnun 10. be. 17 F 17 S 17 M Þjóðhátíðardagurinn

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

19 Þ Sk.d. 19 F Sk.d. 19 S 19 M 19 F Jólaskemmtun 19 M 19 F Vetrarfrí 19 F 19 S 19 Þ Árshátíð              
Lokapróf Spæ 103 19 F

20 M Sk.d. 20 L 20 M Námskönnun         
20.10. - 23.10. 20 F 20 L 20 Þ 20 F Vetrarfrí 20 F 20 M 20 M 20 L

21 F Sk.d. 21 S 21 Þ 21 F 21 S 21 M 21 L 21 L 21 Þ 21 F Uppstigningardagur 21 S

22 F Skólasetning 22 M 22 M 22 L 22 M 22 F 22 S 22 S 22 M 22 F Lokapróf nát 103 22 M

23 L 23 Þ 23 F 23 S 23 Þ 23 F 23 M Bolludagur 23 M 23 F Sumardagurinn fyrsti 23 L 23 Þ

24 S 24 M 24 F Sk.d. 24 M 24 M Aðfangadagur jóla 24 L 24 Þ Sprengidagur 24 Þ 24 F 24 S 24 M

25 M 25 F 25 L 25 Þ 25 F Jóladagur 25 S 25 M Öskudagur           
Rauði krossinn 9. be. 25 M 25 L 25 M 25 F

26 Þ 26 F 26 S 26 M 26 F Annar í jólum 26 M 26 F 26 F 26 S 26 Þ Lokapróf bók 103 26 F

27 M 27 L 27 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 27 F 27 L 27 Þ 27 F 27 F 27 M 27 M 27 L

28 F 28 S 28 Þ 28 F 28 S 28 M 28 L 28 L 28 Þ 28 F Starfskynning 10. be. 28 S

29 F 29 M 29 M Gagn og gaman 29 L 29 M 29 F 29 S 29 M 29 F Starfskynning 10. be. 29 M

30 L 30 Þ 30 F Gagn og gaman 30 S 30 Þ 30 F 30 M 30 F 30 L 30 Þ

31 S 31 F Gagn og gaman 31 M Gamlársdagur 31 L 31 Þ 31 S Hvítasunnudagur

6 21 22 20 15 19 15 22 15 19 6
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Samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og Launanefndar sveitarfélaga skulu skóladagar nemenda vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní.
Sérstakir starfsdagar kennara á starfstíma nemenda eru fimm (rauðir). Starfsdagar kennara utan starfstíma nemenda eru 8 ( bláir dagar á skóladagatali).

Skólanefnd skal staðfesta áætlun um starfstíma skóla



 

Fimmti kafli 

Mat á starfi Garðaskóla  

Innra mat skólans 
Um árabil hefur gæðanefnd Garðaskóla haft veg og vanda að skipulagi og framkvæmd á innra mati skólans. 
Reglulega hefur verið fylgst með viðhorfum starfsmanna, nemenda og foreldra til starfsemi skólans. 
  
Gæðanefndin skipuleggur upplýsingaöflun og úrvinnslu gagna í skólanum. Nefndin starfar í nánu samstarfi við 
stjórnendur skólans og fær frá þeim upplýsingar og gögn eins og þörf er á. Nefndin leggur mat á hvaða þætti í 
starfi skólans þörf er á að skoða og gerir áætlun um hvernig best sé að vinna að þeirri þróun mála. Skólaárið 
2008-2009 var gæðanefndin skipuð Auði Sigurðardóttur námsráðgjafa, Guðrúnu Björgu Egilsdóttur kennslu-
ráðgjafa, Rebekku Cordova deildarstjóra og Sigurði Stefáni Haraldssyni kennara. 
  
Starfsmannaviðtöl hófust samkvæmt áætlun haustið 2008 en ljóst er að endurskoða þarf fyrirkomulag og mark-
mið þess starfs.    
  
Skólapúlsinn, nýtt matstæki, var notað til að fylgjast með líðan og viðhorfum nemenda í skólanum. Þetta mats-
tæki er þróað af starfsfólki Námsmatsstofnunar og Kennaraháskólans og var notað í fyrsta sinn skólaárið 2008-
2009. Skólapúlsinn er mælitæki sem er aðgengilegt á netinu og mun úrtak nemenda svara spurningum 
könnunarinnar í hverjum mánuði allt skólaárið. Starfsfólk skólans getur með tækinu borið niðurstöður úr svörum 
nemenda saman við landsmeðaltal auk þess sem svigrúm er fyrir skólann að leggja fyrir spurningar sem eru 
sértækar fyrir okkar skóla.  
 
Niðurstöður liggja fyrir en enn of snemmt að nota mælitækið sem marktækan mælikvarða en í heild sinni virðist 
svörun nemenda Garðaskóla vera ákaflega hliðstæð svörun annarra nemenda landsins sem svara spurningum 
skólapúlsins. 
 
Ytra mat á starfi skólans 
Fyrirtækið Attendus – mannauður og ráðgjöf framkvæmdi að beiðni Menntamálaráðuneytis lögboðna úttekt á 
sjálfsmatsaðferðum Garðaskóla og birtust niðurstöður matsins í maí 2009. Sjálfsmatsaðferðir og framkvæmd 
sjálfsmats töldust fullnægjandi að hluta og skólinn brást við niðurstöðum með framsetningu athugasemda 
kennarafundar um matið og sendi frá sér tillögur um umbætur. 
 
Fundaröð um breytta kennsluhætti og námsmat í Garðaskóla 
Unnið var samkvæmt áætlun um fundaröð starfsmann um breytta kennsluhætti og námsmat í Garðaskóla.  Sú 
vinna heldur áfram skólaárið 2009-2010. Yfirlit um fundi og viðfangsefni er að finna í viðauka ársskýrrslunnar. 
 
Þátttaka í alþjóðlegum rannsóknum 
Í apríl 2009 tóku allir nemendur í 10. bekk þátt í alþjóðlegri könnun á vegum PISA 2009 sem er rannsókn stöðu 
nemenda í lestri, stærðfræði og vísindalæsi (náttúrufræði).  



 

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

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

Íslenska 7,2 6,8 6,9 6,5 6,6 6,2 6,7 

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



 

Sjötti kafli  

Ársskýrsla deildarstjóra  
í 8. - 10. bekk 

Ýmsar skýrslur 

Starfssvið deildarstjóra 
Deildarstjórar í Garðaskóla eru fjórir. Þrír eru deildarstjórar árganga og einn deildarstjóri sérkennslu.  
 
Deildarstjórar árganga voru að mestu leyti  tveir á skólaárinu í stað þriggja vegna barnseignarleyfa. Starf 
deildarstjóra felst fyrst og fremst í því að styðja við starf umsjónarkennara t.d. með reglulegum fundum þar sem 
starf umsjónarkennara er skipulagt og samræmt. Einnig fylgjast þeir með skólasókn, aðhaldsaðgerðum og 
ástundun nemenda. Auk hefðbundinna foreldrafunda skipuleggja deildarstjórar oft og stjórna fundum með for-
ráðamönnum nemenda.   
 
Deildarstjórar taka á agabrotum og eineltismálum í samvinnu við umsjónarkennara, námsráðgjafa og aðra 
fagaðila skólans.  Þeir funda vikulega með öðrum stjórnendum skólans auk samstarfsfunda með sérfræðingum 
og öðrum stjórnendum skólans. Falla Nemendaverndarráðsfundir undir slíka fundi.  
 
Deildarstjórar undirbúa og stýra skólasetningum og skólaslitum. Þeir eru prófstjórar á prófdögum auk þess sem 
þeir skipuleggja uppbrotsdaga og koma að skipulagi óhefðbundins skólastarfs.  Einnig sjá þeir um skipulagningu 
ferðalaga auk annarra starfa. 
 
Deildarstjórar fóru á árinu á framhaldsnámskeið í Uppbyggingarstefnunni (Restitution) til Minneapolis og það var 
hluti árlegrar endurmenntunar þeirra. 



 

Kennslustundir 

Skólasókn og ástundun nemenda  

Meirihluti nemenda eða 90% eru með góða eða frábæra skólasóknareinkunn á skólaárinu sem hlýtur að teljast 
ásættanlegt. Prósentutalan er svipuð og  var hjá árganginum á árinu á undan. Veikindi og leyfi hafa ekki áhrif á 
skólasóknareinkunn þannig að skólasóknin er kannski ekki alltaf gagnsæ. Ólögmætum fjarvistum fjölgar mikið á 
vorönn frá haustönninni. Þar skortir hreinlega skýringar frá nemendum og/eða heimilum. Veikindastundir á 
vorönn eru þó nokkuð fleiri miðað við haustönn og þar er nánast um tvöföldun að ræða.  
 
Leyfisbeiðnir forráðamanna eru margar og fjölgar verulega á vorönn þ.e. næstum þrefaldast. Skólasókn 
nemenda er þar af leiðandi lakari á vorönn  en á haustönn.  Að einhverju leyti má tengja hluta leyfisbeiðna á 
vorönn fermingum og einnig eru þær tilkomnar vegna skíðaferðar. Seinkomur eru of margar og fjölgar á vorönn. 
Ljóst er að taka þarf fastari tökum á skólasókn nemenda á næsta skólaári, sérstaklega hvað varðar seinkomur 
og óútskýrðar fjarvistir.   



 

Stór hluti nemenda í 9. bekk er með mjög góða skólasóknareinkunn á haust- og vorönn eða 82-87% sem er hlutfallslega 
hærra en hjá 9. bekk árinu á undan. Skólasóknareinkunnir nemenda eru heldur slakari á vorönn en á haustönn. Árangur 
er þó vel ásættanlegur. Enginn nemandi var með einkunnina 1 eða 2  á haustönn en 6 nemendur með  einkunnina 1-4 á 
vorönn. Að hluta til er um sömu nemendur að ræða. Vandi þessara nemenda er margþættur og auk ólögmætra fjarvista 
voru þessir nemendur með fjölda af skráðum veikindastundum auk leyfa  á skólaárinu. Samstarf við heimili, viðtöl og 
aðhaldsaðgerðir báru takmarkaðan árangur. Fylgjast þarf vel með ástundun þessara nemenda strax næsta haust, auka 
aðhald og jafnvel tilkynna félagsmálayfirvöldum ef svo heldur áfram.  
 
Lítill hópur nemenda var tekinn út á vorönn og skólasóknareinkunn þeirra núllstillt í byrjun mars. Þessi breyting varð til 
þess að hækka vægi góðar skólasóknar í 9. bekk á vorönn (Sjá sérdeildir í Garðaskóla).Það er ljóst að góð 
skólasóknareinkunn segir ekki allt um raunmætingu nemenda. Margir nemendur eru fjarverandi marga daga á skólaárinu 
vegna veikinda og leyfa. Oftar en ekki er undirliggjandi mikill vandi sem dregur úr áhuga nemenda á skólagöngu og 
árangri hrakar. Ef gripið er fljótt inn í aðstæður geta starfsmenn skólans og aðrir sérfræðiaðilar stuðlað með ýmsum hætti 
að bættri líðan og námárangri nemenda. Nemendur með skólasókn á bilinu 1-5 eru hlutfallslega fremur fáir og oftar en 
ekki er þar um fjölda seinkoma að ræða auk fárra óútskýrðra fjarvista. Aðhaldsblöðin svokölluðu hafa oft reynst  
árangursrík í slíkum tilvikum og hefði mátt nýta þau enn betur. 

Kennslustundir 



 

Skólasóknareinkunn nemenda í 10. bekk er mjög góð hjá stórum hópi eða á milli 84 - 88% nemenda. Töluvert 
er um skráðar veikindastundir og þeim fjölgar á vorönn eins og oft hefur sést áður. Svo er einnig um skráð 
leyfi.  
 
Í 10. bekk er áberandi hve fáir nemendur eru á bak við fjölda ólögmætra fjarvistastunda og veikindastunda. 
Þessir nemendur áttu við margþættan vanda að stríða þar sem aðhaldsaðgerðir af hálfu skólans báru 
takmarkaðan árangur. Þegar á heildina litið mætti 10. bekkur vel og árangurinn var eftir því.  

 

Kennslustundir 



 

Atburðardagatal á haustönn og vorönn 
 
Mikið og fjölbreytt starf fer fram í Garðaskóla. Allir helstu viðburðir skólans sem og annað sem tengist 
skólastarfinu er skráð í töflu fyrir neðan þó listinn sé ekki tæmandi. Dagatalinu er skipt eftir önnum. 
 
 

 
 
 

 

17. - 21. 09. 08 Skipulagsdagar kennara 

17. 09. 08 Námskeið á vegum Garðabæjar- Virðing og umhyggja 

22. 08. 08 Skólasetning 

25. 08. 08 Kynningardagur fyrir 8. bekk á skólastarfi Garðaskóla 

04. 09. 08 Kynningarfundur fyrir forráðamenn nemenda Garðaskóla 

19. 09. 08 Skipulagsdagur kennara 

10. 10. 08 Fræðsludagur nemendaráðgjafa í Holtaskóla Keflavík 

15. 10. 08 Fundir kennara vegna námsmats og kennsluhátta 

15. - 17. 10. 08 Blátt áfram. Forvarnir fyrir 8. - og 10. bekk 

20. - 23. 10. 08 Námskönnun 

26. 10. 08 Foreldra- og nemendaviðtöl 
29. - 31. 10. 08 Gagn og gaman 

Október 9. bekkur heimsækir Gljúfrastein 

05. 11. 08 Ungt fólk í Evrópu - könnun í 10. bekk 

10. 11. 08 Starfsmenn úr Varmalandsskóla Borgarfirði kynna sér 
skólastarf 

11. 11. 08 Dagur skólans 

15. -22. 11. 08 Deildarstjórar fóru til Minneapolis á uppbyggingarnámskeið 

18. 11. 08 Forvarnadagar í Garðaskóla 

Nóvember Heimsókn frá bæjarráði og skólanefnd Garðabæjar 

18. 11. 08 Kennarar funda um niðurstöður umræðuhópa um námsmat 
og kennsluhætti 

Á önninni Bekkjarkvöld hjá 8. bekk 

22. 11. 08 Nemendur í Garðaskóla vinna Stíl 2008 

26. 11. 08 Dagur íslenskrar tungu 

01. 12. 08 Nemendafélag, félagsmiðstöð og skóli bjóða 10. bekk í 
jólakvöldmat 

09. -12. 08 Haustpróf 
17. 12. 08 Áhugasviðskönnun fyrir nemendur í 10. bekk 

19. 12. 08 Jólaskemmtun 

Haustönn 2008 



 

Vorönn 2009 

 

02. og 5. 01. 09 Skipulagsdagur kennara 
09. 01. 09 Afhending einkunna 
12. 01. 09 Foreldra- og nemendaviðtöl 
27. 01. 09 Úrtökumót nemenda fyrir skólahreysti 
30. 01. 09 Nemendaráðgjafar fara í heimsókn til Regnbogabarna og fá fræðslu 
Janúar. 09 Skólinn og félagsmiðstöðin þiggja gjöf (skáksett)  frá Friðriki Inga Friðrikssyni 
30. 01. 09 Heimsókn frá nemendaráðgjöfum í Holtaskóla 
03.- 05. 02. 09 Forvarnir fyrir 8.- og 9. bekk á vegum Marita 
04. 02. 09 Framhaldsskólakynning fyrir 9.- og 10. bekk og skemmtikvöld hjá 10. bekk 
11. 02. 09 Könnun - Ungt fólk 2009. Rannsókn og greining 
Á önninni Bekkjarkvöld hjá 8. bekk 
16. - 20. 02. 09 Vetrarfrí 
Febrúar Kappræður í 9. bekk . Efni: Hrafnkelssaga Freysgoða 
25. 02. 09 Námskeið fyrir  9. bekk á vegum Rauða krossins 
02. 03. 09 Kennarar og starfsmenn Öldutúnsskóla kynna sér skipulag Garðaskóla 
02. - 04. 03. 09 Skíðaferð 8. bekkur  
11. 03. 09 Kynning á Garðaskóla í sal Tónlistarskóla Garðabæjar 
11. - 13. 03. 09 Skíðaferð 9. -og 10. bekkja 
17. 03. 09 Pisakönnun 
04. - 06. 03. 09 Páskafrí 
27. 03. 09 Frumsýning á Mamma Mía söngleiknum sem nemendur í Garðaskóla settu upp í samstarfi 

við félagsmiðstöðina Garðalund 
17. 03. 09 Nemendaráðgjafar kynna Garðaskóla fyrir 7. bekk  Flataskóla 
25. 03. 09 10. bekkur heimsækir  FG. 
30. 03. – 01. 04 Deildarstjórar fara á námskeið í jafningjastjórnun 
Mars Nemendur úr grunnskólum Garðabæjar koma í heimsókn í Garðaskóla 
Apríl Skólaheimsókn kennara frá Álftanesskóla 
14. 04. 09 Lífið og tilveran -  fyrirlestur í 8. bekkjum 
22. 04. 09 Flugferðahópur 9. Bekkjar  í stærðfræði tekur þátt í stærðfræðikeppninni BEST 
24. 04. 09 Nemendur úr öllum árgöngum taka þátt í stærðfræðikeppni í FG 
28. 04. 09 Listasögunemendur heimsækja Kjarvalsstaði 
29.- 30. 04 09 Námskeið fyrir kennara í Mind Manager 
07.,08.,11.05.09 Vorpróf 
13. 05. 09 Fræðslustjórinn í RVK og föruneyti kynnir sér skipulag Garðaskóla 
18. -22. 05. 09 Comeniusarverkefni. Nemendur í  9. bekk taka á móti nem. frá Frakklandi, Þýskalandi og 

Finnlandi 
19. 05. 09 Árshátíð Garðaskóla 
28. -29. 05. 09 Starfskynning í 10. bekk 
02. 06. 09 Skyndihjálparnámskeið á vegum Rauða krossins fyrir 10. bekk 
02. 06. 09 8. bekkur heimsækir Orkuveituna 
02. 06. 09 Nemendaráðgjafar kynna Garðaskóla fyrir nemendum í 7.bekk í Hofsstaðaskóla 
03.- 05. 06. 09 Vorferðalag 10. bekkjar.  -  Þemadagar í  8. og 9. bekk 
08. 06. 09 Bóka- og skápaskil og Vorhátíð nemenda 

10. 06.09 Skólaslit 



 

Eftirfarandi þættir voru mikilvægir burðarliðir í farsælu og jákvæðu vinnuumhverfi nemenda í skólastarfinu í 
vetur. 
 
Ferðalög 
Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir námsferðum og ferðalögum í skólastarfi. Vorferðir hafa verið hluti af 
fjölbreyttu starfi í  Garðaskóla um langa hríð og einnig hefur skapast hefð fyrir námsferðum í einstaka 
námsgreinum. Í vetur var ekki farið í vorferðlög í 8. og 9. bekk  vegna kostnaðar. 
 
Í ár fóru enn fleiri nemendur en áður í 8.-, 9.- og 10. bekk í skíðaferðalög á vegum Félagsmiðstöðvarinnar 
Garðalundar. Ferðirnar voru vel heppnaðar og nemendur til fyrirmyndar. Eins og undanfarin ár fór 10. bekkur í 
Þórsmörk í lok skólaárs. Félagsmiðstöðin Garðalundur skipulagði ferðina en foreldrar þurftu að sækja leyfi til 
fararinnar til Garðaskóla. Nemendur sem ekki fóru í ferðina tóku þátt í þemadögum með 9. bekk. 

 
Óhefðbundið skólastarf 
Síðustu skóladagarnir voru þemadagar  í stað hefðbundinna ferðalaga. Í 9. bekk var skipulögð dagskrá sem 
bar heitið Minn Erró og var unnið með það þema bæði á stöðvum í skólanum og farið var á söfn. Afraksturinn 
var svo sýning sem nemendur útbjuggu og fluttu atriði og sýndu verkefni í gryfju skólans. Nemendur mátu 
verkefnið að því loknu á netinu og var niðurstaðan mjög jákvæð. Í ljósi þess hve vel tókst til er æskilegt að slík 
vinna fari fram oftar en efnið sem unnið er með getur verið með ýmsum hætti. 
 
Hjá 8. bekk var ákveðið að hafa útivistarþema sem umsjónarkennarar skipulögðu í samráði við deildarstjóra. 
Dagskrá var mjög fjölbreytt  m.a. var farið í hjólreiðarferðir, sund, gönguferðir og tré gróðursett. Í sumum 
tilvikum tóku foreldrar þátt í verkefninu sem og fjölskyldur umsjónarkennara. 
 
Þessir síðustu skóladagar tókust í alla staði mjög vel og nemendur og starfsmenn voru ánægðir. 
Skyndihjálparnámskeið á vegum Garðabæjardeildar Rauða krossins var haldið í þriðja sinn fyrir nemendur í 
10. bekk. Slíkt námskeið hefur mikið og jákvætt gildi fyrir nemendur og mikilvægt að festa slíkt námskeið í 
sessi á næstu skólaárum.  
 
Stefnt er að óhefðbundnum skóladögum í lok næsta skólaárs en í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram 
mikilvægi þess að fjölbreytni í vinnubrögðum og kennslufræðum sé viðhöfð í skólastarfi.  Þemadagar uppfylla 
þessi ákvæði en á slíkum dögum er lögð áhersla á það að nemendur kanni viðfangsefni markvisst út frá sem 
flestum sjónarhornum um leið og þeir þjálfast í lýðræðislegum vinnubrögðum. 
 
Sérdeildir í Garðaskóla 
Lítill hópur nemenda í 9. bekk var tekinn út á vorönn og skólasóknareinkunn þeirra núllstillt í byrjun mars. Var 
þessi ákvörðun tekin í samráði við foreldra, stjórnendur og aðra sérfræðinga en vandi nemenda hafði verið 
mikill allt skólaárið og  þeir mikið fjarverandi vegna veikinda auk óútskýrðra fjarvista. Var þessum hópi gefinn 
kostur á nýrri byrjun í litlum umsjónarbekk  þar sem fjöldi kennslustunda var skertur. Nýr kennari var ráðinn til 
að halda utan um bekkinn og kenna hópnum kjarnagreinar.  Þetta gafst mjög vel.  Allir í hópnum voru með 10 
í ,,skólasókn” á vorönn og mun minna um lögmætar fjarvistir þ.e. veikindi og leyfi. Námsárangur var einnig 
upp á við sem og líðan nemenda.  Ákvörðun hefur verið tekin um að vera áfram með þennan litla 
umsjónarbekk á næsta skólaári  og er hann hugsaður sem sértækt úrræði  fyrir nemendur með mikinn og 
margþættan vanda.  Hópurinn fellur undir sérkennslu og sérkennsluúrræði .  
 
Starf annars lítils umsjónarhóps í 9. bekk hófst í 8. bekk skólaárið 2007-2008. Í þeim hópi voru flestir 
nemendur með skerta námsgetu eða sértæka námsörðugleika.  Reynslan í vetur hefur sýnt þörfina fyrir 
fámennar sérdeildir og mikilvægi þeirra þegar önnur skólaúrræði duga ekki til og samstarf við forráðamenn er 
mikið og nauðsynlegra en ella. 

Skólastarf og vinnuumhverfi nemenda 



 

Sérkennsla og námsver 
Umsjónarbekkir í 8. bekk voru óvenju fjölmennir í vetur og til að koma til móts við þarfir var aðstoð aukin í 
öllum bekkjum. Flestar námsgreinar nutu góðs af þó mesta áherslan hafi verið lögð á íslensku og stærðfræði.  
 
Undanfarin ár hefur námsver Garðaskóla gegnt veigamiklu hlutverki í sérkennslu skólans í 9.- og 10. bekk. 
Þangað sækir fjöldi nemenda sem m.a. þarf stuðning í íslensku og stærðfræði og jafnvel öðrum 
námsgreinum. Framhaldsskólar leggja nú áherslu á góðan árangur í í þremur greinum  þ.e. íslensku, 
stærðfræði og ensku eftir breytingar á lögum varðandi samræmd próf. 
 
Mikilvægt er að námsver sé starfrækt eins og verið hefur en bæta þarf við markvissum stuðningi í ensku í ljósi 
aukins mikilvægis. 
 

 
 

Samstarf við sérfræðiaðila 
Undanfarin ár hafa deildarstjórar átt mikið og farsælt samstarf við fráfarandi unglingaráðgjafa Garðabæjar. Í 
samráði við stjórnendur var unglingaráðgjafi sýnilegri en áður í skólanum. Hann kom reglulega á 
samráðsfundi nemendaverndarráðs og vann  einnig mikið með námsráðgjöfum og deildarstjórum.  
Unglingaráðgjafi tók nemendur í einstaklingsviðtöl auk þess að sinna hópmeðferðum af ýmsu tagi í skólanum. 
Reynslan af samstarfinu var mjög góð og árangursrík sem kom ótvírætt fram í viðhorfi nemenda og bættri 
líðan. Bundnar eru vonir við áframhaldandi gott samstarf við unglingaráðgjafa Garðabæjar. 
 
Skólasálfræðingur sem situr nemendaverndarráðsfundi hefur fyrst og fremst unnið í skólanum sem 
greiningaraðili nemenda. Ljóst er að starfshlutfall hans dugar ekki sem skyldi því ekki tókst að ljúka þeim 
greiningum sem beðið var um og hófust í vetur. Sálfræðingur aðstoðar einnig og bendir á úrræði fyrir 
nemendur sem m.a. þurfa viðtalsmeðferðir.  
 
Samstarf við skólahjúkrunarfræðing er eins og áður mikilvægur þáttur í góðri líðan nemenda. 
Skólahjúkrunarfræðingur sinnir m.a. forvörnum og fræðslu og kemur að málum sem meðferðaraðili þegar þörf 
er á. Hjúkrunarfræðingur situr einnig samráðsfundi nemendaráðs. 
 
Deildarstjórar vinna mikið og náið með námsráðgjöfum að ýmsum málum sem varða líðan nemenda og 
skólavist. Námsráðgjafar sitja nemendaverndarráðsfundi eins og aðrir sérfræðiaðilar. Gott samstarf 
deildarstjóra og námsráðgjafa er afar mikilvægur þáttur í meðferð og úrlausn nemendamála. 

 



 

Markmið sett vor 2008 
Deildarstjórar settu fram fimm markmið í síðustu ársskýrslu sem sjá má hér fyrir neðan auk þess hvernig tókst til 
um framkvæmd.  
 
Markmiðin voru: 

Setja saman áætlanir og undirbúa aðgerðir vegna nemenda þar sem skólasókn hefur verið mjög slök og  
hefðbundnar aðgerðir skólans duga ekki til.   
• Ein sérdeild var stofnuð í 9. bekk eftir að búið var að fullreyna öll önnur úrræði skólans. 
 
Auka gerð einstaklingsmiðaðra og aðlagaðra stundaskráa í þeim tilvikum þar sem vandi nemenda er 
margþættur.  
• Fjölmörgum stundatöflum var breytt og þær aðlagaðar að mismunandi þörfum nemenda bæði á haust- 

og vorönn í samræmi við lagaheimildir. Einnig var meira um aðlagaðar og einstaklingsmiðaðar 
stundatöflur nemenda í sérdeildum. 

 
Halda áfram eftirfylgni vegna kennsluáætlana og námsmats í öllum námsgreinum og að þær verði kynntar 
og gerðar sýnilegri nemendum og forráðamönnum.  
• Hér má enn gera betur.  
 
Vinna með fagstjórum að samsetningu enn fjölbreyttara námsmats í öllum árgöngum og draga úr vægi 
prófa á kostnað annars námsmats. 
• Kennarar, námsráðgjafar og stjórnendur sóttu námskeið á vegum Garðaskóla og í kjölfarið var farið var 

af stað með röð funda með því markmiði að stuðla að fjölbreyttari kennsluháttum og námsmati. 

Vinna áfram að forvörnum í öllum árgöngum í samvinnu við félagasamtök og foreldraráð skólans.  
• Samstarf við félagasamtökin Blátt áfram hefur fengið aukið vægi í skólastarfinu og er mikilvægur þáttur í 

forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi. Forvörnin sem felst í Maritafræðslu á vegum Samhjálpar og 
lögreglu hefur mikið forvarnargildi en því miður var einungis hægt að bjóða tveimur árgöngum í vetur 
upp á fræðsluna. 

 
Markmið fyrir skólaárið 2009 - 2010 

Unnið verður áfram með markmið síðasta skólaárs en auk þess verður stefnt að því að: Þróa áfram 
kennsluaðferðir og námsmat ásamt kennsluáætlunum skipuleggja og undirbúa dagskrá á þemadögum 
stuðla að aukinni skráningu umsagna í Mentor og auka vægi umsagna á einkunnablöðum skerpa á 
vinnuferlum og aðgerðum í skólasókn og agamálum. 

 
 

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

Garðabæ, júní 2009 
 

Deildarstjóri 8. bekkjar, Helga María Ólafsdóttir 
Deildarstjóri 9. bekkjar, Rebekka Cordova 

Deildarstjóri 10. bekkjar, Ingibjörg Anna Arnarsdóttir 



 

Ársskýrsla  
deildarstjóra sérkennslu 

Inngangur 
Skýrsla þessi er samantekt á þeirri starfsemi sem fram fór undir stjórn deildarstjóra sérkennslu í Garðaskóla 
veturinn 2008 - 2009. Deildarstjóri sérkennslu skipuleggur og stjórnar starfi námsvers skólans. Í námsverinu fer 
fram einstaklingsmiðuð kennsla í litlum hópum. Nemendur sækja sjálfir um tíma í námsveri, með samþykki 
foreldra/forráðamanna og oft í samráði við umsjónarkennara, námsráðgjafa og/eða deildarstjóra. Stefna skólans 
er að koma til móts við alla þá nemendur sem óska eftir aðstoð í námsveri. Tel ég að það hafi tekist nokkuð vel, 
því mér vitanlega var engum nemanda neitað um námsversaðstoð. Fámennur hópur 9. bekkinga fékk alla sína 
kennslu í íslensku, stærðfræði og ensku í námsverinu. Í vetur störfuðu, auk deildarstjóra, átta kennarar við 
bóklega kennslu í námsveri.  Einnig voru fimm aðrir fagkennarar með sérstaka kennslutíma fyrir nemendur með 
sérþarfir, þ.e. í íþróttum, sundi, handmennt, myndmennt og heimilisfræði. Í upphafi skólaárs störfuðu fjórir 
stuðningsfulltrúar við skólann. Þrír í 75% starfshlutfalli og einn í 50%. Fljótlega hvarf einn stuðningsfulltrúanna 
frá störfum vegna veikinda og var enginn ráðinn í staðinn. Störfuðu því þrír stuðningsfulltrúar, með 75% 
starfshlutfall hver, við skólann mestan hluta vetrarins.   
 
Yfirlit  
Í Garðaskóla er ferðakerfi notað til að veita nemendum nám við hæfi. Nemendum 9. og 10. bekkjar er raðað í 
hrað- mið- eða hægferð eftir námsárangri í kjarnagreinunum: stærðfræði, íslensku, ensku og dönsku. Nám í 
hverri ferð á að vera hæfilega erfitt fyrir nemendur hópsins. Í öðrum námsgreinum og öllum 8. bekk er um 
hefðbundna bekkjarkennslu að ræða og bekkir því getublandaðir. Ferðakerfið hentar vel nemendum með 
sérkennsluþarfir. Í hægferðunum eru yfirleitt nemendur sem þurfa lengri tíma til að tileinka sér námsefnið. Einnig 
þurfa þeir oft meiri stuðning frá kennara og eru því almennt færri nemendur í þeim hópum. Fyrst og fremst er 
raðað í hópana út frá vinnuframlagi og námsárangri. Nemendur geta verið í mismunandi ferð eftir því hver 
námsgreinin er. Oft fer það eftir áhuga og vinnusemi nemandans hvernig honum sækist námið í hinum 
mismunandi námsgreinum. Fyrirkomulag þetta auðveldar áhugaminni nemendum námið en getur oft og tíðum 
verið erfitt fyrir þá einstaklinga sem sýna mikil frávik í þroska.  
 
Ein afleiðing þessa er að nemendur í öllum ferðum geta þurft stuðning til að vinna upp eða  aukna aðstoð við 
ákveðin námsverkefni. Stuðningur við almennt nám í íslensku og stærðfræði fer að mestu fram í námsveri. 
Sækja nemendur um námsverstíma, til viðbótar lögbundinni kennslu, í þessum greinum. Yfirleitt er þessum 
tímum bætt við í stundatöflu, þar sem skapast hafa eyður vegna ferðakerfisins. Í sumum tilfellum leggja 
nemendur það á sig að mæta einni til tveimur kennslustundum fyrr á morgnana, en þeir annars hefðu þurft að 
gera, til að fá tíma í námsverinu. Reynsla mín er að almennt eru nemendur mjög jákvæðir og þakklátir fyrir þann 
stuðning sem þeir hafa fengið í námsveri og segja að þessir tímar hafi skipt sköpum fyrir sig. 
 
Eins og áður sagði er um hefðbundna bekkjarkennslu að ræða í 8. bekk. Í ár voru áttundu bekkirnir ekki aðeins 
mjög fjölmennir heldur einnig mjög fjörugir. Til að koma til móts við þá nemendur sem þurfa mikla aðstoð og 
kennurunum til stuðnings voru allir stuðningsfulltrúarnir að mestu starfandi í 8. bekk. Auk þessa var ráðinn 
kennari, í fullt starf frá áramótum, sem kenndi íslensku í fámennum hópi nemenda, 6 til 8 nemendur í saman. 
 
Húsnæði  
Eins og undanfarin ár hefur námsverið til umráða stofurnar í norðurenda skólans. Um er að ræða tvær stórar 
stofur og tvær litlar auk vinnuherbergis fyrir þá kennara sem  starfa í námsverinu og stuðningsfulltrúana. Einnig 
hefur deildarstjóri sína aðstöðu á svæðinu. Auk þessa var ein skólastofa á miðri hæðinni (st. 221) nýtt fyrir 
íslenskukennslu minni hópa í 8. bekk svo og lítinn hóp 10. bekkinga í dönsku. 
 
Starfsfólk 
Í vetur komu 12 kennara, að einhverju leyti, að kennslu nemenda með sérþarfir. Um mismarga tíma var að 
ræða, allt frá fullri stöðu niður í tvær kennslustundir á viku. 
 



 

Auður Edda Geirsdóttir, 18 kennslustundir. Nemendur hennar voru samtals 14, fimm í 10. bekk og níu í 9. bekk. 
Vegna mikilla þroskafrávika var einn nemandi 10. bekkjar sem ekki gat fylgt kennslu í stærri hóp í íslensku. Fór 
því öll íslenskukennsla hans fram í námsveri þar sem megin áhersla var lögð á lestur, lesskilning, ritun, 
stafsetningu, hlustun og grunnfærni í málfræði.  Auk þess fékk hann stuðning í ensku og í enskuprófum. Tvær 
kennslustundir í viku var annar nemandi 10. bekkjar með í þessum tímum. Var þá megináherslan lögð á 
málfræði, ritun og stafsetningu. Í vetur stunduðu þrír nemendur af erlendum uppruna nám í 10. bekk skólans. 
Auður Edda kenndi þessum nemendum þrisvar sinnum í viku  íslensku fyrir nýbúa. Tveir þessara nemenda 
fylgdu almennum hópi í íslensku og fengu nýbúakennsluna til viðbótar. Einn nýbúanna kom til landsins s.l. haust 
með enga kunnáttu í íslensku og mjög takmarkaða enskukunnáttu. Þennan nemanda sá Auður Edda alfarið um 
til að byrja með og frá áramótum 9 kennslustundir í viku, ýmist einan eða með tveimur til þremur öðrum. Þá var 
hún með fjóra drengi 9. bekkjar, eina kennslustund í viku, þar sem farið var í málfræðigrunn.                              
Einnig sá hún um vélritunar-/tölvukennslu fyrir 9. GS svo og mynd-/handmennt fyrir þann hóp, þar sem 
markmiðið var að þjálfa upp fínhreyfingar og sköpunargáfu. 
 
Emine Gashi kenndi fimm nemendum sem ekki gátu fylgt almennum sundhóp tvær kennslustundir á viku. 
Guðný Þóra Friðriksdóttir er menntaður þroskaþjálfi með viðbótarnám í sérkennslufræðum. Hún var í fullu starfi í 
námsveri. Meginþungi starfs hennar var í 9. GS sem, er sérúrræði fyrir fimm nemendur 9. bekkjar. Hún hefur 
ýmist verið inni í bekknum, bæði ein með hópinn og eins með umsjónarkennara, einnig hefur hún fylgt, þremur 
nemendum  bekkjarins í samfélagsfræði og lífsleikni, þar sem þeir sóttu almenna kennslu í þeim greinum. Einnig 
var Guðný til aðstoðar í vélritunar-/tölvutímunum svo og mynd-/handmennt hjá Auði Eddu. Guðný sá um 
lestrarátak bekkjarins, sem skilaði góðum árangri. Á tímabili þurfti einn nemandi hópsins einstaklingsbundið 
úrræði, vegna tilfinninga- og hegðunarörðugleika tímabils, sem hann gekk í gegnum. Kom það í hlut Guðnýjar 
að hjálpa honum í gegnum þetta og tókst það mjög vel. Auk aðkomu sinnar að 9. GS var Guðný, eftir áramót,  
með fimm nemendur 9. bekkjar í stuðningskennslu við íslensku. Byggðist kennsla þessi á því sem viðkomandi 
nemendur töldu sig helst þurfa aðstoð með hverju sinni. Frá og með mars mánuði var hún þrjár kennslustundir í 
viku í 9. STH þar sem aðallega var um aðstoð við heimanám að ræða. 
 
Guðrún Margrét Sólonsdóttir sem er menntaður kennari var ráðin að skólanum s.l. haust til að sjá um umsjón og 
kennslu 9. GS sem er, eins og áður er getið, sérúrræði fyrir nemendur 9. bekkjar. Nemendur þessir eiga við 
mismunandi vanda að stríða,  ýmist hvað námsgetu varðar, tilfinningalegs ójafnvægis eða annarrar vanlíðan. 
Unnið var út frá einstaklingismiðaðri áætlun fyrir hvern nemanda fyrir sig í íslensku, stærðfræði og ensku. Allir 
sóttu tíma í almennum hópi í samfélagsfræði og lífsleikni. Auk þess stundaði einn nemendanna nám í dönsku 
og ensku með almennum hópi. Það er mat allra, sem að hópnum hafa komið, að vel hafi tekist til í alla staði og 
er það ósk viðkomandi nemenda að halda áfram með svipuðum hætti næsta skólaár. Auk kennslunnar í 9. GS 
var Guðrún með þrjá nemendur 10. bekkjar í stuðningi í ensku tvisvar sinnum í viku og þrjá nemendur 9. bekkjar 
einu sinni í viku. Síðustu tvo mánuði skólaársins kenndi Guðrún einnig ensku í 9. STH. 
 
Harpa Rós Gísladóttir var í hlutastarfi á haustönn og kom síðan inn í fullt starf frá áramótum. Aðal kennslugrein 
var íslenska. Meginhluta stöðu sinnar leysti Harpa af hendi með íslenskukennslu í 8. bekk. Þar sem 8. bekkur 
var mjög fjölmennur í vetur og margir nemendur með greiningar í farteskinu var komið til móts við þá nemendur 
sem þurftu meiri aðstoð, en hægt er að veita inni í 27 - 28 manna bekk, með því að bjóða þeim kennslu í 6 – 8 
manna hóp. Voru nemendur teknir út úr bekknum sínum í þrjár kennslustundir af þeim sex sem kenndar eru í 
íslensku í 8. bekk. Ekki var um aðlagað námsefni að ræða að öðru leyti en því, að ekki var um eins mikla yfirferð 
í námsbókunum að ræða. Til að dýpka skilning nemendanna í málfræðinni var leitast við að finna til önnur 
málfræðiverkefni, en Finnur I hefur upp á að bjóða. Allir nemendur tóku sömu próf og bekkjarfélagar þeir, enda 
farið í gegnum sama námsefni og aðrir nemendur árgangsins gerðu. Það er almennt mat manna að þetta úrræði 
hafi skilað góðum árangri og hafa margir nemendur haft orð á því að þeim hafi liðið mun betur í litla hópnum og 
lært miklu meira en inni í bekknum.  Tveir nemendur 8. bekkjar hafa lengi búið erlendis og hafa þar af leiðandi 
ekki nægan orðaforða. Harpa hjálpaði þessum nemendum með lestur námsefnis og aukins skilnings á því. Eftir 
áramótin fengu þrír nemendur 9. og 10. bekkjar námsverstíma hjá Hörpu. Frá áramótum var Harpa, í fjarveru 
Maríu Hrafnsdóttur, einnig með lítinn hóp 10. bekkinga í dönsku-sér, Jóhann Örn Héðinsson, smíðar – sér , tvær 
kennslustundir á viku. 
 
Kristinn Sigurbergsson var með 18 kennslustundir á viku í námsveri. Þar veitti hann 56 nemendum 9. og 10. 
bekkjar stuðning og aðstoð við að leysa verkefni vikunnar. Mikil eftirspurn var eftir námsverstímum í stærðfræði. 



 

Flestir fengu tvær kennslustundir á viku í námsveri, en einstaka nemandi lét sér nægja eina kennslustund og 
örfáir fengu þrjá tíma. Var Kristinn oft og tíðum með allt að 8 nemendur samtímis, sem er heldur mikið ef 
aðstoðin á að vera markviss. Ekki er um beina kennslu að ræða heldur er  nemandanum sinnt út frá óskum 
sínum og því hvar hann er staddur hverju sinni.  
 
Kristján R. Heiðarsson, heimilisfræði tvær kennslustundir á viku - þrír drengir í 9. GS. Ólafur Á. Gíslason, 
íþróttakennari var með 4 tíma á viku. Var hann með íþróttir – sér  fyrir drengina í 9. GS, tvær kennslustundir í 
viku og sund – sér, eina kennslustund í viku. Einnig var hann með, einu sinni í viku, sund – sér fyrir aðra drengi 
sem ekki treystu sér í almennan sundhóp. 
 
Sigríður Thorsteinsson starfaði hjá okkur frá 18. mars til og með 10. júní 2009. Verkefni Sigríðar var að byggja 
upp og halda utan um fimm stúlkur í 9. bekk sem voru með mjög stopula mætingu, aðallega vegna mikillar 
vanlíðan. Er hér um þann hóp að ræða sem áður hefur verið nefndur 9. STH. Var vinnuherbergi sérkennslunnar 
tæmt, málað, keypt inn ný húsgögn  og aðlagað starfsemi hópsins.  
 
Auk Sigríðar komu eftirtaldir aðilar, í mismiklum mæli að hópnum: Auður Sigurðardóttir og Ásta Gunnarsdóttir, 
náms- og starfsráðgjafar skólans. Guðný Þóra og Guðrún Margrét, kennarar. Páll Ólafsson, félagsráðgjafi og 
unglingafulltrúi Garðabæjar. Hrafndís Tekla Pétursdóttir, sálfræðingur og Rebekka Cordova deildarstjóri 9. 
bekkjar. Hópurinn var með samfellda stundatöflu frá kl. 8:30 til 12:40 daglega, fimm daga vikunnar. Byrjaði hver 
dagur á lestri eða spjalli og lauk með heimanámsaðstoð. Aðaláhersla var lögð á íslensku, stærðræði og ensku. 
Almenn ánægja var með lausn þessa. Stúlkurnar mættu mun betur en þær höfðu áður gert. Samskipti  við 
foreldra voru mikil og voru bæði nemendur og foreldrar almennt ánægðir með fyrirkomulagið. Við skólalok í vor 
var gengið út frá því að byrja haustið með svipuðum hætti, en um aðra aðstöðu/kennslustofu verður væntanlega 
að ræða.  
 
Sturla Þorsteinsson var með 13 tíma í íslensku í námsveri í vetur. 46 nemendur nutu aðstoðar hans, allt að sjö 
nemendur samtímis. Oft eru nemendur að fá aðstoð við þá námsþætti  sem þeir eru að vinna með hverju sinni í 
þeim hópum sem þeir tilheyra en oftast upprifjun á fyrra námsefni. Flestir voru í upprifjun og stuðningi í 
málfræði, nokkrir í stafsetningu og örfáir nemendur óskuðu eftir aðstoð og stuðningi í bókmenntum. Flestir eru  
eina til tvær kennslustundir í viku í námsverinu en einstaka nemendur er þrjár kennslustundir í viku. Svanhvít 
Ríkharðsdóttir, íþróttakennari  2 kennslustundir, íþróttir stúlkna í 9. bekk 
 
Sjálf kenndi ég 12 kennslustundir í viku. 10 í 8. bekk og einnig tvær í námsveri. Í 8. bekk var ég með  fjóra til sex 
nemendur úr hverjum bekk tvær kennslustundir einu sinni í viku. Unnið var með sama námsefni og bekkurinn 
var að vinna. Tilgangurinn var að létta á bekkjunum og veita þeim nemendum sem þurfa meiri og 
einstaklingsmiðaðri aðstoð en hægt er að veita inni í bekknum. Oft var um innlagnir og upprifjun frá töflu í byrjun 
tímanna  að ræða. Í námsverinu var ég með fjóra nemendur 9. og 10. bekkjar, þar sem þeir fengu aðstoð og 
stuðning með námsefni síns hóps, oft voru nemendur að ljúka við viðbótarhefti vikunnar. 
 
Stuðningsfulltrúar  
Þrír stuðningsfulltrúar voru við störf í skólanum í vetur Þær: Anna Lín Steele, Guðmunda Ólöf Jónsdóttir og 
Þórunn Brandsdóttir.  Þar sem 8. bekkirnir voru mjög fjölmennir og strax í haust var ljóst að um fremur erfiða 
hópa var að ræða var stuðningsfulltrúunum skipt niður á bekkina. Anna tók að sér stuðning í dönsku, ensku og 
tveimur hópum í textíl. Guðmunda var aðallega í íslensku og fatahönnun, vegna viðbótarnemenda eftir að 
skólastarfið var komið í gang og bæta þurfti við nemendum í hópana til að uppfylla valóskir. Síðustu tvo mánuði 
vetrarins var hún einnig inni í einum 9. bekkjar hóp í íslensku, aðallega einum nemanda þar til halds og trausts. 
Þórunn sinnti fyrst og fremst stuðningi í stærðfræði í 8. bekk. Auk þess var hún einu sinni í viku, tvær 
kennslustundir í senn, til aðstoðar í textílmennt og einu sinni í viku tvær kennslustundir í eldsnöggri 
eldamennsku, tveimur nemendum úr 9. GS til halds og trausts. Stuðningsfulltrúarnir voru því í mjög litlum mæli 
bundnir ákveðnum nemendum, heldur nýttust hópnum sem heild og voru bæði nemendum og kennurum til 
stuðnings. Með þessu fyrirkomulagi tel ég að stuðningsfulltrúarnir hafi nýst mjög vel og álít ég að komið er til 
móts við mun fleiri nemendur, en ef stuðningsfulltrúarnir hefðu verið bundnir ákveðnum nemanda/nemendum. 
Einnig er þetta mun fjölbreyttara starf fyrir stuðningsfulltrúana og jafnframt meira krefjandi. Auk starfa inni í bekk 
sinntu stuðningsfulltrúarnir gæslu í frímínútum og matarhléum nemenda. 



 

Greiningar 
GRP-14: í október lagði deildarstjóri sérkennslu skimunarprófið GRP-14 fyrir alla íslenskuhópa 9. bekkjar. Í 9. bekk voru 
180 nemendur. 162 þeirra tóku prófið, eða um 90% árgangsins. Fram kemur mikill munur á leshraða nemenda. Nokkrir 
luku við allan lestextann innan þeirra tímamarka sem gefinn var og lesa því yfir 700 atkvæði á mínútu og virðast jafnframt 
skilja það sem þeir lesa. Sá nemandi sem hægast las var með 150 atkvæði á mínútu.  Nokkuð stór hópur las rétt um 200 
atkvæði á mínútu, sem er heldur hægur lestur fyrir nemendur sem eru við það að ljúka grunnskóla. Ljóst er því að full 
ástæða er til að koma af stað hraðlestrarnámskeiði, lestrarátaki eða jafnvel þjálfun/kennslu í gagnvirkum lestri innan 
skólans og bjóða þessum nemendum að taka þátt í því. Hafði ég hugsað mér að stuðla að því að koma slíku í gang í byrjun 
næsta skólaársins, þá fyrst og fremst fyrir nemendur sem eru að hefja nám í 10. bekk. Einnig er hugsanlegt að Guðný Þóra 
geti tekið að sér lestrarátak fyrir þá nemendur sem eru tilbúnir að leggja slíkt á sig. Ekki varð úr að þeir nemendur sem ekki 
voru viðstaddir þegar GRP-14 var lagt fyrir yrðu prófaðir við annað tækifæri. Tel ég æskilegt að, í samráði við 
íslenskukennara, verði athugað í  haust hvort ástæða sé til að leggja LOGOS fyrir þessa nemendur. Einhverjir eru 
væntanlega með eldri greiningu um lestrarvanda og þurfa því á endurmati að halda áður en þeir yfirgefa Garðaskóla. 
 
LOGOS 
Lestrargreiningartækið LOGOS er tiltölulega nýtt af nálinni Er hér um rafrænt lestrargreiningartæki að ræða sem greinir 
stöðu nemenda og gefur jafnframt leiðbeiningar um kennsluhætti fyrir viðkomandi nemanda í kjölfar greiningarinnar. 
LOGOS var lagt fyrir 25 nemendur, sem skiptast þannig á milli árganga: ellefu í 10. bekk, ellefu í 9. bekk og þrír í  8. bekk. 
Af þessum 25 nemendum reyndust  sjö eiga við þann vanda að stríða sem fellur undir viðmið dyslexíu, þar af þrír sem voru 
í 10. bekk. Tveir af 10. bekkjar nemendunum reyndust eiga við lestrarörðugleika að stríða þó þeir falli ekki undir viðmið 
dyslexíu. Þeir sex nemendur sem eftir standa þurfa fyrst og fremst að lesa meira og þjálfa með því upp leshraða sinn. Eins 
og áður segir var LOGOS einnig lagt fyrir ellefu nemendur í 9. bekk. Af þeim reyndust þrír vera með dyslexíu og aðrir þrír 
sem sem hafa  átt við lestrarörðugleika að stríða en eru greinilega búnir að vinna vel úr þeim vanda. Í fimm tilfellum koma 
fram sterkar vísbendingar um athyglisbrest, sem getur valdið því að þrátt fyrir það að hafa tök á grunnfærni lestursins  lesi 
nemandinn of lítið og ekki sér til gagns.  Af þremur 8. bekkingum reyndist einn með dyslexíu, en einnig koma fram 
vísbendingar um athyglisbrest. Hinir tveir þurfa fyrst og fremst að þjálfa upp lestrarfærni sína og úrvinnslu úr textanum – 
gagnvirkur lestur. Þar sem mikilvægt var að ljúka við greiningar á 10. bekkingum, áður en þeir yfirgáfu Garðaskóla, vannst 
ekki tími til að leggja LOGOS fyrir alla þá nemendur 9. bekkjar, sem niðurstöður GRP-14 gáfu vísbendingu um að þyrftu á 
nánari greiningu að halda. Tel ég mikilvægt að þeir nemendur sem ég náði ekki að prófa verði látnir ganga fyrir að hausti.  
 
Skilafundir  voru haldnir með foreldrum og nemendum sjálfum. Í flestum tilfellum sátu umsjónarkennari og deildarstjóri 
sérkennslu þessa fundi og jafnvel deildarstjóri viðkomandi árgangs. Þar sem eftirspurn er mjög mikil eftir þessari þjónustu 
tel ég að staða skólasálfræðings við Garðaskóla  þurfi að vera mun stærri en hún er í dag. Við núverandi aðstæður get ég 
ekki séð hvernig hægt er að ætlast til að skólasálfræðingur greini og vinni með meira  u.þ.b. einn nemanda á viku auk setu í 
nemendaverndarráði og öðrum tilfallandi fundum. 
 
Nemendaverndarráð 
Deildarstjóri sérkennslu boðar og stýrir fundum nemendaverndarráðs í umboði skólastjóra. Þar eru rædd mál nemenda 
sem eiga í hvað mestum vanda á hverjum tíma. Í vetur voru rædd málefni 64 nemenda, sem skiptast nokkuð jafnt á milli 
árganga, auk fjögurra ,,graffara“ í 9. bekk. Námsráðgjafar skólans sjá um fundarritun og vörslu fundargerða. Öll mál sem 
ber á góma í nemendaverndarráði eru eðli sínu samkvæmt trúnaðarmál.   
 
Prófúrræði 
Þegar annarpróf eru lögð fyrir nemendur Garðaskóla fara þau fram í Gryfjunni og matsal. Ekki treysta allir nemendur sér til 
að taka próf við þær aðstæður. Hefur þeim boðist að taka prófin í minni hóp í stofum 301 og 302. Mikil aðsókn er meðal 
nemenda að fá að taka prófin þar. Er hér oftast um nemendur með lestrarörðugleika, athyglisbrest eða prófkvíða að ræða. 
Reynt er að koma til móts við nemendur eins og kostur er, en ljóst er að þessi hópur er nokkuð stór. Auk stofu 301 og 302 
voru átta til tíu nemendur 9. bekkjar prófaðir í námsverinu. Var hér fyrst og fremst um þá nemendur sem eru í litlu hópunum 
að ræða. Einnig þurftu nemendur með litla íslenskukunnáttu á sérstakri aðstoð að halda hvað lestur og útskýringar varðar, 
jafnvel útskýringar á ensku. Leitast var þó við að láta nemendur, bæði þá erlendu og þá sem eiga við lestrarörðugleika að 
stríða, bjarga sér eins mikið og þeir mögulega gátu með að lesa sjálfa í gegnum prófin. Var komið til móts við þá allra 
hæglæsustu með lengri próftíma. Próf voru yfirleitt ekki tekin af nemendum fyrr en þeir töldu sig hafa reynt eins og þeir 
mögulega gátu.  
 
Fundir og samstarf 
Deildarstjóri sérkennslu er jafnframt fagstjóri sérkennslu. Fagfundur, með öllum kennurum námsversins, voru haldnir einu 
sinni í mánuði. Þar sem nemendahópur námsversins er mjög sundurleitur var hér ekki vettvangur til umfjöllunar um 
einstaka nemendur, nema í mjög litlum mæli. Hittumst við aðallega til skrafs og ráðagerða um starfsemina almennt og hvað 
betur  mætti fara. Auk þessara funda hitti deildarstjóri einstaka kennara eftir þörfum. Kennarar í námsveri sækja einnig 



 

vikulega fundi í sínum námsgreinum. Vikulegir fundir voru með stuðningsfulltrúum skólans. Var þar farið yfir það hvernig 
vikan hefði gengið og ræddar breytingar, ef einhverjar voru framundan. Tel ég þetta hafa gefist vel og auðvelt var að leysa 
úr vandamálum, ef einhver voru.  Á vordögum voru kynningarfundir um væntanlega 8. bekkinga skólans haldnir að venju. 
Guðný Þóra Friðriksdóttir sótti þá fundi ásamt deildarstjóra 8. bekkjar. Frá áramótum var náið og gott samstarf við 
sérkennara og þroskaþjálfa frá  Hofsstaðaskóla, vegna væntanlegs nemanda þaðan. Var mjög vel að aðlögun þessa 
nemanda staðið, sérstaklega af hálfu Hofsstaðaskóla. 

 

 

Garðabæ í júní 2009 
Ingibjörg Bragadóttir 

deildarstjóri sérkennslu 

 
Flokkun á vanda nemenda í Garðaskóla eftir 

tilvísunarástæðu sem vísað var til  
Brynjólfs G. Brynjólfssonar sálfræðings  

skólaárið 2008 - 2009 
 
 

Alls var 23 nemendum vísað til mín skólaárið 2008-2009 og þar af eru 12 drengir og 11 stúlkur. 
 
 

        drengir  stúlkur  
 
Námserfiðleikar      2 
 
Námserfiðleikar og  
Athyglisbrestur með ofvirkni    3   5 
 
Tilfinningalegir erfiðleikar     3   3 
 
Félags- og tilfinningalegir erfiðleikar   2 
 
Athyglisbrestur með ofvirkni    3 
 
Hegðunarerfiðleikar     1 
 
Grunur um Aspergerheilkenni    1 

 
 
 
Afskipti mín af nemendum, sem leitað er með til mín, fela oftast í sér greiningu á vanda þeirra og ráðgjöf, en 
mismikla eftir eðli vandans. Erfitt er að gera nákvæma flokkun á vanda nemenda, því vandinn er oft margþættur 
eins og nemendur með námserfiðleika eru oft einnig með athyglisbrest og jafnvel ofvirkni ásamt dyslexíu og 
vanlíðan af ýmsum toga. 
 

Garðabæ í júní 2009 
Brynjólfur G. Brynjólfsson 

sálfræðingur 
 



 

Ársskýrsla  
fagstjóra í dönsku  

Kennarar í dönsku voru Bergljót Böðvarsdóttir, Hildur Ásta Viggósdóttir, María Hrafnsdóttir, Reynir Engilbertsson 
og Vigdís Thordersen. María Hrafnsdóttir fór í leyfi um áramót og við tók Harpa Rós Gísladóttir. 
 
8. bekkur 
Kennarar: Bergljót: 1 hópur Hildur: 1 hópur Vigdís: 3 hópar 
Í 8. bekk er nemendum ekki skipt í ferðir eins og gert er í öðrum árgöngum. Nemendur hafa lært dönsku í einn 
vetur þegar þeir hefja nám í Garðaskóla en standa misvel að vígi og fljótlega var líka ljóst að töluverð vinna var 
við bekkjarstjórnun í fjölmennum hópum. Tekin var sú ákvörðun að byrja önnina á aðlöguðu námsefni sem 
kennarar skólans hafa tekið saman. Dönskukennarar í Garðaskóla leggja metnað í að nemendum líði vel í 
dönskutímum og séu að fást við efni sem þeir ráða vel við. Stuttar lotur í byrjun með námsmati þar sem að lang-
flestir nemendur standa sig vel leggja grundvöllinn að jákvæðu framhaldi að okkar mati. Nýtt námsefni Tænk var 
síðan tekið í notkun í janúar með góðum árangri. Efnið er áhugavert og fjölbreytt og þar gefst tækifæri til að velja 
verkefni við flestra hæfi. Jafnhliða námsefninu unnu nemendur fjölbreytt verkefni þar sem reynir á flesta 
færniþætti.  
 
Að loknum vorprófum var gert átak í hlustun sem lauk með hlustunarprófi. Áætlað var að vinna hópverkefni sem 
tengist fermingunni eins og við höfum gert undanfarin vor með 8. bekk. Því miður var ýmislegt þess valdandi að 
verkefnið varð ekki eins heildstætt og oft áður og þegar upp var staðið var afrakstur hópanna misjafn. Í 
byrjendakennslunni höfum við lagt okkur fram um að brjóta upp kennsluna með ýmsu móti en það verður að 
viðurkennast að það reyndist okkur örðugt þetta árið. Hóparnir fjölmennir og mikill tími fór í bekkjarstjórnun. Of 
margir nemendur sem hafa góða getu til náms voru ekki að sinna náminu sem skyldi og það truflar þá sem eru 
aðvinna enda stóðu margir nemendur í 8. bekk sig með mikilli prýði. 
 
9. bekkur 
Kennarar: Bergljót: 3 hópar Hildur: 4 hópar Vigdís: 1 hópur 
Nemendum var raðað í hraðferð, miðferð eða hægferð og var tekið mið af stöðu og árangri nemenda í 8. bekk. 
Nemendur í hægferð voru með aðlagað námsefni. Námsefnið Glimrende hefur verið notað í hraðferð og miðferð 
í nokkur ár með þokkalegum árangri. Á vorönn var unnið með nýtt þemaefni Dejlige Danmark sem gaf góða 
raun. Nemendur unnu einnig nokkur einstaklings og paraverkefni, ýmist skriflega eða á tölvutæku formi, lásu 
smásögur, unnu verkefni úr sögunum og tóku lesskilningspróf. Að vorprófum loknum var gert átak í hlustun sem 
lauk með hlustunarprófi. Einnig unnu nemendur kynningarverkefni þar sem þeir öfluðu upplýsinga á netinu um 
áhugaverða staði í Danmörku og kynntu síðan afraksturinn með glærusýningu. 
 
Tíðkast hefur að nota sama námsefni í hraðferðum og miðferðum og hefur það gefið góða raun en óvanalega 
margir miðferðanemendur í árgangnum áttu í erfiðleikum með námsefnið þetta árið. Þegar kom að lestri danskra 
smásagna varð ljóst að margir þeirra réðu ekki við efnið. Til að koma til móts við þessa nemendur verður hæg-
ferðahópum fjölgað næsta ár. Nemendur í hraðferðahópunum þremur stóðu sig flestir með ágætum. 
 
10. bekkur 
Kennarar: Bergljót:  2 hópar Hildur:  2 hópar Vigdís:  1 hópur María/Harpa:  1 hópur  
  Reynir:  1 hópur 
Nemendum var raðað í hraðferð, miðferð eða hægferð og var tekið mið af stöðu og árangri nemenda í 9. bekk. 
Nemendur í hægferð voru með aðlagað námsefni. Námsefnið sem fyrst og fremst er unnið með í 10. bekk er 
Superdansk en þar að auki hefur kennsla undanfarinna ára mótast töluvert af samræmdu prófunum og leggjum 
við því áherslu á að þjálfa hlustun, ritun og lesskilning. Á haustönn unnu nemendur tölvuverkefni þar sem 
viðfangsefnið var að stofna veitingahús. Verkefninu lauk með kynningu með skjávarpa. Á vorönn lásu nemendur 
danskar smásögur, unnu verkefni og tóku lesskilningspróf. Að vorprófum loknum var gert átak í hlustun sem 
lauk með hlustunarprófi. Lokaverkefnið í 10. bekk varð styttra en lagt var upp með vegna óviðráðanlegra 



 

aðstæðna. Ekki gafst tími til að leggja fyrir munnleg próf með sama sniði og undanfarin ár. Þess í stað nýttu 
nemendur síðustu kennslustundirnar til að undirbúa munnlegar kynningar. Viðfangsefnið var myndbandsþættir 
um dönsku lögreglukonuna Anna Phil en þættirnir hafa notið mikilla vinsælda í 10. bekk í vetur. Það er skemmst 
frá því að segja að þrátt fyrir skamman undirbúningstíma urðu til mörg áhugaverð verkefni. Fjölbreyttar 
kynningar með skjávarpa, flutt voru dönsk lög samin af nemendum og síðast en ekki síst sýndir myndbandþættir 
þar sem nemendur settu sig í spor dönsku lögreglunnar. Hér kom í ljós frjó hugsun og rík sköpunargleði 
nemenda og ekki síst hversu margir þeirra eru færir í að nýta sér ýmsar tækninýjungar t.d. hvað varðar 
myndbandsgerð. Þegar samræmd próf hafa verið aflögð er það lokaeinkunn á grunnskólaprófi sem gildir til inn-
göngu í framhaldsskólana. Margir nemendur unnu mjög gott starf í dönsku á skólaárinu og uppskáru í samræmi 
við það. En eins og alltaf eru einhverjir sem tóku námið ekki nógu föstum tökum sem kom sér illa því að nokkrir 
af framhaldsskólunum sem þóttu hvað eftirsóknarverðastir þetta árið kröfðust hárra einkunna. 
 
Námsefni 
Námsgagnastofnun hefur staðið sig ágætlega á síðustu árum hvað varðar útgáfu á dönsku námsefni. Fyrir rúmu 
ári var gefið út námsefnið Tænk fyrir 8. bekk. Námsefnið er mjög fjölbreytt, gott hlustunarefni og góðar vinnu-
bækur fylgja með og ekki síst höfðar það vel til nemenda. Við höfum samt sem áður valið að hefja kennsluárið á 
okkar eigin efni sem við teljum góðan undirbúning fyrir Tænk. 
 
Þegar við fáum gott námsefni verða augljósir vankantar á því efni sem fyrir er. Þar á ég sérstaklega við Glim-
rende, efni 9. bekkjar, en það vantar mikið upp á að efnið sé nægilega áhugavert fyrir nemendur. Námsgagna-
stofnun bætti nokkuð úr brýnni þörf með útgáfu þemaverkefnis Dejlige Danmark sem er leshefti, vinnuhefti og 
hlustunarefni af vef. Gafst mjög vel að brjóta upp kennsluna með þessu nýja efni.  
 
Superdansk, námsefni 10. bekkjar, er ágætt námsefni en er komið nokkuð til ára sinna. Sem fyrr höfum við 
notað töluvert af námsefni sem kennarar útbúa til að brúa það bil sem vantar. Í haust er von á nýju námsefni 
fyrir 10. bekkinn. Við bindum miklar vonir við nýja efnið þar sem að höfundarnir eru þeir sömu og stóðu að gerð 
Tænk sem hefur reynst mjög vel í 8. bekk.  
 
Námsmat og kennsluhættir  
Kennslustundir í dönsku eru fjórar í 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 
viðfangsefni hverju sinni. Í 8. bekk byrjum við á stuttum lotum með afmörkuðu efni sem við teljum vænlegt til 
árangurs. Við upphaf eða lok hverrar lotu er reynt að brjóta kennsluna upp með t.d. þemavinnu, tölvuverkefnum 
eða sýnd er dönsk kvikmynd. 
 
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. Í síðustu lotu skólaársins sem hefst að loknum vorprófum vinna 
nemendur fjölbreytt verkefni sem gilda sem hluti af lokaeinkunn að vori. Í 10. bekk er námsmat á vorönn frá-
brugðið öðrum árgöngum á þann hátt að lokaeinkunn í dönsku að hausti gildir sem hluti af skólaeinkunn á 
vorönn.  
 
Við höfum lagt okkur fram við að auka upplýsingastreymi til foreldra með því að senda póst með góðum fyrirvara 
þegar kemur að lotuskiptum/námsmati eða verkefnaskilum. Margir foreldrar hafa lýst yfir ánægju sinni með 
þessa þróun mála. En því miður bar nokkuð á því í vor að foreldrar voru ekki að lesa póst þar sem beðið var um 
að koma upplýsingum til nemenda. Það er mjög mikilvægt ef við ætlum að nota Mentor sem samskiptaform að 
brýna fyrir foreldrum við upphaf skólaárs að opna póstinn daglega. Ég sé líka ástæðu til að auka ábyrgð 
nemenda í 10. bekk með því að senda skilaboð á nemendur sem og foreldra. 

 
Á síðasta vori voru það eingöngu íslenskan, enskan og stærðfræðin sem gafst kostur á að leggja fyrir vorpróf í 
10. bekk á prófadögum þ.e. allir í árgangi taka próf á sama tíma. Aðrar greinar s.s. danskan urðu að una því að 
leggja fyrir vorpróf í kennslustund. Í Garðaskóla eru margir hópar í árgangi og í sumum tilfellum er ekki hægt að 
prófa hópana samdægurs. Það segir sig sjálft að námsmat þar sem allir nemendur glíma við sama prófið á 
sama tíma hlýtur að gefa raunhæfustu mynd af stöðu nemenda. 



 

Það er mjög mikilvægt í tungumálakennslu að prófað sé úr öllum færniþáttum og ekki síst munnlega 
þættinum. Ef það á að vera hægt með góðu móti er mjög mikilvægt að við samningu skóladagatals sé gert ráð 
fyrir degi til munnlegra prófa.  

 
Vinnuaðstaða – Tækjabúnaður – Tölvukostur 
Engar breytingar hafa orðið á vinnuaðstöðu dönskudeildarinnar sem deilir ágætu vinnuherbergi með 
enskudeildinni. Enn og aftur minni ég á að gott væri að hafa aðgang að ljósritun á hæðinni en í 
vinnuherberginu er ágæt aðstaða fyrir ljósritunarvél. Einnig ítreka ég mikilvægi þess að hafa góð 
hljómflutningstæki í tungumálastofum en mörg tækin eru komin til ára sinna. Allir dönskukennarar hafa 
aðgang að skjávarpa og auðveldar það framsetningu á efni og gerir kynningar kennara og nemenda 
áhugaverðari. Það er líka ólíkt skemmtilegra að horfa á danskar myndir með tilkomu skjávarpanna. 
 
Dönskudeildin á gott safn af dönsk-íslenskum orðabókum en enn vantar okkur íslensk-danskar orðabækur 
sem ræðst fyrst og fremst af því að þær eru ekki fáanlegar. Á kennsluárinu höfðum við tímabundinn aðgang 
að orðabókum á vef og gaf það mjög góða raun við ýmsa verkefnavinnu í tölvuveri. 
 
Dönskukennarar hafa verið ötulir að nýta tölvukost skólans og voru unnin mörg ágæt verkefni með 9. og 10. 
bekk. Sem fyrr er draumastaðan sú að hver bekkur hafi aðgang að tölvustofu eina kennslustund í viku. Þetta 
á ekki síst við miðferðir og hægferðir en reynslan hefur sýnt að nemendur, sem oft reynist erfitt að halda að 
verki í tvær samfelldar kennslustundir, eru mjög jákvæðir við vinnu sína þegar verkefnin eru unnin á tölvutæku 
formi. En sá galli er á gjöf Njarðar að ekki er alltaf hægt að stóla á að tölvustofur sé lausar þegar hentar því 
það er ekki vel séð að festa tölvurnar of langt fram í tímann. Eins og í fyrra reyndist erfitt að komst að í 
tölvustofum í lok vorannar sem voru bókaðar fyrir ákveðnar námsgreinar nánast allar kennslustundir. Ég vil 
ekki láta hjá líða að nefna að í annars glæsilegu tölvuveri er loftræstingu mjög ábótavant. 
 
Að lokum 
Starfið í dönskudeildinni gekk ágætlega. Fagfundir voru haldnir flesta þriðjudaga og hittust kennarar oft þess 
utan til að ræða málefni deildarinnar. Starfið er í föstum skorðum, við eigum góðan verkefnabanka og 
vinnuaðstæður eru góðar. Síðast en ekki síst eru fagmenntaðir kennarar í dönskunni sem leggja metnað í gott 
starf og bera velferð nemenda fyrir brjósti. 
 
Ef litið er til reynslu síðasta vetrar má búast við þungum miðferðum, sérstaklega í 9. bekk og fleiri nemendur 
verða í hægferðum en oft áður. Ef tekið er mið af þeirri þörf sem við blasir er mjög mikilvægt að geta notið 
aðstoðar stuðningsfulltrúa og að námsver geti boðið nemendum upp á aðstoð í dönsku. 
 
Eins og á síðasta kennsluári var haustönnin löng og ströng en vorönnin ódrjúg með mörgum viðburðum sem 
styður þá skoðun mína að vetrarfrí nemenda sé betur komið á haustdögum. Margt varð til þess að 
kennsluáætlanir á vorönn riðluðust nokkuð, sérstaklega í 10. bekk. Árshátíðin var haldin seinna en oft áður og 
einnig var glæsilegur söngleikur seinna á ferðinni en venja er til. Margir dagar að loknum prófum voru teknir 
fyrir ýmsa viðburði sem er í sjálfu sé gott mál en það er nauðsynlegt fyrir okkur sem stöndum að 
skipulagningu námsgreina að vita af slíku með góðum fyrirvara. Það er neikvætt að þurfa sífellt að breyta 
áætlunum og geta ekki svarað ef að er spurt eins og gerðist nokkuð oft á vordögum. 
 
Það er ljóst að einhverjar skipulagsbreytingar verða í dönskunni næsta vetur og þá sérstaklega í 10. bekk. 
Skólastarfið hefur mótast og tekið mið af samræmdu prófunum sem ekki eru lengur til staðar. Við megum þó 
ekki missa sjónar á mikilvægi þess að nemendur komi jafn vel undirbúnir til framhaldsnáms sem fyrr og leggja 
metnað okkar í að námsmat frá Garðaskóla gefi góða mynd af stöðu nemandans í faginu.  
 

Garðabæ í júní 2009 
Bergljót Böðvarsdóttir, fagstjóri í dönsku 



 

Ársskýrsla 
fagstjóra í ensku 

Enskudeild skólans hefur á að skipa samhentum og fagmenntuðum tungumálakennurum sem eru þeir sömu og undanfarin 
ár þ.e. þau Anna Eyvör Ragnarsdóttir, Halla Thorlacius og Sigurður Stefán Haraldsson. Fagfundir voru haldnir vikulega en 
þar bera kennarar saman bækur sínar, skiptast á skoðunum varðandi útfærslu einstakra verkefna, stöðu nemenda og öðru 
því sem snertir innra starf deildarinnar. Starfið í vetur var með hefðbundnum hætti, þó alltaf séu einhverjar breytingar í því 
augnamiði að gera gott betra.  
 
Eitt af aðalmarkmiðum þessa skólaárs var eins og undanfarin ár, að auka lestur í öllum árgöngum því lestur styrkir 
tilfinningu fyrir málkerfinu, orðaforða og textabyggingu. Markviss lestur stuðlar að aukinni máltilfinningu og fjölbreyttari orða-
forða og því skiptir miklu að nemendur lesi  bæði styttri og lengri texta sér til gagns og ánægju. Undanfarin tvö ár höfum við 
reynt ýmsar útfærslur til að halda utan um lestur nemenda m.a. með því að hafa eina lestrarstund á viku í hverjum árgangi 
þar sem nemendur taka bók að eigin vali á bókasafni skólans og gera grein fyrir efni þeirra með reglulegum ritunar-
verkefnum. Því miður verður að segjast eins og er að ákveðinn losarabragur hefur einkennt  þessa tíma og því hefur verið 
ákveðið næsta skólaár að reyna nýja leið a.m.k. fram að áramótum en það er að kennarar velji lengri og styttri texta með 
ýmiskonar verkefnum sem unnin eru innan kennslustofunnar, sem nemendur skila svo við annarlok. Það skiptir líka miklu 
að nemendur lesi utan skólans og því er stefnt að því að þeir velji sér eina bók sem þeir kynna síðan innan hópsins. Svipað 
kerfi hefur verið reynt í íslenskutímum og gefist vel.  
 
Það hefur sýnt sig að margir nemendur vinna betur ef að þeir geta unnið verkefni í tölvum og því hefur verið ákveðið að 
hafa tölvutíma reglulega á dagskrá. Netið býður upp á orðabækur á netinu, leiðréttingarforrit fyrir þá sem eiga í erfiðleikum 
með stafsetningu, gagnvirkar málfræðiæfingar og ýmiskonar lestexta. Þemavinna þar sem nemendur verða að leita sér 
upplýsinga og standa skil á munnlega og skriflega með eigin orðum eykur fjölbreytni í námi og kennslu. Tölvur í tungumál-
kennslu eru ekki aðeins tilbreyting frá námsbókunum heldur mikilvægur hluti af því að nemendur noti ensku á eigin for-
sendum og getu sem er auðvitað það sem tungumálanám snýst um. 
 
10. bekkur 
Í vetur var boðið upp á miðferð, hraðferð og fjölbrautaáfanga þ.e. ens 103 og 203. Óvenju stór hópur nemenda var í fjöl-
brautaáföngum eða 55 sem skipt var í tvo hópa. Almenn ánægja er með ferðakerfið  bæði meðal foreldra og kennara og 
því er ákaflega bagalegt að ekki sé hægt að hafa fjórðu leiðina sem er ein hægferð fyrir þá sem eiga í basli með tungu-
málið, því slíkur nemendahópur er vissulega til.   
 
Sú leið sem hefur verið farin er að reyna að hafa fámennari miðferðir til að hægt sé að sinna þeim sem eiga í erfiðleikum 
með námið, en því miður getur  stundaskrá nemenda iðulega ekki tekið tillit til þarfa einstaka nemenda. Samræmd próf 
voru á vordögum lögð niður sem viðmið til inngöngu í framhaldsskólana og því er það lokaeinkunn úr grunnskóla sem gildir.  
Að venju voru nemendur bæði prófaðir í hlustun, skriflega og munnlega. Eðli málsins samkvæmt stóðu nemendur í fjöl-
brautaáföngunum sig best en það breytir ekki þeirri staðreynd að margir í hrað- og miðferð sýndu góðar framfarir í 
enskunáminu. 
 
9. bekkur 
Nemendum var raðað í miðferð, hraðferð og eina flugferð. Næstum allir flugferðarnemendur fengu um eða yfir  8,0 á grunn-
skólaprófi  en sú einkunn gildir til inntöku í framhaldsskóla eftir ár. Nokkrir nemendur tóku námsefni 10.bekkjar og luku því 
með sóma, þeir munu stunda nám í fjölbrautaáföngum næsta skólaár.   
 
Ein leið til að koma til  móts við þarfir nemenda  felst í því að leyfa þeim sem það geta að kljást við námsefni ætlað 10.bekk 
en það verður að segjast eins og er að iðulega er kennslan í formi sjálfsnáms, þar sem kennarinn getur ekki sinn þörfum 
þeirra eins og hann vildi. Hraðferðarnemendur stóðu sig almennt vel en ákveðinn hópur í miðferð þarf að taka sig á ef að 
þeir vilja ná viðunandi árangi við lok grunnskóla næsta ár.  
 
8. bekkur 
Það sem einkenndi starfið í 8.bekk þetta skólaár voru alltof fjölmennir  bekkir. Oft reyndist erfitt að sinna þörfum einstaka 
nemenda þar sem stór hluti kennslustundanna fór í að halda aga og koma á vinnufriði. Almennt  hafa nemendur árgangsins 
ágætan skilning á töluðu máli og geta bjargað sér í daglegu lífi, sem sást kannski hvað best á lokaverkefni þeirra þar í maí 
sem nemendur þurftu að semja og flytja nokkurskonar leikþátt en margir hópar lögðu mikla vinnu í verkefnið, tóku það upp 
á mynddisk með tilheyrandi tónlist og skiluðu inn handriti. Þetta verkefni er eitt  dæmi af mörgum um hvað hægt er að gera 
til að tungumálanám skapandi, menntandi og skemmtilegt. 



 

Samantekt 
Nemendur í Garðaskóla eru það vel í sveit settir að við skólann starfa sérmenntaðir, reyndir og samhentir enskukennarar 
sem setja fram greinargóða kennsluáætlun i byrjun annar, endurskoða bæði áætlanir og kennsluhætti yfir skólaárið með 
það að markmiði að gera kennsluna lifandi og sinna þörfum hvers og eins. Oftast gengur það upp en ef ekki, þá lærum við 
af reynslunni og  bætum það sem betur má fara. Eins og komið hefur fram erum við tiltölulega sátt við starfið á síðasta 
skólaári en í megindráttum er það sem betur má fara eftirfarandi: 

• Það þarf að veita meira fjármagni í að kaupa fjölbreytilegt úrval bóka fyrir nemendur því lestur er ódýrasta og oft 
skilvirkasta  leiðin til að læra erlend mál. 

• það er dapurlegt að ekki skuli boðið upp á aðstoð við heimanám sem var í boði síðastliðið skólaár. 
• Enskukennarar skólans hafa í mörg ár kallað eftir því að hluti af starfi þeirra sé í námsveri skólans og þó að 

foreldrar og námsráðgjafar  hafi bent á nauðsyn þess að einstaka nemendur fái sömu þjónustu í ensku og í 
stærðfræði og íslensku hefur því kalli ekki verið svarað. 

• Það þarf að endurbæta ferðakerfið þannig að hægt sé að bjóða upp á hægferð, miðferð, hraðferð flugferð/
fjölbrautaáfanga. 

 
 Að ferðakerfið verði tekið upp í 8. bekk. 

 
 
 
 

Garðbæ í júní 2009 
Halla Thorlacius fagstjóri í ensku   

 

 



 

Árskýrsla fagstjóra  
í textílmennt og smíði  

Kennarar:Guðrún Björk Einarsdóttir, fatahönnun og textílmennt, Jóhann Örn Héðinsson, hönnun og smíði. 
 
Kennslustundafjöldi:Tvær stundir á viku hjá öllum árgöngum.  Í 8. bekk var kennt hálfan veturinn en í 
9. og 10. bekk allt skólaárið. 
 
Námsmat og meðaltöl: 
Í smíði er gefið fyrir ástundun, verkefni og vinnubækur og voru meðaltölin í 8. bekk 7,3 og 7,6 í 9.-10. bekk. Í 
textílmennt er gefið fyrir verkefni, vinnubækur og verkleg- og skrifleg próf. Meðaleinkunn í textílmennt í 8. bekk 
er 7,6, 8 í 9. bekk og 8,1 í fatahönnun. 
 
Starfið í smíði: 
Starfið í samíðastofunni fór vel af stað í vetur og gekk sinn vanagang framan af. Góður vinnuandi var lengst af 
og unnu nemendur allvel. Margar skemmtilegar hugmyndir litu dagsins ljós. Nemendur voru heldur frjórri en 
undanfarna vetur en þeir hanna sjálfir verkefnin. Til þess þurfa þeir að gera vinnuteikningar í þrívídd og málsetja 
þær.Við hugmyndavinnu notast nemendur við hönnunarbækur, blöð og Internetið. Nokkur kynjamunur er á 
hvernig verkefni nemendur velja sér en áhersla er lögð á að nemendur hanni sjálfir og læri þær vinnuaðferðir 
sem henta hverju sinni. Allir árgangar eru hvattir til að nota rennibekkinn en í 9. og 10. bekk er lögð áhersla á 
rafsuðu og járnsmíði. Valhópar í 9. og 10. bekk fengu tækifæri til að fást við reiðhjólasmíðar  og voru tvö frumleg 
hjól smíðuð. Annað fór á nemendasýningu sem var á Garðatorgi og í IKEA. 
 
Vorönnin var heldur rýrari í roðinu vegna fráveru kennara (veikindi) og fengu nemendur því færri tíma en til stóð 
og afköstin minni. Margt gott tókst þó að gera þrátt fyrir allt. 
 
Átak þarf að gera í umgengni í smíðastofu. Nokkuð bara á því að vélar og verkfæri hurfu á nokkurra skýringa og 
skilaði sér hluti af því til baka, sumt eftir eftirgrennslan kennara. Varast þarf að hleypa nemendum inn í stofuna 
án eftirlits enda hættulegar vélar sem hægt er að skaða sig á og verðmæti sem þarf að passa upp á.  
 
Vélar í smíðastofu eru orðnar nokkuð gamlar og úr sér gengnar. Ekki fást í þær varahlutir og enginn staður sem 
tekur við vélunum til viðgerðar. Kennari hefur reynt að gera við bandsög sem er orðin léleg og dytta að öðrum 
hlutum sem hann ræður við að lagfæra. Málningaraðstöðu þyrftir að laga og stækka.  
Lögð er áhersla á að nýta vel allt efni og nota ódýrt efni.  
 
Starfið í textílmennt og fatahönnun: 
8. bekkjar hóparnir í ár voru stórir og kröftugir. Reynt var að haga verkefnavali í samræmi við það. Notuðu 
nemendur tölvur til að finna hentuga mynd sem síðan var þrykkt á verkefni sem þau hönnuðu. Þemað í ár voru 
ólympíutákn og stjörnumerki. Tókst flestum vel upp með sín verkefni og er ekki annað að sjá en verkefnin nýtist 
nemendum. Aðstoð stuðningsfulltrúa  kom að góðum notum. 
 
9. bekkjar hóparnir þrír voru vinnusamir og duglegir og meirihluti nemenda þar tók einnig fatahönnun 10. bekkjar 
og var því í vali tvisvar í viku alls 4 kennslustundir. Í ár var í fyrsta sinn boðið upp á að taka 9. og 10. bekk 
saman með það að markmiði að geta tekið einn fjölbrautaráfanga næsta skólaár. Gekk þetta vonum framar. 
Áherslurnar í 9. bekk eru á fjölbreytt handverk svo sem prjón, tauþrykk, þæfingu og vélsaum. Í fatahönnun er 
áherslan á tísku og hönnun og þar er aðallega saumaður fatnaður sem hver og einn hannar. Til þess eru notuð 
sniðblöð og grunnsnið og gerðar einfaldar sniðbreytingar. 
 
Farið var með nemendur í fatahönnun í vettvangsferð á jólasýningu þekktra íslenskra fatahönnuða á Listasafn 
ASÍ. Á vorönn unnu sömu nemendur lokaverkefni á sviði handverks og hönnunar og kynntu í tímum. Á haustönn 
tókum við þátt í fatahönnunarkeppni grunnskólanna og voru gagn og gaman dagar nýttir til undirbúnings. 24 
nemendur  úr öllum árgöngum skipuðu sér í 8 lið, fullunnu búning og haldin var forkeppni innan skólans. Eitt lið 



 

komst áfram í lokakeppnina. Allir þátttakendur forkeppninnar fengu verðlaun en fyrirtækið Halldór Jónsson hf. 
styrkti  með veglegum gjöfum og ber að þakka það. Fatahönnunarkeppni grunnskólanna var haldin í nóvember 
í Smáranum í Kópavogi og kepptu rúmlega 60 lið alls staðar af landinu. Við höfum heppnina með okkur þetta 
árið og náðum fyrsta sæti og fengum að auki verðlaun fyrir bestu möppuna. Búningurinn hefur verið sýndur í 
glugga félagsmiðstöðvar, á skólasýningu á Garðatorgi og í anddyri IKEA. 
 
Félagsmiðstöð keypti nokkrar gínur sem hafa komið sér mjög vel við vinnu og sýningu á verkefnum nemenda. 
Árshátíðarkjólar verða til sýnis í félagsmiðstöð fram yfir 17. júní. 
 
Á vorönn fóru nemendur í fatahönnun að hanna og sauma árshátíðarfatnað. Lögð var áhersla á vönduð vinnu-
brögð og góða útkomu frekar en að komst yfir að gera sem mest. Á opnu húsi í Garðalundi bauðst nemendum 
aukaaðstoð við vinnu sína. 
 
Breytingar(úrbótatillögur): 
Næsta skólaár verður í fyrsta sinn kenndur áfangi í textíl- og fatahönnun THL 103. Kenndar verða þrjár 
kennslustundir allan veturinn og farið verður eftir námskrá framhaldsskólans. Búið er að kynna þetta fyrir 
kennurum FG og stendur til að samræma sem best það sem þar er kennt er þannig að nemendur verði sem 
best undirbúnir fyrir framhaldið.  
 
Á næsta skólaári verður eitthvað þrengra í búi en oft áður og reynum við að aðlaga okkur að því ástandi sem 
nú er. Þarf að gæta hófs í efniskaupum og fara vel með áhöld og búnað. Munum við gera allt sem við getum til 
finna þær sparnaðarleiðir sem þarf til að mæta þeim miklu hækkunum sem orðið hafa á öllum vörum. Verra er 
ef ástandið dregst á langinn en eins og staðan er núna er talsvert til af efni sem nýtist á næstu önn. Huga þarf 
að því að hækka efniskaupakvótann þar sem allt efni hefur hækkað mikið. 
 
Lokaorð: 
Í því árferði sem nú er hefur áhugi á list- og verkgreinum aukist til muna í þjóðfélaginu og heldur er aukning í 
vali í skólanum. Við verkefnaval verður haft í huga að gera nýtileg verkefni sem kosta ekki of mikið. 
Fjölbrautaráfangi verður kenndur nú í fyrsta sinn en mikilvægt er að nemendur sem áhuga hafa á verklegum 
greinum geti lokið einingum í framhaldsskóla til jafns við það val sem og boðið er upp á í bóknámi. 
 
Góð samvinna hefur verið milli félagsmiðstöðvar og verkgreinakennara. Nauðsynlegt er að nýta aðstöðuna í 
verkgreinastofum t.d.vegna leiksýningar, við hönnun leiksviðs og leikmyndar og við búningasaum. Margir 
nemendur og starfsmenn hafa lagt saman krafta sína. Við leitumst ávalt við að bjóða áhugasömum nemendum 
að koma þegar þeir geta og vinna sjálfstætt. Standa vonir til að áfram verði hægt verði að bjóða upp á auka-
tíma  í hádegishléum eða eftir skóla eins og verið hefur.   
 

   Garðabæ, júní 2009 
Guðrún Björk Einarsdóttir  

fagstjóri í textíl og smíði 



 

Kennarar: Kristján Rafn Heimission, heimilisfræði 8. bekk, valáfangar í 9. og 10. bekk.Margrét E. 
Björnsdóttir, heimilisfræði 8. bekk, valáfangi í 9. og 10. bekk. 
 
Kennsluefni:8. bekkur = Heimilisfræði II ásamt bóklegum verkefnum og uppskriftum, 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 
Haustönnin 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 ca. 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 til eitthvað. 
Í þessu tilfelli er það matur, brauð og kökur, eitthvað sem hægt er að borða og njóta þegar settu marki hefur 
verið náð. Þessi verklegu verkefni eru mikilvægur hluti skólastarfsins þar sem tækifæri gefst til að hvíla sig 
smá stund á bókunum en um leið læra aðra mikilvæga hluti sem nýtast vel til framtíðar. 
 
Verklegt 
Í verklegu verkefnunum reynir mjög á hæfni, sjálfstæði, skipulag og samvinnu nemenda sem getur gengið 
misjafnlega, sérstaklega við þrif og frágang. Oftast gengur samvinnan vel eða nokkuð vel, sem skiptir miklu 
máli svo sett markmið náist og þó sérstaklega hjá 9. bekk þar sem einungis eru tvær samliggjandi kennslu-
stundir.  
 
Markmiðið í verklegu verkefnunum er að undirbúa-elda-borða og ganga frá vinnusvæðinu áður en næsti tími 
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 kennarans í kennslustofunni oftast stanslaus, án hlés og samneytis við aðra kennara og starf-
smenn 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 starf-
smanna sem sjá um þrif. 
 
Framtíðarsýn 
Nú erum við byrjuð að vinna með heimasíðuna fyrir heimilisfræði og matreiðslukennslu og fer heimasíðan 
vonandi 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 ennþá 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 2009 

Kristján Rafn Heiðarsson 
Fagstjóri í heimilisfræði. 



 

Ársskýrsla  
fagstjóra í íslensku  

Kennarar 
Þetta skólaár komu eftirfarandi kennarar að íslenskukennslu: Helga Ólafsdóttir, Kristín Sigurleifsdóttir, Margrét 
Björnsdóttir, Sigurrós Á. Gunnarsdóttir og Sturla Þorsteinsson. Harpa Rós Gísladóttir bættist í hópinn seinni 
hluta haustannar og tók við hópi nemenda úr 8. bekk sem þurftu meiri aðstoð í námi og rákust illa í stórum 
blönduðum bekkjum. Harpa Rós mun halda áfram að kenna íslensku við skólann næsta skólaár. Aðrir kennarar 
munu starfa áfram við deildina.  
 
Fagfundir 
Fagfundir í íslensku eru haldnir vikulega allt árið. Á fagfundum fer fram mikilvæg fagleg umræða um íslensku-
kennslu. Á fundunum bera kennarar saman bækur sínar, skiptast á skoðunum og taka fyrir mál sem þörf er að 
taka á hverju sinni. Íslenskufundirnir eru jafnan langir því greinin er flókin og margskipt. Einnig hittast íslensku-
kennarar iðulega utan fagfunda auk þess sem tölvusamskipti eru mikil.  

 
Námsumhverfi 
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 að-
gengilegt og sýnilegt í hverri íslenskustofu svo nemendur þjálfist í notkun handbóka og gagnabanka. Því er 
mikilvægt að ákveðnar kennslustofur tilheyri greininni svo hægt sé að ganga að hlutunum vísum. Þá þurfa 
nemendur nægilegt rými til að þeir geti unnið að sameiginlegum viðfangsefnum. Mikilvægt er að verkefni séu 
sýnileg og virki hvetjandi á aðra nemendur.  
 
Hópakerfi 
Í 10. bekk var nemendum raðað í hægferð og mið/hraðferð auk fjölbrautaáfanga. Allir nemendur í fjölbrauta-
áfanga tóku samræmt prófi í fyrra. Boðið var upp á áfanga 103 fyrir áramót og 203 eftir áramót. Fjölbrautane-
mendur útskrifuðust með sex einingar í íslensku úr skólanum.  Ákvörðun um að fella niður samræmd próf í 10. 
bekk var tekin seint á vorönn 2009 og gilda þau því ekki sem viðmið til inngöngu í framhaldsskóla. Það er því 
lokaeinkunn úr grunnskóla sem gildir.   
 
Nemendum í 9. bekk var raðað í hægferð, mið/hraðferð og flugferð. Nemendur í flugferð luku við námsefni 
tveggja ára og raðast í fjölbrautaáfanga næsta ár.    
 
Í 8. árgangnum er nemendum ekki raðað í ferðir heldur miðast röðunin við ákveðið vinaval sem fer fram að vori. 
Áttundi árgangurinn var ansi krefjandi í ár og þurfti gríðarlega mikla aðstoð. Hóparnir voru  fjölmennir og mis-
jafnir að getu. Mikill tími og dýrmætur fór í að kenna þeim viðeigandi vinnubrögð í íslensku. Við löguðum 
kennsluáætlanir að breyttum aðstæðum, minnkuðum umfang námsefnis og þjálfuðum ákveðin vinnubrögð. 
Nemendur kvörtuðu yfir álagi og virðist okkur sem sífellt meira bil sé að verða á milli 7. og 8. bekkja eftir að 7. 
árgangurinn fór úr Garðaskóla. Það vantar ákveðna samfellu milli þessara skólastiga og gott  væri að hafa 
starfandi kennsluráðgjafa í íslensku í bæjarfélaginu til að samræma faglega þætti kennslunnar. Þegar líða tók á 
veturinn gátum við tekið til við upprunalega skipulagið og það má segja að nemendur hafi sýnt miklar framfarir 
þegar á leið.  
 
Valáfangar 
Tveir valáfangar voru í boði þetta skólaár,  stafsetningar- og málfræðigrunnur (SOM)  og lestur framsögn (LEF). 
SOM er eingöngu í boði fyrir 10. bekk.  Mikil ásókn hefur verið í þennan valhóp því nemendur vilja styrkja grunn 
sinn í afmörkuðum þáttum íslenskunnar.  LEF er eins og nafnið gefur til kynna lestur og framsögn. Þar sem 
nemendur lesa ákveðnar bókmenntir, læra að njóta þeirra, vinna ákveðin verkefni og læra auk þess undir-
stöðuatriði framsagnar. Næsta ár verða sömu valhópar í boði.   
 



 

 Kennsluáætlanir 
Mikil vinna er 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 árgöngum allan veturinn. Með þessu 
fyrirkomulagi vinna nemendur sjálfstætt og geta upp að vissu marki stýrt því sjálfir hvenær þeir vinna heima-
vinnuna. Foreldrum var kynnt þetta fyrirkomulag í tölvupósti og lýstu margir þeirra ánægju sinni með það.  

 
Námsmat  
Námsmat í íslensku er afar fjölbreytt og margar námsmatsaðferðir notaðar samhliða prófum. Hugtakið námsmat 
er yfirheiti margra þátta og er tilgangurinn með því m.a. að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, 
örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur fram. Námsmat í íslensku var með hefðbundnu sniði og í samræmi 
við áherslur í aðalnámskrá grunnskóla. Nemendur tóku lokapróf í öllum árgöngum í byrjun maí. Eftir vorprófin 
tók við annað skipulag með tilheyrandi markmiðum. Mikilvægt er að geta prófað allan árganginn á sama tíma við 
sömu aðstæður. Vonandi finnum við leið til að prófa þannig þó ekki sé um eiginlega prófdaga að ræða.  
 
Viðfangsefni 
Auk hefðbundinna viðfangsefna í íslensku má nefna þemaverkefni í bókmenntum í öllum árgöngum í upphafi 
haustannar. Tíundi árgangurinn tók fyrir spennusögur. Nemendur lásu spennusögur, unnu margskonar verkefni 
og fluttu fyrir aðra nemendur. Verkefnin reyndu á alla þætti greinarinnar. Við stefnum að því að kenna Íslands-
klukkuna eftir Halldór Laxness næsta vetur og vonandi mun það ganga upp að fara með árganginn í leikhús og 
sjá verkið flutt. Til gamans má geta að þessi árgangur fór að Gljúfrasteini í vetur. 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.   
 
Í níunda árgangnum voru lesnar tvær skáldsögur og unnin fjölbreytt verkefni samhliða. Stefnt er að því að breyta 
áherslum næsta skólaár ef fjármagn fæst til að kaupa bækur. Hugmyndin er að kenna Gunnlaugs sögu og  
skipta einnig út skáldsögunni sem við höfum kennt að hausti.  
 
Eins og áður hefur komið fram lögðum við kennsluáætlun til hliðar í áttunda árgangnum í upphafi haustannar og 
tókum markvissa þjálfun í grunnatriðum íslenskunnar. Eftir það tókum við unglingabókmenntir fyrir og unnu 
nemendur verkefni samhliða lestrinum. Gaman var að sjá nemendur í öllum skúmaskotum skólans sitjandi með 
bók við hönd lesandi af kappi. Nemendur í 8. bekk hafa nokkur undanfarin ár fengið eina kennslustund á viku í 
tölvuveri.  Þar vinna þau margvísleg verkefni t.a.m. eigið tímarit í Publisher forritinu. Margskonar þjálfun á sér 
stað í þessum kennslustundum og í okkar tölvuvædda þjóðfélagi er nauðsynlegt að kenna góð og gild vinnu-
brögð og fara m.a. yfir reglur varðandi notkun heimilda. Allir árgangar lásu þar að auki Íslendingasögu og/eða 
Íslendinga þætti.  
 
Lestur 
Samkvæmt nýrri aðalnámskrá eigum við að leggja meiri áherslu á lestur og ritun.  Í Garðaskóla hefur áhersla á 
lestur aukist undanfarin ár í öllum árgöngum. Hefð hefur skapast fyrir því að verja einni kennslustund 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. Einnig kynna nemendur bækurnar fyrir 
öðrum nemendum og rökstyðja mat sitt á þeim. Þessi verkefni eru sett upp á veggi skólans svo aðrir nemendur 
geti lesið sér til um bækurnar. Þetta hefur virkað mjög hvetjandi og leitt til þess að áhugi nemenda á lestri hefur 
aukist. Það verður þó að segjast eins og er að sífellt erfiðara er að fá nemendur til að lesa heima og þurfum við 
að fá foreldra í lið með okkur. Bæði nemendur og kennarar hafa látið vel af þessari leið til að auka lesturinn. 
Bókasafn skólans nýtist vel í tengslum við kjörbókalestur og fá nemendur sérlega góða þjónustu þar.   
 
Aðstoð við heimanám 
Mikilvægt er að geta boðið upp á aðstoð við heimanám í íslensku á skólatíma. Þrír tímar í íslensku fengust í 
aðstoð við heimanám í vetur og var það mikil og góð aðstoð. Samkvæmt nýjustu upplýsingum verða slíkir tímar 
ekki í boði næsta skólaár. Aðstoðartímarnir eru mikilvæg viðbót við hefðbundnar kennslustundir svo vonandi 
verður hægt að bjóða upp á þá þjónustu áfram.   



 

Að lokum 
Meðal þess sem framundan er í deildinni er halda áfram því góða starfi sem unnið hefur verið á undanförnum 
árum. Íslenskukennarar skólans eru reynslumiklir, samhentir og góðir kennarar.  
 
Fyrirhugaðar eru þó nokkrar breytingar ef nægjanlegt fjármagn fæst til að kaupa námsbækur. Varðandi fjöl-
brautaáfangana þá mega nemendur ekki kaupa sér námsgögn sjálfir eins og þeir hafa gert undanfarin ár og má 
það ekki koma niður á öðrum hópum. Við munum taka þetta í nokkrum skrefum og byrja á bókmenntum.  
Ákveðnar áherslubreytingar koma fram í nýrri námskrá og munum við vinna að þeim jöfnum höndum.  
 
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 starfsfólk  ánægjulegt samstarf í vetur sem og  
nemendum og foreldrum frábæra samvinnu.  
 

 
 
 

Kræsingar 
 

þegar talað er um 
að maður sé 

það sem maður borðar 
sé ég sjálfa mig 

reikandi á brauðfótum 
með kálhöfuð 

selleríháls 
kjúklingabringu 

svínasíðu 
lambahrygg 

og rúllupylsuvömb 
rauðvín rennur um æðarnar 

 
Inga Guðmundsdóttir 

 
 
 

Garðabæ í júní 2009 
Sigurrós Á. Gunnarsdóttir,  

fagstjóri í íslensku. 



 

Ársskýrsla  
fagstjóra í íþróttum 

Markmið skólaíþrótta samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er að stuðla að alhliða þroska hvers nemanda, efla 
heilsufar hans og afkastagetu.  Þessu markmiði var leitast við að ná í Garðaskóla skólaárið 2008-2009 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  
áherslum.  Í lok haustannar og vorannar fór fram mat á getu nemenda, annars er símat í gangi allan veturinn. 
 
Danskennslan var á sínum stað en síðustu ár hefur Jón Pétur hjá Dansskóla Jóns Péturs og Köru komið og 
kennt öllum nemendum skemmtilega dansa. Fjórir nemendur (2 drengir og 2 stúlkur) tóku þátt í forkeppni Skóla-
hreysti grunnskólanna 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.Við 
þurfum að bæta aðstöðuna hjá okkur því margir skólar eru komnir með þrautabrautir eins og nemendur keppa í, 
sumir nemendur eru því mjög vanir brautinni en okkar nemendur hafa ekki fengið að kynnst slíkri braut. Að 
þessu sinni voru tveir nemendur úr 9. bekk og tveir úr 10. bekk.Garðaskóli tók þátt í undankeppni ásamt um 
tuttugu öðrum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu en því miður tókst ekki að tryggja sér þátttökurétt í úrslita-
keppninni þar sem tólf skólar kepptu. Við urðum í þriðja sæti í okkar riðli og fengu krakkarnir því verðlauna-
peninga og ostakörfu en því miður dugði það ekki til, við komum tvíefld á næsta skólaári. Þessi keppni hefur 
vakið mjög mikla athygli, núna var sýnt frá henni í Ríkissjónvarpinu en þar er mjög gott sjónvarpsefni á ferð sem 
örugglega er komið til að vera.  
  
Samsetning einkunna á vorönn var byggð á hniti, fimleikum, frjálsíþróttum, þolprófi 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, bol-
takasti/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 viðmiðunarstundaskrá. 
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 fjölbreytni en reynt verður aftur 
næsta skólaár. Samstarf íþróttakennara var 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 8,16 (var 8,10 árið 2008) .Mjög svipuð meðaltalseinkunn er hjá drengjum og 
stúlkum. Einn þáttur sem hefur áhrif á hærri meðaleinkunn er breyting 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 fjöldi vottorða máli fyrir meðaleinkunn. Nú í ár var samkennsla í 9.bekk og 10.bekk, s.s. stúlkur úr þessum 
árgöngum voru saman í íþróttatímum og einnig drengir. Yfirleitt gekk þetta ágætlega en áberandi þótti okkur þó 
að skoða hvað margir drengir í 9.bekk ,,gleymdu” íþróttafötum, þá verður maður að spyrja sig hvort þessi 
blöndun eigi rétt á sér. Ástæðan fyrir því að þessu verður haldi áfram á næsta skólaári er svo stundatöflur 
nemenda verði betri, því miður fengum við íþróttakennararnir lítið um það að segja. Við erum sammála því að 
fyrrum skipulag hentar betur, bæði fyrir nemendur og kennara. Við þurftum t.d. að gefa 9.bekk skólaeinkunn í 
íþróttum fyrir allan veturinn eins og ávallt er gert í 10.bekk því þessum nemendum er blandað saman í hópa. 
 
Engir frjálsir tímar voru fyrir alla nemendur skólans í vetur líkt og síðastliðin ár. Enn og aftur vil ég ítreka að 
nauðsynlegt sé að hafa frjálsa tíma fyrir nemendur til íþróttaiðkunar. Nemendur geta notað þessa tíma til að 
keppa sín á milli, annaðhvort þá á milli bekkja eða árganga og til að þjálfa skólalið í hinum ýmsu íþróttagreinum.  
Þetta er af hinu góða og eykur samkennd og metnað meðal nemenda. Mér finnst það því vera umhugsunarefni 
að byrja aftur með skólalið í hinum ýmsu íþróttagreinum og keppa við aðra skóla á t.d. íþróttadegi Garðaskóla. 



 

Almennt líkamsástand nemenda fer frekar versnandi samkvæmt könnunum og því er mikilvægt að hægt sé að 
bjóða nemendum upp á aukna hreyfingu. 
  
Ekki var næg þátttaka fyrir valið íþróttaval, en þess í stað voru þrír valhópar í vetur í ,, Að rækta líkamann”. Þetta 
valfag er kynjaskipt, það voru tveir 16 manna stúlknahópar og einn 15 manna drengjahópur sem höfðu það 
sameiginlega markmið að hafa námið sem fjölbreyttast. Nemendur kynntust mörgum ólíkum íþróttagreinum, 
gestir komu í heimsókn t.d. Skylmingafélag Reykjavíkur, Golfklúbbur Kópavogs og einnig fórum við öll í heims-
sókn í Veggsport, allt  tókst þetta mjög vel og nemendurnir voru prúðir og skólanum til sóma. 
Tveir  sértímar voru  fyrir stúlkur( í 9 og 10.bekk.) sem áttu erfitt með að vera í hóp og tókst þetta fyrirkomulag 
vel. Þessir tímar voru kenndir í tækjasalnum. Að auki var Ólafur með eina kennslustund í íþróttum fyrir  fjóra 
drengi með aðrar sérþarfir. Það er ljóst að þörf er fyrir fleiri slíka tíma. 
  
Vottorð: Hluti vottorðanna er vegna þess að nemendur treysta sér ekki til að taka þátt í tímum af ýmsum 
ástæðum. Alls voru nítján nemendur í öllum árgöngum í Garðaskóla með læknisvottorð í vetur en voru þrettán 
sl. skólaár. Vottorðin skiptust þannig milli árganga að í 8. bekk var ekkert vottorð, 9. bekk og 10. bekk voru 19 
vottorð. Skipting milli kynja var þannig að 4  drengir voru með vottorð og 15 stúlkur. 
  
Úrval kennslutækja er viðunandi og er aðstaða til útivistar orðin mjög góð sérstaklega til knattspyrnuiðkunar. 
Nauðsynlega þarf að finna svæði fyrir frjálsar íþróttir t.d. langstökksgryfju ,kasthring og spretthlaup. Einnig er 
nauðsynlegt að nýta betur stóra salinn í  Ásgarði til að setja upp þrekbraut líkt og notuð er í Skólahreysti. Þar 
sem fimleikadeildin er nú að flytja í nýtt rými. 
  
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 (1 x 40 mín.) hjá öllum árgöngum og er það samkvæmt 
viðmiðunarstundarskrá Samsetning einkunna fyrir veturinn var byggð á tímatökum 30%, sundstíl 20%, mæting 
og virkni í tímum 50%. Kennslan í heild gekk nokkuð vel fyrir sig, nema í 8.bekk. Þar voru mjög fjölmennir bekkir 
27-28 í bekk og mikill óróleiki í flestum bekkjum. Því brugðum við á það ráð um miðjan september að skipta 
bekknum í tvo hópa og hafa annan hópinn í sundi en hinn í líkamsrækt.  Fyrir líkamsræktina notuðum  við 
útisvæðið ef veðrið var okkur hagstætt en annars höfðum við afnot af eldri sal í Ásgarði (græni salurinn). 
Árangur allra árganga er viðunandi. Meðaleinkunn er 7,6 ( var s.l. vetur 7,5 ) sem er lítil hækkun frá fyrra skóla-
ári. 
  
Þrjátíu og níu nemendur voru með læknisvottorð allan veturinn og hafði vottorðum fjölgað frá síðastliðnum vetri 
(voru 36 áður) sem er umhugsunarefni. Stúlkur í 10.bekk eru með áberandi flest vottorð eða fimmtán. Skipting 
vottorða var þannig. 8. bekkur 2 vottorð 9. bekkur 14 vottorð og 10. bekkur 23 vottorð. Skipting milli kynja var 
þannig 22 stúlkur voru með vottorð og 17 drengir. Einnig voru þrír nemendur með undanþágu í sundi, tvær 
stúlkur í 9.bekk og einn drengur í 10.bekk. Virkni nemenda í sundlauginni mætti vera meiri, þá sérstaklega í 9. 
og 10. bekk yfir köldustu mánuðina. Breyting sem gerð var á hópaskiptingu í 10. bekk  2007 gekk ágætlega þ.e. 
kynjaskipting var gerð á skipulagi í hópaskiptinu í 10. bekk. Þessi skipting gekk mjög vel í ár, sérstaklega voru 
stúlkurnar ánægðar. Úrval kennslutækja er þó nokkurt en halda þarf áfram að bæta við og auka fjölbreytnina. 
 
Sérkennslutímar voru aðeins tveir í sundi einn fyrir stúlkur og hinn fyrir drengi (fjórir á viku árið 2007). 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 og tókst það vel í ár.  
 
Kennarar í íþróttum og sundi voru Ólafur Ágúst Gíslason, Emine Gashi og Svandís Ríkharðsdóttir. 
Magnús Teitsson var í námsleyfi þetta skólaár.  
  

Garðabær í júní 2009 
 

Svandís Ríkharðsdóttir,fagstjóri í íþróttum.  



Ársskýrsla  
fagstjóra í lífsleikni 

Garðabær hrinti af stað verkefninu:,,Heildstæð lífsleikniáætlun í Garðabæ“ og hafa fyrstu fundir þegar verið 
haldnir. Stefnt er að því að nefndin, sem skipuð er fulltrúum allra skóla bæjarins og bæjarstjórnar, skili niður-
stöðum að ári. Undirritaður tekur þátt í starfinu fyrir hönd Garðaskóla. 
 
Síðastliðin ár hafa skólastjórnendur Garðaskóla sett skólanum metnaðarfull markmið í lífsleiknikennslu, sem 
m.a. birtist í því að kennslustundir hafa verið tvær í viku hverri fyrir elstu nemendur skólans, þ.e. í  10. bekk en 
ein í 8. og 9. bekk. 
 
Í aðalnámskrá má lesa eftirfarandi um lífsleikni: 
 

,,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. 
“Meginbreyting frá fyrri námskrá í greininni er aukin áhersla á 
fjármálafræðslu, náms- og starfsfræðslu, mannréttindi og að efla 
borgaravitund”. 

 
Helstu viðfangsefni 
Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein fyrir nokkrum viðfangsefnum liðins skólaárs. (Sjá ennfremur námsáæt-
lanir á vef Garðaskóla). 
 
Skólalykill, bæklingur um skólareglur og umgengni nemenda er dreift til allra nemenda og foreldra þeirra. Í 
upphafi skólaársins er mikilvægt að fjalla um þessar sjálfsögðu reglur við nemendur, fá upp umræðu um það, 
sem nemendum þykir orka tvímælis, eða vera ósanngjarnt, og freista þess að nemendur líti ekki á reglurnar sem 
ögrun, heldur sjálfsagðan hlut í mannlegum samskiptum. 
 
Eineltisumræðan er sjálfsögð umræða í upphafi skólaárs. Eftir ítarlega umfjöllun um einelti í tímunum, 
unnu nemendur verkefni, sem þau fluttu síðan í 3ja – 4 manna hópum. Hér var lögð áhersla á ábyrgð elstu 
nemendanna í skólanum, og  hlutverk þeirra við að aðstoða kennara við að koma í veg fyrir og uppræta einelti í 
skólanum. 
 
Stuttur kveikiþráður, var myndræn framsetning umfjöllunar um að hafa stjórn á skapi sínu, jafnt í 
skóla, sem á heimili.  
 
Að rækta vináttuna, var viðfangsefni, sem nemendur unnu með sem ritgerðarverkefni. Hér var fjallað 
um þá staðreynd að oftast eru vináttubönd treyst á þessum árum, sem vara alla ævi.  
 
Jafngildi kynjanna var án efa eitt skemmtilegasta viðfangsefnið í vetur. Hér var af nógu af 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, sanngjarna verkaskiptingu á milli kynja ekki síst á heimilinu. Heitar og skemmti-
legar umræður/urðu  sem bentu til að jafnrétti kynja 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.  



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.  
 
Framsögn og tjáning er mikilvægur þáttur í lífsleiknikennslu. Hér er ómetanleg heimsókn Rótary-
klúbbsfélaga í Garðabæ, sem önnuðust kennsluna að mestu hjá 9. bekk eins og undanfarin ár í alls þrjár vikur á 
vorönn. Í kennslunni er farið yfir helstu þætti í ræðuuppbyggingu og algengustu mistök við flutning.Þá er ræðu-
ritun nemenda og loks flutningur nemendanna undir umsjá og leiðbeiningum kennaranna 
 
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 og Auðar Sigurðardóttur. 
 
Fjármál og fjármálaábyrgð var verkefni allra nemenda 9. og 10 bekkjar. Hér var verðugt verkefni á 
ferðinni, þar sem reynt var að varpa ljósi á helstu hugtök fjármála, ábyrgðir og skyldur. Verkefnið var viðaminna í 
ár vegna endurskoðunar námsefnis af kunnum sökum. 
 
Alnæmi var umfjöllunarefni allra lífsleiknihópanna. 
 
Reykingar og vímuefnanotkun er líkast til einn fyrirferðamesti þáttur vetrarstarfsins, en skólayfirvöld 
í Garðaskóla hafa lagt sérstaka áherslu á varnarmátt fræðslu og umræðu, hvað þessi mál verðar.  
 
Kynningar á framhaldskólum hefur verið sívaxandi þáttur í lífsleiknitímum, einkum með nemendum 
10. bekkjar. Hér ber hæst kynningu námsráðgjafa 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, en markmiðið með verk-
efninu er tvíþætt: að gera hinum eldri betur ljóst hvernig unglingar nota tölvu í námi og  tómstundum og hve 
mikinn 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  
námsráðgjafa.  
 
Hér hefur verið stiklað á stóru um verkefni í lífsleikni s.l. skólaár.  
 
 

Garðabæ í júní 2009 
Guðmundur Einarsson, fagstjóri.  



Ársskýrsla  
fagstjóra í myndmennt 

Myndmennt er fjölbreytt námsgrein og innan Garðaskóla er henni skipt í nokkrar undirgreinar. Fyrst er að nefna 
myndmennt sem skyldunámsgrein í 8. bekk þar sem hálfum hópum er kennt í hálfan vetur. Valgreinin "Myndlist" 
er ný af nálinni en byggir á námsefni því sem undanfarin ár var notað í 10. bekk. Nýrri valgrein var hleypt af 
stokkunum undir nafninu "Grafík og hönnun" en þar var um að ræða námsefni 9. bekkjar undanfarinna ára. "Leir 
og gler" er valhópur sem hefur starfað undanfarin ár. Að lokum var "Listasaga" kennd sem skylduval allra þeirra 
nemenda í 9. og 10. bekk sem völdu einhverja ofangreinda áfanga. Þess má geta að valhóparnir eru allir 
blandaðir 9. og 10. bekk og stunda nemendur námið allan veturinn tvær kennslustundir í senn auk einnar 
kennslustundar í listasögu. Undirritaður annaðist alla kennslu nema "Leir og gler", en hana annaðist Auður Edda 
Geirsdóttir líkt og undanfarin ár. Þess má og geta að nemendur úr Alþjóðaskólanum sem starfræktur var innan 
veggja Garðaskóla sóttu tíma í myndmenntarvalhópunum og báru með sér ferska alþjóðlega strauma. 
 
Í 8. bekk var sem fyrr sérstök áhersla var lögð á andlitsteikningu; teknar voru stafrænar ljósmyndir af 
nemendum sem prentaðar voru út og stækkaðar með reitaaðferð.  Nemendur unnu einnig andlitsmynd eftir að 
hafa lesið söguna af manninum með stjórnlausa andlitið. Sagan sú byggir á heimspekilegri vinnu og var tilraun 
til að færa heimspeki inn í myndmenntina. Fyrst var sagan lesin í leshring og rædd og nemendum gefnar frjálsar 
hendur með útfærslu. Verkefnið tókst afar vel og gefur tilefni til að halda áfram vinnu við að innleiða gagnrýna 
hugsun og heimspekilegar vangaveltur inn í listgreinarnar. Tilraunum með heimspekisamræður útfrá myndum 
var haldið áfram með skipulögðum hætti í upphafi hvorrar annar fyrir sig. Samræðurnar hristu hópana vel saman 
og tel ég að það hafi skilað sér í góðum samskiptum og jákvæðu starfsumhverfi í hópunum í vetur. Sem fyrr var 
lagt út frá hinu mótsagnakennda málverki (http://psyc.queensu.ca/~psyc382/MagritteNot.html) eftir belgíska 
súrrealistann Rene Magritte. Í framhaldinu var lagt heimaverkefni fyrir sem nemendur skyldu vinna með 
myndavélum og tókst það sérlega vel. Mannslíkaminn var einnig teiknaður og skiptust nemendur skiptust á að 
sitja fyrir. Teikningin var færð inn í umhverfi sem nemendur sóttu sér með því að fara um skólann og teikna valið 
sjónarhorn innanhúss og útfærð með akrýllitum. Í 8. bekk voru fimm stórir hópar. 
 
Í Grafík og hönnum unnið með hugtakið fjölfeldi og grafík. Nemendur unnu með dúkristu og tréristu 
framan af vetri. Síðan tók við vinna með þurrnál. Lögð var sérstök áhersla á sjálfstæð vinnubrögð. Næst var 
leirmótun tekin fyrir og nemendur gerðu lágmynd. 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 
afsteypan 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 veturinn 2006-2007. 
Eftir áramót tók við hönnunarverkefni, fyrst var nemendum kennt að nota myndvinnsluforrit og notkun stafrænna 
ljósmyndavéla ver tekin fyrir. Þegar þeir höfðu náð nokkurri leikni fengu þeir það verkefni að hanna persónulegt 
merki sem síðan var útfært og þrykkt á bol eða annan fatnað með silkiþrykki. Uppúr miðri vorönn unnu 
nemendur frjálst lokaverkefni sem þeir gátu útfært með einhverri þeirri tækni sem þeir höfðu lært yfir veturinn. 
Útkoman var afar góð, fjölbreytt listaverk litu dagsins ljós og hugmyndaauðgi nemenda og sköpunarkraftur nutu 
sín til hins ýtrasta. Aðeins einn hópur var starfandi í vetur í Grafík og hönnun. 
       
Í Myndlist hófst veturinn á hlutateikningu/uppstillingu og formvinnu.  Síðan var litafræði og blöndun lita tekin 
rækilega fyrir sem undirbúningur fyrir málun. Í framhaldinu var unnið með vatnsliti og verk Ásgríms Jónssonar 
skoðuð. Í framhaldinu var unnið með akrýlliti og viðfangsefnið "Skógur" og voru verk impressionistanna lögð til 
grundvallar. Að þessu loknu tók við vinna með olíuliti og verk íslenskra listamanna á borð við Hring 
Jóhannesson skoðuð nánar. Það er ljóst að vinnan við málverkin er yfirleitt tímafrekari en áætlun gerir ráð fyrir. 
Líkt og í Grafík og hönnun unnu nemendur lokaverkefni að eigin vali og tókst það einkar vel. Hóparnir í Myndlist 
voru þrír og einn þeirra var í raun alltof stór; tuttugu nemendur komast ekki nógu vel fyrir í stofunni. 
 
Listasaga var kennd í þremur hópum sem voru blanda af nemendum úr öllum valhópunum. Fyrir áramót var 
skeiðað yfir listasöguna alla leið frá hellamálverkum fram að endurreisnartímanum. Haustönninni lauk með 
viðamiklu hópverkefni um listamenn endurreisnarinnar. Nemendur kynntu verkefni sín í lok annarinnar og var 



einkunn grundvölluð á hópverkefnunum og vinnubók. Eftir áramót var fjallað um íslenska listamenn, einn í hverri 
viku. Nemendur unnu vinnubók, og tóku þátt í gagnrýninni umfjöllun um listaverkin sem voru til skoðunar. Mikil 
áhersla var lögð á gagnrýna hugsun, nemendur þurftu að tjá skoðanir sínar og færa rök fyrir þeim. Andstæð 
viðhorf nemenda til listaverkanna urðu grundvöllur heimspekilegrar samræðu sem ég tel að hafi dýpkað skilning 
nemenda. Það er mat mitt að þrátt fyrir ágalla á skipulagi, ég tel að línuleg umfjöllun um listasöguna henti ekki 
nógu vel og þarf að gera skipulagsbreytingar á haustönninni, þá hafi listasögukennslan tekist mjög vel, 
nemendur voru mjög áhugasamir og virkir, sérstaklega á vorönninni þar sem þeim gafst kostur á að tjá sig. 
Þegar leið á vorönnina tók ég eftir því að nemendum óx ásmegin, þeir tjáðu skoðanir sínar óhikað og lifandi 
samræður um myndlist urðu þungamiðja kennslustundanna. Hóparnir í Listasögu voru þrír: 
 
Leir og gler 
Unnið var með verkefni í gler og leir til skiptis til að dreifa álagi á ofnum. Þar sem nemendur eru flestir óvanir 
glervinnu og mjög spenntir fyrir henni að þá var byrjað á verkefnum í gleri. Byrjað var á því að kynna nemendum 
gler, hvernig á að meðhöndla það, skera, klippa, lita, nota skapalón o.s.v.frv. Fyrsta verkefnið var einfalt en tók á 
flestu því sem tengist glervinnu. Eftir fyrsta verkefni var tekist á við flóknari verkefni. Fyrir áramót bjuggu 
nemendur til ýmsa hluti t.d. ljósker, diska, bakka, skálar, kertastjaka, jólaskraut og jólagjafir. Eftir áramót fengu 
nemendur að velja sér frjáls verkefni í glervinnu þar sem þau höfðu öðlast grunnfærni í meðferð glers. 
Fyrir áramót var fyrsta leirverkefnið það einfaldasta og til þess gert að kynna leirinn og hvernig vinna á með 
hann. Síðara verkefni annarinnar var skúlptúr/stytta sem gekk mjög vel. Eftir áramót var unnin lágmynd. 
Nemendur byrjuðu á að kynnast Einari Jónssyni og að skoða verk eftir hann. Síðara verkefni annarinnar var 
nytjahlutur í leir, sem þau skissuðu sjálf upp og unnu að. Öll leirverkefni eru þakin skaðlausu oxíði eftir fyrstu 
brennslu þannig að hver hlutur þarf tvær brennslur. 
 
Í fyrsta skipti var lögð mikil áhersla á að nemendur reyndu við leirrennslu. Notaður var sérstakur rennsluleir og 
gekk þetta verkefni mjög vel. Nemendum fannst þetta mjög spennandi og skemmtileg vinna sem ýtir undir það 
að meira verði unnið með leirrennslu í framtíðinni. Nemendur voru yfirleitt 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. Gömul tölva er til staðar í stofunni og dugar hún sæmilega. Í flestar stofur 
skólans er kominn skjávarpi sem festur er neðan í loft en í myndmenntastofunni er aðeins festingin í loftið komin 
sem og allir kaplar og tengingar. Hins vegar vantar ennþá skjávarpann sjálfan.  
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Ingimar Ólafsson Waage, 
  fagstjóri í myndmennt. 

 



Starfið í vetur 
Í 8. bekk voru fimm bekkjardeildir og kenndar 4 kennslustundir á viku. Margrét Gauja Magnúsdóttir kenndi 
tveimur bekkjum og Þorkell Jóhannsson þremur. Kennslunni var þannig háttað að kennd var efnafræði fyrir 
jól en líffræði eftir jól. Að langmestu leyti er fylgt þrepamarkmiðum 8 í náttúrufræðihluta námskrár 
menntamálaráðuneytisins. Námsefnið er Efnafræði eftir Hafþór Guðjónsson og Einkenni lífvera (þýtt efni) 
sem gefið er út af Námsgagnastofnun auk ýmissa verkefna eftir náttúrufræði kennara Garðaskóla. Kennslan 
er að mestu leyti bókleg en þó eru gerðar nokkrar verklegar æfingar á hvorri önn. Mjög fjölmennar bekkjar-
deildir gerðu það þó að verkum að verklegum æfingum fækkaði nokkuð frá upphaflegri áætlun. 
  
Í 9. bekk voru 5 kennslustundir á viku. Alls voru sex hópar. Helga María Ólafsdóttir kenndi tveimur, Þorkell 
Jóhannsson þremur og Margrét Gauja einum. Að mestu leyti er fylgt þrepamarkmiðum 9 í námskrá 
menntamálaráðuneytisins. 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. Farið er í 
Hraunsholtslæk sem rennur skammt frá skólanum. Lífverur eru síðan greindar til tegundar og skýrsla unnin 
um verkefnið.  Aðallega er um að ræða smásæjar tegundir krabba, frumdýra, þörunga og skordýra. Tvær til 
þrjár síðustu vikur haustannar er kynfræðsla á dagskrá. Nálgunin er aðallega líffræðileg, fjallað um æxlunar-
færin, kynþroskann, meðgöngu og fæðingu en einnig eru 4-6 kennslustundir notaðar til að fjalla um 
getnaðarvarnir og kynsjúkdóma. Eftir jól er kennd eðlisfræði, sú grein hennar sem kallast aflfræði. Alls er sjö 
vikum varið í þetta. Verklegar æfingar eru fjórar. Það sem eftir lifir annar er fjallað um stjörnufræði. Eitt af því 
sem gert er í stjörnufræðinni er að nemendur vinna verkefni í um tvær vikur um reikistjörnur, tungl, geimferðir 
og annað sem greininni tengist og kynna það fyrir samnemendum sínum. Heimildir eru allar af Internetinu og 
nemendur vinna kynningar sína í Power Point. Gríðarlegt magn upplýsinga og mynda er á netinu og hefur 
þetta verkefni gengið afar vel. 
  
Í 10. bekk voru fimm hópar nemenda sem völdu sér að halda áfram námi í náttúrufræði til samræmds prófs. 
Ekkert varð þó af samræmdu prófi eins og kunnugt er. Upphaflegri kennsluáætlun var samt fylgt en í stað 
samræmds prófs var eitt próf sem var í sama stíl en þó minna í sniðum. Kenndi Margrét Gauja tveimur 
hópum og Þorkell tveimur. Guðrún Björg Egilsdóttir var svo með einn hóp sem tók einnig próf í framhalds-
skólaáfanga þ.e. Nát 103. Að mestu leyti er fylgt þrepamarkmiðum 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 sam-
ræmds prófs“. Það verður að segjast alveg eins og er að erfiðlega gekk að vekja námsáhuga nemenda í 
þessari upprifjun þegar „grýla samræmdu prófanna“ var ekki lengur til staðar. En ég tel að þessi upprifjun á 
námsefni síðustu ára grunnskólans sé einn mikilvægasti þáttur námsefnis 10. bekkjar.  
  
 Á hverju ári vinna kennarar skólans í náttúrufræði kennsluáætlanir í öllum árgöngum og nemendaútgáfur 
þeirra eru birtar á vef skólans. Einnig er á vefnum útgáfa af glósum úr nánast öllum kennslubókum og er það 
talsvert notað af nemendum og foreldrum. 
  
Umfjöllun og lokaorð 
Framundan eru spennandi tímar í náttúrufræði á Íslandi m.a. vegna nýrrar námskrár, niðurfellingar sam-
ræmdu prófanna og nýrra kennslubóka fyrir unglingastigið sem væntanlegar eru. Allt þetta kemur til með að 
móta starfið framundan. Sá sem þetta ritar sér nokkuð eftir þeim hvata sem fólst í samræmda prófinu og 
óttast að niðurfellingin rýri vægi greinarinnar í hugum nemenda. En í þessu felast einnig tækifæri sem sjálf-
sagt er að líta jákvæðum augum þar sem kennslan verður ekki eins lituð af þessum prófum og verið hefur. 
Kennarar í náttúrufræði munu nú í sumar að leggjast yfir nýju námskrána og bera hana saman við áætlanir 

Ársskýrsla  
fagstjóra í náttúrufræði 



með það fyrir augum að tryggja að kennslan nái til allra þátta sem til er ætlast. Þá hefur fagstjóri ásamt hluta af 
kennurum sótt um námskeið í haust þar sem fjallað verður um námskrána og kennsluna á unglingastiginu al-
mennt. Til að auka fjölbreytni í kennslunni mæli ég með því að Garðabær kaupi kennsluforrit í náttúrufræði 
„Sunflower“ fyrir alla skóla bæjarins. Hér er um forritunarpakka að ræða (27 forrit á íslensku) sem mundi nýtast 
öllum skólum bæjarins en þó sérstaklega unglingastiginu. Aðstaða til kennslu í náttúrufræði hefur löngum verið 
til fyrirmyndar í Garðaskóla. Margt er þar þó komið til ára sinna og tími til komin að huga að endurnýjun bæði á 
föstum búnaði þ.e. kennslustofum sem og tækjum og gætu kaup á forritunarpakkanum “Sunflower” verið ágæt 
byrjun á þeirri vegferð. Til að bæta gæði námsmats vil ég að reynt verði að búa þannig um hnútana að hægt 
verði að prófa heilan árgang a.m.k. einu sinni á hvorri önn á sama tíma. Eins og fyrirkomulagið er núna er verið 
að prófa hvern árgang á tveimur til þremur dögum og próf spyrjast fljótt út og ef notaðar eru tvær útgáfur af prófi 
er hætta á misvægi. 
 
  

Garðabæ í júní 2009 
 Þorkell Jóhannsson 

fagstjóri í náttúrufræði 
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Kennarar og tímafjöldi  
8. bekkur: Kennslustundir eru 4 á viku. Kennarar voru : Elías Sólmundarson, Margrét G. Magnúsdóttir,  Ólafur 
Gíslason  og Reynir Engilbertsson. 
 
9. bekkur: Kennslustundir eru 4 á viku. Kennarar voru Elías Sólmundarsson, Guðmundur Einarsson og Reynir 
Engilbertsson. 
 
10. bekkur: Kennslustundir  eru 4 á viku. Kennari Reynir Engilbertsson. 
 
Kvikmyndasaga tveir 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 almenna landafræði heimsins. Þar eru til umfjöllunar hin margvíslegu viðfangsefni og 
hugtök sem landafræðin fæst við, má þar nefna t.d. orku,mengun,búsetu, hafið og jarðvegseyðingu. 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 tengt. 
 
Að lokum var unnin hópavinna  um orkumál þar sem hver hópur hafði ákveðna tegund orku til umfjöllunar t.d. 
vatnsorku,  olíu  og  gas,  kjarnorku  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 upplýsingaver 
(tölvuver) skólans  og nýttust þau sérlega vel í þessu samhengi.  
 
Á vorönn var unnið áfram í landafræði og í tengslum við umfjöllun um Suður- og Norður Ameríku voru unnin 
valin verkefni sem flutt voru og kynnt í hópunum.  
 
Á seinni hluta annarinnar lásu nemendur  námsefnið  ,,Jón Sigurðsson  og hugmyndir 19. aldar.” Í þessu efni 
er saga og sjálfstæðisbarátta íslensku þjóðarinnar sett í samhengi við það sem gerst  hefur í nútíð og fortíð 
einkanlega í Evrópu. Þessum þætti lauk með prófi.  
 
Eftir prófin og fram að skólalokum unnu nemendur heimildaritgerð um sjálfstæðisbaráttu 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 37 nemendur nám í  faginu. 
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 ýmiskonar umræður og verkefnavinna sem 
tengdist líðandi stundu; ekki var þar skortur á viðfangsefnum á nýliðnum átakavetri í samfélagi okkar. 
  
Á báðum önnum voru unnin verkefni og ritgerðir, þar sem bókasafn skólans, upplýsingaverið og fartölvuver 
voru notuð af kappi. 
 
Á vorönn voru unnin sérstök verkefni um Evrópusambandið og Ísland, og þar var um hópavinnu að ræða 
þar  sem  nemendur  áttu  að  kynna  sér  vandlega  með-  og  mótrök  vegna  hugsanlegar  aðildar  að 
Evrópusambandinu. 
 
Fagstjóri safnaði saman blaðagreinum og efni af netinu um Evrópusambandið þar sem hinir ýmsu aðilar 
bæði  úr  atvinnulífinu,  stjórnmálaflokkum,  hagsmunaaðilar,  fræðimenn  og  einkaaðilar  tjáðu  sig  um 
hugsanlega aðild Íslands að sambandinu. Nemendur áttu að nota þetta efni og annað sem þeir 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.  
 
Árangur  
Útkoma 10. bekkjar er mjög góð þegar litið er á skólaeinkunn en þar var meðaleinkunn 8,01 sambærilegur 
árangur á síðasta ári var 8,31. 
9. bekkur er með meðaleinkunn 7,43 var 7,93 á síðasta ári, sem er í mjög góðu lagi. 
8. bekkur er með  meðaleinkunn 7,88 var með 8,42 á síðasta ári.  
 
Þegar á heildina er litið má segja að árangur í greininni sé mjög vel ásættanlegur þótt 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 tengdri og verður það einn af áherslupunktum 
næsta skólaárs. 
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Reynir Engilbertsson fagstjóri. 



Ársskýrsla  
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Nú er að ljúka þriðja starfsári mínu sem spænskukennari hér við skólann og var ég með tvö mismunandi 
getustig og mun ég fjalla um þau hvert um sig. 
 
Spænska 2103 
Þetta er fjölbrautaráfangi og sem fyrr var ég í sambandi við Snædísi spænskukennara í FG og fylgdi 
námsáætlun þeirra eftir því sem hægt var því við vorum ekki með sömu bækur. FG skipti um bækur vegna 
óánægju með þær sem höfðu verið í notkun svo ég notaði tækifærið og leitaði að bókum sem mér leist vel á. Ég 
fann þær á Spáni og þær voru sérpantaðar fyrir mig og voru á betra verði en bækur sem almennt eru notaðar 
hér. Þótt ég notaði ekki sömu bækur og FG þá fylgdi ég námsáætlun þeirra hvað varðaði málfræðiþættina og 
annað sem máli skiptir. Ég keypti líka létt lestrarefni sem var notað sem ítarefni og bjó til verkefni við hæfi.  
 
10. bekkur setti upp söngleikinn Mamma Mia með lögum ABBA og ég hafði ég upp á geisladisk þar sem ABBA 
söng vinsælustu lögin sín á spænsku og vakti það mikla ánægju nemenda að vinna með þá texta.  
Nemendur voru 17 í þessum hópi og almennt mjög áhugasamir og duglegir enda var krafist lágmarseinkunnar í 
þennan hóp. Meðaleinkunn þeirra er 8, en FG krefst þess að nemendur fái a.m.k. 7 til að komast áfram og voru 
3 nemendur sem ekki náðu þeirri einkunn. 
 
Spænska 2002 
Í ár voru þrjár kennslustundir á viku, sem er mikil bót frá í fyrra þar sem eingöngu voru tvær. Nemendur voru 
með sömu kennslubækur og í fjölbrautaráfanganum, en það var ekki eins ítarlega farið yfir og ekki eins mikið 
um lestexta.  Krafa um lágmarkseinkunnar í öðrum tungumálum var sett fram, en ekki fylgt mjög strangt eftir og 
var árangur því mjög misjafn eins og gefur að skilja. Flestir nemendur voru duglegir og áhugasamir, en aðrir 
ofmátu getu sína og áttu í raun aldrei erindi í þennan hóp. Einkunnir voru því frá 3 og upp í 10. Fjöldi nemenda 
var 33 í tveimur hópum og meðaleinkunn 7,1. 
 

Ég þakka fyrir samstarfið í vetur og óska ykkur gleðilegs og hvíldarríks sumars 
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Saludos cordiales, 
Anna Ragnarsdóttir 
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Stærðfræðikennarar 
8. bekkur:  Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson og Svandís Ríkharðsdóttir 
9. bekkur: Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson, Kristinn Sigurbergsson, og Svandís Ríkharðsdóttir  
10. bekkur:  Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson, Karl Valgeir Jónsson, Kristinn Sigurbergsson og 

Svandís Ríkharðsdóttir 
Kennslustundir: 5 á viku í 8. og 9. bekk og 6 á viku í 10. bekk og í flugferð í 9. bekk.  
 
Hópakerfi, kennsluefni og kennsluaðferðir 
Hópakerfið er nú þegar orðið þekkt fyrirkomulag í mörgum grunnskólum. Garðaskóli var fyrsti grunnskólinn sem 
tók þetta kerfi upp.  Skipting í hraðferð, miðferð og hægferð hafa því unnið sér fastan sess hjá okkur.   
Bekkjarkerfið gamla hefur þó haldið sér í 8. bekk af tæknilegum ástæðum. Það hafa verið miklar umræður í 
vetur í stærðfræðideildinni hvað sé erfitt að vera með svona blandaðan hóp í 8. bekk og sérstaklega í vetur þar 
sem meðalfjöldi í bekk var 27 nemendur. 27 nemendur með einkunnir á bilinu 2-10 og einn kennari er ekki mjög 
nemendavænt. En sem betur fer fengum við smá aðstoð með því að taka þá nemendur út tvær kennslustundir á 
viku sem voru verst staddir. En það tekst  vonandi á næstu árum að fá hópakerfið inn í 8. bekk. 
 
Þetta form hefur nú náð að þróast þannig að nú kennum við bæði framhaldsáfanga og flugferð í 9. bekk, þar 
sem nemendum er boðið upp á að stytta námstímann í framhaldsskólunum til stúdentsprófs með því að undir-
búa sig að hluta til í Garðaskóla. 
 
Kennsluefnið skiptist í meginatriðum í tvennt, annars vegar eru notaðar kennslubækur frá Námsgagnastofnun 
og hins vegar námsefni sem fagstjóri og kennarar hafa samið t.d. “Þjálfun” sem Karl Valgeir Jónsson samdi fyrir 
9. og 10. bekk. Nýtt kennsluefni sem ber nafnið "Átta til tíu" hefur verið gefið út af  Námsgagnastofnun og er 
notað af einhverju leyti en kennslubækur sem notaðar eru til grundvallar heita Almenn stærðfræði I, II og III. 
 
Þeir 8. bekkingar sem munu fara í flugferð á næsta ári í 9. bekk voru látnir taka ákveðinn undirbúning fyrir næsta 
vetur, þetta var gert í fyrsta skipti skólaárið 2007-2008 og heppnaðist mjög vel og því ekki ástæða til annars en 
að halda því áfram. Þessir tæplega 30 nemendur unnu rúmlega helminginn af 8-tíu bókinni númer 3 sem er 9. 
bekkjar námsefni. Við munur án efa halda þessu fyrirkomulagi áfram þar sem þessir nemendur þurfa að átta sig 
á því hvað mikið er að gera í flugferð í stærðfræði í 9. bekk á næsta vetri. Einnig má geta þess að í fyrsta skipti í 
vetur síðan ég byrjaði árið 2003 voru engin afföll í flugferðarhópnum í stærðfræði í 9. bekk og tel ég það vera út 
af því að þau höfðu öll gert sér grein fyrir því hvað mikil vinna fer í flugferðina áður en þau byrjuðu. 
 
Kennsluaðferðir felast í útskýringum frá töflu og einstaklingsaðstoð. Unnið er að þrautalausnum og tölvur eru 
stundum notaðar. 8. bekkur fékk  kennslu í töflureikni í nýja stóra tölvuverinu. Einnig hefur tölvuverið nýst 9. og 
10. bekk í ýmsum stærðfræðiverkefnum. 
 
Mat á árangri, markmið og leiðir 
Árangurinn í stærðfræði þetta skólaárið er með besta móti, það voru engin samræmd próf í ár sem gera það að 
verkum að ekki er hægt að bera árangurinn í Garðaskóla saman við landið. Eins er okkar starf kennaranna orðið 
enn mikilvægara þar sem framhaldsskólar hafa nú eingöngu skólaeinkunnir þegar nemendur sækja um í 
framhaldsskólanna. Eitt aðalmarkmið okkar stærðfræðikennaranna í þessum efnum er að samræma yfirferð og 
fara yfir stóru prófin saman til að það sama gangi yfir alla nemendur í hverjum árgangi fyrir sig. Eins höfum við 
ákveðið að taka út allar huglægar einkunnir í 10. bekk á næsta ári sem var alveg í lágmarki í ár (5% af loka-
einkunn). Annað markmið okkar er auðvitað að nemendur læri allt sem tilgreint er í námskrá og lokaprófið í 10. 
bekk taki á sem flestum þáttum sem nemendur eiga að kunna í lok grunnskóla samkvæmt námskrá. Samstarf 
stærðfræðikennara hefur alla tíð verið mjög gott og allt námsmat gert í samráði.  
 



Hér að neðan koma meðaleinkunnir vorið 2009 í hverjum árgangi fyrir sig: 

 

 
 
Að mínu mati hefur skólaárið gengið mjög vel en það er alltaf hægt að gera betur. Ég tel að stærðfræðikennarar 
verði að leggja áherslu á meira aðhald í námi og gera kröfur bæði til sín og nemendanna. Nemendur hafa nýtt 
sér vel aðstoð við heimanám sem boðið hefur verið upp á í vetur og er ennþá mesta aðsóknin þar í 
stærðfræðiaðstoð. Því miður á ekki að bjóða upp á þessa aðstoð næsta vetur sem ég tel vera mikil mistök og 
skref aftur á bak. Þetta mun án efa skila sér í lægri einkunnum en ella þar sem um er að ræða 
einstaklingsmiðaða kennslu og oftar en ekki einkakennslu sem því miður nemendur oft á tíðum geta ekki fengið 
heima hjá. Þetta mun líka hafa það í för með sér að nemendur koma oftar án heimavinnu í stærðfræðitíma sem 
hefur ekkert annað en slæmt í för með sér, eins og lakari árangur. 
 
Hnitmiðuð nýting hverrar kennslustundar, ennþá meira aðhald í heimanámi og meiri kröfur um verkefnaskil geta 
án efa skilað betri árangri. Jafnvel enn fleiri stutt skyndipróf sem sýna stöðu mála til að hægt sé að grípa inn í 
með viðeigandi ráðstöfunum og forráðamönnum gerð grein fyrir því ef  árangur er ekki eðlilegur.    
 
Skólinn hefur verið stoltur af umtalsverðum árangri á samræmdum prófum síðustu ára sem ekki er hægt að 
stæra sig af núna en það ekki aðalatriðið í sjálfu sér, heldur ber að reyna finna þær leiðir sem skila hverjum 
nemanda sem hæfustum út í lífið og til áframhaldandi náms.  
 
Frá skólaslitum 2009 
Þrír nemendur fengu viðurkenningu í stærðfræði, einn fyrir framfarir og tveir fyrir góðan árangur í stærðfræði. 
Framfarir: Björn Öder Ólason. Afburðagóður árangur á grunnskólaprófi og á samræmdi prófi vorið 2008: Ólafur 
Örn Guðmundsson. Afburðagóður árangur í fjölbrautaráföngum: Guðbjartur Þráinsson. 
 
Um flýtihópa og framhaldsdeildir 
Einn flýtihópur voru starfræktur í 9. bekk, kallaður “flugferð”, eins og áður hefur verið minnst á. Nemendur 
þessara hópa fóru á tvöföldum hraða yfir námsefnið. Þeir nemendur luku því bæði við 9. og 10.bekkjar námsefni 
í vetur. Allir tóku þeir lokapróf grunnskólans í stærðfræði, ásamt 10. bekkingum. Þessir nemendur munu taka 
samræmda prófið í haust með sínum jafnöldrum þrátt fyrir að vera einu ári á undan þeim í námi og er þetta 
breyting fyrri árum þar sem þessir nemendur hafa alltaf tekið samræmt próf með 10. bekk. 

Árgangur Meðaleinkunn 

8. bekkur 6,9 

9. bekkur 7,3 

9. bekkur flugferð 9,4 

9. bekkur sérpróf 6,7 

10. bekkur 7,5 

Stæ 103 9,4 

Stæ 203 8,8 



Framhaldsdeild í stærðfræði voru einnig starfrækt, en í henni eru nemendur sem lokið hafa námsefni 10. bekkjar 
(úr flugferðinni árið áður). Þeir leggja stund á námsefni framhaldsskólans. Þetta er annar veturinn sem kenndir 
eru tveir áfangar þ.e. STÆ 103 og STÆ 203 og gekk það eins og skyldi og nemendur stóðu sig mjög vel (sjá 
meðaleinkunnir að ofan í súluriti). Nám þetta er metið til eininga í flestum framhaldsskólum landsins.  
 
Aðstoð við heimanám 
Aðstoð við heimanám í stærðfræði, sem minnst var á áður 
hefur verið starfrækt 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 upprifjunar-
gögn sem þeir fá að vinna með í "aðstoð við heima-
nám" stofunni, enda er þar um einstaklingsmiðaða kennslu 
að ræða.  
 
Stærðfræðigrunnur 
Í vetur var í fyrsta skipti boðið upp á valgrein sem nefnist 
stærðfræðigrunnur bæði í 9. og 10. bekk. Kennslustundir á 
viku voru tvær í 10. bekk og ein í 9. bekk.  Í vetur var einn 
hópur í hvorum árgangi og hafði valgreinin mikið að segja 
fyrir þá nemendur sem voru í hópnum þ.e. þeim gekk betur í stærðfræði. Ég samdi allt námsefni sem tekið var 
fyrir og miðaði við að fara í þann grunn sem nauðsynlegur er í þeim þáttum sem var verið að fara yfir í 
stærðfræðihópunum. Þetta er mjög góð viðbót í stærðfræðina og nauðsynlegt að halda þessu vali inni þar sem 
þetta gerir ekkert annað en að bæta árangurinn í stærðfræði.  
 
Námsver 
Í Garðaskóla er starfrækt svokallað “Námsver”. Kristinn Sigurbergsson stærðfræðikennari kennir stærðfræði í 
námsverinu. Í flestum tilfellum fá nemendur auka kennslustund í námsveri í viðbót við hefðbundna stundaskrá 
og hefur þetta reynst mjög vel en einnig fara nemendur úr hefðbundnum stærðfræðitíma í námsver.  
 
“Best” stærðfræðikeppnin 
“Best” stærðfræðikeppnin er fyrir alla 9. bekki á landinu og tóku  nær allir skólar á landinu þátt í keppninni. 
Þemað í ár var stærðfræði og umhverfið og sendi Garðaskóli fimm hópa til keppni og komst einn af þeim í tíu 
bekkja úrslit. Það var flugferðarhópurinn sem komst áfram og völdu þeir sér að taka fyrir leiksskólann Bæjarból 
sem er staðsettur í Garðabæ. Vinna bekkjarins gekk vel og gerðu þau framvinduskýrslu og faglega skýrslu um 
sitt viðfangsefni ásamt því að búa til líkan af Bæjarbóli. Einnig var búin til glærukynning fyrir úrslitin og síðan 
valdir fjórir fulltrúar, tvær stelpur og tveir strákar, sem fóru fyrir hönd bekkjarins í úrslitin sem var í Hafnarfirði 
þetta árið. Hópurinn stóð sig mjög vel þrátt fyrir að hafa ekki komist í þriggja bekkja úrslit og eiga mikið hrós 
skilið. Það var mjög gaman að taka þátt í þessu og gaman að fást við eitthvað annað en námsbækurnar.  

Nokkrir nemendur úr flugferðinni ásamt 
kennaranum Elenu með líkanið af 
leikskólanum Bæjarbóli. 

Aðstoð við heimanám. Þorkell og Elena á kafi í 
einstaklingsmiðaðri stærðfræðikennslu 



Lokaorð 
Þessi vetur hefur verið mjög annasamur í stærðfræðideildinni, við höfum haldið áfram að meta námsefnið sem 
í boði er og velja það sem okkur finnst henta best til að uppfylla markmið aðalnámskrár. Við erum alltaf að taka 
nýja námsefnið 8-tíu meira og meira inn en ég efast um að það verði einhvern tímann tekið inn eingöngu í 
Garðaskóla. Aftur á móti er margt gott í þessum kennslubókum en að mati okkar stærðfræðikennara eru 
þessar bækur ekki góðar til að kenna í heild. Einnig hef ég búið til námsefni í vetur úr þeim þáttum sem okkur 
stærðfræðikennurunum finnst ekki nógu vel farið yfir í bókunum sem í boði eru. 
 
Ég hef mikinn áhuga á að fá forritið Microsoft Math inn á allar nemendavélar í stóra tölvuverinu og því er 
skjávarpinn að verða nauðsynlegri og nauðsynlegri inn í allar stærðfræðistofurnar svo hægt sé að nota þetta 
forrit í kennslu. Tölvur eru orðnar svo stór hluti af okkar samfélagi og þarf að fléttast meira inn í 
stærðfræðikennsluna, um leið og stærðfræðikennarar fá skjávarpa geta þeir nýtt sér vef eins og Rasmus 
vefinn í stærðfræðikennslu ásamt nýja forritinu Microsoft Math sem ég kom inn á hér á undan. 
 
Stærðfræðideildin er ánægð með árangurinn í vetur og samvinnuna og göngum með bros á vör út í sumarið. 
 

Garðabær í júní 2009 
Elena Einisdóttir fagstjóri í stærðfræði. 



Ársskýrsla kennsluráðgjafa 
í tölvu- og upplýsingatækni 

Kennsluráðgjafi hefur umsjón með uppbyggingu og þróun í tölvu- og upplýsingatækni innan skólans. Hann 
vinnur með öllum nemendum, starfsfólki og foreldrum. Hann á í samstarfi við tölvuumsjónarmann og 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 grunnskóla Garðabæjar funduðu reglulega í vetur og samræmdu 
kennsluáætlanir. Eftirfarandi atriði voru m.a. rædd á fundum kennsluráðgjafa:  
 

• Vefir skólanna og ýmis atriði sem þeim tengjast s.s. umferð um vefina, aðgangsstýringar  
• Vélritunarkannanir  
• Stofnun tölvudeildar við bæinn  
• Aðgangur kennara að nemendasvæðum  
• Reglur varðandi netið, tölvupóst og aðgengi að tölvukerfi skólans  
• öryggisreglur  
• Heimasvæði og vinnudrif nemenda og starfsmanna  
• Námskeiðahald fyrir starfsmenn skólanna  
• Hugbúnaður, fóru yfir ókeypis hugbúnað s.s. Freemind, Sketchup o.fl.  
• Nýjungar í Mentor s.s. Námsáætlanir, leiðsagnarmat og námsframvinda  
• Hamstarfsverkefni E-twinning og Comenius  
• Office 2007 og íslenska  
• Nýtt vefpóstkerfi.  

 
Kennsluráðgjafar hafa einnig fundað reglulega í vetur með deildarstjóra tölvudeildar Garðabæjar og deildarstjóra 
skóladeildar. 
 
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.  Annars vegar var um hefðbundna 
tölvukennslu að ræða að hins vegar íslenskukennslu, þar sem áhersla var lögð á ritun og uppsetningu.  Í tölvu-
tímunum var lögð áhersla á tölvunotkun, þá sérstaklega Microsoft Office forritin.  Nemendur gerðu líka 
hraðaæfingar í vélritun. 
 
Í 9. og 10. bekk voru einungis valtímar í tölvum.  Nemendur gátu valið margmiðlun eða stuttmyndagerð.  Í  
margmiðlun lærðu nemendur að gera heimasíður, margmiðlunarefni á geisladiska og að vinna með kvikmyndir.  
Í stuttmyndagerð voru margar skemmtilegar stuttmyndir gerðar sem sýndar hafa verið við hin ýmsu tækifæri við 
góðar undirtektir.  
 
Tölvuver skólans er með 28 tölvum, þar er engin föst kennsla og kennarar geta skráð tíma á verið.  Tölvuverið 
er mikið notað og almenn ánægja ríkir með aðstöðuna þar. 
 
Eitt fartölvuver er í skólanum og er það mikið notað, helsta vandamálið við fartölvuverið er að þegar notkunin er 
mikil þá næst ekki að hlaða batteríin.   
 
Nemendaskráning og töflugerð 
Kennsluráðgjafi hefur séð um töflubreytingar og skráningu nemenda í vetur. Einnig sá  kennsluráðgjafi um 
stundatöflugerð fyrir næsta vetur og hefur mikill tími af vorinu farið í þá vinnu. 



Vefur skólans 
Vefur skólans var í umsjón kennsluráðgjafa en auk hans hafa skólastjórnendur, deildarstjórar og kennarar verið 
duglegir að koma með efni bæði í máli og myndum fyrir vefinn. Vefur skólans (http://www.gardaskoli.is ) gegnir 
mjög mikilvægu hlutverki í upplýsingamiðlun. Á vefnum er lögð áhersla á að birta allar helstu upplýsingar um 
skólastarfið ásamt fréttum og myndum úr daglegu starfi. Kennsluráðgjafi hefur umsjón með vefnum. Mikil  
áhersla er lögð á að birta myndir úr skólastarfinu því þær eru mjög góð heimild um það sem gerist í skóla-
starfinu, veita foreldrum tækifæri til að tengjast skólanum og ræða við nemendur um það sem er að gerast 
hverju sinni. Skólastjórnendur og kennarar hafa tekið virkan þátt í upplýsingamiðluninni. Kennarar hafa tekið 
myndir og skrifað stuttar fréttir í tengslum við starf sitt með nemendum. 
 
Í desember 2008 var tekin upp vefmæling en það er fyrirtækið Modernus sem sér um mælinguna. Hér fyrir 
neðan má sjá yfirlit yfir síðuflettingar á vef Garðaskóla frá því í desember 2008 til júní 2009 sem tekið er úr skýr-
slu frá Modernus þann 15. júní 2009. Samtals voru síðuflettingarnar þann 15. júní orðnar 156.842. Mánaðarlegir 
notendur voru þá að meðaltali 1959 eða alls 30.194 yfir umrætt tímabil. Hver notandi er aðeins talinn sem nýr 
notandi einu sinni í mánuði. Mest skoðuðu síðurnar á vefnum eru forsíðan og fréttirnar  og myndasíðurnar.  
Myndataka og varðveisla mynda 

Kennsluráðgjafi heldur utan um myndatökur í skólanum og vinnur myndirnar til birtingar.  Hann tekur myndir af 
viðburðum í skólalífinu.  Hann vinnur myndir af nemendum til að setja inn í Stundvísi sem og myndir fyrir sölu-
kerfi mötuneytisins.   
 
Tæknin 
Skólinn er mjög vel búinn undir kennslu í tölvu og upplýsingatækni.  Tvær kennslustofur með 15 tölvum hvor, eitt 
tölvuver með 28 tölvum, fartölvuver með 14 tölvum og 8 tölvur á bókasafni. Tölvur eru staðsettar í öllum 
kennslustöfum sérkennslunnar og í  þó nokkrum kennslustofum þar að auki.  Kennarar hafa í meira mæli verið 
að nýta sér að hafa tölvur inni í stofum hjá sér til að nota við kennsluna.  Núna eru næstum allar kennslustofur 
með skjávarpa og hefur það breytt kennsluháttum til muna.  Næsta skref er að fá gagnvirkar töflur í allar 
kennslustofur. 
 
Framtíðarsýn 
Starf kennsluráðgjafa  í tölvu- og upplýsingatækni hefur breyst mikið á síðustu árum.  Kennarar eru orðnir mun 
tölvufærari og minni þörf er á að aðstoða þá í kennslu.  Í Garðaskóla hefur kennsluráðgjafi tekið að sér stunda-
töflugerð og allt utanumhald um stundaskrár nemenda og í því felst þó nokkur vinna. Það er þó nauðsynlegt að 
hafa einhvern starfsmann innan stofnunarinnar sem er alltaf til taks og getur aðstoðað með tölvunotkun ef eitt-
hvað kemur upp á.  Þar sem nú er búið að stofna miðlæga tölvudeild hjá bæjarfélaginu og tölvuumsjónarmenn 
verða með aðsetur á bæjarskrifstofum er viðbúið að nokkur vinna sem áður var innt af hendi af tölvu-
umsjónarmönnum lendi á kennsluráðgjafa.  Það verður spennandi að sjá hvernig þessi breyting þróast í vetur 
og tek ég henni með opnum huga. 
 

Garðabæ í júní 2009, 



Í ársskýrslu námsráðgjafar fyrir skólaárið 2008 – 2009 er gerð grein fyrir helstu verkefnum og áherslum í starfi 
náms- og starfsráðgjafa Garðaskóla.  
 
Meginhlutverk námsráðgjafa er að vinna með nemendum, forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum, starf-
smönnum 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 skólastarfinu en önnur mótast af aðstæðum og þörf hverju sinni.  
 
 

 
NÁMS- OG STARFSRÁÐGJÖF 

 
 
Einstaklingsmiðuð ráðgjöf 
Einstaklingsviðtöl eru umfangsmikil í starfinu. Nemendur koma helst vegna vanda sem tengist námi, vegna 
námsvals  og einnig vegna persónulegra mála og samskiptaerfiðleika. Þeir leita sjálfir í námsráðgjöfina eða 
koma fyrir milligöngu forráðamanna eða kennara. Einstaklingsmiðaða ráðgjöf má flokka í þrjá eftirfarandi þætti. 
 
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. Sömuleiðis að þeir þekki námsleiðir, störf og atvinnulíf til að auðvelda þeim 
ákvörðun um nám eða starf að loknum grunnskóla.  
 
Aðstoð námsráðgjafa felst m.a. í: 
• Könnun og greiningu á áhugasviði nemenda. Í ár var boðið upp á að taka nýja rafræna áhugakönnun, 

Bendil.  
• Miðlun upplýsinga um framboð á námi á framhaldsskólastigi 
• Skipulagningu á heimsóknum frá framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu 
• Einstaklingsviðtölum um val á námsleiðum og framhaldsskóla. 
 
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  

Ársskýrsla  
námsráðgjafa 



3.  Ráðgjöf um vinnubrögð  
Markmið fræðslu og ráðgjafar í námstækni er að nemendur kynnist hugsun, viðhorfum, námsaðferðum og 
venjum 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  
• -skipulagningu, vinnulag og leiðsögn um prófundirbúning 
 
Alls komu 246 nemendur úr öllum árgöngum skólans í viðtöl til námsráðgjafa.   í 8. bekk komu um 75% 
nemenda í eitt eða fleiri viðtöl. Í  9. og 10. bekkjum komu um 50% nemenda í einstaklingsviðtal til námsráðgjafa.  
Margir komu oftar en einu sinni og nokkrir voru í föstum viðtölum um lengri eða skemmri tíma. Nokkrir nemendur 
sem þurftu mikinn stuðning voru með nánast daglega viðveru eða viðtöl hjá námsráðgjöfum á ákveðnum tíma-
bilum.  Þá komu einnig forráðamenn í viðtöl og margir hafa samband símleiðis eða með tölvupósti. Náms-
ráðgjafar hafa mikið samband við umsjónar- og fagkennara sem og stjórnendur vegna  nemenda. 
Að auki komu allir nemendur 10. bekkja í einstaklingsviðtöl, alls 138 viðtöl - í apríl og maí vegna skólaloka og 
um þriðjungur þeirra tók áhugakönnunina Bendil.  
 
                 
 
Mynd 1.  Fjöldi nemenda eftir bekkjardeildum og kyni sem komu til námsráðgjafa 

 í einstaklingsviðtöl í eitt skipti eða oftar skólaárið 2008 - 2009 

 
Hópráðgjöf / fræðsla 
Hópráðgjöf og fræðsla er umfangsmikil í starfi námsráðgjafa. Námsráðgjafar hittu alla nemendur skólans yfir 
veturinn. Hér má sjá helstu viðfangsefni fræðslunnar eftir árgöngum.  

 
10.bekkur 
Nemendur fengu ráðgjöf og/eða fræðslu í kennslustundum í lífsleikni í vetur.  
Viðfangsefnin voru m.a: 

• Námstækni 
• Fræðsla um inntökuskilyrði framhaldsskóla 
• Kynning á bóklegu námi og verk- og starfsmenntun á framhaldsskólastigi. 

 
9.bekkur 
Nemendur fengu fræðslu í lífsleiknitíma.  

• Kynning á framhaldsskólakerfinu 
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8.bekkur 
Námsráðgjafar hittu nemendur í fjögur skipti yfir veturinn í minni hópum í námsráðgjöfinni. 

• námstækni og skipulag 
• kynning á námsráðgjöfinni, samskipti og bekkjarandi 
• námsvenjur 
• námstækni og próftaka 

 
 

ÝMIS VERKEFNI 
 
 
Nemendaráðgjöf 
Í vetur störfuðu fjórtán nemendur sem nemendaráðgjafar, tólf nemendur úr 9. bekk og tveir úr 10. bekk. Sam-
starf  hefur verið við nemendaráðgjöf í Holtaskóla í Keflavík og hafa hóparnir hist tvisvar yfir veturinn og verið 
með sameiginlega fræðslu. Þeir fóru m.a. í heimsókn til Regnbogabarna og fengu fræðslu um einelti. Í fram-
haldinu hittu nemendaráðgjafar alla nemendur í 8. bekkjum og ræddu við þau um samskipti og einelti.  Auk þess 
tóku nemendaráðgjafar þátt í móttöku og aðlögun nýrra nemenda, kynntu Garðaskóla fyrir væntanlegum 
nemendum og aðstoðuðu við undirbúning og skipulagningu á skemmti- og kynningarkvöldi þar sem fulltrúar frá 
framhaldsskólum komu til okkar. 
 
Hádegisklúbbur 
Hádegisklúbburinn var ekki starfandi í vetur en hann er fyrir nemendur sem eru illa staddir félagslega.  Við 
stefnum að því að taka upp starfsemi Hádegisklúbbsins næsta skólaár.  
 
Önnur verkefni námsráðgjafa voru m.a. 

• Skipulagning á móttökudegi fyrir nemendur í 8. bekk 
• Skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda 
• Þátttaka á kynningarfundum fyrir foreldra og nemendur í 8. bekk, haust og vor 
• Móttaka og heimsóknir til nemenda 7. bekkja Hofsstaða- og Flataskóla 
• Skráning fundargerða nemendaverndarráðs 
• Umsjón með skemmti- og kynningarkvöldi fyrir nemendur og forráðamenn í 9. og10. bekk 

þar sem fram fór kynning á námi í framhaldsskólum 
• Þátttaka í slysa- og áfallaráði  
• Þátttaka í ,,Litla hópi“, samstarfshópi lögreglu, félagsþjónustu Garðabæjar, Garðalundar, Vídalíns-

kirkju, Fjölbrautarskólans í Garðabæ og Garðaskóla 
• Þátttaka í skipulagningu og móttöku forvarnarsamtakanna ,,Blátt áfram“ í Garðaskóla 
• Þátttaka í undirbúningshópi fyrir námsmat og fjölbreytta kennsluhætti í Garðaskóla 
• Samráðsfundir í Garðabæ um Uppbyggingarstefnuna (Restitution)  
• Samráðsfundir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Garðabæjar 
• Samráðsfundir ,,Gegn einelti í Garðabæ“ með fulltrúum frá öllum grunnskólum Garðabæjar 
 umsjón með tómstundahópi stráka í 9. bekk sem hafa átt í félagslegum erfiðleikum. 

 
 

ENDURMENNTUN - VIÐHALD FAGÞEKKINGAR 
 

Námsráðgjafar sóttu eftirtalin námskeið og fræðslufundi á skólaárinu ásamt því að ljúka síðasta námskeiðinu í 
MA námi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands: 
 

• Námsstefna meðal náms- og starfsráðgjafa, fulltrúa ráðuneyta og háskólakennara um stefnumótun í 
náms- og starfsráðgjöf.  Háskóli Íslands 13. ágúst 2008 

 
• Fundur um breytingar á samræmdum prófum, Menntamálaráðuneyti, 18. september 2008 

 
• Fundur vegna breytinga á lögum um framhaldsskóla. Menntamálaráðuneyti, 6.október 2008 



 
• Ráðstefna. Menntaáætlun Evrópusambandsins. Svo lengi lærir sem lifir. Hótel Sögu, 11. desember 2008 
 
• Málþing um geðheilsu barna. Haldið á vegum  Félags um hugræna atferlismeðferð . SÁÁ 12. desember  

2008  
 
• Blátt áfram. Námskeiðið Verndarar barna. Forvarnarþjálfun á vegum Félags náms- og starfsráðgjafa 

gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum, 16. mars 2009 
 
• Námskeið í Garðaskóla um forritið Mind Manager, 29. og 30. apríl 2009 
 
• Blátt áfram. Alþjóðleg ráðstefna um forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum.  Háskólinn í Reykjavík 

19. – 20. maí 2009 
 
• Blátt áfram. Bella net. Námskeið um hópráðgjöf fyrir unglingsstúlkur í vanda,  22. maí 2009 
 
• Blátt áfram. Verndarar barna.  Leiðbeinandanámskeið,  23. maí  2009 

 
LOKAORÐ 

 
 Tveir námsráðgjafar voru starfandi í Garðaskóla í vetur. Annar í fullu starfi en hinn í 60% starfi. Eins og áður 
hefur komið fram er stór hluti nemenda sem nýtir sér námsráðgjöf skólans. Álag á námsráðgjöf skólans var 
mikið í vetur og ef vel ætti að vera mætti auka stöðuhlutfall námsráðgjafar. Nokkur þung og erfið mál tóku 
mikinn tíma og má búast við því að álagið verði með svipuðu móti næsta vetur.  
Námsráðgjöfum tókst ætlunarverk sitt að bjóða upp á einstaklingsviðtöl fyrir alla nemendur í 10. bekk fyrir náms-
lok í Garðaskóla. Námsráðgjafar hafa hug á að efla námstækni fyrir nemendur næsta haust með því að bjóða 
upp á námskeið í námstækni.  
 
Mikil þörf er á að efla náms- og starfsfræðslu í skólanum fyrir nemendur með meginþunga í 10. bekk. Á þessu 
aldursskeiði standa nemendur frammi fyrir mikilvægum ákvörðunum sem skipta máli fyrir framtíðina. Það eru 
meiri líkur á því að nemendum farnist vel þegar þeir fara vel upplýstir úr grunnskólanum og með góða þekkingu 
á áhugasviðum sínum, hæfileikum, viðhorfum og því sem stendur þeim til boða að námi loknu.  
 
Við viljum við þakka stjórnendum, öllu samstarfsfólki okkar og skólayfirvöldum fyrir gott samstarf í vetur. Við 
munum leitast við að bæta þjónustu námsráðgjafar við Garðaskóla og hlúa að þeim verkefnum sem við höfum 
unnið að í vetur ásamt því að takast á við ný verkefni sem næsta skólaár ber í skauti sér. 
 
 
 

Garðabæ í júní 2009 
Auður Sigurðardóttir 

Ásta Gunnarsdóttir 
náms- og starfsráðgjafar Garðaskóla 

 
 
 
 



Haustið 2008 var önnur  tölvustofan leigð út fyrir Alþjóðaskólann.  Ákveðið var að nota stofu 222 fyrir tölvustofu 
og voru lagðar nýjar lagnir, settur nýr swich og  tengiskápur.   
 
Slökkt var á netþjóninum vegna þess að öll gögnin voru að öllu leyti komin í hýsingu til Þekkingar. Einnig var 
okkar DHCP  færður þangað líka.  Ekki náðist að ljúka við að loka þráðlausa netinu eins og rætt hefur verið í 
fleiri ár. Gerðar voru nokkrar tilraunir til þess að nota landesk i dreifingu til að senda pakka á vélar með nýjum 
stillingum en það endaði með því að vélarnar voru óstarfhæfar eftir á og þurfti að setja þær vélar allar upp aftur.  
Tekin var ákvörðun um að uppfæra netþjóna hjá Þekkingu á vorönn og stefna á að nota tækni  sem fylgir 
þessari  uppfærslu til að nota við lokun á netinu. Ýmislegt hefur þó orðið til þess að þetta hefur ekki ennþá verið 
gert. Vonandi kemur að þessu fyrir haustönn.  
 
Engar vélar voru endurnýjaðar þetta haust. Bæði undirrituð og kennsluráðgjafi  eru með eldri vélar sem ekki 
fengust endurnýjaðar eins og  gert var ráð fyrir.  Einni vél var þó bætt við og er það tölva með skanna svo að 
nemendur geta skannað matarkortin sín og fengið þá upplýsingu um stöðu á kortinu sýnu. Fartölvuvagn skólans 
varð þriggja ára um áramótin og æskilegt hefði verið að endurnýja hann. Það var hins vegar ekki gert og 
tölvurnar voru að auki keyptar þannig að þær tölvur sem nú eru í fartölvuvagninum verða líklega nýttar nokkur ár 
í viðbót. Að öðru leyti var tölvukostur skólans tveggja ára á þessu skólaári. Skólinn því í nokkuð góðum málum 
hvað aldurssamsetningu varðar nema í sérkennslu og hefði verið samkvæmt áætlun Garðabæjar frekar æskilegt 
að fjölga  tölvum i stað þess að fækka, vegna kostnaðar.  
 
Landesk er ennþá grunneining í rekstri netkerfis Garðabæjar. Kerfið hefur verið í notkun og þróun hjá Garðabæ 
síðan haustið 2006. Kerfið bíður upp á mikla möguleika við rekstur tölvukerfis bæjarins. Áreiðanleiki landesk 
hefur þó ekki verið nægur og komu upp nokkur atvik í vetur þar sem nota þurfti kerfið sem þá virkaði ekki.  
Garðabær er með þjónustusamning við Nýherja um viðhald og uppfærslu á landesk. Í tengslum við þann 
þjónustusamning hefur tölvuumsjónarmaður setið fundi og  hafa allar þjónustuheimsóknir  verið í Garðaskóla i 
vetur. Landesk kerfið hefur verið notað til að setja upp vélar, dreifa forritum og mikilvægum uppfærslum og því 
miður hefur stundum farið meira tími í bilanagreiningu en ætti að vera.  Eins og undarfarin ár hafa allir nemendur 
haft sín notendanöfn og lykilorð  til að logga sig inn á tölvurnar.  Það hefur gengið mjög vel og mikill fjöldi 
nemanda notaði vefpóstinn til að senda verkefni á milli heimilis og skóla.  Lítill tími fór í endursetningu á lykil-
orðum þennan vetur enda fengu allir nemendur í 8. bekk kennslu og upplýsingar í byrjun skólaárs.  Flestir 
nemendur hafa skilning á möppuskipulagi og vistun gagna.  
 
Eins og venjulega voru tölvurnar mikið notaðar i kennslu og  ekki  var mikið um skemmdir á þeim eða þjófnaði á 
músum að ræða. Síðustu vikurnar í skólanum var  mikið um að tölvurnar væru notaðar  sem afþreying og meira 
leyft af leikjum en æskilegt hefði verið.  Fyrir haustið þarf að setja fleiri síður inn á vefsíuna til að loka á óæski-
legar netsíður svo koma megi i veg fyrir þessa truflun í kennslu .   
 
Tölvuumsjónarmaður fór á nokkra fundi í vetur með hinum tölvuumsjónarmönnunum og Völu Dröfn. Á þessum 
fundum var farið yfir stöðuna hverju sinni og það sem framundan var. Eins konar  stöðufundir vegna stofnunar 
tölvudeildar Garðabæjar.   
 
Tölvukostur Garðaskóla skólaárið 2008-2009 var eftirfarandi: Stofa 203: 15 borðtölvur, stofa 222: 15 borðtölvur, 
fartölvuvagn: 15 fartölvur, upplýsingaver: 27 borðvélar. Bókasafn-nemendur: 8 borðtölvur, bókasafn-afgreiðsla: 
1 borðtölva,1 fartölva. Skrifstofa: 3 borðtölvur, útihús: 4  borðvélar. Sérkennsla: 3 borðvélar, 1 fartölva. Mynd-
vinnsla: 1 borðvél. Kennslustofa: 2 borðvélar. Nettengdir prentarar fyrir nemendur eru fjórir . Einn nettengdur 
prentari fyrir starfsmenn og tvær ljósritunarvélar. Skjávarpar eru 12 og þar af 10 fastir í stofum. Skólinn er því 
með 91 vél fyrir nemendur og 50 vélar fyrir kennara og aðra starfsmenn. 
 

Garðabær í júní 2009 
Jónína Skaftadóttir, tölvuumsjónarmaður. 

Ársskýrsla  
tölvuumsjónarmanns 



Haustönn 
Veturinn var mjög viðburðarríkur og skemmtilegur. Andinn í skólanum var ótrúlegur sérstaklega er leið á 
veturinn, flestir svo jákvæðir og margir nemendur að taka þátt í félagsstarfinu. Haustönnin fór rólega af stað 
vegna þess að verið var að standsetja nýja aðstöðu fyrir félagsmiðstöðina. Krakkarnir í félagsmálum við NFG, 
Nemendafélag Garðalundar, aðstoðuðu við uppsetningu og samsetningu húsgagna og er aðstaðan með besta 
móti. Mikil nálægð við krakkana gerir starfið mun skemmtilegra og nánara, bæði nemendur og starfsfólk njóta 
góðs af því. Félagsstarfið hófst á opnunarballinu sem haldið var þann 5. september og það var mjög góð 
mæting enda seldustu um 350 miðar. Næsti stóri viðburður var hæfileikakeppnin Safinn en það er komin hefð 
fyrir þessari keppni á haustönn. Að þessu sinn kepptu 13 atriði og var skipt niður í tvo hópa annars vegar 8. 
bekkur sér og hins vegar 9. og 10. bekkur. Þrjú atriði stóðu upp úr en sigurvegarinn var Hildur Eva 
Ásmundardóttir í 10-HT. Í nóvember var Stíll keppnin allsráðandi og undirbúningurinn mikill. Kjólarnir hjá 
keppendum voru alveg ótrúlega skemmtilegir og frumlegir. Svo kom að hinni stóru landskeppni og þá stóð 
Garðalundur uppi sem sigurvegari, hreppti 1. sætið og verðlaun fyrir bestu möppuna. Fjöldamörg skemmtileg 
opin hús voru í boði og má þar nefna hljómsveitakvöld, stelpukvöld og bolaþrykk. Einnig var haldið jólaball þar 
sem hljómsveitir skólans tróðu upp. Atriðið sem sigraði í hæfileikakeppninni Safanum fór í landshlutakeppni 
Söngvakeppni Samfés en komst þó ekki í úrslit. Jólamaturinn fyrir 10.bekk var svo með hefðbundnu sniði og var 
maturinn ekki af verri endanum. Það var Kristján heimilisfræðikennari sem var í yfirumsjón með matnum.  
 
Vorönn 
Í janúar var félagslífinu startað af fullum krafti og byrjaði með grímuballi, þar sem starfsmenn 
félagsmiðstöðvarinnar fór á kostum, bæði á sviði og í starfi. Ballið þótti heppnast vel og var greinilega góð 
stemning fyrir því að dressa sig upp í búning. Næst á dagskrá var Draugahúsið ógurlega sem hefur sinn fasta 
sess í lok janúar þar sem einungis 8. bekkingar fá að fara um brautina. En það voru bæði nemendur úr 9. og 10. 
bekk sem tóku þátt í að hræða þá yngri. Draugahúsið þótti ótrúlega spennandi og ógnvekjandi. Sem sé hitti 
beint í mark. Í febrúar var haldin Rokksmiðja þar sem krökkum alls staðar af landinu er boðið að taka þátt. 
Hljómsveitin Dikta sá um að leiðbeina krökkunum ásamt starfsfólki Garðalundar. Það voru 25 manns sem 
skráðu sig og voru mótaðar 5 hljómsveitir sem luku námskeiðinu með tónleikum á sunnudeginum. Í mars 
mánuði var nóg um að vera Samfés-hátíð, skíðferðalög og leikfélag NFG fór á fullt skrið. Uppselt var á Samfés-
hátíðina og fóru krakkarnir allir mjög sáttir heim eftir virkilega vel heppnað ball og söngvakeppni. Leikfélagið setti 
upp söngleikinn Mamma Mía við frábærar undirtektir áhorfenda og urðu leiksýningarnar alls 13 í þetta skiptið. 
Það var Þórunn Erna Clausen leikkona sem sá um leikgerð og leikstjórn að þessu sinni. Hið vinsæla 
hljómsveitakvöld var haldið 1. apríl og hljómsveitin Agent Fresco steig á stokk ásamt hljómsveitum skólans. 
Myndakvöld skíðaklúbbanna er orðin hefð og voru margar góðar minningar rifjaðar upp yfir pítsuáti og gos-
þambi. Annað Lan-mót var haldið á vorönn þar sem hitt þótti heppnast svo vel, var vel mætt á það líka. Nokkur 
námskeið voru í boði í vetur og má þar nefna drap- 
eringu og saumakvöld fyrir árshátíðina en hún var einmitt haldin 19. maí. Árshátíðin þótti heppnast einstaklega 
vel og var hún mjög vel sótt, að venju var mikið um skemmtiatriði og slógu sum hreinlega í gegn líkt og atriði 
kennara og starfsfólks. Um ballið sáu svo hinir þaulreyndu Buff-liðar ásamt FM Belfast og plötusnúðinum Gísla 
Galdri. Vorhátíðin var haldin í blíðskaparveðri og pylsur grillaðar og boðið var upp á leiktæki og skemmtiatriði. 
Að venju fór 10. bekkur í vorferð ásamt umsjónarkennurum og endaði því grunnskólaganga krakkanna með 
ævintýralegri ferð í Þórsmörk. 
 
Mörg íþróttafélög og félagsmiðstöðvar nutu góðs af gistingu í Garðaskóla í umsjón Garðalundar og Fjölbrauta-
skólinn í Garðabæ fékk ýmsa tæknilega aðstoð. Veturinn var mjög viðburðaríkur og skemmtilegur. 
 
 

Garðabæ í júní 2009 
f.h. Garðalundar 

Brynhildur Þórðardóttir, aðstoðarforstöðumaður 

Ársskýrsla  
Garðalundar 
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Fyrir skólabyrjun lögðu vaskir iðnaðarmenn lokahönd á veigamiklar 
breytingar á húsnæði Garðaskóla og Garðalundar sem munu án efa 
hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda í skólanum. Húsnæði 
félagsmiðstöðvar tekur stökkbreytingum og hefur verið innréttað sem 
nýtt frá grunni með glerveggjum og nýju skipulagi. 
 
Salerni nemenda á báðum hæðum aðalbyggingar hafa verið 
endurnýjuð og lokuðum salernum fjölgað frá því sem áður var. Þá 
hafa anddyri skólans fengið gagngera andlitslyftingu með nýrri 
múrhúð, flísalögn, nýjum skóhillum og smekklegum setbekkjum. 
 
Allt þetta ásamt jákvæðum breytingum á húsnæði skólans á 
undanförnum árum vitnar um metnað og jákvæð viðhorf ráðamanna 
bæjarins til Garðaskóla. Við þessar breytingar hafa allir sem að 
skólanum koma lagt hönd á plóg, starfsmenn Garðaskóla og bæjarins, 
foreldrar og ekki síst hafa ráðleggingar nemenda og hugmyndir nýst 
vel við hönnunarvinnuna. 

Jákvæðar breytingar á húsnæði 
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Eftir einkar sólríkt og milt sumar mæta nemendur og starfsmenn  
Garðaskóla og Garðalundar til leiks, hressir og endurnærðir. 
Framundan er þróttmikið skólastarf þar sem samhugur ríkir um 
að allir leggi sitt besta af mörkum, nemendur, starfsmenn og 
foreldrar. Árangur nemenda er ekki eingöngu mældur í 
einkunnum og meðaltölum. Góður árangur þarf að nást á öllum 
sviðum, námslega, félagslega og tilfinningalega. Hæfileikar 
nemenda liggja á öllum sviðum mannlegs lífs og sumir eiga betur 
með bóknám en aðrir – sumir eiga betur með list- og verknám og 
síðan eru margir jafnvígir á flestum sviðum. Það er hlutverk 
okkar allra í Garðaskóla og Garðalundi að greiða götu nemenda 
með dyggum stuðningi foreldra og bæjaryfirvalda. Í þessu fyrsta 
Fréttabréfi skólaársins má sjá að það ríkir metnaður í Garðabæ til 

að reka farsælt skólastarf sem hentar hverjum og einum nemanda skólans. 
 
Í Fréttabréfinu birtum við ýmsar hagnýtar upplýsingar um skólastarfið, en 
segjum jafnframt frá stórhuga fyrirætlunum bæjaryfirvalda um eflingu list- og 
verknáms í Garðaskóla, jákvæðum húsnæðisbreytingum, auknu 
nemendalýðræði og frábærum námsárangri nemenda skólans í samanburði við 
nemendur annarra grunnskóla landsins. 
 
Fyrir hönd starfsmanna Garðaskóla og Garðalundar eru nemendur og foreldrar 
þeirra boðnir hjartanlega velkomnir til starfa. 
 

Ragnar Gíslason, skólastjóri 

Ragnar Gíslason tekur nú aftur til starfa sem skólastjóri Garðaskóla eftir að 
hafa verið við nám í stjórnunarfræðum á síðastliðnu skólaári.   Þröstur 
Guðmundsson tekur á ný við starfi aðstoðarskólastjóra en Brynhildur 
Sigurðardóttir sem gegndi því starfi síðastliðið skólaár tekur við starfi 
deildarstjóra 10. bekkjar á meðan Ingibjörg Anna Arnarsdóttir er í 
barnseignarleyfi. Þá lætur Ólafur Ólafsson af störfum sem deildarstjóri 
sérkennslu og við starfi hans hefur tekið Ingibjörg Bragadóttir. Rebekka 
Cordova er deildarstjóri 9. bekkjar og Helga María Ólafsdóttir deildarstjóri  
8. bekkjar. 

Frá skólastjóra: 

Þróttmikið skólastarf 

Breytingar á stjórnun 

 

Fréttabréf Garðaskóla 2. tbl. 32. árg. ágúst 2008 
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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Á síðastliðnum vetri tók til starfa nemendaráð Garðaskóla eða 
svonefndur ,,rýnihópur.” Fram að því hafði félagsmálahópur 
Garðalundar gegnt hlutverki nemendaráðs. Nú í haust mun nemendaráð 
verða fullskipað og mun hitta stjórnendur skólans og fulltrúa foreldra á 
reglulegum samráðsfundum. 
 
Tilkoma formlegs nemendaráðs er kærkomin þróun í átt að lýðræðislegri 
stjórnun skólans en auk nemendaráðs munu verða skipaðir tveir fulltrúar 
nemenda í skólaráð, nemendur munu mynda hóp nemendaráðgjafa á 
vegum námsráðgjafa og á vegum Garðalundar mun starfa 
félagsmálahópur nemenda. 
 
Nemendur eru hvattir til að koma á framfæri hugmyndum sínum um 
bætt skólastarf, aðbúnað, aðstöðu og starfsemi. Reynslan kennir að 
hugmyndir nemenda hafa haft í för með sér ýmsar endurbætur og þróun 
í átt til framfara. 

Í Garðaskóla starfa bæði foreldraráð og foreldrafélag. Foreldraráð 
Garðaskóla var kosið á síðastliðnu ári samkvæmt þeim grunnskólalögum 
sem tóku gildi í júlí síðastliðnum. Samkvæmt nýjum lögum mun þátttaka 
foreldra í stjórnun skólans vera í gegnum nýtt 9 manna skólaráð þar sem 
sitja munu fulltrúar foreldra, kennara, annarra starfsmanna skólans og 
nemenda auk fulltrúa grenndarsamfélagsins. Á meðan reglugerð um 
skólaráð hefur ekki litið dagsins ljós mun foreldraráð skólans starfa á 
sama hátt og undanfarin ár. 
 
Ný stjórn Foreldrafélags Garðaskóla verður kosin fljótlega við upphaf 
skólaárs. 
 
Í foreldraráði sitja eftirtaldir (3 aðalfulltrúar og 3 varafulltrúar): 
 

Þórey Þórðardóttir, formaður (netfang: thorey@lsr.is) 

Anna Magnea Hreinsdóttir, varaformaður (netfang: Annah@gardabaer.is) 

Helena Guðmundsdóttir, ritari (netfang: helenag02@ru.is) 

Guðrún Rósa Sigurðardóttir, meðstjórnandi (netfang: gudrun.rosa@simnet.is) 

Emil Blöndal, meðstjórnandi (netfang: emil.blondal@sjova.is) 

Friðrik Ingi Friðriksson, meðstjórnandi (netfang: ingi@aflvelar.is) 

Nemendaráð 
Nemendur  

eru  
hvattir  

til að koma  
á framfæri  

hugmyndum 
sínum  

um bætt  
skólastarf, 
aðbúnað,  
aðstöðu  

og  
starfsemi.  

Foreldrasamstarf 

Samkvæmt 
nýjum  
lögum  

mun þátttaka  
foreldra  

í stjórnun 
skólans 
 vera í 

gegnum  
nýtt  

níu manna 
skólaráð.  
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Þótt skólastarf verði ávallt að meta með fjölbreyttri nálgun þá er það nú þannig að margir vilja 
tengja meðalárangur nemenda í samræmdum prófum við gæði skólastarfs. Við í Garðaskóla 
leggjum metnað okkar í að ná góðum árangri nemenda á sem flestum sviðum og síðastliðið vor 
var ástæða til að fagna sérlega góðum árangri útskriftarnemenda úr 10. bekk í samræmdum 
prófum vorsins. Árangur reyndist í takti við sambærilegan árangur undanfarinna ára og var 
jafnvel enn betri. Nemendur skólans voru í öllum námsgreinum að meðaltali mun ofar en hæsti 
landshlutinn og þar með talið Reykjavík og landið. 
 
Með það í huga að nemendum skólans virtist að jafnaði líða vel í skólanum og félagsstarf 
blómstraði þá er full ástæða til að þakka þennan árangur samhæfðri vinnu og metnaði 
nemenda, foreldra þeirra, kennara og annarra starfsmanna skólans og félagsmiðstöðvar. Þá 
hafa skólayfirvöld bæjarins dyggilega stutt við skólastarfið og séð til þess að aðbúnaður, 
vinnulag og umgjörð skólastarfsins væri sem best verður á kosið. 

Eftirtektarverður námsárangur 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Garðaskóli

Reykjavík

Suðvestur

Norðvestur

Norðaustur

Suður

Landið allt

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

Íslenska 7,2 6,8 6,9 6,5 6,6 6,2 6,7 

Stærðfræði 7,2 6,1 6,3 5,3 5,5 5 5,8 

Enska 7,5 7,1 7,1 6,5 6,7 6,5 6,9 

Danska 6,9 6,6 6,5 6 6,4 5,8 6,3 

Nátt.fr. 6,9 6,2 6 4,8 5,5 4,8 5,7 

Samf.fr. 7,2 6,4 6,2 5,7 6 5,4 6 
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Opinn aðgangur að tölvum skólans 
Nemendur Garðaskóla geta nálgast tölvur í nýlegu 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, hefur umsjón með 
nýju tölvu- og upplýsingaveri skólans í samstarfi við skólasafnið okkar. 
Kennarar geta tekið tölvuverið frá vegna vinnu nemenda í námsgreinum og á 
meðan verið er upptekið er öðrum nemendum vísað á skólasafn eða í miðrými 
skólans. Eldri tölvuverin eru nýtt fyrir formlega tölvukennslu sem er á 
stundaskrá nemenda. 
 
Tölvur eru nú löngu viðurkennt og nauðsynleg verkfæri í námi og 
upplýsingaöflun og vinna námsmanna á öllum skólastigum fer sífellt meira 
fram í tölvum. 
 
Við í Garðaskóla treystum nemendum okkar til að meta og nýta sér glæsilega 
aðstöðu sem hefur verið útbúin þeim til handa. 

Bæjaryfirvöld í Garðabæ hafa gefið út þá stefnu sína að við Garðaskóla skuli 
stofna til list- og verknámsdeildar. Nú þegar býður skólinn nemendum 9. og 
10. bekkjar upp á fjölbreyttar valgreinar tengdu list- og verknámi en 
hugmyndin er að koma enn frekar til móts við þá nemendur sem fremur 
hneigjast að list- og verknámi en bóknámi. 
 
Undirbúningur að aukningu list- og verkgreina er þegar hafinn og hugmyndin 
er að hægt verði að hefja starfsemi slíkrar deildar eða brautar skólaárið  
2009-2010. 

Aukið list- og verkgreinanám í Garðaskóla 
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Félagsmiðstöðin Garðalundur 
-félagslíf  nemenda Garðaskóla- 

Stefnt er að því að vetrardagskrá félagsstarfsins í Garðalundi hefjist formlega miðvikudaginn          
3. september. Skrifstofu og fundarými félagsmiðstöðvar hefur verið tekið til rækilegrar 
endurskoðunar og vonandi verður framkvæmdum og endurbótum lokið í byrjun september.  
 
Opið verður með hefðbundnum hætti í kvöldstarf þrjú kvöld vikunnar mánudaga, miðvikudaga og 
föstudaga. Í boði verður fjölbreytt afþreying, dagskrá nemenda, spil, leiktæki, námskeið og 
hópastarf og fleira sem rúmast innan opnunartímans. Mánudaga 
og miðvikudaga er opið frá 19 til 22 og á föstudögum 19 til 22.30.  
Dansleikir og stærri viðburðir verða einkum á föstudögum og í 
undantekningartilvikum fram undir miðnætti. Rúta er í boði fyrir 
þá sem þurfa að fara um langan veg eftir dansleiki. Félagsstarfið er 
ætlað nemendum 8. til 10. bekk. Í undantekningartilvikum er 
húsið lokað vegna hópferðalaga og eða dagskráin flyst úr húsi. 
 
Dansleikir verða á u.þ.b. fimm vikna fresti og jafnan á föstudögum. 
Stefnt er að því að opnunardansleikur fyrir nemendur verði 
föstudaginn 5. september og standi frá kl. 20.30 til 24. Geta má 
þess að nemendur þurfa að sækja um leyfi ætli þeir að bjóða 
vinum og jafnöldrum úr öðrum bæjarfélögum. 
 
Aðrir stærri viðburðir í félagslífi verða t.d. þátttaka nemenda í 
félagsmálum á landsmót Samfés,  Afmælisdagur skólans, Gagn og 
gaman dagar, Draugahús, dansleikir, Stílkeppni félagsmiðstöðva, 
Söngkeppni Garðalundar og Samfés, hæfileikakeppnin Safinn, 
Samfésball, skíðaferðir, Rokksmiðja, leiklistaruppfærsla, árshátíð 
o.fl. Lögð verður áhersla á að dagskrá í hádegi og frímínútum í 
vetur með ýmsum kynningum, sýningum, tónlist og léttu gamni til 
að hressa upp á andann á skólatíma og í félagsmiðstöð. 
 
Félagsmálafræði er áfram í boði sem valgrein fyrir nemendur í 9. 
og 10. bekk sem hafa áhuga á félagsmálum. Góður hópur hefur 
þegar skráð sig og afar spennandi vetur framundan í bættri 
vinnuaðstöðu. Nemendur félagsmálafræðinnar koma að miklu leyti 
til með að skipuleggja félagslíf vetrarins, njóta fræðslu sem 
viðkemur félagsmálum, öðlast reynslu við að undirbúa, 
framkvæma og stjórna ýmsum viðburðum. 
 
Verið er að auglýsa og ráða nýjan aðstoðarforstöðumann sem 
kemur í stað Ágústu Guðmundsdóttur sem lætur stöðuna af hendi 
eftir gott  og farsælt starf undanfarin ár.  
 
Dagskrá vetrarins er auglýst á heimasíðu og á skjám í skólanum. Lögð verður sérstök áhersla á 
eflingu stuttmynda og kvikmyndagerðar á haustönn, öflugt hljómsveitastarf, og að bjóða upp á 
tómstundir tengdar list- og verkgreinum. Vinsælir skíðahópar taka síðan til starfa eftir áramót. Allir 
eru hvattir til að fylgjast vel með og fréttir má nálgast á heimasíðu Garðalunda.  
 
Forstöðumaður Garðalundar er Gunnar Richardson. Sími félagsmiðstöðvar er 590 2575.  Netfang: 
gardalundur@gardalundur.is Heimasíða: www. gardalundur.is 



Heimasíða skólans: www.gardaskoli.is 

Garðaskóli - V/Vífilsstaðaveg - Sími: 590 2500 - Fax: 590 2501 
Netfang: gardaskoli@gardaskoli.is   Heimasíða Garðaskóla: www.gardaskoli.is 
 
Skrifstofa skólans er opin mánud. - fimmtud. kl. 7.30 - 15.00 og föstud. kl. 7.30 - 14.30.  
Skólaritarar: Anna María Bjarnadóttir og Soffía Jacobsen 
 
Skólastjóri: 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:   Brynhildur Sigurðardóttir.   brynhildur@gardaskoli.is 
Deildarstjóri sérkennslu:  Ingibjörg Bragadóttir.  ingibjörgbr@gardaskoli.is 

 
Félagsmiðstöðin Garðalundur og Garðaskóli deila húsnæði og starfa saman að félagsmálum 
nemenda. Að öllu jöfnu gilda sömu reglur um starfsemi Garðalundar og Garðaskóla. 
 
Skólasafn skólans er opið alla daga frá kl. 8.10-15.30. Skólasafnkennari: María Hrafnsdóttir. 
 
Hjúkrunarfræðingur skólans er Ása Sjöfn Lórensdóttir. Skólalæknir er Ásmundur Jónasson. 
 
Skólasálfræðingur er Brynjólfur G. Brynjólfsson. Hann hefur aðsetur á skólaskrifstofu Garðabæjar, 
sími 525 8500. Sálfræðingur hefur aðstöðu til viðtala í Garðaskóla. 
 
Námsráðgjafar skólans eru: Ásta Gunnarsdóttir astag@gardaskoli.is og Auður Sigurðardóttir auður 
@gardaskoli.is  Þær eru til viðtals alla skóladaga. Nemendur og foreldrar geta pantað viðtal eftir 
þörfum í aðalsíma skólans 590 2500. 
 
Allar helstu upplýsingar um skólann á að vera hægt að nálgast  
á heimasíðu hans:  www.gardaskoli.is 

Gott að vita  
- ýmsar upplýsingar - 
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Námsráðgjafar vinna ásamt öðrum starfsmönnum skólans að ýmsum  
velferðarmálum er tengjast námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. 

 
Námsráðgjafar vinna bæði með einstaklinga og hópa. 

 
Helstu viðfangsefni námsráðgjafa eru: 

 
• Að veita ráðgjöf og upplýsingar vegna náms- og starfsvals að loknum 

grunnskóla. Nemendur fá aðstoð við að gera sér grein fyrir eigin 
áhugasviðum og meta hæfileika sína raunsætt miðað við  
nám og störf. 

 

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

 

• Að veita ráðgjöf og leiðsögn um vinnubrögð í námi. 
 

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

• Að stýra og halda utan um jafningjastarf í skólanum. 
 

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

 
Nemendur geta leitað beint til námsráðgjafa eða með tilvísun frá  

kennurum, skólastjórnendum eða að beiðni foreldra. 
 

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

 
Forráðamenn geta leitað beint til námsráðgjafa. 

 
 

Ásta Gunnarsdóttir námsráðgjafi. 
Auður Sigurðardóttir náms– og starfsráðgjafi. 

 

Allir nemendur skólans 
geta leitað til námsráðgjafa 
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Foreldrar útskriftarnemenda 10. bekkjar ráku upp stór augu og sperrtu eyru þegar allir nemendur 
10. bekkjar þustu á sviðið á útskriftarkvöldi síðastliðið vor. Nemendur gerðu sér lítið fyrir og 
mynduðu samstilltan kór sem söng vinsælan slagara með viðlaginu ,,Lífið er yndislegt.” Þessi 
uppákoma var í takti við einkar jákvæða framgöngu þessara nemenda síðastliðinn vetur og frá 
Garðaskóla fylgja þær óskir að nemendur megi njóta farsællar framtíðar og að bjartsýni nemenda 
fleyti þeim veginn til velfarnaðar. 

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

Mentor 

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

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

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. 

Samstarf skóla og heimila: 
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Á heimasíðunni má finna tengla (krækjur) á nokkra námsgreinavefi sem kennarar við skólann 
hafa útbúið. Nokkrir kennarar hafa útbúið sérstaka vefi með upplýsingum um sínar námsgreinar. 
 
Heimasíða Garðalundar (www//gardalundur.is) inniheldur upplýsingar úr félagslífi nemenda við 
skólann. 

 
 
Fjölskylduvefur 

Á fjölskylduvef skólans geta foreldrar fundið upplýsingar um nöfn og símanúmer nemenda sem 
eru í sama umsjónarbekk og barn þeirra. Þar má nálgast stundaskrár fyrir nemendur í 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 framþróun 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 framboð 
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 bekkjarkvöldum er 
háttað. 
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Með tilkomu tölvutækninnar hafa nemendur í síauknum mæli skilað 
verkefnum til kennara á tölvutæku formi. Smátt og smátt hefur álag aukist 
á tölvuprentara skólans og pappírsbirgðir. Nemendur hafa gjarnan viljað 
prenta verkefni sín út á skólasafni og fram að síðasta skólaári var slíkt 
mögulegt án greiðslu en nú er ásóknin það mikil að fjárveitingar skólans 
til þessa liðar standa ekki undir kostnaði. Því er nemendum boðið upp á 
útprentun í tækjum skólans á skólasafni gegn vægu gjaldi, kr. 10.- hvert 
A4-blað í útprentun. 
 
Skil á lánsbókum 
Nemendur geta fengið bækur til heimaláns frá skólasafninu. Því miður eru 
það enn allnokkrir sem draga að skila bókum að loknum lestri. Of margir 
hafa ekki enn skilað bókum frá síðastliðnu skólaári og eru þeir hvattir til 
að gera skil hið fyrsta. Ljóst er að skólinn mun á næstunni taka upp 
starfshætti almennra bókasafna og senda þeim sem ekki skila bókum 
reikning vegna þess kostnaðar sem fellur til vegna nýrra bókakaupa. 
 

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

Skólalykill - Samskipti og skólaandi 

Skólasafn, tækjanotkun, gjaldtaka 
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Í Garðaskóla skiptast nemendur í bekkjardeildir í 8. bekk, en í eru í 
mismunandi námshópum í 9. og 10. bekk. Engu að síður tilheyra allir 
nemendur tilteknum umsjónarbekk sem umsjónarkennari sér um.  
 
Umsjónarkennarinn er ávallt fyrsti tengiliður heimilanna við skólann. 
Umsjónarkennarinn heldur utan um upplýsingar um nemandann og 
hittir hann reglulega í hópi annarra nemenda (umsjónartími vikulega), 
einslega og með forráðamönnum. Nemendur eiga að eiga mjög greiðan 
aðgang að umsjónarkennurum. 
 
Foreldrafélag Garðaskóla hefur sett á verkefnaskrá sína að efla samveru 
nemenda og foreldra 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 sjálfsögðu 
nemenda. 

Umsjónarkennarinn - mikilvægi tengiliðurinn 

Í Garðaskóla viljum við beita okkur fyrir því að nemendur læri um 
holla lífshætti, skynsamlegar matar- og svefnvenjur auk gildi 
hreyfingar og líkamsræktar. Það er margt sem glepur á unglingsárum 
og framboð afþreyingar meira en nóg. Þess vegna er best að læra sem 
fyrst að velja og hafna og ná tökum á skipulagningu tíma og að menn 
gleymi ekki að rækta líkama og sál.    
 
Unglingur sem missir tök á lífsháttum sínum, vakir of lengi, borðar  
óreglulega, hreyfir sig lítið og eyðir miklum tíma í sjónvarp og tölvur 
nær ekki að hvíla sig og skipulagning náms getur farið úrskeiðis. Það 
líður engum vel sem er syfjaður, þreyttur og vannærður og nám við 
slíkar aðstæður heppnast ekki vel. 
 
Í Garðaskóla leiðbeina kennarar nemendum um námstækni og 
námsráðgjafar 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 mataræði og ná því að stunda vel skipulagt skólanám til 
árangurs. Hlutur foreldra í að aðstoða nemendur í þeirri viðleitni er 
mjög mikilvægur og í raun úrslitaatriði. 

Hollir lífshættir - Ástundun, heilsa, svefn og næring 
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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. 

Skólakortið - hvað er það? 

Alþjóðaskóli fyrir 8. – 10. bekk tekur til starfa í húsnæði Garðaskóla 
haustið 2008. Skólinn er einkarekinn en hefur aðstöðu í Garðaskóla 
og verður í nánu samstarfi við nemendur og starfsmenn. Skólinn 
mun hafa aðstöðu í stofu 209 á efri hæð aðalbyggingar Garðaskóla 
þar sem nemendur vinna undir stjórn kennara Alþjóðaskólans, Laurie 
Berg. Nemendurnir munu sækja íþróttatíma og ýmsar valgreinar með 
nemendum Garðaskóla. 
 
Alþjóðaskólinn starfar samkvæmt viðurkenndri, alþjóðlegri námskrá 
og þar fer allt nám fram á ensku. Námskrá skólans brúar bilið milli 
þess náms sem þegar í boði við Alþjóðaskólann fyrir 1. – 7. bekk sem 
starfar í Sjálandsskóla og IB-námsins sem í boði er við 
Menntaskólann í Hamrahlíð. Námið er að miklu leyti fjarnám en 
kennari skólans mun halda utan um framvindu hjá hverjum 
nemenda og virkja þá í ýmiss konar sameiginleg verkefni. Allar 
nánari upplýsingar um skólann má nálgast á heimasíðu skólans 
www.internationalacademy.is. 
 
Nemendur Alþjóðaskólans koma hvaðanæva að úr heiminum. Í vetur 
hefja u.þ.b. 8 nemendur nám við skólann. Starfsfólk Garðaskóla 
býður þennan nýja skóla velkominn í húsið og við hlökkum til      
samstarfsins. 

Alþjóðaskóli á unglingastigi - International 
Academy of Iceland 
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Kennsludagar = 180

ÁGÚST
1 F 1 M 1  M 1 L 1 M Fullveldisdagurinn 1 F Nýársdagur 1 S 1 S 1 M 1 F Verkalýðsdagurinn 1 M Annar í hvítasunnu

2 L 2 Þ 2 F 2 S 2 Þ 2 F Sk.d. 2 M 2 M 2 F 2 L 2 Þ

3 S 3 M 3 F 3 M 3 M 3 L 3 Þ 3 Þ 3 F 3 S 3 M

4 M Frídagur verslunarmanna 4 F Foreldrafundir         
kl. 8:20 - 9:00 4 L 4 Þ 4 F 4 S 4 M 4 M 4 L 4 M 4 F

5 Þ 5 F 5 S 5 M 5 F 5 M Sk.d. 5 F 5 F 5 S Pálmasunnudagur 5 Þ 5 F

6 M 6 L 6 M 6 F 6 L 6 Þ 6 F 6 F 6 M 6 M 6 L

7 F 7 S 7 Þ 7 F 7 S 7 M 7 L 7 L 7 Þ 7 F Samræmt próf (ísl) 7 S

8 F 8 M 8 M 8 L 8 M 8 F 8 S 8 S 8 M 8 F Samræmt próf (ens) 8 M

9 L 9 Þ 9 F 9 S 9 Þ Haustpróf 9 F Afhending einkunna 9 M 9 M 9 F Skírdagur 9 L 9 Þ Sk.d.

10 S 10 M 10 F 10 M 10 M Haustpróf 10 L 10 Þ 10 Þ 10 F Föstudagurinn langi 10 S 10 M Skólaslit

11 M 11 F 11 L 11 Þ Dagur skólans 11 F Haustpróf 11 S 11 M 11 M 11 L 11 M Samræmt próf (stæ) 11 F Sk.d.

12 Þ 12 F 12 S 12 M 12 F Haustpróf 12 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 12 F 12 F 12 S Páskadagur 12 Þ 12 F Sk.d.

13 M 13 L 13 M 13 F 13 L 13 Þ 13 F 13 F 13 M Annar í páskum 13 M 13 L

14 F 14 S 14 Þ 14 F 14 S 14 M 14 L 14 L 14 Þ 14 F 14 S

15 F Sk d 15 M 15 M 15 L 15 M Kennsla og jóladagskrá 15 F 15 S 15 S 15 M 15 F 15 M

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

Garðaskóli
06.06. 2008 Skóladagatal Skólaárið

2008 – 2009

15 F Sk.d. 15 M 15 M 15 L 15 M Kennsla og jóladagskrá  
15.12. - 19.12. 15 F 15 S 15 S 15 M 15 F 15 M

16 L 16 Þ 16 F 16 S Dagur íslenskrar tungu 16 Þ 16 F 16 M Vetrarfrí 16 M 16 F 16 L 16 Þ

17 S 17 M 17 F 17 M 17 M 17 L 17 Þ Vetrarfrí 17 Þ 17 F 17 S 17 M Þjóðhátíðardagurinn

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

19 Þ Sk.d. 19 F Sk.d. 19 S 19 M 19 F 19 M 19 F Vetrarfrí 19 F 19 S 19 Þ 19 F

20 M Sk.d. 20 L 20 M Námskönnun         
20.10. - 23.10. 20 F 20 L 20 Þ 20 F Vetrarfrí 20 F 20 M 20 M 20 L

21 F Sk.d. 21 S 21 Þ 21 F 21 S 21 M 21 L 21 L 21 Þ 21 F Uppstigningardagur 21 S

22 F Skólasetning 22 M 22 M 22 L 22 M 22 F 22 S 22 S 22 M 22 F 22 M

23 L 23 Þ 23 F 23 S 23 Þ 23 F 23 M Bolludagur 23 M 23 F Sumardagurinn fyrsti 23 L 23 Þ

24 S 24 M 24 F Sk.d. 24 M 24 M Aðfangadagur jóla 24 L 24 Þ Sprengidagur 24 Þ 24 F 24 S 24 M

25 M 25 F 25 L 25 Þ 25 F Jóladagur 25 S 25 M Öskudagur 25 M 25 L 25 M 25 F

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

27 M 27 L 27 M Foreldra- og 
nemendaviðtöl 27 F 27 L 27 Þ 27 F 27 F 27 M 27 M 27 L

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

29 F 29 M 29 M Gagn og gaman 29 L 29 M 29 F 29 S 29 M 29 F 29 M

30 L 30 Þ 30 F Gagn og gaman 30 S 30 Þ 30 F 30 M 30 F 30 L 30 Þ

31 S 31 F Gagn og gaman 31 M Gamlársdagur 31 L 31 Þ 31 S Hvítasunnudagur

6 21 22 20 15 19 15 22 15 19 6

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

Skólanefnd skal staðfesta áætlun um starfstíma skóla




