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Formáli 

Í ársskýrslu Garðaskóla er að finna yfirlit um starfsemi Garðaskóla, skýrslur skólastjóra 
og annarra stjórnenda, starfslýsingar og skýrslur fagstjóra. Skýrslunni er í senn ætlað 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 nú allir grunnskólar bæjarins út slíka og er það hluti af skólastefnu 
bæjarins 
Í ljósi krafna nýrra laga um útgáfu starfsáætlana grunnskóla hefur ársskýrslan verið fram 
sett þannig að hún geti birst á heimasíðu skólans, en fram að því hefur skýrslan eingöngu 
verið send skólanefnd og starfsmönnum skólans. Unnið er að sameiningu á „Handbók 
starfsmanna „(til notkunar innanhúss) og nýrrar útgáfu á „Starfsáætlun Garðaskóla“ sem 
birt verður á heimasíðu. 
 
Nýjung í þessari ársskýrslu er formleg skýrsla skólastjóra og birting á starfslýsingum 
starfsmanna sem ætlað er lesendum til glöggvunar á verkaskiptingu og fjölbreytni þess 
starfs sem á sér stað í nútíma skólastarfi. 
 
Upplýsingar í ársskýrslu verða aldrei tæmandi um starf skólans og því ber að benda á að 
fleiri upplýsingar birtast í Fréttabréfi skólans, bæklingnum „Samskipti og skólaandi 
(skólareglur og aga- og uppeldisstefna), heimasíðu skólans og í áætlunum einstakra 
námsgreina (sem birtast bæði á prenti og á heimasíðu skólans). Þá er skólanámskrá 
skólans í sífelldri endurskoðun en hún inniheldur flest það sem hér á undan er talið. Þá 
birtast mikilvægar upplýsingar um félagsstarf nemenda á heimasíðu félagsmið-
stöðvarinnar Garðalundar sem m.a. sér um félagslíf nemenda Garðaskóla í nánu sam-
starfi við starfsfólk Garðaskóla. 
 
Megi útgáfa og birting þessa rits vera verkfæri til aukins upplýsingastreymis og lóð á 
vogarskálar gæðaþróunar í starfi Garðaskóla. 
 

 

Ragnar Gíslason,  
skólastjóri Garðaskóla 

 



 

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 J. Eyjólfsdóttir  

Fyrsti kafli 

Stjórnendur skólamála í Garðabæ 



 

 
Skólastjóri:    Ragnar Gíslason 
Aðstoðarskólastjóri:  Þröstur Guðmundsson 
 
 
Fulltrúar í Skólaráði:  Guðrún Björk Einarsdóttir, fulltrúi kennara 
      Reynir Engilbertsson, fulltrúi kennara 
      Ólafur V. Guðjónsson ,fulltrúi starfsmanna 
 
 
Deildarstjóri 8. bekkjar:  Helga María Ólafsdóttir 
Deildarstjóri 9. bekkjar:  Rebekka Cordova 
Deildarstjóri 10. bekkjar: Ingibjörg Anna Arnardóttir 
Deildarstóri námsvers  
og verkefna:     Brynhildur Sigurðardóttir 
 
 
Fagstjórar:    Bergljót Böðvarsdóttir  danska 
      Kristján Rafn Heiðarsson  heimilisfræði 
      Guðrún Björk Einarsdóttir  textílmennt 
      Halla Thorlacius   enska 
      Ingimar Ó. Waage   myndmennt  
      Elena Einisdóttir   stærðfræði 
      Svandís Ríkharðsdóttir   stærðfræði 
      Magnús Teitsson    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. HRG  12  12  24  Harpa Rós Gísladóttir 
8. KK  11  11  22  Kjartan Geir Kristinsson 
8. KSS   9  11  20  Kristín S. Sigurleifsdóttir 
8. MT   9  13  22  Magnús Teitsson 
8. SSH  12  10  22  Sigurður Stefán Haraldsson 
8. ÞJ  13  11  24  Þorkell Jóhannsson 
 
   66  68  134 
 
 
9. bekkur 
9. BB  14  10  24  Bergljót Böðvarsdóttir 
9. EE  14    9  23  Elena Einisdóttir 
9. HV  12    10  22  Hildur Ásta Viggósdóttir 
9. IW  11  14  25  Ingimar Ólafsson Waage 
9. MM  14  10  24  Margrét Gauja Magnúsdóttir 
9. SR  10  13  23  Svansís Ríkharðsdóttir 
 
   75  66  141 
 
 
10. bekkur 
10. AG    1    3    4  Auður Edda Geirsdóttir 
10. AR  10  13  23  Anna Eyvör Ragnarsdóttir 
10. GE      21  21  Guðrún Björk Einarsdóttir 
10. GS    4    1    5  Guðrún Margrét Sólonsdóttir 
10. HÓ    8  14  22  Helga Ólafsdóttir 
10. HT  15    7  22  Halla Thorlacius 
10. MB  12  11  23  Margrét Erla Björnsdóttir 
10. RE  16    5  21  Reynir Engilbertsson 
10. SG    8  14  22  Sigurrós Gunnarsdóttir 

 
   74  89  163 
 
 
 
 
    

         Drengir:   215  
         Stúlkur:   223 
 
         Alls:   438 

Fjöldi nemenda í skólanum 



 

Starfsmenn Garðaskóla 2009-2010 

Jónína Guðrún Skaftadóttir  Tölvuumsjónarmaður 

Karl Valgeir Jónsson  Kennari 

Kjartan Geir Kristinsson  Kennari 

Kristinn Sigurbergsson  Kennari 

Kristín H. Bernharðsdóttir  Skólaliði 

Kristín S. Sigurleifsdóttir  Kennari 

Kristján Rafn Heiðarsson  Fagstjóri í heimilisfræði 

Kristrún Böðvarsdóttir  Skólaliði 

Magnús Teitsson  Fagstjóri í íþróttum 

Margét Gauja Magnúsdóttir  Kennari 

Margrét Erla Björnsdóttir  Kennari 

María Hrafnsdóttir  Skólasafn 

Ólafur Á. Gíslason  Kennari 

Ólafur Jónas Sigurðsson  Kennari 

Ólafur Valgeir Guðjónsson  Umsjónarmaður 

Ragnar Gíslason  Skólastjóri 

Rebekka Cordova  Deildarstjóri 9. bekkjar 

Reynir Engilbertsson  Fagstjóri í samfélagsfræði 

Sigurður Stefán Haraldsson  Kennari 

Sigurrós Gunnarsdóttir  Fagstjóri í íslensku 

Skúli Gestsson  Kennari 

Sturla Þorsteinsson  Kennari 

Svandís Ríkharðsdóttir  Kennari 

Svanhildur E. Guðmundsdóttir  Skólaliði 

Tinna Guðrún Barkardóttir  Kennari 

Vigdís Björk Agnarsdóttir  Þroskaþjálfi 

Vigdís Thordersen  Kennari 

Zeljko Pjevic  Skólaliði 

Þorkell Jóhannsson  Fagstjóri í náttúrufræði 

Þórunn Brandsdóttir  Stuðningsfulltrúi 

Þröstur V. Guðmundsson  Aðstoðarskólastjóri 

Anna Eyvör Ragnarsdóttir  Kennari 

Anna María Bjarnadóttir  Skólaritari 

Auður Edda Geirsdóttir  Kennari 

Auður Sigurðardóttir  Námsráðgjafi 

Ása Sjöfn Lórensdóttir  Hjúkrunarfræðingur 

Ásta Gunnarsdóttir  Námsráðgjafi 

Bergljót Böðvarsdóttir  Fagstjóri í dönsku 

Boban Ristic  Skólaliði 

Brynhildur Sigurðardóttir  Deildarstjóri námsvers 

Brynhildur Þórðardóttir  Aðstoðarforst.m  Garðalundar 

Brynjólfur Guðjón Brynjólfsson  Sálfræðingur 

Elena Einisdóttir  Fagstjóri í stærðfræði 

Elías Bragi Sólmundarson  Kennari 

Elzbieta Kowal  Skólaliði 

Emine Gashi  Kennari 

Guðmunda Ólöf Jónsdóttir  Stuðningsfulltrúi 

Guðmundur Einarsson  Kennari 

Guðný Þóra Friðriksdóttir  Sérkennari 

Guðrún Björg Egilsdóttir  Kennsluráðgjafi 

Guðrún Björk Einarsdóttir  Fagstjóri í handmennt 

Guðrún Margrét Sólonsdóttir  Kennari 

Gunnar Richardson  Forstöðumaður Garðalundar 

Halla Thorlacius  Fagstjóri í ensku 

Harpa Rós Gísladóttir  Kennari 

Helga María Ólafsdóttir  Deildarstjóri 8. bekkjar 

Helga Ólafsdóttir  Kennari 

Hildur Ásta Viggósdóttir  Kennari 

Hulda Sigurjónsdóttir  Kennari 

Ingibjörg Anna Arnarsdóttir  Deildarstjóri 10. bekkja 

Ingimar Waage  Fagstjóri í myndmennt 

Jacek Kowal  Skólaliði 

Jóhann Örn Héðinsson  Kennari 



 

Húsnæði skólans 



 

Skipurit 2009 – 2010 



 

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.  
Verulegar breytingar verða gerðar á Skólnámskrá sk´llaárið 2010-2011.  Lýsingin hér á því stöðu 
námskrárinnar frá 2008. 
 
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 

Skólanámskrá 

Húsnæðismál 

Allar framkvæmdir við húsnæðismál stöðvuðust haustið 2008 og ekki var unnið að undirbúningi að 
framkvæmdum við náttúrufræðistofur, list- og verkgreinastofur né haldnir fundir um áframhaldandi 
hugmyndavinnu vegna upplýsingavers á efri hæð. Slíku var frestað um óákveðinn tíma. 



 

Skóladagatal 2009—2010 



 

Skýrsla skólastjóra 

Annar kafli 

Skýrsla skólastjóra - nýmæli 
Eins og fram kemur í formála skýrslunnar er þessi formlega skýrsla skólastjóra nýmæli í ársskýrslu 
Garðaskóla. Í henni mun skólastjóri reifa skólastarfið og draga fram helstu atriði sem að hans mati 
skipta máli  í starfinu og veita upplýsingar um stöðu mála, stefnumótun og markmið. Þá mun skóla-
stjóri setja fram tillögur og hugmyndir um þróun og framvindu skólastarfs og aðbúnaðar. Jafnframt 
þessu mun skólastjóri nokkrum sinnum á vetri draga fram svipuð atriði í reglulegum pistlum sem 
birtast foreldrum og notendum heimasíðu skólans. Í skýrslum deildarstjóra og fagstjóra koma síðan 
fram nánari atriði sem snerta stefnumótun skólans á þeim sviðum sem viðkomandi vinna með og 
bera ábyrgð á í góðri sátt við skólasamfélagið allt. 
 
Starfsáætlun, skólanámskrá og kennsluáætlanir 
Þá munu nokkrir þættir sem verið hafa í ársskýrslu skólans fram að þessu færast í starfsáætlun 
skólans sem skólum er nú samkvæmt nýjum grunnskólalögum skylt að gefa út árlega. Ársskýrsla 
skólans er ekki lagabundin og mun þessi breyting breyta eðli hennar þannig að hún verður skýrsla 
um innra starf skólans en starfsáætlun mun lýsa ytri þáttum, starfsháttum, verkaskiptingu og hag-
nýtum atriðum. Hvort tveggja er síðan hluti af skólanámskrá Garðaskóla sem endurskoðuð er ár-
lega. 
 
Kennsluáætlanir munu eftir sem áður birtar á heimsíðu skólans enda settar fram samkvæmt þeim 
markmiðum og fyrirmælum sem eru í opinberum námskrám, skólastefnu Garðabæjar og í skóla-
námskrá Garðaskóla. 
 
Skólaárið 2009 - 2010 
Ljóst er að samdráttur sem varð á skólaárinu 2008-2009 og umbyltingar í þjóðfélaginu settu mark 
sitt á starfsemi Garðaskóla sem annarra skólastofnana skólaárið 2009-2010. Stjórnendum Garða-
skóla var trúað fyrir að draga sem mest úr kostnaði við starfsemi skólans og fyllsta aðhalds var 
gætt í nýkaupum og reynt að spara í rekstrarkostnaði sem kostur var. Í mannahaldi var stefnan að 
ráða ekki í störf sem losnuðu heldur hagræða og rýna í verkaskiptingu. Í heild má segja að þessi 
viðleitni hafi gengið vel utan þess að almennur rekstrarkostnaður hækkaði mikið í takti við verbólgu 
sem einkum varð snemma árs 2009. 
 
Nemendur ættu ekki að hafa fundið fyrir þessum samdrætti utan þess að haustið 2009 voru svo-
nefndir „Gagn og gaman-dagar“ felldir niður vegna fyrirsjáanlegs kostnaðar sem skólinn átti ekki 
fyrir og bæjarsjóður styrkti ekki þetta haustið. Haustið 2010 munu „Gagn og gaman“-dagar á hinn 
bóginn verða haldnir með tilstyrk frá bæjarsjóði sem veittur er grunnskólum bæjarins til sveigjan-
legs skólastarfs að eigin vali eftir að hafa sótt um slíkan stuðning. 
 
Nemendafjöldi skólans hefur nokkurn veginn staðið í stað frá árinu 2006 eftir verulega fækkun sem 
varð á árunum þar á undan m.a. vegna flutnings nemenda 7. bekkjar í aðra grunnskóla bæjarins, 
brottflutning nemenda af Álftanesi í heimaskóla sinn og með tilkomu unglingadeildar í Sjálands-
skóla. Nemendur skólaárið 2010-2011 verða samkvæmt spám um 400 sem telst vera lægsti nem-
endafjöldi í Garðaskóla um alllangt árabil. Auðvitað fylgja breytingum af þessu tagi kostir og gallar. 
Kostur er að rýmra er um nemendur og greiðari afgreiðsla í matsal, minni þrengsli á göngum en 
ókostur er að skólinn hefur rýrari möguleika til dreifingar nemenda í ferðakerfi 9.- og 10.bekkjar og 
valkostum fækkar. Flest bendir til að eftir skólaárið 2010-2011 fjölgi smátt og smátt á ný í 



 

skólanum vegna fjölgunar íbúa bæjarins með tilheyrandi fjölgun grunnskólanemenda. Þrátt fyrir fækkun nem-
enda helst fjöldi  kennara óbreyttur sem skýrist fyrst og fremst af því að flestir þeirra hafa minnkað við sig 
kennslu sem dreifist á sama fjölda nemenda sem fyrr. 
 
Við fjármálahrunið sem varð haustið 2008 stöðvuðust allar framkvæmdir í skólanum og áætlanir um umbyltingu 
á náttúrufræðistofum sem þegar var búið að teikna var frestað um óákveðinn tíma. Jafnframt lagðist af vinna við 
þróunarstarf sem miðaðist að stofnun sérstakrar  list- og verknámsdeildar í Garðaskóla með tilheyrandi endur-
bótum á öllum list- og verknámsstofum skólans sem sumar hverjar eru orðnar ansi lúnar. Einnig var hugmyndum 
um breytingar á efri hæð aðalbyggingar með uppsetningu upplýsingavers (sameining tölvuvers og skólasafns) 
slegið á frest. Þá hefur skólinn ekki endurnýjað neinn tækjakost né annan búnað frá því í október 2008. Sem 
betur fer náðist þó að ljúka innréttingum á félagsaðstöðu skólans og bæjarins: Garðalundi. Á árinu 2010 er ekki 
von á miklum breytingum en ljóst að á árinu 2011 þarf að viðra fyrri áætlanir og huga að næstu skrefum í endur-
bótum á húsnæði og helst koma á því þróunarstarfi sem hafið var fyrir ósköpin sem dundu yfir haustið 2008. 
 

Sérstaða Garðaskóla 
Í Garðabæ hafa yfirvöld lagt áherslu á að foreldrar hafi val um skóla og skólagerðir. Þrátt fyrir smæð bæjarins 
eru valkostir fjölbreyttir, bæði á leik- og grunnskólastigi. Á grunnskólastigi geta foreldrar nú valið um að senda 
börn sín í heildstæðan grunnskóla sem Sjálandsskóli verður skólaárið 2010-2011, í Garðaskóla sem er sér-
hæfður skóli fyrir unglingastig í nánu samstarfi við félagsmiðstöð bæjarins Garðalund, Flata- og Hofsstaðaskóla 
sem eru sérhæfðir skólar með barnastigið 1.-7. bekk og síðan einkarekinn skóla með nemendur frá leikskólastigi 
að 5. bekk (skólaárið 2010-2011). Að auki er rekinn Alþjóðaskóli í Sjálandsskóla og leikskóladeild í Flataskóla 
(2010-2011). 
 
Á grundvelli þess að Garðaskóli þjónar aðeins þremur árgöngum, lokastigi grunnskólans, hefur starfið mótast af 
sérhæfni og markvissum vinnubrögðum sem henta námi og kennslu þessa aldurshóps. Til skólans ráðast ein-
göngu kennarar og starfsmenn sem vilja og geta unnið með nemendum á hinu viðkvæma gelgjuskeiði 13-16 ára 
aldurstigsins. Ekki síður mikilvægt er að til kennara skólans eru gerðar ríkar kröfur um þekkingu og færni til að 
geta kennt það námsefni sem ætlað er unglingum sem eru að ljúka grunnskólanámi. 
 
Hópa- og ferðakerfi 
Á þriðja áratug hefur Garðaskóli unnið með hópa- og ferðakerfi í 9. og 10. bekk og tekist að byggja upp skóla-
starf  þar sem áhersla er lögð á að hver einstaklingur fái nám við hæfi sem þýðir að enginn nemandi í 9. og 
10.bekk hefur eins stundaskrá og nemendur raðast eftir frammistöðu og hraða í tilteknar námsgreinar og einnig 
hefur skólanum í gegnum tíðina tekist að bjóða fram ríkulegt úrval valgreina í 9. og 10.bekk.    
 
Flýtileiðir og framhaldsnám 
Þá hefur skólinn einna fyrstur grunnskóla landsins boðið nemendum upp á flýtileiðir með framboði á svo-
nefndum „flugferðum“ í 9. bekk þar sem nemendur ljúka námi tveggja ára á einum vetri og geta að því loknu 
skráð sig í allt að tvo framhaldsskólaáfanga í nokkrum námsgreinum í 10. bekk. Þetta fyrirkomulag hefur verið 
viðhaft í Garðaskóla á þriðja áratug í góðu samstarfi við Fjölbrautaskóla Garðabæjar sem metur námið í Garða-
skóla til eininga og einnig er vitað að flestir fjölbrautaskólar landsins hafa tekið upp sama háttinn og einnig metið 
framhaldsnámið í Garðaskóla til eininga. Frá árinu 2007 hefur nemendum verið boðið upp á að taka bæði fram-
haldsáfanga 103 og 203 í  þremur greinum: íslensku, stærðfræði og ensku.    
 
Stjórnun 
Í Garðaskóla er skýr verkaskipting í skipulagi skólans (sjá skipurit og starfslýsingar í þessari skýrslu. Auk skóla-
stjóra og aðstoðarskólastjóra starfa deildarstjórar árganga og verkefna. Utan um faggreinarnar halda fagstjórar 
og umsjónarkennarar sjá síðan um nánasta samstarf við nemendur. Nú hefur nemendum skólans fækkað veru-
lega frá því sem mest var árið 2004 þegar fjöldinn náði um 740 nemendum. Í réttu hlutfalli við fækkun hefur 
mannahald í skólanum minnkað og tímum til stjórnunar fækkað. Stöðugildum á skrifstofu skólans hefur fækkað 
og jafnframt hafa starfshlutföll deildarstjóra lækkað í réttu hlutfalli við fækkun nemenda og kennsluskylda 
deildarstjóra aukist samfara því samkvæmt kjarasamningum. Skólaárið 2010-2011 fækkar deildarstjórum um 
einn og í stað þriggja deildarstóra árganga verða þeir tveir auk deildarstjóra námsvers – allir í hlutastarfi sem 
stjórnendur. 
  



 

Aukið samstarf við foreldra: 
Skólaráð 
Samkvæmt nýjum lögum um grunnskóla frá því í júlí 2008 var Skólaráð Garðaskóla stofnað í desember 2008.  
Ráðið tók við þeim hlutverkum sem kennararáð og foreldraráð gegndu áður samkvæmt eldri lögum. Um starf-
semi 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 skóla-
samfélags um skólahald. Skólaráð fjallar því um og tekur þátt í stefnumörkun skólans og mótun sérkenna hans í 
samræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald. 
 
Í skólaráði Garðaskóla sitja 9 fulltrúar samkvæmt lögum: 
Tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar kennara, tveir fulltrúar nemenda, forstöðumaður Garðalundar sem fulltrúi 
grenndarsamfélags Garðaskóla og fulltrúi annarra starfsmanna en kennara Garðaskóla. 
 
Starfsreglur Skólaráðs eru birtar opinberlega á heimasíðu skólans: gardaskoli.is 
 
Foreldrafélag - bekkjarfulltrúar 
Samkvæmt nýju grunnskólalögunum er skólastjóra skylt að hafa forgöngu um stofnun foreldrafélags og á skóla-
árinu 2009-2010 var Foreldrafélag Garðaskóla endurvakið eftir stuttan dvala, kosin stjórn og bekkjarfulltrúar 
kallaðir saman til skrafs og ráðagerða. Ný stjórn var síðan kosin vorið 2010. 
 
Úr hverri bekkjardeild eru valdir þrír fulltrúar foreldra til að gegna hlutverki bekkjarfulltrúa sem sjá um viðburði á 
vegum viðkomandi bekkjardeildar og eru tengiliðir við stjórn foreldrafélagsins og í sumum tilvikum einnig þátttak-
endur í heildarstarfi foreldra í Garðabæ á vegum svæðisráðs foreldra í bænum.  
 
Heimanám – Handbók, Mentor og verkefnabók  
Á skólaárinu 2009-2010 tóku kennarar og stjórnendur skólans ákvörðun um að hætta að gefa út „Handbók nem-
enda“ sem hefur verið við lýði á annan áratug í Garðaskóla en hefja skráningu heimanáms í Mentor og jafnframt 
að birta þar verkefnabók hverrar námsgreinar. Um þetta atriði eru skiptar skoðanir á meðal kennara en 
ákvörðunin var tekin vegna þeirra öru tæknibreytinga sem orðið hafa og möguleikar á rafrænum samskiptum 
mun greiðari og öruggari en áður. Þá spilaði einnig inn í að skólinn getur ekki að óbreyttu lengur staðið undir 
kostnaði við prentun á handbókinni sem afhent var nemendum öllum án endurgjalds. Margir sakna handbókar-
innar en nemendum er bent á að þeir geti keypt sér „Skólakompu“ og skráð þar heimanám og annað sem við-
kemur skólastarfinu. 
 
Í tenglum við þessar breytingar hafa innan skólasamfélagsins orðið allnokkrar umræður um fyrirkomulag, mark-
mið og framkvæmd heimanáms. Ljóst er að tími nemenda utan skóla hefur minnkað og stefna skólans er að 
heimanám íþyngi ekki nemendum og valdi óþarfa álagi og kvíða. Á hinn bóginn er óhætt að fullyrða að kennarar 
telja að hóflegt heimanám þjóni þeim tilgangi að nemendur undirbúi kennslustundir, vinni úr því sem þar fer 
fram, rifji upp og jafnframt gefi heimanám foreldrum tækifæri á þátttöku í námi barna sinna. Það blasir þó við að 
hinn gullni meðalvegur í þessum efnum er vandrataður og skólinn fær mjög misvísandi skoðanir frá foreldrum 
um heimanám – allt frá því að það eigi alls ekki að eiga sér stað til óska um aukningu á heimaverkefnum. 
 
Samstarf við nemendur – þátttaka í stjórnun skólans 
Í nemendasamfélaginu starfa nokkrir hópar nemenda sem gagna ábyrgðarstörfum auk þess sem tveir fulltrúar 
nemenda sitja í skólaráði Garðaskóla. ‚Á vegum Garðalundar, í samstarfi við Garðaskóla, starfar fjölmennur 
hópur sem kallast „félagsmálahópur“. Í samráði við starfsmenn Garðalundar og skólans sjá nemendur um skipu-
lagningu og framkvæmd á helstu viðburðum í félagslífinu auk skipulags á „Degi skólans“, árshátíð og árlegu 
samstarfsverkefni um söngleik Garðalundar og Garðaskóla. 
 
Fulltrúar úr þessum hópi hafa og tekið þátt í að funda með skólastjóra í svonefndum „rýnihóp nemenda“. Með 
breyttum lögum mun stjórn nemendafélags taka við hlutverki rýnihópsins. 
 
Á vegum námsráðgjafa skólans starfar hópur „nemendaráðgjafa“ sem m.a. hefur það hlutverk að taka á móti 
gestum, liðsinna nýliðum í 8.bekk og öðrum nýnemum 9. og 10.bekkjar. Einnig veita nemendaráðgjafar nem-



 

endum og nemendahópum, sem á þurfa að halda, hvatningu og stuðning til að aðlagast skólastarfinu og styrkja 
þá félagslega. Verkefni nemendaráðgjafanna eru mun fjölbreyttari og lesa má nánar um verkefni þeirra í skýrslu 
námsráðgjafa hér aftar í ársskýrslunni. 
 
Þá hafa stjórnendur skólans heimsótt alla 8. bekki , viðrað skólastarfið, svarað spurningum og tekið þátt í um-
ræðum. Einnig hefur skólastjóri á sama hátt heimsótt alla hópa í lífsleikni í 9. og 10.bekk – eins konar skólaþing. 
 
Í upphafi skólaárs fá nemendur 8.bekkjar „hópeflisdag“ þar sem þeir hitta alla lykilstarfsmenn skólans, skóla-
stjórnendur, námsráðgjafa, deildarstjóra, fulltrúa félagsmiðstöðvar, nemendaráðgjafa og skólahjúkrunarfræðing. 
Þar fer fram kynning á skólastarfinu auk fyrirspurna og umræðna. 
 
Agamál – Uppbyggingarstefnan – Uppeldi til ábyrgðar 
Frá árinu 2002 hefur skólinn tekið upp hugmyndir svonefndrar „Restitution“ í stefnumótun sinni um aga- og sam-
skiptamál og haft til hliðsjónar við framsetningu á skólareglum. Restitution hefur gengið undir heitinu 
„Uppbygging“ í Garðaskóla og fjölmargir leik- og grunnskólar hér á landi hafa á undanförnum árum tekið upp 
þessa stefnu og þá einnig undir yfirskriftinni „Uppeldi til ábyrgðar.“ 
 
Skólinn gefur árlega út bæklinginn „Samskipti og skólaandi“ þar sem „uppbyggingunni“ er lýst ásamt helstu 
skólareglum og þeim marklínum sem skólinn setur um hegðun og samskipti allra sem að Garðaskóla koma.   
Frá 2002 hafa tugir starfsmanna Garðaskóla sótt námskeið í Bandaríkjunum um nýtingu þessara aðferðarfræði 
auk þess sem Garðaskóli hefur á síðastliðnum átta árum haldið þrjú námskeið í fræðunum fyrir alla starfsmenn 
skólans undir stjórn og leiðsögn forsprakka stefnunnar frá Bandaríkjunum og Kanada.  
 
Nemendum hafa árlega verið kynntar aga- og samskiptareglur skólans formlega, bæði í umsjónartímum og í 
kennslustundum í lífsleikni. Allir nemendur og foreldrar þeirra fá bæklinginn í hendur í upphafi skólaárs.  Bækl-
ingurinn og efni hans er hluti af skólanámskrá Garðaskóla. 
 
Stoðkerfi skólans 
Í Garðaskóla er starfrækt öflugt stoðkerfi nemendum til handa. Skólinn hefur á stefnuskrá sinni að allir nem-
endur skólans (foreldrar) geti ef þurfa þykir sótt um sérstakan stuðning til langtíma eða skemmri tíma.   Stoðkerfi 
skólans er undir stjórn deildarstjóra námsvers auk þess sem námsráðgjafar koma að daglegum stuðningi við 
nemendur með ráðgjöf og liðsinni. Þá vinna deildarstjórar árganga með skipulagsmál og skólasóknarmál í nánu 
samstarfi við nánasta tengilið við hvern nemanda:  umsjónarkennarann. Síðar í þessari skýrslu má lesa greinar-
góða lýsingu á stoðkerfinu, starfi, deildarstjóra árganga, námsráðgjafa og um verkefni námsvers. 
 
Framundan 
Mörg verkefni eru framundan í starfi Garðaskóla: Gæða- og símenntunarmál. Eftir tiltekna stöðvun á þróunar-
starfi  í gæða- og símenntunarmálum hefur þráðurinn verið tekinn formlega upp að nýju. Matstæki verða endur-
skoðuð en þrátt fyrir hlé á formlegu starfi hafa að sjálfsögðu tiltekin innbyggð gæðamál verið virk:  fagstjórar 
gera árlega grein fyrir starfi sínu og leggja mat á það í skýrslu fagstjóra auk þess að setja fram umbótatillögur. 
Nemendur allir svara grunnspurningum í „Skólapúlsinum“ sem er sjálfsmatstæki sem Garðaskóli notar.  Þá var 
Garðaskóli á sl. vetri þátttakandi í landsverkefninu „Skólavogin“ sem verið er að þróa um þessar mundir.  Þar 
eru fundnar lykiltölur viðkomandi skóla og veittar upplýsingar um styrk- og veikleika. 
 
Þróunarverkefni: Skólinn mun á skólaárinu 2010-2011 hefja starfsemi nýrrar deildar ADHD nemenda sem styrkt 
er af Félags- og tryggingarmálaráðuneyti, en skólinn hlaut haustið 2010 myndarlegan styrk frá ráðuneytinu upp 
á kr. 2.430.000.-. 
 
 

Gjört í september 2010 
Ragnar Gíslason, skólastjóri Garðaskóla 



 

Þriðji kafli 

Starfslýsingar  

Hér á eftir fer stutt lýsing á skipulagi náms í Garðaskóla og síðan starfslýsingar sem veita eiga innsýn í 
framkvæmd skipulagsins sem nánar er útfært í skýrslum lykilstarfsmanna í 4. kafla ársskýrslunnar: 
 
Áfanga- og ferðakerfi 
Í 9. og 10. bekk Garðaskóla er hópakerfi sem byggist upp á áþekkan máta og áfangakerfi fjölbrautaskóla. 
Nemendur raðast í tilteknar námsgreinar eftir frammistöðu/námsgetu og hver nemandi fær eigin stunda-
skrá. Farið er í sömu námsþætti í öllum ,,ferðum,” (hæg-, mið- og hraðferðir) en námsgögn geta verið 
mismunandi og í hraðferðum er farið yfir talsvert meira námsefni en í hægferðum.  
 
Bráðgerir og afkastamiklir nemendur geta valið að fara enn hraðar yfir námsefni og þreytt lokapróf ís-
lensku, stærðfræði og ensku ári fyrr og sótt nám í svonefndum fjölbrautaáföngum (íslenska, stærðfræði, 
enska, náttúrufræði, textílmennt, bókfærsla og spænska). Nemendur þaðan fá námsstig sín metin í Fjöl-
brautaskólanum í Garðabæ og vitað er að fleiri fjölbrautaskólar hafa metið nám frá Garðaskóla til eininga.  
 
Seinfærir nemendur og nemendur með sértæka námsörðugleika fá sérkennslu skv. mati sem umsjónar-
kennarar, sérkennarar og skólasálfræðingar framkvæma (mat á námsstöðu og greiningar).  
 
Í skólanum er starfrækt námsver fyrir nemendur sem þurfa tímabundna aðstoð við nám vegna þess að 
þeir hafa misst úr námi af ýmsum ólíkum ástæðum, eða þurfa meiri tíma en hefðbundnar kennslustundir.  
 
Kennarar skólans eru ávallt  hvattir til að sinna einstaklingsbundnum þörfum nemenda eins vel og kostur 
er á og aðstæður leyfa hverju sinni. 
 
Umsjónarkennarar  
Mikil áhersla er lögð á að verkaskipting starfsmanna sé skýr en jafnframt lögð rækt við að samvinna sé sem 
mest og best. Til þess að forðast óþarfa skörun verka skulu hér talin upp helstu verksvið þeirra starfa sem 
getið er um í skipuritinu í 1. kafla ársskýrslunnar.  
 
Öll störf miða að því að Garðaskóli sinni hlutverki sínu sem grunnskóli, en samkvæmt lögum er hlutverk grunn-
skóla, í samvinnu við heimilin, að stuðla að “… alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóð-
félagi sem er í sífelldri þróun. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 
stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.” (Lög um gr.sk. 91/-
2008, 2.gr.). Nánari markmið eru skilgreind í lögum og reglugerðum og í Aðalnámskrá grunnskóla.  
 
Í Garðaskóla skiptum við verkum þannig að allir nemendur tilheyra tilteknum umsjónarkennara sem fylgist með 
og aðstoðar nemenda við að skipuleggja tíma sinn og er tengiliður við heimili hans.  
 
Umsjónarkennarar gegna veigamiklu hlutverki og eru helsti og fyrsti tengiliðir skólans við nemendur og forráða-
menn þeirra. Umsjónarkennarar vinna undir stjórn deildarstjóra hvers árgangs og eru boðaðir til reglulegs sam-
ráðs skv. fundaskipulagi skóladagatals og oftar ef þurfa þykir.  



 

Samkvæmt lögum um grunnskóla skal hver nemandi hafa umsjónarkennara. ”Umsjónarkennari fylgist náið með námi 
nemenda sinna og þroska, líðan og almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi, aðstoðar og ráðleggur þeim um 
persónuleg mál og stuðlar að því að efla sam-starf skóla og heimila. (Lög um gr.sk. 91/2008, 13.gr.)”  
 
Ætlast er til að umsjónarkennarar kynni sér gaumgæfilega þau gögn sem fyrir liggja um umsjónarnemendur sína, s.s. 
greiningarskýrslur (í vörslu deildarstjóra námsvers), kanni þörf á einstaklingsþjónustu s.s. sérkennslu eða þjónustu við 
afburðanemendur. Umsjónarkennurum ber að sækja um tilskilda þjónustu fyrir nemendur sína til skólastjóra/
deildarstjóra/ deildarstjóra námsvers. Þá þurfa umsjónarkennarar að kynna sér skólasókn nemenda á undangengnum 
árum, náms-árangur og félagslega stöðu.  
 
Umsjónarkennurum ber að fylgjast grannt með skólasókn nemenda og veita forráðamönnum reglulega upplýsingar. 
Langflestir foreldrar geta tekið á móti slíkum upplýsingum með tölvu-pósti.  
 
Umsjónarkennara ber að gera viðkomandi deildarstjóra aðvart þegar skólasókn fer niður fyrir ásættanleg mörk (Sjá 
reglur um meðferð skólasóknarmála í Skólalyklinum ,,Samskipti og skólaandi” bls. 15 – einnig á heimasíðu skólans: 
gardaskoli.is).  
 
Þá ber umsjónarkennurum að láta foreldra vita ef hegðun og ástundun er ábótavant. Árangursríkast er að boða til 
fundar með foreldrum og viðkomandi nemanda.  Áhersla er lögð á gott samband umsjónarkennara og foreldra.  
 
Umsjónarkennarar eiga að leita aðstoðar námsráðgjafa/deildarstjóra ef sérstök vandamál koma upp sem varða líðan 
nemenda s.s. einelti eða önnur samskiptamál.  
 
Umsjónarkennarar veita öðru starfsfólki/fagkennurum upplýsingar um þætti sem nauðsynlegt er að viðkomandi viti 
þegar unnið er með nemandanum (sjúkdómar, ofvirkni, lesblinda, líðan, sérstakar aðstæður, veikindi, dauðsföll 
o.s.frv.).  
 
Umsjónarkennarar hitta umsjónarnemendur sína í umsjónartíma sem settur er á stundaskrá hvers bekkjar og 
umsjónarkennara. Í umsjónartíma skal farið yfir skólasókn og tilkynningar gefnar út um þau mál sem efst eru á baugi í 
skólastarfinu og varða nemendur.  
 
Í Garðaskóla hafa umsjónarkennarar aðgang að Mentor (skráningarforriti) þar sem þeir finna einkunnir, 
dagbókarfærslur og upplýsingar um skólasókn nemenda. Foreldrar senda umsjónarkennurunum tilkynningar um öll 
forföll barna sinna í tölvupósti eða símleiðis.  
 
Umsjónarkennarar sjá um að upplýsingar um nemandann séu færðar inn í Mentorforritið. Ætlast er til að 
umsjónarkennarar fylgist daglega með dagbókarskrifum um umsjónarnemendur þeirra.  
 
Umsjónarkennarar sitja fundi fagaðila og nemendaverndarráðs þegar mál umsjónarnemenda þeirra eru formlega 
tekin fyrir ef þess er óskað. Þeir hitta foreldra og nemendur í viðtölum á fundum a.m.k. tvisvar á skólaári.  
 
Í drögum að aðalnámskrá grunnskóla sem gefin verður úr skólaárið 2010-2011 kemur eftirfarandi fram um hlutverk 
kennara:   
 
Hlutverk kennara 
”Meginhlutverk kennarans er kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með nemendum, að vekja og viðhalda áhuga þeirra 
á námi og veita þeim handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt. Þessu hlutverki má einnig lýsa sem forystuhlutverki; 
að vera leiðtogi í námi nemandans. Þetta felur í sér áherslu á að skapa nemendum frjóar námsaðstæður. 
 
Hver nemandi skal hafa umsjónarkennara. Umsjónarkennari tekur öðrum starfsmönnum fremur ábyrgð á námi 
nemenda sinna, þroska þeirra, líðan og velferð. Umsjónarkennari leggur sig fram um að kynnast nemendum sínum 
sem best, foreldrum þeirra og aðstæðum. Hann leiðbeinir þeim bæði í námi og um persónuleg mál. Umsjónarkennari 
vinnur náið með þeim kennurum sem kenna umsjónarnemendum hans, safnar saman upplýsingum og kemur þeim 
áleiðis innan skóla og til foreldra. Umsjónarkennari gegnir lykilhlutverki í farsælu samstarfi heimila og skóla og er 
megintengiliður milli skóla og heimila.” 
 



 

Fagstjórar 
Við Garðaskóla starfa fagstjórar í öllum námsgreinum/námssviðum. Fagstjórar, í samvinnu við viðkomandi 
fagkennara, sinna skipulagningu náms í viðkomandi námsgrein eða námssviði. Hlutverk fagstjóra er að móta stefnu 
um kennsluhætti og vinnubrögð í viðkomandi námsgrein, vinna með fagkennurum að gerð kennsluáætlana, 
skólanámskrár, vali á námsefni, yfirferð námsefnis, námsmati og stefnumótun. Fagstjórum er ætlað að skipuleggja 
nám í sinni námsgrein þannig að nemendur nái sem bestum árangri og að kennslan sé fjölbreytt og sniðin að 
einstaklingsþörfum nemenda.  
 

• Fagstjórar funda vikulega með fagkennurum í greininni.  
• Fagstjórar sitja einnig fundi með og hafa samráð við aðra fagstjóra og skólastjórnendur.  
• Fagstjórar samræma námsmat og einkunnagjöf og gera tillögur um fyrirkomulag prófa/námskannana.  
• Fagstjórar veita kennurum greinarinnar kennsluráðgjöf og leiðbeina nýliðum.  
• Fagstjórar, í samráði við fagkennara, gera tillögur til skólastjórnenda um símenntun sem hentar 

fasghópnum.   
• Fagstjórar annast innkaup á gögnum vegna greinarinnar og setja fram tillögur um kennslutæki og 

aðbúnað.  
• Fagstjórar sjá um upplýsingastreymi sem varðar viðkomandi námsgrein/námssvið: Tilkynningar til 

nemenda, foreldra, kennara og starfsmanna, efni á heimasíðu eða í fréttablað skólans.  
• Fagstjórar samræma fyrirgjöf prófa í samráði við fagkennarahópinn. Ætlast er til að yfirferð annarprófa sé 

samræmd undir stjórn viðkomandi fagstjóra.  
• Fagstjórar skila skýrslu um starf sitt á hverju vori. Skýrslan er birt í Ársskýrslu Garðaskóla sem er hluti af 

skólanámskrá. Í ársskýrslu eru birtar umbótatillögur fagstjóra/fagkennara.  
 
Hver námsgrein hefur aðstöðu/vinnustofu í skólahúsnæðinu.  

 
Fagstjórar 2009- 2010  

Bergljót Böðvarsdóttir,   bergljot@gardaskoli.is   danska  
Elena Einisdóttir,    elena@gardaskoli.is     stærðfræði  
Guðmundur Einarsson,   gudmundure@gardaskoli.is    lífsleikni  
Guðrún B. Einarsdótti,    gudrune@gardaskoli.is   textílmennt  
Halla Thorlacius,    halla@gardaskoli.is    enska  
Ingimar Ólafsson Waage,    ingimar@gardaskoli.is   myndmennt  
Kristján Rafn Heiðarsson,  kristjan@gardaskoli.is   heimilisfræði  
Magnús Teitsson,    magnus@gardaskoli.is   íþróttir  
Brynhildur Sigurðardóttir,   brynhildur@gardaskoli.is   sérkennsla  
Reynir Engilbertsson,    reynir@gardaskoli.is    samfélagsfræði  
Sigurrós Gunnarsdóttir,   sigurros@gardaskoli.is   íslenska  
Þorkell Jóhannsson,    thorkell@gardaskoli.is   náttúrufræði  

 

Fagkennarar  
• Fagkennarar vinna undir stjórn fagstjóra og sinna þeim verkum sem fylgja starfi innan greinar-innar/

námssviðsins.  
• Fagkennarar þurfa eftir sem áður að sinna ýmsum verkum sem tengjast umhirðu við nemandann:  
• Fagkennarar bera ábyrgð á eftirfylgni með því að nemendur sinni heimanámi. Þeir eiga einnig að fylgjast 

með ástundun þeirra í viðkomandi námsgrein.  
• Fagkennarar eiga að skrá fjarvistir nemenda í mentorforritið og hafa yfirsýn með skólasókn nemenda í 

viðkomandi námsgrein.  
• Fagkennarar eiga að skrá umsagnir og lýsingar á atvikum í dagbók nemanda í Mentor. Þá er þess vænst 

að fagkennarar skrái einnig jákvæðar umsagnir í Mentor.  
• Fagkennarar eiga eftir bestu getu að fylgjast með því að nemendur fylgist með skráningu heimanáms og 

skrái hjá sér og standi skil á því.  
• Fagkennarar eiga að fylgjast með ástandi námsbóka/námsgagna í höndum nemenda.  
• Fagkennarar eiga að sjá til þess að nemendur gangi vel um kennslustofur og námsgögn.  
• Fagkennarar eiga að hafa samráð við aðra fagkennara í greininni.  
• Fagkennarar eiga að hafa samráð við umsjónarkennara nemenda þegar þörf er á.  



 

Deildarstjórar Garðaskóla 2009 – 2010: 
  8. bekkur: Helga María Ólafsdóttir. helga@gardaskoli.is  
  9. bekkur: Rebekka Cordova. rebekka@gardaskoli.is  
10. bekkur: Ingibjörg Anna Arnarsdóttir ingibjorg@gardaskoli.is  

 
Í Garðaskóla starfa deildarstjórar, einn fyrir hvern árgang (8. - 10. bekk). Deildarstjórar vinna náið með umsjónar-
kennurum hvers árgangs auk kennara í faggreinum sem ekki eru umsjónarkennarar. Fundir umsjónarkennara með 
deildarstjórum eru a.m.k. einu sinni í mánuði skv. skóladagatali.  
 
Deildarstjórar árganga  
Deildarstjórar samhæfa störf kennara í árgangi, skipuleggja sameiginlega viðburði s.s. foreldrakynningar, skemmti-
kvöld árganga, vettvangsferðir, ferðalög og annað sem snertir nemendur árgangsins.  
 

• Deildarstjórar fylgjast með því að umsjónarkennarar færi skólasókn nemenda og fylgi eftir nemenda-
málum.  

• Deildarstjórar vinna með kennurum og aðstoða í alvarlegum/erfiðum nemendamálum.  
• Deildarstjórar sjá um röðun nemenda í bekki og gera tillögur um töflubreytingar.  
• Deildarstjórar sjá um upplýsingastreymi: Tilkynningar til nemenda, foreldra, kennara og starfsmanna, 

efni á heimasíðu, fréttablað skólans.  
• Deildarstjórar annast starfsmannaviðtöl við umsjónarkennara viðkomandi árgangs.  
• Deildarstjórar sitja reglulega samráðsfundi (1-2svar í viku) með öðrum deildarstjórum ásamt skóla-

stjóra og aðstoðarskólastjóra.  
• Deildarstjórar sitja nemendaverndarráðsfundi.  

 
Deildarstjóri námsvers  

• Deildarstjóri námsvers og verkefna er yfirmaður sérkennslumála í umboði skólastjóra.  
• Deildarstjóri námsvers annast skipulagningu sérkennslu, gerir tillögur um fyrirkomulag hennar og 

nýtingu sérkennslukvóta. 
• Er nánasti yfirmaður sérkennara, stuðnings- og meðferðarfulltrúa og fundar reglulega með þeim.  
• Mótar stefnu skólans í sérkennslumálum, hefur eftirlit með gerð sérkennslu– og einstaklingsáætlana, 

vali á námsefni í samráði við fag– og sérkennara, kennsluaðferðum og námsmati 
sérkennslunemenda.  

• Sér um að skipulagning og kennsla sé þannig að nemendur nái sem bestum árangri og að kennslan 
sé fjölbreytt og sniðin að þörfum nemenda.  

• Annast starfsmannviðtöl við sérkennara, meðferðarfulltrúa og stuðningsfulltrúa.  
• Situr reglulega fundi með öðrum deildarstjórum, aðstoðarskólastjóra og skólastjóra (1-2svar í viku).  
• Undirbýr og stýrir nemendaverndarráðsfundum ásamt því að vera tengiliður við ýmsar 

þjónustustofnanir utan skólans.  
• Tekur á móti ábendingum um stöðu nemenda og umsóknum um sérkennslu.  
• Hefur eftirlit með mati á stöðu nemenda, með því að skipuleggja fyrirlögn hópprófa í samvinnu við 

aðra fagstjóra og einstaklingsprófa í samvinnu við sérkennara.  
• Aðstoðar við að sækja um greiningar til hinna ýmsu sérfræðinga.  
• Hefur umsjón með sérkennslugögnum skólans og metur hvað sé nauðsynlegt að hafa til taks hverju 

sinni.  
• Gerir fjárhagsáætlun fyrir sérkennsluna í samráði við skólastjórnendur.  
• Aflar og miðlar upplýsingum til og frá þjónustustofnunum og sérfræðingum sem  tengjast sér-kennslu 

skólans.  
• Skipuleggur og situr fundi með viðkomandi aðilum fyrir hönd sérkennslunnar, einnig fundi með 

foreldrum, nemendum og starfsfólki sérkennslunnar.  
• Hefur umsjón með trúnaðargögnum um nemendur og öflun leyfa frá foreldrum um afhendingu þeirra.  
• Fylgist með nýjungum á sviði sérkennslunnar og miðlar þeim til starfsfólks.  

 

Deildarstjóri námsvers og verkefna Garðaskóla 2009- 2010: 
Brynhildur Sigurðardóttir, brynhildur@gardaskoli.is  



 

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri 
Samkvæmt lögum er skólastjóri forstöðumaður stofnunarinnar og ber ábyrgð á rekstri hennar í umboði sveitarstjórnar.  
Í nýjum um lögum um grunnskóla er starfslýsing skólstjóra á þennan veg: 
 
”Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum og veitir faglega forystu og 
ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri stuðlar að samstarfi allara aðila skólasamfélagsins.  
Skólastjóri boðar til kennarafunda svo oft sem ástæða þykir á starfstíma grunnskóla. Kennarafundi skulu sækja 
kennarar og aðrir sérfræingar skólans. Skólastjóri boðar til starfsmannafundar svo oft sem þurfa þykir. Skólastjóri 
gerir tillögur til sveitarstjórnar um fyrirkomulag stjórnunar í grunnskóla með tilliti til þarfa viðkomandi skóla.   
Skólastjóri ákveður verksvið annarra stjórnenda skólans og skal einn þeirra vera staðgengill 
skólastjóra”                       (í Garðaskóla: aðstoðarskólastjóri). .... 
 
Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri Garðaskóla – verkaskipting: 
Aðstoðarskólastjóri Garðaskóla er staðgengill skólastjóra. Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri Garðaskóla hafa með sér 
eftirfarandi verkaskiptingu sem hér fylgir á eftir.  

Skólaþróun  
Skólastefna  
Skólanámskrá  
Starfsáætlun 
Nemendaverndarráð  
Sértæk nemendamál  
Barnaverndarmál  
Lögreglumál  
Samvinna við nemendafélag  

Starfsmannastjórnun  
Skrifstofustjórnun  
Kennslukvótinn  
Gerð vinnuskýrslna  
Umsjón með tækjabúnaði  

Þarfagreining – forgangsröðun 
verkefna/innkaupa  
Fundir með stjórnendum annarra 
grunnskóla bæjarins.  
Samskipti við tölvuumsjónarmenn  
Seta í Skólaráði Garðaskóla 

Skólastjóri: Ragnar Gíslason - ragnar@gardaskoli.is  

Fréttabréf Garðaskóla  
Handbók starfsmanna  
Ritstjórn skólalykla  
Skólasafn  
Erlend nemendasamskipti  
Innkaup og aðföng  
Leyfisveitingar-nemendur  
Skólaskrifstofa- tengsl  

Námsráðgjafar  
Fjármálastjórnun  
Nemendafélag 
Samstarf við Fjölbrautaskólann í 
Garðabæ 
Samskipti við foreldrafélag – 
skólaráð  
Rekstrarmál - húsnæði  

Aðstoðarskólastjóri: Þröstur V. Guðmundsson – throstur@gardaskoli.is 

Skipulagning haust- og vor-prófa – 
samræmd próf  
Gerð yfirsetutöflu  
Námsgagnapantanir  
Tryggingamál  

Samskipti við launaskrifstofu  
Yfirumsjón með stundaskrárgerð  
Námsval nemenda  
Breytingar á stundatöflum nemenda  
Úthlutun launaflokka  

Sameiginleg verkefni skólastjóra og aðstoðarskólastjóra 
(Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra í forföllum hans. Skólastjóri yfirtekur verksvið aðstoðarskólastjóra í 
forföllum hans).  

Samskipti við alla starfsmenn  
Almennt samráð - upplýsingastreymi  
Samvinna við félagsmiðstöð  
Símenntun starfsmanna  

Undirbúningur funda með 
stjórnendum  
Skóladagatal  
Fundir með deildarstjórum  
Fundir með fagstjórum  
Mannaráðningar  



 

Skólaráð Garðaskóla  
Samkvæmt nýjum grunnskólalögum sem gildi tóku í júlí 2008 sl. ber skólastjóra grunnskóla að hafa forgöngu um 
stofnun skólaráðs sem tekur við þeim hlutverkum sem foreldraráð, 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.  
 

Í skólaráði Garðaskóla sátu skólaárið 2009-2010 níu fulltrúar samkvæmt lögum:  
Tveir fulltrúar foreldra sem skipaðir voru úr fráfarandi foreldraráði Garðaskóla:  
Elín Thorarensen og Friðrik Ingi Friðriksson  
Tveir fulltrúar kennara úr fráfarandi kennararáði Garðaskóla:  
Guðrún Björk Einarsdóttir og Reynir Engilbertsson   
Tveir fulltrúar nemenda úr nemendafélagi Garðaskóla.  
Vigdís Vígþórsdóttir og Kristjana Björk Brynjarsdóttir  
Forstöðumaður Garðalundar sem fulltrúi grenndarsamfélags Garðaskóla:  
Gunnar Richardson   
Fulltrúi annarra starfsmanna en kennara Garðaskóla: Ólafur Valgeir Guðjónsson 
Skólastjóri: Ragnar Gíslason   
Aðstoðarskólastjóri: Þröstur V. Guðmundsson,situr fundi skólaráðs og stýrir skólaráði í forföllum 
skólastjóra.  
Nýtt skólaráð verður skipað á haustdögum 2010.  

 
Fundargerðir og starfsreglur skólaráðs eru birtar á heimasíðu Garðaskóla; gardaskoli.is 
 

Námsráðgjöf  
Við Garðaskóla starfa tveir námsráðgjafar. Hlutverk þeirra er ásamt því að aðstoða nemendur við náms- og starfsval 
að veita nemendum ráðgjöf og vinna að samskiptamálum nemenda.  
 
Skrifstofa námsráðgjafa er opin nemendum dag hvern og þangað geta nemendur leitað með námsvanda, námstækni, 
félags- og tilfinningamál.  
 
• Námsráðgjafar vinna að lausn samskiptamála, eineltismála og aðstoða nemendur sem ná ekki að fóta sig í 

skólanum eða eiga við vanlíðan að stríða.  
 
• Námsráðgjafar vinna að greiningu á vanda nemenda og vísa nemendum á þá aðstoð sem þeir þarfnast. 

Ásamt því að taka á persónulegum vanda nemenda fræða þeir um námstækni, störf og atvinnulíf. Þá vinna 
námsráðgjafar að því að auka skilning nemenda á eigin stöðu og möguleikum í námi og starfi.  

 
• Námsráðgjafar sitja nemendaverndarráðsfundi og skrá þar fundargerðir. Þeir vinna náið með stjórnendum 

skólans.  
 
• Námsráðgjafar skipuleggja og stjórna starfi nemendaráðgjafa sem m.a. vinna að því að taka á móti nýnemum, 

kynna skólann og aðstoða nemendur sem standa höllum fæti félagslega.  
 
Aðstaða námsráðgjafa er í stofu 218 (önnur hæð aðalbyggingar).   
 

Námsráðgjafar Garðsskóla: Ásta Gunnarsdóttir: astag @gardaskoli.is Auður Sigurðardóttir audur@gardaskoli.is 
 



 

Nemendaverndarráð  
Í skólanum starfar samkvæmt heimild í lögum nemendaverndarráð sem er skólastjóra til ráðuneytis í nemendamálum.  
 

Í ráðinu sitja eftirtaldir fastir fulltrúar:  
Skólastjóri, deildarstjóri námsvers, námsráðgjafar, skólasálfræðingur, forstöðumaður Garðalundar, og skólahjúkrunar-
fræðingur.  
 
Á fundina mæta síðan umsjónarkennarar, deildarstjórar og fulltrúar félagsmálayfirvalda samkvæmt eðli mála hverju 
sinni. Deildarstjóri námsvers boðar til, stjórnar og leggur fram dagskrá funda nemendaverndarráðs sem haldnir eru 
vikulega á starfstíma skóla.  
 
Allir starfsmenn skólans geta vísað málum til nemendaverndarráðs í samráði við deildarstjóra námsvers.  
 
Sérkennarar 
Sérkennarar vinna undir stjórn deildarstjóra námsvers sem deilir út verkum og samhæfir störf sérkennara.   
Stundaskrá sérkennara getur verið mismunandi eftir verkefnum hverju sinni. Breytingar á stundaskrá eru ætíð gerðar 
í samráði við viðkomandi kennara og undir stjórn deildarstjóra námsvers.  
 
Sérkennarar sinna kennslu sem felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/eða 
kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum nemendum á sama aldri er boðið upp á (reglugerð um sérkennslu nr. 
389/1996 3.gr.). Kennslumagn skal ætíð vera hið sama samkvæmt vinnuskýrslu.  
 
Meðferðarfulltrúar  
Meðferðarfulltrúar vinna undir stjórn deildarstjóra námsvers. Starfsmenn með sérmenntun s.s. þroskaþjálfar, 
iðjuþjálfar, leikskólakennarar bera starfsheitið ,,meðferðafulltrúar". Þeir eru yfirleitt ráðnir til að annast tiltekna 
nemendur með sértæka fötlun eða hegðunareinkenni.  
 
Stuðningsfulltrúar  
Stuðningsfulltrúar vinna við að aðstoða nemendur í námi og öðru starfi í skólanum. Stuðn-ingsfulltrúar vinna undir 
verkstjórn deildarstjóra námsvers og geta bæði verið að sinna einstökum nemendum eða hópum nemenda. Í 
kennslustundum vinna stuðningsfulltrúar undir verkstjórn viðkomandi kennara.  
 
Þegar viðkomandi nemendur eru forfallaðir þá vinna stuðningsfulltrúar önnur störf skv. verkstjórn deildarstjóra 
námsvers eða skólastjóra/aðstoðarskólastjóra.  
 
Stuðningsfulltrúar aðstoða nemendur og sinna gangavörslu í frímínútum og í hádegishléi samkvæmt vaktatöflu.  
 
Umsjónarmaður  

• Umsjónarmaður Garðaskóla hefur yfirumsjón með viðhaldi, daglegum rekstri og þrifum á hús-næði 
skólans og hirðingu skólalóðar.  

• Umsjónarmaður er nánasti yfirmaður skólaliða og tengiliður við aðila sem sinna þrifum á skólanum, 
öryggisgæslu og viðhaldi.  

• Umsjónarmaður fundar reglulega með skólaliðum þar sem farið er yfir skipulag og tilhögun á þrifum og 
öryggisgæslu.  

• Umsjónarmaður skipuleggur daglega ræstingu og skipuleggur verkaskiptingu skólaliða og þeirra sem 
annast ræstingu. Ef ræstingu og þrifum þykir ábótavant eru starfsmenn beðnir um að gera 
umsjónarmanni viðvart.  

• Umsjónarmaður sér um að tækjabúnaður skólans sé í lagi, kemur til viðgerðar og fær ábendingar og 
óskir frá kennurum um lagfæringar.  

• Umsjónarmaður sér um innkaup á rekstrarvörum vegna ræstingar. Hann sér einnig um umhirðu 
nemendaskápa.  

• Umsjónarmaður sér um starfsviðtöl við skólaliða.  
 

Umsjónarmaður er Ólafur Valgeir Guðjónsson: olafurg@gardaskoli.is  



 

Skólaliðar  
Skólaliðar annast öryggisgæslu og þrif á skólahúsnæðinu og skólalóð. Þrif fara fram á skólatíma og eru unnin 
samkvæmt skipulagi sem umsjónarmaður setur upp í samráði við skólaliða.  
 
Skólaliðar annast ýmis önnur störf samkvæmt verkskipulagi, s.s. störf í mataraðstöðu nemenda, aðstoð í mötuneyti 
starfsmanna, aðstoð á skólasafni, aðstoð við viðhaldsverkefni, störf á skrifstofu og úthlutun á lásum fyrir 
nemendaskápa.  
 
Matráður  
Í kaffistofu starfsmanna starfar einn matráður. Aðstaða til matgerðar er erfið en reynt er að hafa framboð á mat eins 
og best er á kosið.  Starfsmenn þurfa ekki að greiða fyrir kaffi og te. Matráður í kaffistofu starfsmanna er Elzbieta 
Kowal.  
 
Starfsfólk í matsölu nemenda  
Stafsfólk mötuneytis nemenda starfar við fyrirtækið ”Heitt og kalt” sem rekur matsöluna. Sameiginleg ábyrgð á rekstri 
er í höndum fyrirtækisins og skólayfirvalda í Garðabæ sem gera með sér rekstrarsamning. Matsalan býður upp á 
heita máltíð í hádeginu og er hún að nokkru leyti elduð á staðnum. Matsalan selur þar að auki ávexti, drykki og fleira 
matarkyns á meðan nemendur eru í skólanum.  
 
Skólakort/matarkort nemenda  
Haustið 2006 fengu allir nemendur matarkort sem er eins konar debetkort sem hægt er að nota í mötuneyti skólans. 
Foreldrar/nemandi leggja inn á reikning með millifærslu í heimabanka og skólinn leggur inn á matarkort nemandans. 
Foreldrar fá reglulega sent yfirlit um stöðu á matar-reikningi og einnig yfirlit um hvað er keypt. Kortið er einnig hægt 
að nota við kaup á ljósritun á skólasafni. 
 
Starfsmenn á skrifstofu 
Á skrifstofu skólans fer fram fjölbreytt starfsemi: Almenn skrifstofustörf, skjalavarsla, símsvörun, afgreiðsla nemenda, 
þjónusta við fjölföldun á verkefnum kennara, bókhald, innkaup á rekstrarvörum, umbrot o.fl.  
 
Starfsmenn á skrifstofu taka á móti forfallatilkynningum og skipuleggja forfallakennslu í samræmi við starfsreglur 
skólans í samráði við stjórnendur. Skólaritari er Anna María Bjarnadóttir. Kristín H. Bernharðsdóttir skólaliði er 
starfsmaður á skrifstofu í hlutastarfi. 
 
Skólasafnkennari  
Á skólasafni starfar einn skólasafnkennari sem nýtur aðstoðar skólaliða. Skólasafnkennari ber ábyrgð á rekstri 
safnsins, gerir tillögur um innkaup og tekur á móti tillögum og óskum fagstjóra og kennara um innkaup á safnkosti.  
 
Reynt er að hafa skólasafnið opið nemendum eins og kostur er. Starfsmenn á skólasafni eru María Hrafnsdóttir 
skólasafnskennari og Svanhildur E. Guðmundsdóttir, skólaliði.  
 
Tölvuumsjónarmaður  
Í skólanum starfar tölvuumsjónarmaður í fullu starfi. Meginverksvið hans er að sjá um tölvukerfi skólans, netþjóna og 
útstöðvar ásamt fartölvum kennara. Frá árinu 2010 er viðkomandi starfsmaður tæknideildar Garðabæjar en 
starfslýsing gagnvart skólanum er þessi:  
 
Tölvuumsjónarmaður sér um að tölvukerfi skólans starfi, hefur eftirlit með tækjabúnaði, afritun og öryggisþáttum. 
Kennarar leita til tölvuumsjónarmanns ef bilanir verða á tölvum eða hugbúnaði. Tölvuumsjónarmaður annast viðhald 
sem kostur er en leitar aðstoðar þegar álag er mest og viðgerðir sérhæfar. Tölvuumsjónarmaður hefur umsjón með 
tölvuverum skólans og á skólasafni auk fartölvuvera.  
 
Tölvuumsjónamaður er Jónína G. Skaftadóttir:  jonina@gardaskoli.is. Sími 617 1517.  



 

Kennsluráðgjafi í tölvum  
Kennsluráðgjafi í tölvum starfar í fullu starfi við að móta stefnu og hafa frumkvæði um notkun tölva og tölvuforrita í 
námi og kennslu. Kennsluráðgjafinn leiðbeinir kennurum og nemendum um notkun á tölvum, kynnir nýjungar og 
kaupir inn tölvuforrit.  
 
Kennsluráðgjafi í tölvum er jafnframt ritstjóri heimasíðu Garðaskóla og uppfærir hana eftir bestu getu, en ætlast er til 
að fagstjórar, deildarstjórar og stjórnendur veiti ritstjóra heimasíðunnar sem bestar og nýjastar upplýsingar. 
Kennsluráðgjafi í tölvum er Guðrún Björg Egilsdóttir: gudrun@gardaskoli.is.  
 
Töflugerð  
Töflugerð í Garðaskóla er sérhæft verkefni. Ákveðnir kennarar skólans annast það starf í samráði við 
skólastjórnendur. Breytingar á töflum eru gerðar af töflugerðarmanni og deildarstjórum.  
Guðrún Björg Egilsdóttir er töflugerðamaður skólans.  
 
Foreldrafélag 
Nýtt og endurreist Foreldrafélag Garðaskóla hóf starfsemi haustið 2005.   Árlega er skipuð fimm manna stjórn og 
ætlast er til að umsjónarkennarar sjái um að þrír foreldrar í hverri bekkjardeild veljist til starfa í bekkjarráð 
(bekkjarfulltrúar) . Nánari upplýsingar um skipan stjórnar Foreldrafélagsins og starfshætti er að finna á heimasíðu 
skólans gardaskoli.is . 
 
Samkvæmt lögum (9.gr. grunnskólalaga) ber skólastjóra að sjá til þess að við skólann starfi foreldrafélag. Starfsemi 
Foreldrafélags Garðaskóla lá að mestu niðri skólaárið 2008-2009 en ný stjórn var kosin á aðalfundi í  september 
2009. Í lögunum frá 2008 féll niður ákvæði um foreldraráð en slíkt ráð hefur starfað á virkan hátt um árabil í 
Garðaskóla og í sumum tilvikum gegnt hlutverki stjórnar foreldrafélags.  
 
Nemendaráðgjafar  
Á vegum námsráðgjafa starfar hópur nemenda sem sérlegir nemendaráðgjafar sem gegna margvíslegum 
félagslegum hlutverkum, m.a. að kynna nýjum nemendur skólastarfið og taka þátt í hópastarfi með nemendum sem 
þurfa sértakan stuðning við aðlögun að skólanum. Þessir fulltrúar kynna jafnframt skólann út á við og taka á móti 
gestum. Nemendarágjafar hittu t.d. alla nemendur 8.bekkjar veturinn 2009-2010 og fjölluðu um einelti eftir að hafa 
sótt námskeið hjá samtökunum Regnbogabörn. Þá undirbúa nemendaráðgjafar kynningar- og skemmtikvöld vegna 
heimsóknar fulltrúa framhaldsskólanna til okkar. Nemendaráðgjafarnir vinna náið með nemendaráðgjöfum í 
systraskóla Garðaskóla í þessum málum:  Holtaskóla í Reykjanesbæ. 
 
Nemendafélag 
Með skólastjóra hefur á undanförnum árum starfað hópur nemenda sem kallast „rýnihópur nemenda“ eða 
nemendaráð. Starfsemi slíks ráðs er nú ekki lengur lögbundið en skólaárið 2010-2011 verður starfseminni haldið 
áfram samkvæmt ákvæðum 10. greinar nýrra grunnskólalaga þar sem áskilið er að við grunnskóla starfi 
nemendafélag sem m.a. velur fulltrúa sína í skólaráð. Ráðgert er að fulltrúar í þessu nýja nemendaráði 
(nemendafélagi) komi m.a. úr röðum félagsmálahóps nemenda.  
 
Félagsmál nemenda 
Í félagsmálahópi sitja nemendur og starfa þeir undir stjórn starfsmanna Garðalundar. Hópurinn skipuleggur félagsstarf 
í skólanum og starfar að ýmsum málefnum nemenda í samstarfi við starfsfólk, t.d. námsráðgjafa.   Nánar má lesa um 
félagsmál nemenda í skýrslu um félagsmál í þessari skýrslu. 
 
Stoðþjónusta – samstarfsaðilar: 
Skólanefnd grunnskóla er pólitískt kjörin nefnd og kemur að stefnumótun og ákvörðunartöku í málefnum allra 
grunnskólanna í bænum. Nefndin hittist reglulega á starfstíma skólans.  
 
Fræðslu- og menningarsvið - Skóladeild Garðabæjar  
Skóladeild Fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar annast umsýslu ýmissa málefna grunnskólanna. Oddný J. 
Eyjólfsdóttir er deildastjóri skóladeildar. Skrifstofan er í Ráðhúsi Garðabæjar við Garðatorg.  Skóladeildin heyrir undir 
Fræðslu- og menningarsvið, forstöðumaður er Margrét Björk Svavarsdóttir.  



 

Skólasálfræðingur  
Við Garðaskóla starfar skólasálfræðingur í samtals 75 % starfi. Hann heitir Brynjólfur G. Brynjólfsson. 
Skólasálfræðingur hefur fast aðsetur á Skólaskrifstofu Garðabæjar en aðstaða til viðtala við skólasálfræðing er í 
skólanum. 
 
Hjúkrunarfræðingur – skólalæknir  
Við skólann starfar skólahjúkrunarfræðingur. Ása Sjöfn Lórensdóttir í 65% starfi við Garðaskóla. Viðvera hjúkrunar-
fræðings er að jafnaði frá kl. 8.10-13.30 á starfstíma skóla. Skólalæknir er Ásmundur Jónasson.  
 
Félagsmiðstöðin Garðalundur  
Garðaskóli og félagsmiðstöðin Garðalundur samnýta húsnæði og starfsemi Garðalundar er virk á starfstíma skóla. 
Starfsmenn Garðalundar vinna því í raun að félagsstarfi nemenda skólans, en gjarnan eru kennarar skólans jafnframt 
hlutastarfsmenn félagsmiðstöðvarinnar. 
  
Starfsmaður félagsmiðstöðvar, Brynhildur Þórðardóttir, vinnur með hópi nemenda sem valið hefur félagsmál sem 
valgrein. Þessi hópur vinnur sem eins konar stjórn nemendafélagsins og skipuleggur helstu viðburði og vinnur að 
undirbúningi og framkvæmd.  
 
Þá starfrækir Garðalundur klúbba, er með opið hús og félagsmálahópur nemenda skipuleggur ýmsa stærri viðburði, 
árshátíð nemenda, ,,Dag skólans” í samvinnu við skólamenn, tekur þátt í opnum dögum, ,,Gagni og gamni” og í 
stórum verkefnum Samfés (Samtaka félagsmiðstöðva).  
 
Að öðru leyti er vísað í viðamikla heimasíðu félagsmiðstöðvarinnar: gardalundur.is. Forstöðumaður Garðalundar er 
Gunnar Richardson:  gunnarrich@gardabaer.is.  
 
Félagsmálayfirvöld (barnaverndarnefnd)  
Starfsmenn félagsmálaskrifstofu Garðabæjar taka á móti tilvísunum um misfellur nemenda í námi og einkalífi. Starfs-
menn vinna með skóla að lausn mála og vísa málum til barnaverndarnefndar þegar nauðsyn þykir til.    Öllum starfs-
mönnum Garðaskóla hefur verið  ráðlagt að kynna sér ”Lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992.”  
 
Lögregla  
Náið samstarf er á milli stjórnenda skólans og félagsmiðstöðvarinnar og lögreglunnar í Garðabæ (Starfsmenn Lög-
reglu Hafnarfjarðar).  
 
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ  
Í gildi er samkomulag um samvinnu á milli skólanna um að FG viðurkenni til eininga nám þeirra nemenda sem ljúka 
fjölbrautaáföngum í Garðaskóla.  
 



 

Fjórði kafli  

Ársskýrsla deildarstjóra  
í 8. - 10. bekk 

Skýrslur deilda- og fagstjóra 

Starfssvið deildarstjóra árganga 
Deildarstjórar árganga voru þrír á skólaárinu. Starf deildarstjóra er margþætt en þeir koma að mikilvægum 
þáttum í skipulagningu á skólastarfinu í nánu samráði við skólastjórnendur. Deildarstjórar setja fram tillögur um 
röðun nemenda í bekkjardeildir og hafa umsjón með töflubreytingum í samráði við kerfisstjóra stundaskrár. Þeir 
sitja einnig skilafundi vegna þeirra nemenda sem koma í 8. bekk. Deildarstjórar styðja við starf umsjónarkennara 
og sitja reglulega með þeim fundi þar sem starfið er skipulagt og samræmt. Deildarstjórar fylgjast með 
skólasókn og ástundun nemenda og gera aðgerðaráætlanir þegar þörf er á vegna slakrar skólasóknar og eða 
agabrota. Þeir stjórna einnig samráðsfundum með forráðamönnum nemenda þegar ástæða er til. Deildarstjórar 
taka á agabrotum og eineltismálum í samvinnu við skólastjórnendur, kennara, forráðamenn, námsráðgjafa og 
aðra fagaðila skólans. Auk kennara- og starfsmannafunda sem deildarstjórar undirbúa með skólastjórnendum, 
funda þeir reglulega með stjórnendum skólans og námsráðgjöfum. Þeir sitja einnig samstarfsfundi með öðrum 
sérfræðiaðilum skólans á lögbundnum nemendaverndarráðsfundum. Í samráði við skólastjórnendur sjá 
deildarstjórar árganga sjá um að undirbúa skólasetningu og skólaslit. Deildarstjórar koma að undirbúningi og 
skipulagningu sérdeilda í 9. og 10. bekk ásamt deildarstjóra sérkennslu og verkefna (sjá skýrslu deildarstjóra 
sérkennslu). Deildarstjórar árganga eru prófstjórar á formlegum prófdögum og taka þátt í skipulagningu 
uppbrotsdaga og óhefðbundiðs skólastarfs í samvinnu með umsjónarkennurum, fagstjórum og 
skólastjórnendum. 
 
Deildarstjórar hafa sótt námskeið í Uppbyggingarstefnunni reglulega og hefur það verið hluti af árlegri 
endurmenntun þeirra auk annarrar endurmenntunar. Uppbyggingarstefnan er höfð að leiðarljósi í skólastarfi 
Garðaskóla  



 

Mikið og fjölbreytt starf fer fram í Garðaskóla. Helstu viðburðir skólans sem og annað sem tengist skólastarfinu 
er skráð í eftirfarandi töflu þó listinn sé ekki tæmandi. Dagatalinu er skipt eftir önnum. 

Viðburðadagatal  
á haustönn og vorönn 

  17.– 21. ágúst • Skipulagsdagar kennara 
• Námskeið fyrir kennara – Verndarar barna 
•  

Vika 1 

  

23.- 28. ágúst • Kynningarfundur fyrir forráðamenn 8. bekk - 23.ágúst. 
• Kynningardagur fyrir 8. bekk á skólastarfi Garðaskóla 

25. ágúst 

Vika 2 31. ágúst - 4. september • Foreldrafundir 3. september 

Vika 3 7. - 11. september   

Vika 4 14. - 18. september • Samræmd próf 14. - 16. september 

Vika 5 21. - 24. september • Skipulagsdagur 25. september 
• Fermingarferðarlag 8. bekkja 24. - 25. september 
• Aðalfundur foreldrafélags Garðaskóla 
 

Vika 6 28. september – 2. október • Fermingarferðalag 8.bekkja 1. - 2. október 

Vika 7 5. – 9. október • Ferð nemenda og kennara til Þýskalands, Frakklands 
og Finnlands vegna Comeníusarsamstarfs 

Vika 8 12. - 16. október • Foreldraviðtöl frá 5. - 22. október 

Vika 9 19. – 22. október • Skipulagsdagur 23. október 

Vika 10 26. - 30. október • Fræðslufundir - Blátt áfram hjá 8. bekk 

Vika 11 2. – 6. nóvember • Fræðslufundir - Tölum saman 9. bekkur 

Vika 12 9. – 13. nóvember • Dagskrá á degi skólans 11. nóvember 

Vika 13 16. – 20. nóvember • Dagskrá á degi íslenskrar tungu 16. nóvember 
• Nemendaráðgjafar heimóttu Holtaskóla 

Vika 14 23. – 27. nóvember   

Vika 15 30. nóvember – 4. desem-
ber 

• Próf og kennsla 30. nóvember - 3. desember 
• Skólinn færður í jólabúning 
• Nemendafélag Garðaskóla, Garðalundur og Garðaskóli 

buðu 10. bekk í jólakvöldmat 4. desember 

Vika 16. 7. – 11. desember • Könnun gegn einelti lögð fyrir nemendur 

Vika 17. 15. – 18. desember • Jólaskemmtun 18. desember 
• Listasöguhópar fara á Listasafn Íslands 
• Bókakynning og upplestur á skólasafni 
 

  19. desember – 5. janúar Jólafrí 

Haustönn 2009 



 

Vika 1 4. – 8. janúar • Jafningjafræðsla um einelti 
• Afhending einkunna 

Vika 2 11. – 15. janúar • Heimsókn frá nemendaráðgjöfum í Holtaskóla 
• Nemenda- og foreldraviðtöl 12. janúar 

Vika 3 18. – 22. janúar • Nemendur í 10. bekk tóku áhugasviðskönnun 

Vika 4 25. – 29. janúar • Nemendur úr fatahönnun fóru á Kjarvalsstaði 

Vika 5 1. – 5. febrúar   

Vika 6 8.- 12. febrúar • Skemmtikvöld og kynning á námsframboði framhaldsskólanna 
fyrir nemendur og forráðmenn í 10. bekk 

Vika 7 15. – 19. febrúar Vetrarfrí 

Vika 8 22. – 26. febrúar   

  

Vika 9 

1. – 5. mars • Heimsókn kennara frá Hjallaskóla í Kópavogi 
• Skíðaferð 8. bekkjar 1.- 3. mars í Bláfjöll 
• Heimsókn nema úr HÍ í heimspekival 

Vika 10 8. – 12. mars • Skíðaferð 9. bekkjar 10.-14. mars til Akureyrar 

Vika 11 15. – 19. mars • Fræðslufundir -Tölum saman fyrir 8. bekk 16. mars 
• Opið hús vegna kynningar á Garðaskóla 
• Heimsókn kennara í FG 

Vika 12 22. – 26. mars • Fundur fyrir forráðamenn vegna innritunar í framhaldsskóla. 
• 10. bekkur heimsótti FG 

Vika 13 29. mars – 5. apríl Páskaleyfi 

Vika 14 6. – 9. apríl • Skólaheimsóknir nemenda úr Hofstaðaskóla 

Vika 15 12. – 16. apríl • Skólaheimsóknir nemenda úr Flataskóla. 
• Árshátíð nemendafélags Garðaskóla 13. apríl 

Vika 16 19. - 23. apríl • Skólaheimsóknir nemenda úr Sjálandsskóla 
• Náttúrufræðihópar fóru á vísindasýningu í Norræna húsinu 

Vika 17 26. – 30. apríl • Listadagar 26.- 28. apríl 
• Nemendur sýna leikritið Dirty dancing 

Vika 18 3. – 7. maí   

Vika 19 10. – 14. maí   

Vika 20 17. – 21. maí • Nemendur frá Garðaskóla tóku þátt í gróðursetningu í sam-
starfsverkefninu - Green Wave 

Vika 21 24. – 28. maí • Vorpróf 

Vika 22 31. maí – 4. júní • Vorferðalag í 10. bekk 
• Starfskynning í 10. bekk 
• Þemadagar í 8. og 9. bekk – Gróðursetning 

Vika 23 7. – 11. júní • Skyndihjálparnámskeið fyrir 10. bekk 
• Íþróttakeppni í 8. bekk og útivist í 9. bekk 
• Vorhátíð nemenda og bóka/skápaskil 
• Skólaslit 10. júní – Hátíðardagskrá með nemendum og for-

ráðamönnum í 10. bekk 
Vika 24 14. – 18. júní • Skipulagsdagar kennara 

Vorönn 2010 



 

Skólastarf í Garðaskóla er vananlega í föstum skorðum samanber kennsluáætlanir nemenda í upphafi hverrar 
annar. Engu að síður hefur skólinn svigrúm til að sinna annars konar náms- og skólastarfi sem er ekki síður 
mikilvægt. 
 
Ferðalög og óhefðbundið skólastarf 
Í Aðalnámskrá grunnskóla er gert ráð fyrir námsferðum og ferðalögum í skólastarfi. Í vetur var farið í stuttar 
námsferðir í einstaka námsgreinum.  
 
Þrátt fyrir að fræðslu- og félagslegt gildi námsferða sé óumdeilt auk skemmtanagildisins hafa stærri ferðir á 
vegum skólans lagst niður á undanförnum árum. Í núverandi efnahagsástandi skortir fjárhagslegt svigrúm til að 
sinna betur þessum þætti sem er annars mikilvægur burðarliður í farsælu og vönduðu skólastarfi. 
 
Gagn og gaman dagar sem hefð er fyrir á haustönn féllu niður í ár þar sem ekki fékkst fjárstyrkur til verksins 
eins og undanfarin ár. Helstu uppbrotsdagar voru því á vorönn á skólaárinu.   
 
Á síðasta skólaári var tekin ákvörðun um þátttöku í Listadögum Garðabæjar sem fram fóru í lok aprílmánaðar 
2010. Deildarstjórar og list- og verkgreinakennarar tóku að sér það verkefni að smíða utan um uppbrotsdagana 
umgjörð þar sem þemað var ,,Leikur og gaman”- að leika sér. Nemendur og starfsmenn tóku þátt í 
margvíslegum verkefnum á Listadögum og var afraksturinn var sýndur á nemenda- og foreldrasýningu. Eftir 
stendur m.a. glæsilegt graffitíverk sem er á stórum vegg í nýbyggingu skólahúsnæðis.   
 
Þemadagarnir ,,Minn Erró” voru í lok skólaárs. Þeir voru voru skipulagðir fyrir 9. bekk í annað sinn með 
svipuðum hætti og á síðasta skólarári. Lauk þemadögum með sýningu á verkum nemenda í gryfju skólans.  
 
Í 8. bekk fóru fram stöðvaleikir á sama tíma svo og íþróttakeppni sem umsjónarkennarar skipulögðu í samráði 
við deildarstjóra. Einnig tóku nemendur í árgangnum þátt í að gróðursetja plöntur á vegum Garðabæjar.  
 
Nemendur í 10. bekk fóru flestir að fengnu leyfi í vorferðalag sem boðið var uppá á vegum 
félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar en þeir sem ekki fóru lögðu sitt af mörkum til þemadaganna. 
 
Skyndihjálparnámskeið á vegum Garðarbæjardeildar Rauða krossins var haldið fyrir nemendur í 10. bekk í lok 
skólaárs. Slíkt námskeið hefur fest sig í sessi síðustu ár. 
 
Vel tókst til á uppbrots- og þemadögum og var almenn ánægja meðal nemenda og starfsmanna.  
 
Áfram er stefnt að óhefðbundnum skóladögum í lok næsta skólaárs en vert er að taka fram að í aðalnámskrá 
grunnskóla er lögð áhersla á mikilvægi kennslufræðilegrar fjölbreytni í vinnubrögðum skólastarfs. Þemadagar 
uppfylla þessi ákvæði en á slíkum dögum er lögð áhersla á að nemendur kanni viðfangsefni markvisst út frá 
sem flestum sjónarhornum um leið og þeir þjálfast í lýðræðislegum vinnubrögðum. 

Skólastarf og vinnuumhverfi nemenda 



 

Ástundun nemenda og vinnuferlar 
Meiri hluti nemenda í Garðaskóla mætir vel í skólann og sækir kennslustundir stundvíslega eins og lög gera ráð 
fyrir.  Þar sem stundvísi og góð skólasókn er lykill að góðum námsárangri er lögð áhersla á að nemendur stundi 
nám sitt af festu og sæki skóla sinn vel. Í þeim tilvikum þar sem góðar fyrirætlanir í þeim efnum hafa farið úr 
skorðum er unnið eftir ákveðnum vinnuferlum.  
 
Umsjónarkennarar senda forráðmönnum vikulegt yfirlit ástundunar og hegðunar í gegnum Mentor. Nemendur 
sem ítrekað koma of seint eða mæta ekki í kennslustundir án þess að á séu viðeigandi skýringar eiga von á 
tiltali hjá umsjónarkennara og eða deildarstjóra. Verði skólasókn óásættanleg fá nemendur og forráðmenn 
aðvörun og nemanda er gefinn kostur á því að taka sig á. Lækki skólasóknareinkunn áfram eru nemendur og 
foreldrar boðaðir á samráðsfundi og leitað enn frekari leiða til úrbóta. sbr. reglugerð grunnskólalaga nr. 66/1995 
gr. 9 og 41 og gr. 6. þeim tilvikum þar sem aðgerðaráætlanir bera ekki árangur eru mál tilkynnt félagsmála-
yfirvöldum sem vinna með nemendum og forráðmönnum þeirra ásamt skólanum að því að betri árangur náist. 

 
Samstarf við sérfræðiaðila 
Deildarstjórar eru í samstarfi við marga sérfræðiaðila innan og utan Garðaskóla. Helst ber að nefna samstarf við 
þá aðila sem taldir eru upp hér fyrir neðan. 
 
Samstarf  við skólahjúkrunarfræðing fer m.a. fram á samráðsfundum nemendaverndarráðs og er eins og áður 
mikilvægur þáttur í góðri líðan nemenda.  
 
Skólasálfræðingur situr nemendaverndarráðsfundi eins og aðrir sérfræðiaðilar. Hann er fyrst og fremst grein-
ingaraðili nemenda en bendir einnig á úrræði fyrir þá sem þurfa viðtalsmeðferðir. Deildarstjórar og aðrir starf-
menn eru honum innan handar í sambandi við upplýsingagjöf um nemendur. 
 
Undanfarin ár hafa deildarstjórar verið í miklu og góðu samstarfi við unglingaráðgjafa Garðabæjar og félags-
málayfirvöld. Unglingaráðgjafi kemur reglulega á samráðsfundi nemendaverndarráðs og hefur unnið með ein-
staklinga og/eða hópa innan skólans þegar óskað hefur verið eftir. Gott samstarf við unglingaráðgjafa er mikil-
vægt og hluti af því að styrkja og bæta líðan nemenda þegar þörf er á. 
 
Deildarstjórar vinna mikið og náið með námsráðgjöfum að ýmsum málum sem varða líðan nemenda og skóla-
vist. Gott samstarf deildarstjóra og námsráðgjafa er afar mikilvægur þáttur í meðferð og úrlausn nemendamála. 

 

 

 
 

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

Garðabæ, júní 2010 
 
 

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

Deildarstjóri 10. bekkjar, Ingibjörg Anna Arnarsdóttir 



 

Ársskýrsla  
deildarstjóra námsvers og verkefna 

Starfsfólk 
Auður Edda Geirsdóttir (íslenska, umsjónarkennsla og nýbúakennsla), Brynhildur Sigurðardóttir (íslenska og 
nýbúakennsla), Guðmunda Ó. Jónsdóttir (stuðningur), Guðný Þóra Friðriksdóttir (íslenska og stærðfræði í 8. bekk, 
lestrarkennsla og lestrargreiningar), Guðrún M. Sólonsdóttir (umsjónarkennsla, enska og stærðfræði), Emine Gashi 
(íþróttir), Harpa Rós Gísladóttir (danska), Jóhann Örn Héðinsson (smíði), Kristinn Sigurbergsson (stærðfræði), Kristín H. 
Bernharðsdóttir (stuðningur), Kristján Rafn Heiðarsson (heimilisfræði), Ólafur Ágúst Gíslason (íþróttir), Ólafur Jónas 
Sigurðsson (stærðfræði), Sturla Þorsteinsson (íslenska og nýbúakennsla), Vigdís Björk Agnarsdóttir (umsjónarkennsla, 
atferlismótun), Þórunn Brandsdóttir (stuðningur). 
 
Fundir  
Starfsfólk sérkennslu situr ýmiss konar upplýsinga- og samráðsfundi allt skólaárið. Deildarstjóri fundar vikulega með 
stuðningsfulltrúum. Sérkennarar og þroskaþjálfar hittast á fagfundi einu sinni í mánuði auk þess að sitja vikulega fundi í 
öðrum fagdeildum. Tilgangur fundanna er að miðla upplýsingum til starfsmanna um starf innan deildarinnar og í skólanum 
almennt. Á fundunum bera kennarar og þroskaþjálfar saman bækur sínar, skiptast á skoðunum og taka fyrir þau mál sem 
þörf er á hverju sinni. Starfsfólk sérkennslu situr skilafundi með nemendum og foreldrum og hittir kennara barnaskólanna 
og fjölbrautaskólans til að miðla upplýsingum um nemendur milli skólastiga. 
 
Símenntu 
Starfsfólk deildarinnar er mjög áhugasamt um að sækja námskeið sem nýtast þeim í starfi og auka faglega þekkingu innan 
deildarinnar. Íslenskukennarar deildarinnar sóttu námskeið hjá Huldu Karen Daníelsdóttur sem skóladeild Garðabæjar stóð 
fyrir. Guðmunda sótti námskeið um Asberger og aðrar raskanir á einhverfurófinu hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 
Vigdís Björk sótti námskeið um notkun CAT-kassans hjá sömu stofnun. Guðný Þóra tók námskeið um notkun 
greiningartækjanna Logos og GRP14. Auður Edda stundaði framhaldsnám í sérkennslufræðum við Menntavísindasvið HÍ. 
Brynhildur tók námskeið um notkun greiningartækisins Talnalykils og einnig sótti hún vorráðstefnu BUGL og ráðstefnu um 
læsi sem samtök móðurmálskennara stóð fyrir haustið 2009. Auk þessara dæma mættu kennarar og þroskaþjálfar á ýmsa 
fyrirlestra og fundi með fagfélögum og ráðgjöfum. 
 
Vinnuaðstaða 
Eins og undanfarin ár er starfsemi sérkennslunnar að mestu leyti staðsett á 2. hæð í norðurenda aðalbyggingar skólans. 
Þar eru fimm kennslustofur og tvö skrifstofurými. Kennarar hafa ýmist aðstöðu á skrifstofu eða í kennslustofu. Þetta er rúm 
og góð aðstaða en hún mætti vera búin betri húsgögnum því kennslustofurnar eru búnar samansafni af gömlum 
húsgögnum. 
 
Sérkennslan fer fram um allan skóla. Stærðfræðikennarar hafa verið sérlega duglegir að skipuleggja sérkennsluna inn í sitt 
kennslurými og er það til fyrirmyndar. 
 
Starfsvið sérkennslunnar 
Í vetur komu sérkennarar sér saman um eftirfarandi skilgreiningu á þjónustu deildarinnar: Stuðningur við nám fer fram 
innan bekkjar eða utan. Þá er stuðst við sömu markmið og að mestu leyti sama námsefni og bekkurinn notar. Námsmat er 
samkvæmt áætlunum árgangsins. Sérkennsla fer fram innan bekkjar eða utan. Í sérkennslu eru námsmarkmið 
einstaklingsmiðuð og frábrugðin markmiðum bekkjarins. Þessu fylgja sérpróf og sérmerktar einkunnir og það hefur áhrif á 
framvindu náms hjá nemandanum, bæði þegar hann flyst milli árganga í Garðaskóla og þegar í framhaldsskólann er komið. 
Sérdeildin veitir aðallega þjónustu í ensku, íslensku og stærðfræði. Auk þess kemur hún að verkefnum tengdum hegðun og 
líðan nemenda. 
 
Námsver 
Kjarnastarfsemi sérkennslu Garðaskóla fer fram í námsverinu. Þar fengu nemendur í 9. og 10. bekk stuðning við nám í 
ensku, íslensku og stærðfræði. Í einstöku tilvikum í vetur var þar einnig hægt að fá aðstoð við heimanám í fleiri greinum. 
Allir nemendur skólans geta sótt um stuðning í námsverinu og algengast er að nemendur sæki um tíma að eigin 
frumkvæði. Nemendur og foreldrar lýsa almennt mikilli ánægju með þjónustuna sem er sveigjanleg og oftast tímabundin. 
Námsverstímar koma til viðbótar öðrum tímum í stundaskrá nemandans og þetta er megin ástæðan fyrir því að þessir tímar 
standa 8. bekkingum ekki til boða. Í 8. bekk er stundaskrá nemenda samfelld og eyðulaus frá 8.10 – 14.40 og því erfitt að 
bæta aukatímum á nemendur. 



 

Stuðningur og sérkennsla í 8. bekk 
Í 8. bekk var stuðningur við nám og sérkennsla nemenda í ensku, íslensku og stærðfræði skipulagt inn í viðkomandi 
fagtíma. Skipulag var með ýmsu móti, stundum kom sérkennari inn í bekkinn og í öðrum tilvikum voru litlir hópar skipulagðir 
og teknir út úr vissum kennslustundum til að fá stuðning og/eða sérkennslu. 
 
Sérdeildir 
Í vetur voru starfræktar fjórar sérdeildir við skólann. 
 
Í 8. bekk var einn nemandi í sérdeild fyrir einhverfa. Vigdís Björk þroskaþjálfi hafði umsjón með þessari deild og skipulagði 
námskrá og verkefni nemandans. Með henni störfuðu sérkennarar og stuðningsfulltrúar. Nemandinn sótti verklegar greinar 
í almenna hópa og gaf það mjög góða raun. Fleiri nemendur við skólann eru með raskanir á einhverfurófinu en ná að starfa 
að mestu leyti  í almennum hópum. Þessir nemendur fá stuðning og sérþjálfun hjá sérfræðingum í einhverfudeildinni 
 
Í 10. bekk eru starfræktar tvær sérdeildir, önnur fyrir nemendur með félagslegan og tilfinningalegan vanda og hin fyrir 
nemendur með námslegan vanda. Nemendur í þessum deildum og foreldrar þeirra voru almennt ánægðir með þetta 
námsumhverfi. Vandi þessara nemenda er slíkur að undir öllum kringumstæðum þurfa þeir mikinn stuðning og 
sveigjanleika og það hefur gefist vel að halda utan um þá þjónustu í þessum fámennu deildum. 
 
Í 9.-10. bekk var starfrækt deild fyrir enskumælandi nemendur. Þetta verkefni var unnið með styrk frá Verslunarráði og var 
lokahnykkurinn í tilraun til að hafa deild fyrir erlenda nemendur innan Garðaskóla. 

 
Íslenska fyrir nýbúa og íslendinga sem hafa búið lengi erlendis 
Í Garðaskóla voru í vetur tíu nemendur sem þurftu sérstaka íslenskukennslu vegna þess að þeir hafa annað móðurmál (sex 
nemendur) eða hafa búið lengi í öðru málumhverfi (fjórir nemendur). Við veittum þessum nemendum sérstakt svigrúm til að 
fá íslenskukennslu og –stuðning í námsverinu. Það er þörf á því að þróa áfram leiðir til að styðja við þessa nemendur í 
öllum faggreinum því það er mikið átak fyrir þá að læra fræðilega málið sem nám á unglingastigi krefst. 

 
Atferlismótun 
Í vetur kom sérkennslan að málum nokkurra nemenda í 8. bekk sem sýndu óásættanlega hegðun í skólanum, bæði í 
kennslustundum og frímínútum. Guðný Þóra, Auður Edda, Brynhildur og Vigdís Björk tóku allar að sér að vera tímabundið 
með nemanda í atferlisþjálfun. Þetta gaf misgóða raun en algjörlega ljóst að án þessara inngripa hefðu nemendur haldið 
áfram á neikvæðri braut. Það hlýtur alltaf að verða þörf fyrir það í skólanum að geta gripið inn í með markvissa 
atferlismótun þegar nemandi sýnir viðvarandi óásættanlega hegðun og því er mjög jákvætt að starfsfólk byggi upp reynslu í 
að vinna slík verkefni. 

 
Starf stuðningsfulltrúa: 
Starf og stundaskrá stuðningsfulltrúa var í mótun allan veturinn. Slíkur sveigjanleiki er nauðsynlegur til að koma til móts við 
breytilegar þarfir eftir því sem líður á skólaárið. Flestir tímar stuðningsfulltrúa voru nýttir í 8. bekk þar sem þörf var á 
stuðningi vegna hegðunar nemenda í tímum. Þeir komu líka að starfi í sérdeild fyrir einhverfa og í verklegum greinum. 
Stuðningsfulltrúarnir sinntu eftirliti á göngum í frímínútum og matarhléum. Þegar tími gafst til unnu þeir síðan að frágangi á 
gömlum trúnaðarskjölum. 
 
Námskrár og námsmat 
Sérkennarar hafa í vetur þróað leiðir til að setja upp og halda utan um einstaklingsnámskrár nemenda. Margir nemendur 
sem fá þjónustu í sérkennslu þurfa ekki á slíkum námskrám að halda vegna þess að þeir fá stuðning við nám sitt í deildinni 
en eru ekki með veruleg frávik frá almennri námskrá. En þar sem um meiri frávik er að ræða er nauðsynlegt að halda utan 
um einstaklingsnámskrár á þann hátt að þær séu aðgengilegar nemendum, foreldrum og kennurum og stuðli að samfellu í 
námi þegar nemandinn flyst milli hópa og árganga. Umsjónarkennarar taka saman einstaklingsnámskrár fyrir sína 
nemendur og deildarstjóri heldur öllum einstaklingsnámskrám til haga þannig að þær séu aðgengilegar fyrir þá sem þurfa 
að nálgast þær. 
 
Nemendur geta fengið undanþágur frá skyldunámsgreinum af ýmsum ástæðum. Foreldrar og skólastjóri verða að 
samþykkja slíka undanþágu og þær eru ekki veittar nema að vel ígrunduðu máli vegna þessa að þetta úrræði getur skert 
möguleika nemandans þegar í framhaldsskóla kemur. Í vetur hafa nemendur á vegum sérkennslunnar einkum fengið 
undanþágu frá námi í dönsku og annarri af stóru lesgreinunum (náttúrufræði og samfélagsfræði). Í 10. bekk voru tíu 
nemendur með slíka undanþágu, í 9. bekk , ellefu nemendur og í 8. bekk voru nemendurnir tveir. Aðlögun á námsefni og 
námsmati er ýmist í höndum fagstjóra, fagkennara eða sérkennara. 



 

Sérúrræði í prófum  
Ákveðnir nemendur hafa þörf fyrir sértæk úrræði við próftöku vegna kvíða, einbeitingarerfiðleika eða lestrartengdra 
erfiðleika. Vel var staðið að slíkum sérúrræðum í vorprófunum en nauðsynlegt er að huga betur að aðstæðum nemenda á 
öðrum prófatímum. 

 
Greiningar 
Sálfræðingur skólans er Brynjólfur G. Brynjólfsson og vinnur hann greiningar á námsgetu, ADHD, félagslegri stöðu og 
líðan. Beiðni um greiningar koma frá nemendum sjálfum og foreldrum, oftast í gegnum skólann en stundum leita foreldrar 
beint til Brynjólfs. Brynjólfur lauk 30 málum sem hann vann að í vetur og þar af voru 19 greiningar. Hann var með fjögur mál 
í vinnslu en náði ekki að klára þau á skólaárinu. Þar að auki eru ellefu mál á biðlista í upphafi haustannar 2010. 
 
Brynhildur Sigurðardóttir, deildarstjóri, vann greiningar á stöðu nemenda í stærðfræði og hélt skilafundi með viðkomandi 
nemendum og foreldrum. 8 greiningum var lokið á skólaárinu. 
 
Guðný Þóra Friðriksdóttir lagði lestrarskimun fyrir alla nemendur í 9. bekk í byrjun árs 2010. Hún vann einnig nánari 
lestrargreiningar fyrir þá nemendur sem á þurftu að halda og notaði þá Logos greiningartækið. Nemendur í 10. bekk voru í 
forgangi til að fá lestrargreiningar. Guðný vann Logos greiningar fyrir 25 nemendur í 10. bekk og 5 nemendur í 9. bekk á 
skólaárinu. Á biðlista vegna greiningar í upphafi haustannar 2010 eru 28 nemendur. 

 
Undirbúningur fyrir næsta vetur: 

• Þjónustu við nemendur með íslensku sem annað mál verður þróuð áfram. 
• Í námsveri verður þróaður tími undir heitinu „Lestur og málnotkun“ fyrir nemendur sem þurfa að þjálfa lestrarfærni 

og auka orðaforða. 
• Sérdeild fyrir einhverfa verður áfram starfrækt og þróuð. 
• Garðaskóli sótti um styrk til félagsmálaráðuneytisins til að skipuleggja sérstakt skólaúrræði fyrir nemendur með 

ADHD og margþættan vanda. Skólinn hlaut styrkinn og mun nýta hann til að starfrækja tvo litla bekki fyrir þessa 
nemendur, annan í 9. bekk og hinn í 10. bekk. Þessir nemendur fá kennslu í kjarnagreinum í litla hópnum en eru 
í valgreinum í almennum hópnum. Í litlu hópunum verður sérstakur umsjónarkennari og sérstaklega hugað að því 
að veita nemendum ráðgjöf og úrræði sem henta hverjum einstaklingi. Slík úrræði geta t.d. verið atferlismótun, 
félagsfærniþjálfun, slökunartímar og þjálfun í skipulagi og markmiðssetningu. Teymi skipað stjórnendum, 
námsráðgjöfum, kennurum og fulltrúa fjölskyldusviðs mun halda utan um þetta þróunarverkefni í vetur og skila 
skýrslu til ráðuneytisins. 

• Gerð verður tilraun til að þróa úrræði fyrir nemendur sem þola illa að vera á göngum skólans í frímínútum. 
• Þörf er á að skapa betra svigrúm til að prófa nemendur munnlega. 
• Það er æskilegt að stytta biðlista vegna greininga á lestri og hjá sálfræðingi. 

 
 
 

Garðabæ í júní 2010 
 

Brynhildur Sigurðardóttir, 
deildarstjóri námsvers og verkefna 

 



 

Ársskýrsla  
fagstjóra í dönsku  

Kennarar í dönsku voru Bergljót Böðvarsdóttir, Harpa Rós Gísladóttir, Hildur Ásta Viggósdóttir og Vigdís Thord-
ersen. Harpa Rós fór í veikindaleyfi um áramót og tóku María Hrafnsdóttir og Tinna Barkardóttir við kennslunni. 
 
8. bekkur 
Kennarar: Bergljót: 1 hópur Harpa/María: 1 hópur Hildur: 2 hópar Vigdís: 2 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. Að mati dönskukennara í Garðaskóla er nýja 
námsefnið Tænk nokkuð erfitt sem byrjunarefni og var því tekin sú ákvörðun að byrja önnina á aðlöguðu 
námsefni eins og gert var árið á undan með ágætum árangri. Dönskukennarar skólans leggja áherslu á 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 langflestir nemendur standa sig vel leggja grundvöllinn að jákvæðu framhaldi að okkar 
mati. Námsefnið Tænk var síðan tekið í notkun í janúar með góðum árangri hjá flestum. Efnið er áhugavert og 
fjölbreytt og þar gefst tækifæri til að velja verkefni við hæfi flestra. Jafnhliða námsefninu unnu nemendur 
fjölbreytt verkefni þar sem reynir á alla færniþætti.  
 
9. bekkur 
Kennarar: Bergljót: 2 hópar Hildur: 3 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 nokkuð góðum árangri. En eftir að hafa fengið nýtt námsefni í hendur, bæði í 8. og 9. bekk eru 
vankantar á námsefni 9. bekkjar augljósir. Meðfram námsefninu unnu nemendur nokkur einstaklings- og 
paraverkefni. Á haustönn unnu þeir verkefni á tölvutæku formi sem tengdist viðfangsefni lotunnar. Á vorönn var 
unnið með þemaefni Dejlige Danmark þar sem nemendur lesa og læra orðaforða sem tengist Danmörku og 
vinna kynningarverkefni sem skilað er munnlega og á tölvutæku formi. Nemendur lásu einnig danskar 
smásögur, unnu verkefni og í lokin voru lesskilningspróf úr sögunum lögð fyrir. Á vorönninni var mikil áhersla 
lögð á munnlega þátt dönskunnar. 
 
10. bekkur 
Kennarar: Bergljót: 2 hópar Harpa/Tinna: 2 hópar Hildur: 2 hópar Vigdís: 2 hópar 
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. Óvanalega margir nemendur þurftu sérúrræði í dönsku þetta 
árið og voru því hægferðahóparnir fjórir, þar af einn litill hópur sem var undir handleiðslu sérdeildar. Nýtt 
námsefni Ekko frá Námsgagnastofnun var tekið í notkun á haustönn í hrað- og miðferðum. Efnið er mjög vel úr 
garði gert með fjölbreyttum verkefnum sem býður upp á töluvert val. Er það mikil breyting frá því sem áður var 
og auðveldar að þjálfa alla helstu færniþætti dönskunnar. Mjög mikill skortur hefur verið á góðu hlustunarefni en 
með nýja efninu fylgja m.a. mörg mjög góð hlustunarverkefni. Undanfain ár hefur kennslan í 10. bekk mótast 
töluvert af samræmdu prófunum sem nú hafa verið lögð af og var því mikill fengur af þessu góða efni. Meðfram 
námsefninu unnu nemendur nokkur einstaklings- og paraverkefni. Á haustönn unnu nemendur tölvuverkefni 
sem lauk með munnlegum kynningum. Á vorönn lásu nemendur danskar smásögur, unnu verkefni og tóku 
lesskilningspróf. Auk þess var mikil áhersla lögð á hlustun og munnlega færni á vorönninni. Á síðasta kennsluári 
gafst ekki kostur á að leggja munnlegt próf fyrir nemendur. Á þessu kennsluári var hins vegar komið til móts við 
óskir tungumálakennara skólans með því að gera ráð fyrir munnlegum prófum á skóladagatali. 
 
Danskur sendikennari 
Í upphafi vorannar barst dönskudeildinni liðsauki þegar danskur sendikennari, Vivian Edelborg, kom og starfaði 
með okkur í rúmlega tvo mánuði. Starf Vivian var fyrst og fremst fólgið í því að þjálfa munnlega færni nemenda í 
dönsku og ekki síður að örva áhuga þeirra á danskri tungu og mennningu. Þar sem að mjög margar 
bekkjardeildir eru í Garðaskóla var ekki raunhæft að allir hópar gætu notið góðs af veru Vivian. Sú ákvörðun var 



 

tekin að nýta krafta hennar fyrst og fremst í 9. bekk en einnig kom hún inn í flesta 10. bekkina eina til tvær 
kennslustundir í viku. Það er skemmst frá því að segja að Vivian setti mikinn svip á dönskukennsluna á vorönn. 
Með glaðværð sinni og jákvæðni náði hún til flestra, og það sem skiptir öllu máli, náði því besta fram í 
nemendum. Það kom okkur dönskukennurum oft á tíðum á óvart hversu ófeimnir nemendur voru við að spreyta 
sig á danskri tungu í mörgum þeirra verkefna sem lögð voru fyrir. Síðast en ekki síst var vera Vivian í 
Garðaskóla mikil ”vítamínsprauta” fyrir okkur dönskukennarana og gaf okkur tækifæri til að æfa og viðhalda 
dönskukunnáttunni. 
 
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 við-
fangsefni 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. Skólinn á orðið gott safn danskra mynda og reynum við að velja myndir sem við 
teljum við hæfi árganganna eða myndir sem tengjast því viðfangsefni sem nemendur eru að fást við hverju sinni. 
 
Á kennsluáætlunum vor og haust má sjá helstu viðfangsefni og uppbyggingu hverrar lotu en kennsluáætlanir eru 
birtar á heimasíðu skólans. Sömu kennsluáætlanir gilda fyrir hraðferðir og miðferðir en sérstakar áætlanir eru 
gerðar fyrir hægferðahópa í 9. og 10. bekk.  
 
Undanfarin ár hefur síðastu lotu skólaársins lokið með fjölbreyttri verkefnavinnu nemenda þar sem að vorpróf 
skólans hafa verið lögð fyrir á sama tíma og samræmd próf þ.e. í mars eða apríl. Í ár var skóladagatal með 
öðrum hætti og má segja að síðustu lotu hafi nánast lokið með vorprófi í lok maí eða byrjun júní. Að sjálfsögðu 
hefur þetta nokkrar breytingar í för með sér en flestar af hinu góða að mati undirritaðrar. Í síðustu skýrslu 
kvartaði ég yfir því að ekki gafst kostur á að leggja dönskupróf fyrir nemendur í 10. bekk á prófadögum. Í Garða-
skóla eru margir hópar í árgangi og í sumum tilfellum er ekki hægt að prófa hópana samdægurs en námsmat 
þar sem allir nemendur glíma við sama prófið á sama tíma hlýtur að gefa raunhæfustu mynd af stöðu nemenda. 
Þess ber að þakka að á þessari önn var komið  til móts við óskir okkur um dönskupróf á prófadögum og einnig 
var munnlegum prófum fundinn staður á skóladagatali. 
 
Eins og áður höfum við lagt okkur fram um gott samstarf við foreldra t.d. með því að senda póst með góðum 
fyrirvara þegar kemur að lotuskiptum/námsmati eða verkefnaskilum. Við höfum líka í auknum mæli nýtt okkur að 
skrá heimanám nemenda inn á Mentor. Á næsta kennsluári er fyrirséð að heimanám verður alfarið skráð í 
Mentor þar sem að ákveðið hefur verið að leggja niður notkun nemendahandbóka. Með aukinni notkun okkar 
kennara af Mentor er áríðandi að við getum treyst því að skilaboð frá okkur berist heim til nemenda. Til að 
tryggja það er því mjög mikilvægt í upphafi skólaárs að brýna fyrir foreldrum að fylgjast með því sem er að 
gerast í skólanum með því að opna póstinn daglega. Ég sé líka ástæðu til að auka ábyrgð nemenda í 10. bekk á 
eigin námi með því að senda skilaboð einnig á þá. 
 
Vinnuaðstaða – Tækjabúnaður – Tölvukostur 
Engar breytingar hafa orðið á vinnuaðstöðu dönskudeildarinnar sem hefur deilt ágætu vinnuherbergi með 
enskudeildinni í nokkur ár. En skólinn er barn síns tíma og það er margt sem er komið til ára sinna og þarfnast 
endurnýjunar. Ég minni á að gott væri að hafa aðgang að ljósritun á hæðinni en í vinnuherberginu er ágæt að-
staða fyrir ljósritunarvél. Einnig ítreka ég mikilvægi þess að hafa góð hljómflutningstæki í tungumálastofum en 
mörg tækin eru komin til ára sinna og hátalarar eru ekki nógu öflugir í flestum stofum. Allir dönskukennarar hafa 
aðgang að skjávarpa og auðveldar það framsetningu á efni og gerir kynningar kennara og nemenda áhuga-
verðari.  
 
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 aðgang að orðabókum á vef 
og gaf það ágæta raun við ýmsa verkefnavinnu í tölvuveri. 
 
Dönskukennarar nýta tölvukost skólans við dönskukennsluna, sérstaklega í 9. og 10. bekk. Sem fyrr er drauma-
staðan 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 kennslu-
stundir, eru mjög jákvæðir við vinnu sína þegar verkefnin eru unnin á tölvutæku formi.  
 
Að lokum 
Eins og á síðasta kennsluári var haustönnin löng og ströng en vorönnin ódrjúg með mörgum viðburðum sem 
setti mark sitt á kennsluna. Margt varð til þess að kennsluáætlanir á seinni hluta vorannar riðluðust nokkuð, sér-
staklega í 10. bekk. Enn og aftur árétta ég þá skoðun mína að vetrarfrí nemenda sé betur komið á haustönn. 
 
Ef litið er til reynslu síðasta vetrar má búast við þungum miðferðum bæði í 9. og 10. bekk. Það er því mjög mikil-
vægt að geta notið aðstoðar stuðningsfulltrúa inn í bekkjardeildum. Ekki er síður mikilvægt að námsver geti 
boðið nemendum upp á aðstoð í dönsku. 
 
Innra starf í dönskudeildinni gekk ágætlega. Fagfundir voru haldnir flesta þriðjudaga og hittust kennarar þess 
utan til að vinna verkefni eða ræða málefni deildarinnar. Lítið hefur verið um mannabreytingar síðustu árin og 
starfið er í föstum skorðum, við eigum góðan verkefnabanka og vinnuaðstæður eru nokkuð góðar. Síðast en 
ekki síst eru fagmenntaðir kennarar í dönskunni sem vilja veg dönskunnar sem mestan. 

 
Á undanförnum árum hefur dönskukennslan mótast og tekið mið af samræmdu prófunum í 10. bekk. Nemendur 
skólans hafa í flestum tilfellum staðið sig með ágætum á samræmdum prófum. Nú er það í okkar höndum að 
velja efni og móta kennsluna á þann hátt að nemendur komi vel undirbúnir til framhaldsnáms og tryggja um leið 
að námsmat frá Garðaskóla gefi rétta mynd af stöðu nemandans í faginu. Þegar á heildina er litið gekk dönsku-
kennslan ágætlega á skólaárinu en það má alltaf gera betur. Samvinnan í vetur með Vivian, danska sendi-
kennaranum, er okkur dönskukennurunum í Garðaskóla hvatning til að huga enn betur en áður að munnlega 
þætti dönskunnar. 
 

 
Garðabæ í júní 2010 

 
 

Bergljót Böðvarsdóttir,  
fagstjóri í dönsku 



 

Ársskýrsla 
fagstjóra í ensku 

Enskudeild skólans hefur á að skipa samhentum og fagmenntuðum tungumálakennurum sem eru þau Anna 
Eyvör Ragnarsdóttir, Guðrún Sólonsdóttir, sem sá um enskukennslu í námsveri skólans í vetur, Halla Thorlacius 
og Sigurður Stefán Haraldsson. Það er fagnaðarefni að hafa loksins fengið kennara í sérkennsluna sem sinnir 
sérstaklega þeim nemendum sem ekki hafa náð tökum á grunnþáttum tungumálsins. 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 gerðar einhverja breytingar til að bæta það sem betur má fara. 
 
Ákveðinn hópur nemenda í öllum árgöngum þarf að bæta færni sína í lestri, ekki bara á ensku heldur á móður-
málinu líka. Íslenskukennarar skólans vinna markvisst að því að þjálfa nemendur  í lestri en það þarf meira til.  
Foreldrar þurfa líka að sjá til þess að nemendur lesi sér til gagns og ánægju heima. Sá sem er illa læs á móður-
málinu og les lítið sem ekkert utan skóla mun eiga í meiri erfiðleikum með námið eftir því sem ofar dregur í 
skólakerfinu. Margir nemendur eru ekki lesblindir en skortir meiri þjálfun, enda var eitt af aðalmarkmiðum þessa 
skólaárs eins og undanfarin ár, að auka lestur í öllum árgöngum. Lestur styrkir tilfinningu fyrir málkerfinu, orða-
forða, textabyggingu, stuðlar að aukinni máltilfinningu og fjölbreyttari orðaforða og því skiptir miklu að nemendur 
lesi  bæði styttri og lengri texta sér til gagns og ánægju. Undanfarin 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 nem-
endur taka bók að eigin vali á bókasafni skólans og gera grein fyrir efni þeirra með reglulegum ritunarverkefnum. 
Gallinn við þetta fyrirkomulag er að við þurfum að eiga fleiri léttlestrarbækur sem og þyngri rauntexta í ensku til 
að geta komið til móts við mismunandi þarfir nemenda.  Því var ákveðið að velja lengri og styttri texta með ýmis-
konar verkefnum sem unnin væru innan kennslustofunnar, sem nemendur skiluðu svo við annarlok. Þetta fyrir-
komulag gekk þokkalega og verður áfram, þó með einhverjum breytingum í ljósi reynslunnar. Á síðari hluta vor-
annar áskotnuðust okkur nokkrar námsbækur með stuttum lestextum ætluðum amerískum grunnskólanemum. 
Þær eru vel upp settar, læsilegar og miða m.a. að því að þjálfa nemendur í skipulögðum lestri og auka orða-
forða. Þessir textar verða notaðir í 8.bekk, 9.bekk, mið/hægferð og sérkennslu næsta skólaár. 
 
 Það hefur sýnt sig að margir nemendur vinna betur ef að þeir geta unnið verkefni í tölvum og því voru tölvu-
tímar reglulega á dagskrá. Netið býður upp á orðabækur á netinu, leiðréttingarforrit fyrir þá sem eiga í erfið-
leikum 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 tungumálkennslu eru ekki aðeins tilbreyting frá námsbókunum heldur mikilvægur hluti af því að 
nemendur noti ensku á eigin forsendum og eftir eigin getu sem er auðvitað það sem tungumálanám snýst um. 
 
10. bekkur 
Í vetur var boðið upp á miðferðir, hraðferðir og einn fjölbrautaáfanga þ.e. ENS 103 og 203. Því miður er ekki 
unnt að hafa hægferð en margir af þeim nemendum sem ekki hafa náð tökum á grunnþáttum tungumálsins 
fengu aukatíma og aðstoð í sérkennslu, sem er mikil bragarbót.  Einnig er reynt að hafa fámennari miðferðir til 
að hægt sé að sinna þeim sem eiga í erfiðleikum með námið. Á vorönn unnu allir 10.bekkingar þemaverkefni 
þar sem hver hópur valdi ákveðinn áratug á 20.öld. Teknir voru fyrir þættir eins og stórviðburðir, tíska, tækni, 
tónlist og áhrifamenn/konur, eftir áhugasviði hvers og eins og bar hver nemandi ábyrgð á ákveðnum hluta 
þemans. Að lokum kynnti hópurinn afraksturinn á ensku í máli og myndum. Þetta þema þótti takst ákaflega vel 
og það var gaman að sjá hve margir hópar lögðu sig fram um að skila góðu verki. Nemendur í hraðferð lásu 
tæplega 100 síðna óstytta smásögu, unnu saman í umræðuhópum, horfðu á bíómynd sem gerð hefur verið eftir 
sögunni og tóku síðan próf byggðu á vinnu í umræðutímunum. Þetta var skemmtilegt og krefjandi verkefni sem 
ákveðið hefur verið að endurtaka bæði á haust og vorönn á næsta skólaári. 
 
Að venju voru 10.bekkjar nemendur prófaðir í hlustun, skriflegri færni og munnlega, auk formlegra prófa. Þessir 
þættir og stærri hópverkefni mynda lokaeinkunn á grunnskólaprófi í ensku. Eðli málsins samkvæmt stóðu nem-
endur í fjölbrautaáföngunum sig vel en það breytir ekki þeirri staðreynd að margir í hrað- og miðferð sýndu 



 

góðar framfarir í enskunáminu og uppskáru í samræmi við það. 
 
9. bekkur 
Nemendum var raðað í miðferð, hraðferð og eina flugferð. Allir flugferðarnemendurnir fengu um eða yfir  8,0 á 
grunnskólaprófi  en sú einkunn gildir til inntöku í framhaldsskóla eftir ár. Þrír nemendur tóku námsefni 10.bekkjar 
og luku því með sóma, en því miður geta þeir ekki tekið ensku 103 og 203 í skólanum næsta ár, þar sem næsti 
fjölbrautahópur telur nú þegar 33 nemendur. Hraðferðarnemendur stóðu sig almennt vel, þó að ákveðinn hópur 
þurfi að temja sér meiri aga og læra hvernig á að hegða sér í kennslustundum. Vonandi kemur það með 
auknum þroska. Nokkrir miðferðarnemendur stóðu sig það vel að þeir fara í hraðferð næsta skólaár og í heildina 
getum við verið ánægð með báða miðferðarhópana í ensku. 
 
8. bekkur 
Það sem einkenndi starfið í 8.bekk þetta skólaár var nokkur órói í kennslustundum tiltekinna hópa og ákveðinn 
skortur á skipulögðum vinnubrögðum, þó að vissulega hafi það ástand  færst til betri vegar eftir því sem leið á 
og á var tekið. Kannski hefur það aldrei sýnt sig eins vel og í vetur að það þyrfti að vera hægt að bjóða upp á 
ferðakerfið strax í 8.bekk. Fagstjóri ákvað að gera tilraun með að vera með þrenns konar námsefni fyrir þá nem-
endur sem það vildu, í þeim þremur bekkjum sem hún kenndi og þegar upp var staðið urðu þeir 25 af 70 nem-
endum. Þetta fyrirkomulag þýddi auðvitað þrjár kennsluáætlanir, þrjár gerðir af prófum og aukaverkefnum. Gall-
inn við þessa leið er að þeir nemendur sem ekki fylgdu aðalkennsluáætlun voru iðulega á sjálfstýringu, þar sem 
kennarinn hafði lítinn tíma til að sinna þeim, þar sem hluti margra  kennslustunda fór í að halda aga og sjá til 
þess að vinnufriður ríkti. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að allflestir nemendur árgangsins hafa ágætan 
skilning á töluðu máli sem og tilfinningu fyrir málkerfinu, sem sést kannski best á því að næsta skólaár verða yfir 
50 nemendur í flugferð og að meðaltal árgangsins í ensku var engu síðra en undanfarin ár. 
 
Samantekt 
Eins og komið hefur fram erum við tiltölulega sátt við starfið á síðasta skólaári, þó að alltaf megi gera betur.  Sé 
litið yfir skólaárið 2009-2010 eru helstu niðurstöður eftirfarandi: 
 

• Lestrarátak með þátttöku foreldra sem eiga börn í grunnskólum bæjarins.  Allir þurfa að leggjast á 
eitt svo að nemendur lesi á hverjum degi ekki bara innan skólans. Það að ná tökum á lestri er rétt 
eins og að ná árangri í íþróttum. Lykilorðið er þjálfun- lestur er bestur. 

 
• Það verður að fá meira fjármagn til að kaupa fjölbreytilegt úrval enskra bóka fyrir nemendur, lestur er 

ódýrasta og oft skilvirkasta  leiðin til að læra erlend mál. 
 

• Að ferðakerfið verði tekið upp í 8.bekk. 
 
• Endurbæta ferðakerfið þannig að hægt sé að bjóða upp á hægferð, miðferð, hraðferð flugferð/

fjölbrautaáfanga. 
 
• Aukið faglegt samstarf milli sérkennslu-og enskudeildar er sérstakt ánægjuefni, sem allir hlutað-

eigandi ætla að vinna að og útfæra nánar á næsta skólaári. 
 
 

Garðabæ í júní 2010 
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 í textílmennt og fatahönnun 
Við námsmat í textílmennt og fatahönnun eru þættir eins og vinnusemi, vandvirkni, sjálfstæði í vinnubrögðum, 
sköpunarhæfileiki, áhugi, umgengni um tæki og búnað og verkefnin sjálf metin til einkunnar.  
Við námsmat eru eftirtaldir þættir lagðir til grundvallar:  

 
8. bekkur  

  Verkefni 70%  
  Verklegt próf í grunnatriðum 15% 
  Skriflegt próf aðallega í vefjarefnisfræði 15% 
 

9. bekkjur 
  Verkefni 80%   
  Vinnubók með æfingum, sniðum og hugmyndavinnu 20%  
 

10. bekkur  
  Flíkur 70% 
  Skriflegt próf 5% 
  Vinnubók með sniðum, prufum og hugmyndavinnu 15%  
  Lokaverkefni 10%  
 

THL 103 
  Haustönn 40% 
  Flíkur 30% 
  Snið 10%  
  Fatalína 10% 
  Prufur 10% 

Við námsmat í smíði er gefið fyrir verkefnin, en inn í heildarmatið fléttast þættir eins og frumkvæði, vinnusemi, 
almennur skilningur, sjálfstæði og umgengni. 
 
8., 9. og 10. bekkur 

Verkefnin 60% 
Vinnubók 20%  
Ástundun 20%  

Í 10. bekk er gefin árseinkunn í smíði og fatahönnun  og hafa haustönn og vorönn svipað vægi.  
Meðaltöl einkunna í textílmennt og fatahönnun eru: 

8. bekkur: 7,5 
9. bekkur: 7,57 

10. bekkur: 7,9 
THL 103: 8,5 

 
Hönnun og smíði 

8. bekkur: 7.43 
9. bekkur: 7,67 

10. bekkur: 7,67 



 

Starfið í textílmennt og fatahönnun 
Haustið hefst  á upprifjunarverkefnum  þar sem lögð er áhersla á að kenna nemendum á tæki og búnaði í 
stofunni. Ákveðin verkefni eru lögð fyrir en hægt að útfæra þau eins og hver og einn vill. Lögð er áhersla á að 
hvetja nemendur til að sýna frumkvæði, hanna og skapa. Hægt er að einfalda verkefni miðað við áhuga og 
getu hvers og eins. 
 
„Stíll“, fatahönnunarkeppni grunnskólanna, var haldin á haustönn. Haldin var forkeppni með tilheyrandi verð-
launaafhendingum  í Garðaskóla á vegum Félagsmiðstöðvar  bæjarins. Hópar innan skólans kepptu innbyrðis  
um hvað lið færi áfram í lokakeppnina.  Lokakeppnin var haldin í Smáralind og náði hópurinn 5. sæti og hlaut 
auk þess fyrstu verðlaun fyrir hönnunarmöppuna. 
 
Í ár féllu „Gagn og gaman“ dagarnir niður en þeir hafa nýst vel við undirbúning Stíl keppninnar. Tveimur nem-
endum Garðaskóla var boðið að sýna sem gestahönnuðir  á Unglist, listahátíð ungs fólks sem haldin er á 
vegum fataiðnbrautar Tækniskólans. Tískusýningin var í Skautahöllinni að viðstöddum forsetahjónum og fjölda 
gesta. Búningur úr Stíl forkeppninni fór fyrstur á sviðið og vakti athygli og rataði á síður dagblaðanna.  
Á vorönn var nýja strætókortið nýtt til að fara með valhópa á yfirlitssýningu Steinunnar Sigurðardóttur fata-
hönnuðar á Kjarvalsstöðum.  
 
Listadagar Garðabæjar voru haldnir í lok apríl og dagarnir 26.-28. apríl helgaðir þeim í Garðaskóla. List og 
verkgreinakennarar nutu aðstoðar deildarstjóra við skipulag listadaga og starfsmönnum gafst kostur á að 
leggja fram tillögur. Fyrsta daginn var hringekja í gangi þar sem hver umsjónarkennari fylgdi sínum hópi í 
gegnum ákveðnar stöðvar þar sem leikir,þrautir og fleira var á dagskrá. Seinni daginn völdu nemendur tiltekin 
verkefni eftir áhuga hvers og eins og var unnið í smiðjum. Hluta af þriðja deginum var sýning þar sem foreldum 
var boðið að koma í heimsókn og sjá afrakstur listadaganna og þiggja veitingar. Unnin voru nokkur vegleg 
verkefni eins og t.d. graff sem er í tengibyggingu skólans og mósaikverk með merki skólans.   
 
Hefð er komin fyrir því að nemendur í fatahönnun sjá um tískusýningu á árshátíð en þeir leggja mikla vinnu í 
að gera sýninguna sem glæsilegasta. Í vetur var í fyrsta sinn kenndur áfanginn textíl- og fatahönnun THL 103 í 
samstarfi við Fjölbrautaskólann í Garðabæ. Verkefni frá nemendum Garðaskóla voru sýnd kennara FG til að 
tryggja að samræmt námsmat milli skólanna. Í vor luku 13 nemendur í Garðaskóla THL 103. 
 
Starfið í smíði 
Í vetur áttu nemendur 8. bekkjar að hanna leikfang. Þetta var tengt þema  listadaga sem var leikandi list með 
áherslu á leikföng. Teiknuðu nemendur leikföng og nokkur hópur hélt áfram og fullvann verkefnið. Aðrir 
hönnuðu verkefni að eigin vali og fengu aðstoð við útfærslu. Allir áttu að skila vinnuteikningu í vinnubók. Flestir 
náðu að ljúka en nemendum bauðst að koma í eyðum ef þeir þurftu meiri tíma. Í 8. bekk eru aðallega unnir 
nytjahlutir  í tré og nota nemendur rennibekkinn mikið. Erfitt reyndist að fá suma af yngstu nemendunum til að 
hanna sjálfa. Reynslan sýnir að heppilegt er að hafa meiri stýringu  á þessum aldri og leyfa nemendum að 
velja úr nokkrum verkefnum sem þeir geta breytt og útfært sem sín eigin verkefni. 
 
Í valinu í 9. og 10 bekk sýna nemendur meira sjálfstæði í verkefnavali og vinnubrögðum og því reynist auð-
veldara að fá þau til að hanna en þá sem yngri eru. Vinsælt er að vinna tæknivinnu í sambandi við reiðhjól og 
voru nokkrir hópar að smíða og endurgera ýmiss konar hjól. Einhver þessara hjóla klárast næsta vetur ef tímar 
fást fyrir áhugasama verðandi 9. bekkjar nemendur. Flestir nemendur sem hafa áhuga á málmsmíði fengu 
þjálfun í rafsuðu. Aðrir sýndu meiri áhuga á að vinna í tré. Þetta árið voru þrjár stelpur í smíðavali og ein þeirra 
hlaut verðlaun fyrir áhuga og árangur í lok skólaársins.  
 
 



 

Tillögur til úrbóta í textílmennt og smíði 
Nokkuð langt er síðan tæki fyrir smíði og textílmennt hafa verið endurnýjuð. Rennibekkirnir, sem eru amerískir, 
eru gamlir og slitnir og erfitt að útvega varahluti í þá. Bandsögin er mjög léleg og gömul. Borðsögin er góð en 
það sem bilar er ófáanlegt. Í textílmennt var síðast keypt ný saumavél í ársbyrjun 2007. Vélarnar eru allar í 
mikilli notkun og ef þær bila og kennari getur ekki gert við þær þá er farið með þær í viðgerð. Kominn tími til að 
kaupa a.m.k. eina nýja „overlockvél“ en vélarnar tvær hafa aldrei verið notaðar eins mikið og í vetur hjá elstu 
nemendum í valhópum.  
 
Lokaorð 
Á þjóðfundinum um stefnumót við framtíðina sem haldin var 14. nóvember 2009 voru menntamál í fyrsta sæti af 
þeim meginþemum sem þátttakendur töldu að eigi að vísa eiga veginn til framtíðar. Af þeim 18 þemasetningum  
um framtíðarsýn í menntamálum sem voru settar fram á fundinum fjalla 9 um gildi verknáms  og mikilvægi þess 
að auka virðingu fyrir list- og verkmenntun, skapandi hugsun og listum.  
 
Mikilvægt er að mótuð verði stefna um hvernig námsframboði í Garðaskóla verður forgangsraðað með hliðsjón 
af nýrri menntastefnu þar sem m.a. er lögð mikil áhersla á að efla list- og verkmenntun á öllum skólastigum. 
Næsta vetur hefur enn verið bætt við tímafjölda í bóklegum námsgreinum og bitnar það enn og aftur á því vali 
sem í boði er fyrir nemendur því valstundum fækkar ekki síst hjá flugferðarnemendur sem hafa sárafáa tíma í 
vali. Mikilvægt er að endurskoða gildi þess að kenna marga áfanga á framhaldsskólastigi sem kosta töluverða 
fjármuni. Þá er nauðsynlegt að kanna hvernig framhaldsskólaáfangar nýtast nemendum með tilliti til þess hvaða 
skóla nemendur velja og hvernig þessir áfangar nýtast í viðkomandi skólum. 
 
Nauðsynlegt er að móta skýra stefnu um forgangsröðun í því skyni að auka gæði náms með það fyrir augum að 
koma til móts við þarfir allra nemenda ekki síst hvað varðar list- og verknám. 
 

Garðabæ í 15. júní 2010, 
 
 

Guðrún Björk Einarsdóttir,  
fagstjóri í textílmennt og smíði 



 

Kennarar: Kristján Rafn, heimilisfræði 8. bekk, valáfangar í 9. og 10. bekk. Margrét, heimilisfræði 8. bekk, 
valáfangi í 9. bekk. Hulda, heimilisfræði 8. bekk, valáfangar í 9. og 10. bekk. 
 
Kennsluefni:  
8. bekkur, Heimilisfræði II ásamt bóklegum verkefnum og uppskriftum. Matur og menning, bókleg verkefni. 
Flestar uppskriftir eru frá kennara. 9. bekkur, Verkefni og uppskriftir frá kennara. 10. bekkur, Verkefni og upp-
skriftir frá kennara. 
 
Kennslustundafjöldi: 

  8. bekkur. Fjórar kennslustundir á viku, hálfan veturinn. 
  9. bekkur. Tvær kennslustundir á viku, allann 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 = 100%.  

 
Starfið í vetur: 
Haustönnin hófst eins og venjulega með nákvæmri umfjöllun og yfirferð á vinnusvæði, áhöldum og tækjum, 
vinnu og hreinlætisreglum, námsmati og kennsluáætlun. Nemendum er skipt í hópa, 2-4 í hópi sem vinna 
saman og bera sameiginlega ábyrgð á vinnusvæðinu, þar reynir á félagslegan þroska þeirra, sem getur verið 
misjafn. Nemendur vinna annað hvort með sameiginleg eða einstaklingsverkefni samkvæmt kennsluáætlun en 
fá að velja verkleg verkefni u.þ.b fjórða hvern tíma.  
 
Kennsla í heimilisfræði og matreiðsluvali hefur gengið vel í vetur. Nemendur eru flest allir mjög áhugasamir, 
skemmtilegir og glaðir og hafa auðsjáanlega mjög gaman og gott af að vinna við að skapa og búa til það sem 
hægt er að borða. 
 
Við vinnum eftir ýmsum uppskriftum og lögum mismunandi rétti svo sem, kjötrétti, fiskrétti og grænmetisrétti, 
einnig brauð og kökur. Rétti sem hægt er að borða og njóta þegar settu marki hefur verið náð. Oft er það svo að 
stúlkurnar hafa meiri áhuga á að útbúa ýmsar kökur en drengirnir hafa meiri áhuga á að laga kjötrétti og pissur, 
en þessu er stjórnað af kennurum og bennt á óhollustu sykurs og að mikilvægt sé að borða fjölbreytt fæði.  
 
Þessi verklegu verkefni eru mikilvægur hluti skólastarfsins þar sem tækifæri gefst til að hvíla sig smá stund á 
bókunum en um leið læra aðra mikilvæga hluti sem nýtast vel allt lífið. 
 
Verklegt: 
Í verklegu verkefnunum reynir mjög á hæfni, sjálfstæði, skipulag og samvinnu nemenda sem getur gengið mis-
jafnlega, sérstaklega við þrif og frágang. Oftast gengur samvinnan vel eða nokkuð vel, sem skiptir miklu máli 
svo sett markmið náist og þó sérstaklega hjá 9. bekk þar sem einungis eru tvær samliggjandi kennslustundir.  
 
Markmiðið í verklegu verkefnunum er að undirbúa-elda-borða og ganga frá vinnusvæðinu áður en næsti tími og 
hópur hefst eða mætir. Verður stundin á milli hópa þá oft ansi lítill og svolítið stressuð fyrir kennarana því undir-
búa þarf fyrir næsta hóp sem getur verið annar árgangur og með önnur verkefni. 
 
Af þessum sökum verður viðvera kennaranns í kennslustofunni oftast stanslaus, án hlés og samneytis við aðra 
kennara og starfsmenn skólans, sem er miður.  
 

Ársskýrsla fagstjóra  
í heimilisfræði og valáföngum matreiðslu 



 

Heimilisfræði/matreiðsla er frekar kostnaðarsamt fag og hefur matvöruverð hækkað töluvert mikið síðustu 
mánuðina eða um tugi prósenta. Tekist hefur að ná fram örítið meiri afslætti hjá Samkaupum eða úr 7% í 10%, 
sem er ágætt en betur má ef duga skal. Svo tilburðir okkar kennarana til að spara sést því takmarkað þegar 
horft er á matarreikningana. Passa þarf mjög vel upp á öll hráefniskaup til heimilisfræðinnar og fara vel með.  
 
Hátt vöruverð þarf að hafa í huga við gerð kennsluáætlunar nú í haust og aðlaga verkefni að háu vöruverði. 
Auka þarf hlut bóklegra verkefna og verkefna sem ekki eru kostnaðarsöm hráefnislega. Heimilisfræðireksturinn 
er eins og rekstur heimila okkar þar sem matarinnkaup vega hvað mest í útgjöldum. 
 
Bóklegt: 
Bókleg verkefnavinna er svo til eingöngu í 8. bekk. Þar er vægi bóklegra verkefna 30%. Kennslustundir eru 
fjórar samliggjandi á viku og fer venjulega ein kennslustund í bóklega vinnu/kennslu. Áhugi nemenda á bóklegri 
heimilisfræði er stundum frekar lítill og þarf að passa vel upp á að halda nemendum við efnið. Í bóklegri heimilis-
fræði er farið í næringarefni matvæla, aukaefni í matvælum, hættuleg efni í heimilishaldi, kostnað við heimilis-
rekstur og ýmisleg fleira. 
 
Gagn og gaman: 
Ég tel að „Gagn og gaman“ vikan lífgi svo um munar upp á skólastarfið og námið. Mætti hafa fleiri slíkar, haust 
og vor.  Verkefnið er mjög góð leið til að brjóta upp skólastarfið, þar sem nemendur og starfsmenn fá tækifæri til 
að kynnast nýjum/öðrum spennandi hlutum eða verkefnum. Við ættum ekki að fella niður gagn og gaman dag-
ana. 
Mér finnst þemadagarnir núna í vor hafa tekist með miklum ágætum og voru skemmtilegir. 
 
Þrif: 
Þrif eru allt of mikið á herðum kennaranns og fer mikill tími í þrif þegar kennslu er lokið á daginn. Mikilvægt er að 
skoða nánar hvernig þrifum verður háttað á komandi vetri og fara nánar yfir starfslýsingar kennara og starfs-
manna sem sjá um þrif. 
 
Framtíðarsýn: 
Þverfaglegt samstarf er gott og gagnlegt. Í svoleiðis samstarfi þarf að gefa sér góðan tíma og skipulegga vel, 
upplýsingaflæði þarf að vera gott. Aðeins hefur verið unnið í þverfaglegu samstarfi með öðrum greinum en 
skipulag og samráð þarf að vera vel skipulagt. 
 
 Undirritaður fór í skólaheimsókn ásamt nokkrum nemendum til Þýskalands/Teningen í haust (Comenius-
alþjóðlegt verkefni) þar sem nemendur og kennarar tóku þátt í skólastarfi og samvinnuverkefni. Þetta var mjög 
skemmtileg og áhugaverð ferð og stóðu nemendur sig frábærlega vel. 
 
Ég held og er nokkuð viss um að fleiri námskeið (Gagn og gaman) væru góð, gagnleg og áhugaverð fyrir  bæði 
nemendur og kennara til að lífga upp á og brjóta upp skólastafið og auka við þekkinguna og gera fólk víðsýnna. 
Ég hef t.d. tekið einn dag á „Gagn og gaman“ - dögunum í að skoða og fá kynningu á veitingahúsinu Perlunni 
sem er mjög áhugavert og skemmtilegt. Ein vika að hausti og ein vika að vori. Lítið mál er að búa til námskeið 
sem tengjast heimilisfræði, matreiðslu og bakstri. Af nógu er að taka. 
 
Sú hugmynd er að vera með námskeið/val í hleðslu úr torfi og grjóti finnst mér frábær. Ég veit að einhver þekk-
ing á þess háttar er innan veggja skólans. Á svona námskeiði mætti t.d. hlaða skjólvegg fyrir framan heimilis-
fræðistofuna, á grasinu sem annars ekkert er notað, já og tjalda yfir í víkingastíl. Þar má vera með aðstöðu til 
þess að elda/baka úti ásamt bekkjum og borðum til að snæða við. Svona verkefni held ég að sé ekki mjög 
kostnaðarsamt og gefur mikið af sér af ánægju og þekkingu. 
 
Skólamötuneyti 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. Þar 
gætu nemendur komið sínum hugmyndum á framfæri í vali á réttum með heilsu ívafi. Mjög mikilvægt er að nem-
endur séu með í skipulagi skólans, þeir eru svo hugmyndaríkir og skapandi. 



 

Endurnýjun og úrbætur: 
Endurnýja þarf eitthvað af handverkfærum. Þetta á sérstaklega við um potta, pönnur, rafmagnshandþeytara og 
vöfflujárn og svo eitthvað af smærri handverkfærum sem kosta ekki svo mjög mikið en allar vörur hafa jú 
hækkað töluvert og safnast er saman kemur. 
 
Þetta er óhjákvæmilegt þar sem notkun á eldhúsinu er mikil og tæki og tól hafa takmarkaðan líftíma og ganga úr 
sér. 
 
Hluti kennslubóka eru orðnar slitnar og lúnar og er einhver endurnýjun óhjákvæmileg. Athuga og skoða þarf nýtt 
kennsluefni sem er enn þá í mótun að ég held. Þetta á sérstaklega við um 8. bekk. 
 
Innréttingar og eldavélar/ofnar í heimilisfræði-eldhúsi eru orðnar mjög lúnar og gamlar, er því nauðsynlegt að 
bæta þar úr hið fyrsta.  Endurhönnun og nýjar innréttingar, verkefni sem þarf að fara í gang og eru heimilisfræði-
kennarar tilbúnir að veita aðstoð og koma að skipulagningu heimilisfræðistofunnar.  
Því fyrr því betra og ekki eftir neinu að bíða nema fjárveitingu til verkefnisins. 
Eldhúsið er vel skipulagt eins og það er, því þarf ekkert að teikna heldur leita tilboða hjá 3-4 aðilum. Ég 
(Kristján) hef mikla þekkingu á eldhúsum, hef unnið við skipulagningu og uppbyggingu eldhúsa í Hótel og mat-
vælaskólanum og í Flensborgarskóla í Hafnarfirði. 
 
Lokaorð: 
Ég held að mikilvægt sé að auka möguleika og val nemenda í verklegum greinum við skólann sem er gott vega-
nesti út í lífið. Ég vil skapa þægilegt umhverfi og góðan vinnuanda í heimilisfræði og matreiðslu. Mín tilfinning er 
að það hafi tekist þokkalega síðustu ár. 
 
Með þökk fyrir veturinn og megi skólinn eiga bjarta framtíð. 
 

 
 

Garðabæ í júní 2010 
Kristján Rafn Heiðarsson, 

fagstjóri í heimilisfræði.  
. 



 

Ársskýrsla  
fagstjóra í íslensku  

Kennarar 
Þetta skólaár komu eftirfarandi kennarar að íslenskukennslu: Helga Ólafsdóttir, Kristín Sigurleifsdóttir, Margrét 
E. Björnsdóttir, Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, Sturla Þorsteinsson, Harpa Rós Gísladóttir og Tinna Guðrún Barkar-
dóttir sem kom inn í forföllum Hörpu Rósar. Harpa Rós verður í fæðingarorlofi næsta vetur. 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. 
 
Skref  í átt að heildstæðri  móðurmálskennslu 
Í aðalnámskrá grunnskóla kemur sú krafa fram að grunnskólanám í íslensku sé heildstætt og vinna eigi með 
marga þætti þess samhliða og hver þáttur styðji annan. Í aðalnámskránni er hins vegar ekki bent á leiðir til sam-
þættingar námsgreinanna. Íslenskukennarar í Garðaskóla hafa í nokkur ár tileinkað sér aðferðir sem finnast í 
hugmyndafræði heildstæðrar móðurmálskennslu og tengt aðstæðum í skólanum. Þessa samþættingu náms-
greina í íslensku kjósum við að kalla skref í átt að heildstæðri móðurmálskennslu. Kennsluaðferðirnar byggjast á 
því að nemandinn glímir við raunverulega hluti á fjölbreyttan hátt og nýtir eigin reynslu og upplifun. Við teljum að 
nemendum gangi mun betur að skilja viðfangsefnin ef þau eru sett fram á heildstæðan hátt en ekki bútuð niður í 
litlar einingar.  
  
Námsumhverfi 
Íslenska er umfangsmesta námsgreinin í grunnskólum, t.a.m. hefur engin önnur grein jafn margar kennslu-
stundir á viku og íslenska. Ekki síst þess vegna skiptir námsumhverfið miklu máli. Íslenskukennarar leggja á-
herslu á að námsumhverfið sé þannig úr garði gert að nemendum og kennurum líður vel og hægt er að vinna að 
fjölbreyttum viðfangsefnum. Úrval bóka og tímarita þarf að vera aðgengilegt og sýnilegt í hverri íslenskustofu 
svo nemendur þjálfist í notkun handbóka og gagnabanka auk þess sem tölvur ættu að vera til staðar í hverri 
stofu.   
 
Hópakerfi 
Í 10. bekk var nemendum raðað í hægferð og mið/hraðferð auk fjölbrautaáfanga. Boðið var upp á áfanga 103 
fyrir áramót og 203 eftir áramót. Fjölbrautanemendur útskrifuðust með sex einingar í íslensku.   
 
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. bekk er nemendum ekki raðað í ferðir heldur miðast röðunin við ákveðið vinaval sem fer fram að vori. Hóp-
arnir voru  misjafnir að getu. 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 skóla-
stiga. Íslenskukennarar skólastiganna munu funda í haust til að samræma faglega þætti kennslunnar.  
 
Valáfangar 
Einn valáfangi var í boði í íslensku þetta skólaár; stafsetningar- og málfræðigrunnur (SOM). SOM er eingöngu í 
boði fyrir 10. bekk. Mikil ásókn hefur verið í þennan valhóp því nemendur vilja styrkja grunninn í íslensku.  

 



 

 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 og lýstu margir þeirra ánægju sinni með það. Næsta skólaár er 
meiningin að allt heimanám verði skráð í Mentor. Þá munum við endurskoða vikuáætlanakerfið. 
 
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 lok maí. Mikilvægt er að 
geta prófað alla árganga á sama tíma við sömu aðstæður.  
Samræmd próf voru tekin að hausti og gilda þau því ekki sem viðmið til inngöngu í framhaldsskóla. Það er því 
lokaeinkunn úr grunnskóla sem gildir. Breyting þessi hefur haft það í för með sér að sífellt háværari kröfur eru 
gerðar um að nemendur fái hærri einkunnir svo þeir komist inn í ákveðna skóla. Því er nauðsynlegt að náms-
matið sé skýrt og öllum ljóst í upphafi skólaárs. Allt of mörg dæmi eru um að nemendur komi eftir að vinnu við 
námsmat er lokið og reyni að skila verkefnum eða öðru til að hafa áhrif á einkunnir.  
 
Viðfangsefni 
Auk hefðbundinna viðfangsefna í íslensku má nefna þemaverkefni í bókmenntum og lestur Íslendinga sagna í 
öllum árgöngum. Við leggjum sífellt meiri áherslu á lestur og bókmenntir. Í tíunda árgangnum lásu nemendur 
spennusögur og unnu margvísleg verkefni. Við höfðum ætlað að kenna Íslandsklukkuna, fara í leikhús og heim-
sækja Gljúfrastein en það gekk ekki upp. Skólanum er þröngur stakkur búinn til kaupa á bókum sem ekki eru á 
úthlutun. Ástæðan er  m.a. sú að fjölbrautaáfangar taka stóran hluta úthlutunarinnar. 
 
Miklar breytingar áttu sér stað í níunda árgangnum, má þar nefna að bókmenntum og lestri voru gerð enn betri 
skil en áður, nýtt efni tekið í kennslu og annað tekið út. Leyfi fékkst til kaupa á viðamikilli skáldsögu eftir íslensk-
an höfund og Íslendinga sögu sem báðar gáfu góða raun. Fyrirhugaðar eru enn frekari breytingar. 
  
Áttundi árgangurinn fékk í upphafi markvissa þjálfun í vinnubrögðum og grunnatriðum íslenskunnar. Eftir það tók 
við unglingabókaþema og margvísleg verkefni tengd þeim. Gaman var að sjá nemendur í öllum skúmaskotum 
skólans sitjandi með bók við hönd lesandi af kappi. Nemendur í áttunda árgangnum hafa nokkur undanfarin ár 
fengið eina kennslustund á viku í tölvuveri. Þar vinna þeir fjölbreytt ritunarverkefni í mismunandi forritum. Margs-
konar þjálfun á sér stað í þessum kennslustundum og í okkar tölvuvædda þjóðfélagi er nauðsynlegt að kenna 
góð og gild vinnubrögð t.d. varðandi notkun heimilda.  
 
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. Einnig kynna nemendur 
bækurnar og rökstyðja mat sitt á þeim. Kjörbókakynningarnar eru iðulega settar upp á veggi skólans. Þetta fyrir-
komulag hefur virkað mjög hvetjandi og leitt til aukins lestraráhuga nemenda. Það verður þó að segjast eins og 
er að sífellt erfiðara er að fá nemendur til að lesa heima og þurfum við foreldra í lið með okkur. 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. Slíkir aðstoðartímar eru mikilvæg 
viðbót við hefðbundnar kennslustundir. Samkvæmt nýjustu upplýsingum verður því miður ekki boðið upp á að-
stoð við heimanám næsta skólaár og vonum við að það muni breytast. 

 



 

Að lokum 
Meðal þess sem framundan er í íslenskudeildinni er halda áfram því góða starfi sem unnið hefur verið á undan-
förnum árum. Íslenskukennarar skólans eru reynslumiklir, samhentir og góðir kennarar sem hafa mikinn áhuga á 
starfi sínu. 
 
Ákveðnar áherslubreytingar koma fram í nýrri námskrá og munum við vinna að þeim jöfnum höndum en miklu 
máli skiptir að eiga greiðan aðgang að fjölbreyttum námsgögnum. Samkvæmt lögum mega fjölbrautanemendur 
ekki kaupa sér námsgögn sjálfir eins og þeir hafa gert undanfarin ár og má það ekki koma niður á öðrum 
hópum. Uppbrot af ýmsu tagi þyrfti að auka t.d. vettvangsferðir og heimsóknir utanaðkomandi aðila. Slík uppbrot 
eru mikilvæg til að auka fjölbreytni í skólastarfinu. 
 
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  nem-
endum og foreldrum frábæra samvinnu.  
 

 
 
 

 
 

Garðabæ í júní 2010 
Sigurrós Á. Gunnarsdóttir,  

fagstjóri í íslensku. 
. 



 

Ársskýrsla  
fagstjóra í íþróttum og sundi 

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 2009-2010 með fjöl-
breyttum æfingum og leikjum og með því að kenna allar helstu íþróttagreinar sem stundaðar eru hér á landi og 
aðstaða okkar býður upp á. Sömu íþróttagreinar voru kenndar hjá öllum árgöngum, með mismunandi áherslum.  
Hver íþróttagrein fékk að meðaltali sex til sjö kennslustundir (þrjú til fjögur skipti) og í annarlok fór fram mat á 
getu nemenda. Fjórir nemendur (2 drengir og 2 stúlkur ) tóku þátt í forkeppni „Skólahreysti grunnskólanna“ á 
höfuðborgarsvæðinu og stóðu sig vel. Garðaskóli tók þátt í undankeppni ásamt um tuttugu öðrum grunnskólum 
á höfuðborgarsvæðinu en því miður tókst ekki að tryggja sér þátttökurétt í úrslitakeppninni þar sem tíu skólar 
kepptu. Keppni þessi vakti töluverða athygli hjá nemendum, gott væri ef aðstaða til að æfa keppnisgreinarnar  
fyrir nemendur væri útibúin í stóra íþróttasalnum. 
 
Samsetning einkunna á vorönn var byggð á hniti, fimleikum, frjálsíþróttum og blaki og hver grein með 10% vægi, 
en stærsti þátturinn var virkni nemenda í tímum eða 50% af annareinkunn. Samsetning einkunna á haustönn 
var byggð upp eins og á vorönn en með öðrum íþróttagreinum þ.e. knattspyrnu, handknattleik, boltakasti/
spretthlaupi,  þoli og körfubolta með 10% vægi hver grein. Nemendur fengu danskennslu (eitt skipti) á haustönn, 
nemendur höfðu mjög gott og gaman af þessu. Jón Pétur danskennari sá um þessa kennslu. 
 
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 maí og fram til skólaloka. Frá desember og fram í apríl voru nemendur ein-
göngu inni í íþróttatímum. Samkennsla var í 9. og 10. bekk og gekk það ágætlega, en betra væri að hafa  hvern 
árgang fyrir sig. Samstarf íþróttakennara var mjög gott í vetur. Samstarf við íþrótta- og æskulýðsfulltrúa var mjög 
gott sem og samstarfið við  starfsfólk íþróttamiðstöðvar  og umgengni nemenda var yfirleitt til fyrirmyndar . 
 
Meðaltalseinkunn allra árganga er 8,20 (var 8,16 árið 2009) Mjög svipuð meðaltalseinkunn er hjá drengjum og 
stúlkum . Áhugi er yfirleitt í góðu lagi hjá nemendum og góð virkni er í tímum en sá þáttur hefur 50% vægi í loka-
einkunn. Það sem hefur einnig áhrif á meðaleinkunn er fjöldi vottorða. Engir frjálsir tímar voru fyrir alla nem-
endur skólans í vetur líkt og síðastliðin ár. Enn og aftur vil ég ítreka að nauðsynlegt sé að hafa frjálsa tíma fyrir 
nemendur til íþóttaiðkunar.  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 sam-
kennd 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 hreyf-
ingu. 
 
Þrír valhópar voru í „Að rækta líkamann“ þar sem markmiðið var að hafa námið sem fjölbreyttast.  Þrír sértímar 
voru  fyrir stúlkur og drengi, sem áttu erfitt með að vera í hóp og tókst þetta fyrirkomulag vel. Það er ljóst að þörf 
er fyrir fleiri slíka tíma.  
 
Fjöldi læknisvottorða var 27 í öllum árgöngum og sex nemendur voru með undanþágu frá íþróttum. Hluti vottorð-
anna er vegna þess að nemendur treysta sér ekki til að taka þátt í tímum af ýmsum ástæðum. Þessi fjöldi er 
svipaður og síðastliðið skólaár. Vottorðin skiptust þannig milli árganga að í 8. bekk voru 3 vottorð, 9. bekk 8 
vottorð og í 10. bekk 16 vottorð. Tveir nemendur voru með undaþágu frá íþróttum í 10.bekk, einn í 9.bekk og 
þrír í 8.bekk. 
 
Aðstaða til útivistar er orðin góð sérstaklega til knattspyrnuiðkunar. Nauðsynlega þarf að finna svæði fyrir frjálsar 
íþróttir t.d. langstökksgryfju, kasthring og spretthlaup. Nýtt fimleikahús var tekið í notkun í vetur og naut Garða-
skóli góðs af því. 
 



 

Sund 
Markmið sundkennslu er að auka færni nemenda í alhliða sundi, kenna björgunar- og leysitök, lífgunaraðferðir 
og hjálp í viðlögum. 
 
Tímafjöldi í sundi er ein stund á viku hjá öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunar-
stundarskrá .Samsetning einkunna fyrir veturinn var byggð á tímatökum 25%, sundstíl 25% og virkni 50%. 
Kennslan í heild gekk nokkuð vel fyrir sig, árangur allra árganga er viðunandi. Meðaleinkunn er 7,7 ( var sl. vetur 
7,6 ). 
 
Þrjátíu og þrír nemendur voru með læknisvottorð eða undanþágu frá sundi allan veturinn og hafði vottorðum 
fækkað frá síðastliðnum vetri (voru 39 áður). Skipting vottorða var þannig. 8.bekkur: þrír nemendur með undan-
þágu. 9. Bekkur: Sex vottorð og einn nemandi með undanþágu og 10. Bekkur: 17 vottorð og tveir nemendur 
með undanþágu. Skipting milli kynja var þannig að 18 stúlkur voru með vottorð og níu drengir. Með undanþágu 
vour fimm stúlkur og einn drengur. Virkni nemenda í sundlauginni mætti vera meiri, þá sérstaklega í 9. og 10. 
bekk yfir köldustu mánuðina. Nemendum í 10. bekk var skipt í hópa eftir kyni, sem gefur góða raun. Úrval 
kennslutækja er þó nokkurt en halda þarf áfram að bæta við og auka fjölbreytnina. 
 
Sérkennslutímar voru tveir á viku. Nemendur geta komið í lengri eða skemmri tíma og fengið tilsögn. Að mínu 
mati er mikil þörf fyrir þessa sérkennslutíma t.d. fyrir þá sem eru með vottorð og treysta sér ekki til að vera með 
stórum hópi eða eiga erfitt með tiltekna sundgrein. Mjög mikilvægt er að sérkennslutímarnir séu eftir að bóklegri 
kennslu lýkur. 
 
Kennarar í íþróttum og sundi voru Ólafur Ágúst Gíslason, Magnús Teitsson, Emiene Gashi og Svandís 
Ríkharðsdóttir. 

 
 

Garðabær í júní 2010 
 

Magnús Teitsson,  
fagstjóri í íþróttum. 



Ársskýrsla  
fagstjóra í lífsleikni 

Síðastliðin ár hafa skólastjórnendur Garðaskóla sett skólanum metnaðarfull markmið í lífsleiknikennslu. 
Kennslustundir hafa verið tvær í viku hverri fyrir elstu nemendur skólans,  0. bekk en ein í 8. og 9. bekk. 
 
Hvað er lífsleikni? Í aðalnámsskrá má m.a. lesa eftirfarandi: 
 

“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”. 

 
Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum viðfangsefnum liðins skólaárs.  
 
Skólalykill, bæklingur um skólareglur og umgengni nemenda er dreift til allra nemenda og foreldra þeirra. Í 
upphafi skólaársins er mikilvægt að fjalla um þessar sjálfsögðu reglur við nemendur, fá upp umræðu um það, 
sem nemendum þykir orka tvímælis, eða vera ósanngjarnt, og freista þess að nemendur líti ekki á reglurnar sem 
ögrun, heldur sjálfsagðan hlut í mannlegum samskiptum. 
 
Eineltisumræðan er sjálfsögð umræða í upphafi skólaárs. Eftir ítarlega umfjöllun um einelti í tímunum, 
unnu nemendur verkefni, sem þau fluttu síðan í 3ja – 4 manna hópum. Hér er lögð áhersla á ábyrgð elstu nem-
endanna í skólanum, og  hlutverk þeirra við að aðstoða kennara við að uppræta einelti í skólanum. 
 
Stuttur kveikiþráður, var myndræn framsetning umfjöllunar um að hafa stjórn á skapi sínu, jafnt í 
skóla, sem á heimili.  
 
Að rækta vináttuna, var verkefni, sem nemendur unnu með ritgerðarverkefni. Hér var fjallað um þá 
staðreynd að oftast eru vináttubönd treyst á þessum árum, sem vara alla ævi.  
 
Jafngildi kynjanna var án efa eitt skemmtilegasta viðfangsefnið í vetur. Hér var af nógu að taka, nem-
endur rituðu um málið og skiptust á skoðunum með flutningi ritgerða um málefnið. Hér var fjallað um efni s.s. 
sömu laun fyrir sömu vinnu, að skipta verkefnum sanngjarnlega milli kynja, ekki síst á heimilinu. Heitar og 
skemmtilegar umræður, sem bentu til að jafnrétti sé e.t.v. ekki svo langt undan. 
 
Hótel heimili, var verkefni sem nemendur unnu heima fyrir, en fluttu síðan skýrslu um í lífsleiknitímum. 
Verkefnið hófst með því að sameiginlega var gerður listi yfir öll þau störf, sem inna þarf af höndum á venjulegu 
heimili. Sá listi reyndist miklu lengri en flesta óraði fyrir. Síðan kusu nemendur sér verkefni af þessum lista, sem 
þeir síðan inntu af hendi á heimilum sínum, við skemmtileg viðbrögð foreldra sinna.  
 
Íslensku myndböndin “Ekki ég, kannski þú”, og Utangarðsunglingar” voru kveikjan að umræðu í tím-
unum um hætturnar, sem geta legið fyrir unglingum á næsta leiti. Að flosna frá heimili, námi og venjulegu sam-
félagi, 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 Rót-
arýklubbsfélaga í Garðabæ, sem önnuðust kennsluna hjá 9. bekk eins og undanfarin ár í alls þrjár vikur á vor-
önn. Í kennslunni er farið yfir helstu þætti í ræðuuppbyggingu og algengustu mistök við flutning. Þá er ræðuritun 
nemenda og loks flutningur nemendanna undir umsjá og leiðbeiningum kennaranna 
 



Athyglisverðasta fréttin var verkefni, sem nemendur fengust við. Hér áttu nemendur að fylgjast með 
fréttum í eina viku og rita hjá sér athyglisverðustu frétt vikunnar. Síðar fluttu nemendur greinargerðir sínar og 
rökstuddu álit sitt á athyglisverðust frétt vikunnar. 
 
Fjármál og fjármálaábyrgð var verkefni allra nemenda 9. og 10 bekkjar. Hér er verðugt verkefni á 
ferðinni, þar sem reynt var að varpa ljósi á helstu hugtök fjármála, ábyrgðir og skyldur.  
 
Kynfræðsla í umsjá hjúkrunarfræðings skólans 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.  
 
Hvernig nota ég tölvuna var ritgerðarverkefni, sem allir árgangar unnu að, en markmiðið er tvíþætt; að 
gera hinum eldri betur ljóst hvernig unglingar nota tölvu í námi og  tómstundum og hve 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 heima. 
 
 
 

Garðabæ í júní 2010 
Guðmundur Einarsson,  

fagstjóri í lífsleikni 



Ársskýrsla  
fagstjóra í myndlistargreinum 

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. Valgreininni 
„myndlist“ var hleypt af stokkunum í fyrra og hefur fest sig í sessi. „olíumálun“ leysti af hólmi námsgrein frá fyrra 
ári af hólmi sem nefnd var „grafík og hönnun“. „Leir og gler“ er valhópur sem starfaði líkt og  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 úr 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. 
 
Í 8. bekk var sem fyrr sérstök áhersla var lögð á andlitsteikningu; að þessu sinni var lögð áhersla á 
portrettteikningu eftir fyrirmynd þar sem tveir og tveir nemendur teiknuðu hvorn annan. Dúkrista var tekin fyrir og 
grafíktækni skoðuð og rædd. Um var að ræða andlitsmyndir fyrir áramót en efnistök voru gefin frjáls eftir áramót 
að því ég vildi beina sköpunarmætti nemenda í fleiri áttir. Verkefnið tókst ljómandi vel að mínu mati. Verkefni 
nemendanna í grafík urðu ennfremur viðfangsefni heimspekilegrar samræðu - nemendur skrifuðu gagnrýni um 
annarsvegar sitt eigið verk og hinsvegar um verk sessunautar. Grundvöllur samræðunnar varð því mismunandi 
gagnrýni tveggja einstaklinga um eitt og sama verkið. Mjög áhugavert viðfangsefni og leiðir hugann að 
sjálfsmynd nemenda og hæfileikum þeirra til að takast óhlutbundið á við verkefni. Með þessum hætti má efla 
uppbyggileg skoðanaskipti nemenda með það fyrir augum að nemendur geti lært hver af öðrum. 
 
Tilraunum með heimspekisamræður út frá myndum var haldið áfram með skipulögðum hætti. Unnið var með 
sérstakt kennsluefni sem skólinn festi kaup á nýverið. Um er að ræða margvíslegar ljósmyndir sem notaðar eru 
sem kveikjur að samræðum nemenda. Í framhaldinu var lagt heimaverkefni fyrir sem nemendur skyldu vinna 
með myndavélum útfrá fyrirfram gefnu hugtaki ("hamingja") og tókst það sérlega vel. Mannslíkaminn var einnig 
teiknaður og skiptust nemendur á að sitja fyrir. Í framhaldinu tók við vinna við þrívíð verk þar sem nemendur 
mótuðu mannverur eftir teikningunum með vír og gifshúðuðu fyrir áramót en eftir áramót notaði í hveitilím sem 
bæði er mjög hagkvæmt og auðvelt í meðförum og afraksturinn engu síðri en gifsið sem er þungt í vöfum vegna 
þess hversu hratt það harðnar. Að lokum var tekin fyrir umhverfisteikning þar sem innra rými skólans var teiknað 
og skyggt. Nemendur klipptu síðan út mannverur úr blöðum og tímaritum og límdu inn á teikninguna. Býsna 
skemmtilegt og hressandi verkefni með allskonar óvæntum útkomum. Í 8. bekk voru sex hópar. 
 
Í Olíumálun unnið með listmálun eins og nafnið gefur til kynna. Nemendur lærðu meðferð olíulita og var 
unnið með flokkuð viðfangsefni á haustönn; uppstillingu, landslag og frjálsa málun. Á vorönn var unnið með 
kópíeringu af þekktum listaverkum sem nemendur völdu sér. Að lokum var unnið með frjálst lokaverkefni. 
Nemendur grunnuðu plötur og striga sjálf og smíðuðu ennfremur blindramma og kynntust þannig helstu 
grundvallarþáttum listmálunar. Í olíumálun voru tveir hópar. 
 
Í Myndlist hófst veturinn á hlutateikningu/uppstillingu og formvinnu. Síðan tók við trérista í MDF plötur og 
var viðfangsefni nemenda frjálst. Síðan tók við silkiþrykk, þar sem nemendur hönnuðu mynd/merki til að þrykkja 
á boli sem þeir komu sjálfir með að heiman, hörkuskemmtilegt verkefni sem þroskar sérstaklega skynjun 
nemenda á jákvæðum/neikvæðum formum. Þessu verkefni fylgdi umfangsmikil tölvuvinna og var notast við 
frjálsan hugbúnað; GIMP. Fleiri tölvur þyrftu óneitanlega að vera til staðar í myndmenntastofunni. Haustönninni 
lauk með risastóru leirmótunarverkefni þar sem nemendur mótuðu að höfuð í raunstærð af þekktum persónum 
úr fjölmiðlum. Verkefnið var það viðamikið að ekki tókst að ljúka því fyrr en liðinn var mánuður af vorönninni. Að 
mínu mati tókst þetta verkefni með eindæmum vel og afburðagóð verkefni litu dagsins ljós. Að þessu verkefni 
loknu var unnið með litafræði og málverk og stuðst við ljósmyndir sem nemendur fundu sem fyrirmyndir. Litir 
voru greindir í heita og kalda, litafjarvídd var kynnt og nemendur útfærðu ljósmyndirnar í akrýllitum með 
litafræðina að leiðarljósi.  Að lokum tók við frjálst lokaverkefni. Hóparnir í myndlist voru þrír. 
 
Listasaga var kennd í þremur hópum sem voru blanda af nemendum úr öllum valhópunum. Fyrri hluta 
haustannar var skeiðað yfir listasöguna alla leið frá hellamálverkum og einstaka listastefnur teknar fyrir og helstu 



listamenn. Eftir áramót var fjallað um íslenska listamenn, einn í hverri viku. Í hverri kennslustund fylltu nemendur 
út vinnubókarblað þar sem þeir gerðu grein fyrir sýn sinni á verkin til umfjöllunar. Í lok hvers tíma fékk ég 
nemendur með í gagnrýnar samræður um verkin þar sem þeir lögðu til grundvallar hugmyndir sínar sem þeir 
höfðu sett á blað. Ég gerði ríka kröfu um rökstuðning og voru vinnubókarblöð þessi grundvöllur að námsmati 
ásamt þátttöku í samræðum. 
 
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 nemendur skissuðu sjálfir 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 ársskýrslur síðustu ára. Glervinnan þarf nauðsynlega betri aðstöðu og má velta 
því fyrir sér hvort smíðastofan hentaði betur. Gömul tölva er til staðar í stofunni og dugar hún sæmilega, þó væri 
mjög gott að hafa þrjár tölvur fyrir nemendur til afnota. 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.  
 
 

     Garðabæ í júlí 2010 
Ingimar Ólafsson Waage, 

  fagstjóri í myndmenn 
. 



Veturinn 2009 -2010 voru fimm kennarar sem kenndu náttúrufræði í Garðaskóla. Megin þungi kennslunnar 
var þó á herðum tveggja kennara þ.e. Kjartans Geirs Kristinssonar og Þorkels Jóhannssonar en þeir kenndu 
í öllum árgöngum. Auk þeirra kenndu Margrét Gauja Magnúsdóttir í 8. og 9. bekk, Helga María Ólafsdóttir í 
9. bekk og Guðrún Björg Egilsdóttir í 8. bekk. 
 
8. bekkur 
Á haustönn í 8. bekk var kennd efnafræði og notuð kennslubókin „Efnisheimurinn“ eftir Hafþór Guðjónsson 
en á vorönn er kennd líffræði og kennslubókin „Einkenni lífvera“. Þessar bækur leggja grunnin að kennslunni 
en auk þeirra er notast við mikið safn verkefna sem kennarar leggja til og semja sjálfir. Verklegar æfingar eru 
5-6 á hvorri önn auk þess sem sýndar eru fræðslumyndir og oft unnin verkefni í tengslum við þær. Þá hafa 
nemendur í 8. bekk unnið verkefni í tölvuveri sem tengjast upplýsingaöflun og leit á netinu. Í áttunda bekk 
voru kenndar fjórar kennslustundir. 
 
9. bekkur 
Í 9. bekk eru kenndar fimm kennslustundir á viku.  Á haustönn er líffræði á dagskrá og kennslubókin „Lifandi 
veröld“ lögð til grundvallar kennslunni. Í tengslum við þetta námsefni eru farnar a.m.k. tvær vettvangsferðir til 
að kanna lífríkið í nágrenni skólans. Tekin eru sýni og þau síðan skoðuð og greind. Í lok haustannar er stutt 
tveggja vikna námskeið í kynfræðslu sem byggt er á bókinni Strákar og stelpur. Á vorönn er byrjað á  
stjörnufræði og farið út og stjörnur skoðaðar í skammdeginu en er nær dregur vori er skipt yfir í eðlisfræði. 
Kennslubækur á vorönn eru „Sól, tungl og stjörnur“ og „Kraftur og hreyfing“. Eðlisfræðin bíður upp á mikið af 
tilraunum og hafa kennarar reynt að gera eins mikið af þeim og kostur er bæði sem sýnitilraunir og nem-
endatilraunir. 
 
10. bekkur 
Í tíunda bekk er náttúrufræði valgrein og er um tvo möguleika að ræða. Í öðrum áfanganum eru kenndar 5 
kennslustundir á viku og er hann skilgreindur sem undirbúningur undir nám í náttúrufræðibrautum framhalds-
skólanna. Hinn áfanginn er byggður upp á svipaðan hátt nema við bætist námsefni fjölbrautaráfangans NÁT 
103 og kennslustundir eru sex. Helstu kennslubækur í tíunda bekk eru „Orka“, „Erfðir og þróun“ og „Líffræði -
kjarni fyrir framhaldsskóla“ eftir Örnólf Thorlacius. Að mestu er fylgt markmiðum námskrár menntamálaráðu-
neytis. Kennslan er að mestu leyti bókleg en mikið af tilraunum sérstaklega í tengslum við varmafræði, raf-
segulfræði, hljóðfræði og ljósfræði. Færri tilraunir eru í líffræðihlutanum en fleiri verkefni t.d. í tölvuveri. 
Nokkrum tíma er auk þess varið í að rifja upp námsefni fyrri ára og um leið auka aðeins við og fylla í eyður 
og er þeim tíma mjög vel varið. 
 
Á hverju ári vinna kennarar skólans í náttúrufræði kennsluáætlanir í öllum árgöngum og eru nemenda út-
gáfur þeirra birtar á vef skólans. Einnig er á vefnum útgáfa af glósum úr nánast öllum kennslubókunum og 
eru þær þannig aðgengilegar öllum nemendum.  
 
Lokaorð 
Nú er unnið eftir nýrri námskrá í náttúrufræði og er hún nokkuð frábrugðin þeirri eldri. Í þessari nýju námskrá 
er mikið lagt upp úr því að koma fram með hugmyndir til kennara um nálgun og framsetningu efnisins. Þarna 
er úr miklu að moða fyrir kennara. Margar af þeim hugmyndun sem þar er minnst á eru og hafa verið í 
notkun í Garðaskóla en þar er líka ýmislegt annað sem vert er að skoða og nýta sér. Mun minna fer fyrir 
nákvæmum og tímasettum skilgreindum markmiðum en var í fyrri námskrá og gefur það að mínu mati 
skólum aukið svigrúm til að móta sína eigin stefnu og kennsluhætti. Sá sem þetta ritar telur þó nokkra eftirsjá 
af samræmdum prófum í greininni og telur þau hafa virkað hvetjandi á nemendur og ekki síður skólana að 
standa sig. Hætta er á kröfur til greinarinnar minnki og erfiðara verði að fá nemendur til að leggja sig fram og 
ná góðum árangri. 
 

Ársskýrsla  
fagstjóra í náttúrufræði 



Nú eru væntanlegar nýjar námsbækur í náttúrufræði og kemur sú fyrsta út í haust (2010). Alltaf er nokkur 
tilhlökkun meðal kennara þegar nýjar bækur koma á markaðinn.  Þeim fylgir gjarnan ferskleiki nýrrar nálgunar 
sem gerir kennsluna skemmtilegri og vonandi árngursríkari. Ekki er ætlunin að skipta yfir í nýja efnið í 
Garðaskóla næsta vetur enda nóg til af eldri bókunum og einungis ein ný bók væntanleg í haust en í gamla 
bókaflokknum eru sex bækur.   
 
Nýlega eignaðist skólinn forritapakkann „Sunflower” og er hann kærkomin viðbót í okkar vopnabúr. Kennarar og 
tölvuráðgjafi skólans munu í haust fara í gegnum þennan pakka með það að markmiði að finna sem flestum 
forritunum stað í námsefninu þannig að þau nýtist sem best. Vonandi verður þessi forritunarpakki til að auka 
skilning nemenda og auka ánægju þeirra á náminu. 
 
Lengi hefur staðið til að umbylta kennslustofum náttúrufræðideildarinnar enda er þar margt orðið lúið og þarfnast 
lagfæringa og endurnýjunar. Ef dráttur verður á þessari umbyltingu er þörf á að lagfæra nokkra hluti td. raflagnir, 
fá stærri vaska í stofurnar  o.fl. Þá er mikið af þeim búnaði og tækjum sem til eru í Garðaskóla til 
raungreinakennslu komin mjög til ára sinna og þarfnast endurnýjunar en mörg tæki og tól eru enn í góðu lagi og 
bera þess vitni að vel hefur verið staðið að þessari kennslu í Garðaskóla frá upphafi og vonandi verður svo 
áfram.  
 
 

Garðabæ í júní 2010 
 

Þorkell Jóhannsson, 
fagstjóri í náttúrufræði 

 



Ársskýrsla  
fagstjóra í samfélagsfræði 

 
 

Kennarar og tímafjöldi 
8. bekkur: Kennslustundir eru 4 á viku. Kennarar voru þessir: Margrét G. Magnúsdóttir, Ólafur Gíslason og 
Reynir Engilbertsson. 
 
9. bekkur: Kennslustundir eru 4 á viku. Kennarar: Margrét Gauja Magnúsdóttir og Reynir Engilbertsson. 
 
10. bekkur: Kennslustundir eru 4 á viku. Kennari: Reynir Engilbertsson. 
 
Kvikmyndasaga 3 valhópar Kennslustundir voru 3 á viku. Kennari: Reynir Engilbertsson. 
 
Námsefni 
8. bekkur: Á haustönn var á dagskrá trúarbragðafræði. Þar er fjallað um helstu trúarbrögð heims. Þá tók 
við það sem kalla má almenn landafræði heimsins. Þar eru til umfjöllunar hin margvíslegu viðfangsefni og 
hugtök sem landafræðin fæst við, má þar nefna t.d. orka,mengun,búseta, hafið og jarðvegseyðing. Samfara 
umfjöllun um hafið frá öllum hliðum unnu nemendur mismunandi skilaritgerðir. 
 
Viðfangsefni vorannar að landafræðinni slepptri voru ýmis verkefni sem tengjast landafræði Íslands kortavinna 
og fleiri verkefni því tengt. 
 
Að lokum var unnin hópavinna um orkumál þar sem hver hópur hafði ákveðna tegund orku til umfjöllunar t.d. 
vatnsorka, olía og gas, kjarnorka og fleira fjallað var um kosti og galla hvers flokks fyrir sig og framtíðarhlutverk í 
heiminum. Hóparnir kynntu síðan verk sitt fyrir bekknum með skyggnu sýningu á skjávarpa. Í tengslum við þetta 
verkefni var safn Orkuveitu Reykjavíkur „Rafheimar” heimsótt og tókst þessi námsþáttur sérlega vel.    
 
9. bekkur: Viðfangsefni haust- og vorannar var „Landafræði II” þar sem fjallað er um heimsálfur aðrar en 
Evrópu. Nemendur unnu verkefni og fluttu fyrir hópfélaga sína, að eigin vali, um Rússland og í tengslum við 
Afríku völdu þau sér land í þeirri heimsálfu og unnu verkefni þar sem m.a. var lagt upp úr leikrænni tjáningu og 
skemmtilegum flutningi. Þá má nefna að í tengslum við umfjöllun okkar um Asíu borðuðum við saman 
indverskan mat,sem Kristján heimilisfræðikennari eldaði, og nemendur greiddu kostnaðarverð fyrir.  
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. Unnin voru 
valin verkefni þar sem nemendur völdu annaðhvort að fjalla um eitt af fylkjum Bandaíkjanna eða eitt af 
sjálfstæðum ríkjum S-Ameríku. Verkefni voru síðan 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. Í framhaldi af þessu efni unnu nemendur heimildaritgerð um sjálstæðisbaráttu ýmissa 
þjóða og þjóðarbrota, þar komu fartölvuverin og tölvustofurnar aftur mikið við sögu í kennslunni. 
 
10. bekkur. Í vetur var samfélagsfræði valgrein í 10. bekk og sóttu aðeins 22 nemendur nám í faginu. 
Þessu verður breytt á næsta skólaári og verður samfélagsfræði þá skyldunámsgrein í öllum árgöngum, en 
tímum hinsvegar fækkað í þrjá á viku. 
 



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 sem tengjast m.a. þeim miklu hræringum sem átt hafa sér 
stað undanfarin tvö ár 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, þarna var um hópavinnu að ræða þar 
sem nemendur áttu að kynna sér vandlega með og mótrök vegna hugsanlegri aðild að Evrópusambandinu. 
 
Ég safnaði saman blaðagreinum og efni af netinu um Evrópusambandið þar sem hinir ýmsu aðilar bæði úr 
atvinnulífinu, stjórnmálaflokkum, hagsmunaaðilum, fræðimenn og einkaaðilar tjá sig um hugsanlega aðild 
Íslands að sambandinu. Nemendur áttu að nota þetta efni og annað sem þau gátu fundið á Netinu til að mynda 
sér skoðun á efninu og kynna þá skoðun með rökstuðningi munnlega. Þetta gekk í öllum aðalatriðum mjög vel.  
 
Árangur  
Útkoma 10. bekkjar er góð þegar litið er á skólaeinkunn en þar var meðaleinkunn 7,78  sambærilegur árangur á 
síðasta ári var 8,01    
 
9. bekkur er með meðaleinkunn 7,28 var 7,43 á síðasta ári, sem er í mjög góðu lagi, námsmatið og námsefni er 
algerlega sambærilegt. 
 
8. bekkur er með meðaleinkunn 7,39 var með 7,88 á síðasta ári. Mikill munur er á getu einstakra bekkja í 
árganginum. Meðaleinkunn í lægsta bekknum var 6,19 og í þeim duglegasta  7,83, námsmat og námsefni er 
sambærilegt á milli ára. 
 
Þegar á heildina er litið má segja að árangur í greininni sé mjög vel ásættanlegur þó alltaf megi gera betur.  
 
Ekki er vafi á því að talsvert hefur tekist að glæða áhuga nemenda á greininni með tilkomu nýrra kennslutækja 
t.d. eins og skjávarpa, og fartölvum. Þennan áhuga má enn auka með skemmtilegri notkun á þessum 
hjálpartækjum í kennslunni og verkefnavinnu henni tengd og verður það einn af áherslupunktum næsta 
skólaárs. 
 
 
 

Garðabæ í júní 2010 
 

Reynir Engilbertsson,  
fagstjóri í samfélagsfræði 

 
 
 



Ársskýrsla  
spænskukennara  

Nú er að ljúka fjórða 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 í FG og fylgdi námsáætlun þeirra eftir því 
sem hægt var því við vorum ekki með sömu bækur.  
 
Ég notaði bókina „Mañana“ sem ég læt sérpanta fyrir mig í gegnum Pennann. Ég valdi þessa bók m.a. vegna 
þess að bæði lesbókin og vinnubókin eru óvenju nemendavænar og vel hannaðar. Því miður gat ég ekki pantað 
nema vinnubókina því þessar bækur eru ekki á úthlutun og framlag til bókakaupa hefur verið skert verulega. Lét 
ég því nemendur skila lesbókunum og nota þær aftur. Fannst mér því vanta mikið upp á gæði námsefnisins. 
Finnst mér í raun óskiljanlegt að ekki megi láta nemendur sem eru í framhaldsskólaáföngum borga fyrir bækur 
sínar, en ég fer að sjálfsögðu eftir reglum. 
 
Ég vann einnig með texta úr eigin bókum og sönglög sem nemendur unnu með textann úr. Einnig notaði ég 
DVD og hlustunarefni til að auka hæfni nemenda. 
 
Nemendur voru 19 í þessum hópi og almennt mjög áhugasamir og duglegir enda var krafist lágmarkseinkunnar í 
þennan hóp. Meðaleinkunn þeirra er rúmlega 8, en FG krefst þess að nemendur fái a.m.k. 7 til að komast áfram 
og náðu allir nemendur því lágmarki. 
 
Spænska 2002 
Nemendur í þessum hópi voru 25 voru með sömu kennslubækur og í fjölbrautaráfanganum, en það var ekki 
eins ítarlega farið yfir og ekki eins mikið um lestexta. Krafa um lágmarkseinkunnir 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 
á bilinu frá 5-10. 
Ég þakka fyrir samstarfið í vetur og óska ykkur gleðilegs sumars. 

 

Garðabæ í júní 2010 

Saludos cordiales, 
Anna Ragnarsdóttir 



Ársskýrsla  
fagstjóra í stærðfræði  

Stærðfræðikennarar 
  8. bekkur:  Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson, Ólafur Jónas Sigurðsson og Svandís Ríkharðsdóttir 
 
  9. bekkur: Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson, Kristinn Sigurbergsson, Ólafur Jónas Sigurðsson og 

Svandís Ríkharðsdóttir  
 
10. bekkur:  Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson, Karl Valgeir Jónsson, Kristinn Sigurbergsson, Ólafur 

Jónas Sigurðsson, Svandís Ríkharðsdóttir og Þorkell Jóhannsson. 
 
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 einn fyrsti grunnskólinn 
sem tók þetta kerfi upp. Skipting í hraðferð, miðferð og hægferð hafa því unnið sér fastan sess hjá okkur.  
Bekkjakerfið 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 21-24 nemendur með einkunnir 
á bilinu 2-10 og einn kennari er ekki mjög nemendavænt. En sem betur fer fengum við aðstoð inn í bekk og með 
því að taka þá nemendur út nokkrar 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 og upprifjunarhefti við lok hvers kafla. Einnig bjóðum við upp á vönduð upprifjunarhefti eftir haust-
önn og vorönn. 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“. 
 
Kennsluaðferðir felast í útskýringum frá töflu og einstaklingsaðstoð. Þar sem nemandi hefur ekkert endilega einn 
stærðfræðikennara vegna námsvers, stærðfræðigrunns og sérkennara þá höfum við kappkostað í vetur við að 
samræma reikniaðferðir og munum halda því áfram. Unnið er að þrautalausnum og tölvur eru stundum notaðar. 
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, samræmdu prófin í 10. bekk voru um haustið í fyrsta 
skipti og kom Garðaskóli mjög vel út þó samanburðurinn sé ekki eins marktækur þar sem engir prófdómarar eru 
í skólunum. Eins er okkar starf kennaranna orðið enn mikilvægara þar sem framhaldsskólar hafa nú eingöngu 
skólaeinkunnir þegar nemendur sækja um í framhaldsskólana. 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. Ákveðið var að hafa engar huglægar einkunnir í 9. og 10. bekk. 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 úr  
samræmdum prófunum 2010: 

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

Árgangur Meðaleinkunn 

8. bekkur 7,0 

9. bekkur  + flugferð 7,8 

9. bekkur  flugferð 9,0 

10. bekkur 7,2 

Stæ 103 9,0 
Stæ 203 8,8 

Að okkar mati hefur skólaárið gengið mjög vel en það er alltaf hægt að gera betur. Við teljum að stærðfræði-
kennarar verði að leggja áherslu á meira aðhald í námi og gera kröfur bæði til sín og nemendanna. Því miður 
var ekki boðið upp á aðstoð við heimanám í vetur og teljum við það mikil mistök og skref aftur á bak. Þetta skilar 
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. Þetta hafði það í för með sér að nemendur komu 
oftar án heimavinnu í stærðfræðitíma. 
 
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.  



 Frá skólaslitum 2010 
Þrír nemendur fengu viðurkenningu í stærðfræði, einn fyrir framfarir og tveir fyrir góðan árangur í stærðfræði. 
 
Framfarir: Sigurjón Guðjónsson 
 
Afburðagóður árangur á grunnskólaprófi. Andrea Valdimarsdóttir og Alexandra Ýr van Erven 
 
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 náms-
efni í vetur. Allir tóku þeir lokapróf grunnskólans í stærðfræði, ásamt 10. bekkingum. Þessir nemendur munu 
taka samræmda prófið í haust með jafnöldrum sínum þrátt fyrir að vera einu ári á undan þeim í námi. 
 
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 þriðji veturinn sem kenndir 
eru tveir áfangar þ.e. STÆ 103 og STÆ 203 og gekk það eins og skildi og nemendur stóðu sig mjög vel (sjá 
meðaleinkunnir að ofan). Nám þetta er metið til eininga í flestum framhaldsskólum landsins.  
 
Stærðfræðigrunnur 
Í vetur var aftur 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 voru tveir hópar í hvorum árgangi og hafði valgreinin mikið að 
segja fyrir þá nemendur sem voru í hópnum þ.e. þeim gekk betur í stærðfræði. Elena samdi allt námsefnið með 
það að leiðarljósi að styrkja nemendur í þeim grunni sem þarf til að ganga vel í stærðfræðinni sem verið var að 
takast á við 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 námsgreininni.  
 
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 hefðbunda stundaskrá og 
hefur þetta reynst mjög vel en einnig fara nemendur úr hefðbundnum stærðfræðitíma í námsver.  
 
Lokaorð 
Þessi vetur hefur verið mjög annasamur í stærðfræðideildinni; við höfum 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 stærð-
fræðikennurunum finnst ekki nógu vel farið yfir í bókunum sem í boði eru. 
 
Við höfum 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 stærðfræði-
kennsluna, um leið og stærðfræðikennarar fá skjávarpa geta þeir nýtt sér vef eins og „Rasmusarvefinn“ í stærð-
fræðikennslu 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 2010 
 

Elena Einisdóttir og  
Svandís Ríkarðsdóttir,  
fagstjórar í stærðfræði 



Ársskýrsla námsráðgjafar Garðaskóla fyrir skólaárið 2009 – 2010 greinir frá helstu verkefnum og áherslum í 
starfi náms- og starfsráðgjafa skólans.  
 
Meginhlutverk námsráðgjafa er að vinna með nemendum, forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum, 
starfsmönnum skólans og Garðalundar, starfsfólki á fræðslu- og menningarsviði og félags- og heilbrigðissviði 
Garðabæjar að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda..  
 

 
NÁMS - OG STARFSRÁÐGJÖF 

 
 
Einstaklingsmiðuð ráðgjöf 
Einstaklingsviðtöl eru umfangsmikil í starfinu. Nemendur koma helst vegna vanda sem tengist námi þeirra, 
vegna námsvals, persónulegra mála og samskiptaerfiðleika. Þeir leita ýmist sjálfir í námsráðgjöfina eða koma 
fyrir milligöngu forráðamanna eða kennara. Einstaklingsmiðaða ráðgjöf má flokka í eftirfarandi þrjá 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 íslenska rafræna áhuga-
könnun, 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, 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 
• læra að lesa námsefni á árangursríkan hátt og ástunda fjölbreytta glósugerð  
• skipulagningu, vinnulag og leiðsögn um prófundirbúning. 

 
Alls komu 298 nemendur úr 8.-10.bekk í viðtöl til námsráðgjafa skólaárið 2009-2010. í 8. bekk komu um 61 % 
nemenda í eitt eða fleiri viðtöl til námsráðgjafa. Í 9. bekk voru það 66 % nemenda og í 10.bekk um 75% nem-
enda. Margir komu oft eða voru í föstum viðtölum allt skólaárið. Nokkrir nemendur sem þurftu mikinn stuðning 
voru með nánast daglega viðveru hjá námsráðgjöfum á ákveðnum tímabilum.  Þá komu einnig forráðamenn í 
viðtöl og margir höfðu samband símleiðis eða með tölvupósti. Námsráðgjafar eru oft í miklum samskiptum við 
umsjónarkennara og stjórnendur skólans vegna  einstaka nemenda. 
 
Um 67 nemendur eða 41 % 10. bekkinga tóku áhugakönnunina „Bendil“á vorönn og komu í framhaldinu til 
námsráðgjafa í túlkun á niðurstöðum.  
 
Mynd 1.  Fjöldi nemenda eftir bekkjardeildum og kyni sem komu til námsráðgjafa í viðtöl í eitt skipti eða 
  oftar skólaárið 2009 - 2010 

 
Hópráðgjöf/fræðsla 
Hópráðgjöf og fræðsla er nokkuð 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, vinnulag og glósugerð 
• fræðsla um inntökuskilyrði framhaldsskóla 
• kynning á bóklegu námi og verk- og starfsmenntun á framhaldsskólastigi 
• fyrirlögn og túlkun á „Bendli“  áhugakönnun fyrir hluta árgangsins. 



9.bekkur 
Nemendur fengu fræðslu í lífsleiknitíma.  

• kynning á námi á framhaldsskólastigi. 
  
8.bekkur 
Námsráðgjafar hittu nemendur í tvö skipti yfir veturinn í minni hópum í námsráðgjöfinni. 

• kynning á námsráðgjöfinni, samskipti og bekkjarandi 
• eineltisfræðsla. 

 
 

ÝMIS VERKEFNI 
 
Nemendaráðgjöf 
Í vetur störfuðu fjórtán nemendur sem nemendaráðgjafar, átta nemendur úr 9. bekk og sex úr 10. bekk. Sam-
starf  hefur verið við nemendaráðgjafa Holtaskóla í Keflavík og hafa hóparnir hist tvisvar yfir veturinn og verið 
með sameiginlega fræðslu. Nemendaráðgjafar Garðaskóla hittu alla nemendur í 8. bekkjum og ræddu við þau 
um samskipti og einelti.  Nemendaráðgjafar tóku þátt í móttöku og aðlögun nýrra nemenda, kynntu Garðaskóla 
fyrir væntanlegum nemendum m.a. með því að fara í heimsókn í Flataskóla. Nemendaráðgjafar unnu með 
námsráðgjöfum að undirbúningi og skipulagningu á skemmtikvöldi vegna kynningar á framboði framhaldsskól-
anna sem haldið var í Garðaskóla í febrúar. 
 
Önnur verkefni námsráðgjafa voru m.a. 

• Skipulagning á móttökudegi fyrir nemendur í 8. bekk 
• Skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda, eftirfylgd með þeim 
• Skipulag og verkefnastjórn með námskeiði til forvarnar kynferðislegu ofbeldi frá „Blátt áfram“ fyrir 

kennara og starfsfólk Garðaskóla 
• Heimsókn með nemendur 10. bekkja í Tækniskólann og Fjölbrautaskóla Garðabæjar 
• Þátttaka á kynningarfundum fyrir foreldra og nemendur í 8. bekk að hausti 
• Þátttaka í móttöku nemenda 7. bekkja Hofsstaða- og Flataskóla 
• Kynning fyrir náms- og starfsráðgjafa frá Hafnarfirði á starfi nemendaráðgjafa í Garðaskóla 
• Fræðsla fyrir flokkstjóra Vinnuskólans um einelti og viðbrögð við því 
• Fyrirlestrar vegna vinnu við verkefnið ,,Breyttir kennsluhættir og námsmat í Garðaskóla“ 
• Fyrirlögn og umsjón með eineltiskönnun sem var lögð fyrir alla nemendur skólans 
• Skráning fundargerða nemendaverndarráðs 
• Umsjón með skemmti- og kynningarkvöldi fyrir nemendur og forráðamenn í 10. bekk 
• Þátttaka í slysa- og áfallaráði  
• Þátttaka á fundum vegna þróunarverkefnis um kennslu fyrir nemendur með ADHD í Garðaskóla 

veturinn 2010-2011 
• Undirbúningur og vinna við að koma af stað stuðningshópi fyrir stúlkur í 9.bekk   
• Þátttaka í listadögum í apríl 
• Þátttaka í ,,Litla hópi“, samstarfshópi lögreglu, félagsþjónustu Garðabæjar, Garðalundar, Fjöl-

brautarskólans í Garðabæ og Garðaskóla 
• Skipulagning og móttaka forvarnarsamtakanna ,,Blátt áfram“ í Garðaskóla fyrir 8.bekkinga 
• Samráðsfundir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Garðabæjar og Álftaness 
• Reglulegir samráðsfundir með fulltrúum frá Flata-, Hofsstaða- og Sjálandsskóla 

í verkefninu ,,Gegn einelti í Garðabæ“.  
 
 

ENDURMENNTUN/VIÐHALD FAGÞEKKINGAR 
Námsráðgjafar hafa sótt færri endurmenntunarnámskeið þennan veturinn en oft áður m.a. vegna þess að annar 
námsráðgjafi skólans, Auður Sigurðardóttir lauk meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands í 
vetur en Ásta Gunnarsdóttir hefur lokið námskeiðum í meistaranáminu en hefur ekki lokið við meistararitgerð 
sína. Mikill áhugi er hjá námsráðgjöfum að efla fagþekkingu sína, sérstaklega á sviði sálgæslu og í vinnu með 
nemendur með ADHD. Hér má sjá önnur námskeið/fundi: 



• Uppskeruhátíð námsráðgjafa – kynning á lokaverkefnum nema í meistaranámi í Náms- og starfs-
ráðgjöf við Háskóla Íslands 

• Námsstefnan ,,Snemma beygist krókurinn“ bjargráð og þjónusta í nærumhverfi á vegum Barna- 
og unglingageðdeildar Landspítala Háskólasjúkrahúss 

• WATCH – námskeið sem lýtur fyrst og fremst að því að styðja við nemendur í brotthvarfshættu 
• Fundur á vegum MRN í Laugalækjaskóla vegna innritunar í framhaldsskóla vorið 2010 
• Framhalds kynningarfundur í KHÍ á vegum MRN vegna breytinga við innritun í framhaldsskóla 

vorið 2010 
• Fundur í FG um samvinnu á milli Garðaskóla og FG 
• Fundur í Ölduselsskóla vegna samráðs um náms- og starfsfræðslu fyrir nemendur í 10.bekk. 

Námsráðgjafar í Garðaskóla eru þátttakendur í hópi náms- og starfsráðgjafa sem vinna að eflingu 
náms- og starfsfræðslu í grunnskólum 

• Þriðji og síðasti fundur í MRN á vordögum vegna innritunar í framhaldsskóla. 
 
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 það stór hluti nemenda sem nýtir sér námsráðgjöf skólans eða tæp 70% nemenda.  
 
Næsta vetur verður ein kennslustund á viku ætluð í náms- og starfsfræðslu fyrir nemendur 10. bekkja og munu 
námsráðgjafar sjá um þá fræðslu. Þar verður leitast við að veita nemendum samfellda og upplýsandi fræðslu um 
námsframboð og atvinnulíf. Einnig verður lögð áhersla á sjálfskönnun, styrkleika, viðhorf og áhugasvið hvers og 
eins. Mikil þörf var á að efla náms- og starfsfræðslu í skólanum og fögnum við því að nemendur á síðasta ári 
grunnskólans fái nú markvissa fræðslu og undirbúning fyrir næsta skólastig. Þá eru meiri líkur á að þeim farnist 
vel. 
 
Námsráðgjöfum bauðst að fá handleiðslu á miðjum vetri og var gagnlegt fá leiðsögn og stuðning við erfið mál. 
Við kunnum vel að meta þennan stuðning við starf okkar og þætti okkur gott að hafa aðgang að handleiðslu á 
næsta skólaári ef á þarf að halda.  
 
Við viljum þakka öllu samstarfsfólki okkar, stjórnendum og skólayfirvöldum fyrir ánægjulegt samstarf í vetur. Við 
munum leitast við að bæta þjónustu okkar í námsráðgjöfinni og við viljum leggja áherslu á að  námsráðgjöf 
Garðaskóla er fyrir alla nemendur skólans.  
 
 
 
 

Garðabæ í júní 2010 
 

Auður Sigurðardóttir, 
Ásta Gunnarsdóttir, 

náms- og starfsráðgjafar Garðaskóla 



Haust 
Veturinn var mjög viðburðarríkur og skemmtilegur. Garðalundur opnaði þann 7.september með opnu húsi og 
ratleik. Í kjölfarið var opnunarball, fyrsta ball vetrarins. Það er alltaf fjör á fyrsta balli vetrarins, þegar nemendur 
hittast aftur eftir sumarfrí og nýnemar fá púlsinn fyrir skólalífinu. Hin árlega hæfileikakeppni Safinn var haldin í 
október, þar sem nemendur skólans sýndu hæfileika sína á hinum ýmsu sviðum. Mikið var um dans- og söng-
atriði en sigurvegararnir voru Harpa og Marín í 8.bekk með fimleikaatriði. Á miðri haustönn var haldið annað ball 
og þemað að þessu sinni var neon. Nemendur komu klæddir neonlituðum fötum, skólinn var skreyttur í neon-
litum og þótti það takast mjög vel.  
 
Næsti stóri viðburður var undankeppni fyrir söngkeppni SAMFÉS. Rakel Björk í 9.bekk tók þátt fyrir hönd Garða-
lundar í landshlutakeppninni og kom það í hlut Garðalundar að sjá um landshlutakeppnina að þessu sinni og var 
hún haldin í Ásgarði. Um 600 unglingar komu frá suður- og suðvesturhorninu og skemmtu sér frábærlega við 
tóna hljómsveitarinnar Bermuda. Allt skipulag og utanumhald var einstaklega gott og augljóst að reynslan hefur 
mikið að segja. Okkar keppandi, Rakel komst einnig áfram og vann sér þátttökurétt í aðalkeppninni sem haldin 
var í Laugardalshöll 6.mars sl.  
 
Stíll er enn einn viðamikill viðburður sem haldin er að hausti og er mikil vinna lögð í keppnina. Að venju var 
vinnusmiðja í 3 vikur á vegum Garðalundar og Guðrúnar Bjargar textílkennara og fullt af efnilegum og upprenn-
andi hönnuðum litu dagsins ljós. En sigurvegarar í undankeppninni í ár voru Sigrún Perla, María og Sigurbjörg 
Selma. Þær kepptu fyrir hönd Garðalundar í aðalkeppninni sem haldin var í Smáralind 21.nóvember. Hópurinn 
hreppti fimmta sætið og verðlaun fyrir bestu möppuna, frábær árangur!  
 
Afmæli skólans var haldið hátíðlegt þann 11. nóvember og var sérstök dagskrá allan daginn. Mikill metnaður var 
lagður í hana þrátt fyrir takmarkaða fjárupphæð. Í nefndinni voru 12 nemendur, margar hugmyndir voru um hvað 
skyldi gera í tilefni dagsin, skólinn var skreyttur hátt og Ásgarður líka. Dagurinn byrjaði með morgunballi kl. 8:00 
þar sem tekið var á móti sparibúnum nemendum á rauðum dregli, nemendur og kennarar fengu borða með 
sérstakri áletrun sem lýsa átti þeirra karakter. Þegar ballinu lauk var dagskrá í Ásgarði þar sem fjöldi nemenda 
tróð upp með atriðum, m.a. kór Garðaskóla. Sérstakur gestur var Þorsteinn Guðmundsson leikari sem var með 
uppistand. Að því loknu var keppni milli nemenda og kennara sem er ávallt vinsæl en þá er m.a. keppt í kodda-
slag, kappáti, vítaspyrnu ofl. Af undirtektunum að dæma skemmtu bæði kennarar og nemendur sér mjög vel í 
afmælinu. 
 
Jólamatur 10.bekkjar var haldin 4.desember og var vel mætt í veisluna. Nemendur voru til fyrirmyndar og mættu 
í sínu fínasta pússi. Jólaball var haldið í kjölfarið á próflokum og var metaðsókn.  
 

Vor 
Vorönnin hófst á nýársballi þar sem sú hefð hefur skapast að allir mæta í grímubúningi. Mikil stemning var fyrir 
búningum og fólk mætti vel skreytt. Bryndís Erla í 10.bekk var valin Frú búningur og Bragi í 10.bekk Herra bún-
ingur. 
 
Draugahús hefur skipað sér fastan sess í janúar og eru það einungis 8.bekkingar sem mega fara í gegnum 
brautina. Nemendaforystan ásamt starfsfólki Garðalundar sér um að hræða ,,líftóruna” úr þeim. Einnig voru 
nokkrir 10.bekkingar í hlutverkum og fóru sumir á kostum. 
 
Fljótlega í janúar hitti nemendaforystan í Garðaskóla félagsmálahóp Sjálandsskóla í sundlaugapartýi og fengu 
tilsögn í kajakróðri. Hóparnir hristust saman og fengu sér pizzu í lokin og voru öll sammála um að hittast aftur 
einhvern tímann á árinu. 
 

Ársskýrsla  
Garðalundar 



Rokksmiðja Garðalundar var haldin í 11. sinn í febrúar og var í höndum hljómsveitarinnar Diktu. Unglingar 
hvaðanæva af landinu komu í heimsókn og dvöldu í Garðaskóla heila helgi og voru sett saman í hljómsveitir. 
Smiðjunni lauk með flottum tónleikum á sunnudeginum. 
 
Eftir Rokksmiðjuna skall á vetrarfrí og fóru flestir í skíðaferð til Akureyrar til að hita sig upp fyrir skíðaferðina í 
mars. Það var víst varla þverfótað í fjallinu fyrir Garðbæingum. 
 
Stærsta unglingahátíð landsins, SAMFÉS-hátíðin var fyrstu helgina í mars. Hún hefst á veglegu balli á föstu-
dagskvöldi og endar á aðalatriðnu, söngkeppninni á laugardeginum. Það var brjáluð stemning í Laugardalshöll 
og það hafa aldrei mætt jafnmargir. Okkar keppendur stóðu sig vel en félagsmiðstöðin Igló frá Kópavogi sigraði.  
 
Skíðaklúbbur Garðalundar skiptist í yngri og eldri hóp. Yngri hópurinn, nemendur í 8.bekk fóru í skíðaferð í Blá-
fjöll dagana 1.-3.mars. Að þessu sinni fóru 70 nemendur og 4 starfsmenn. Það var nánast eins og það hefði 
snjóað bara fyrir hópinn þessa nokkra daga því þetta voru einu dagarnir sem opnir voru í vetur. Eldri hópurinn, 
9. og 10.bekkur fór norður til Akureyrar í blíðskaparveðri þann 10. mars. Farið var á skíði í Hlíðarfjalli alla dag-
ana og veðrið var æðislegt. Kvöldvaka, bíóferð og m.fl. var brallað á Akureyri. 160 þreyttir nemendur og 9 starfs-
menn komu heim á sunnudeginum 14.mars. Frábær ferð! Báðir hópar héldu uppskeruhátíð í lok mars og 
enduðu klúbbastarfið á myndakvöldi þar sem var gætt sér á pizzu og kók, sýnd videó og myndir ásamt verð-
launaafhendingum fyrir þá sem stóðu sig vel í klúbbastarfinu. 
 
Leikfélagið fór á fullt og æfði stanslaust í páskafríinu. Leikritið sem varð fyrir valinu í ár var Dirty Dancing. Frum-
sýningin var þann 23. apríl á listadögum og var framlag nemendafélagsins og Garðalundar. Leikritið var sýnt 
átta sinnum við frábærar undirtektir. 
 
Annað stórt verkefni sem tilheyrir vorönninni er árshátíðin, að venju var mikill metnaður í dagskránni og tróðu 
hljómsveitirnar Í svörtum fötum og Dikta upp. Dagskráin var vegleg og vönduð og má segja að hafi verið upp-
skeruhátíð klúbbastarfsemi Garðalundar og nemenda. 
 
Margir klúbbar eru starfræktir við Garðalund og má þar nefna stuttmyndahóp og tæknihóp sem hittast reglulega 
og ekki má gleyma að nefna kjólakvöldin sem eru í boði fyrir árshátíðina. Þar hittast stelpur í skólanum (og 
stundum koma nokkrir strákar líka) og sauma á sig föt fyrir árshátíðina. Kór Garðalundar hittist reglulega í vetur 
og var í umsjá Maríu Magnúsdóttur söngkonu. Mikil tónlistarhefð er í skólanum og var boðið upp á samspil á 
vegum Skúla tónmenntakennara og Árna Guðjónssonar. Hljómsveitir hafa fastan æfingatíma á opnum húsum 
og hefur það skilað sér í fjölbreyttum hljómsveitum sem sumar eru enn starfandi. 
 
Mörg íþróttafélög og félagsmiðstöðvar nutu góðs af gistingu í Garðaskóla í umsjón Garðalundar og Fjölbrauta-
skólinn í Garðabæ fékk ýmsa tæknilega aðstoð. Vinnuskólinn hófst 11.júní og mun ljúka þann 30.júlí. Veturinn 
var viðburðaríkur og skemmtilegur, Garðalundur þakkar starfsfólki Garðaskóla fyrir samstarfið í vetur! 
 

Garðabæ í júní 2010 

f.h. Garðalundar 
Brynhildur Þórðardóttir, 

 aðstoðarforstöðumaður 



Fimmti kafli  

Félagslíf nemenda 

Skipulag starfsins 

Félagsmiðstöðin Garðalundur 
Félags- og tómstundastarf unglinga í Garðaskóla fer fram í félagsmiðstöðinni Garðalundi. 
Félagsmiðstöðin er í sama húsnæði og Garðaskóli og gefur það fyrirkomulag nemendum kost 
á fjölbreytilegu félagsstarfi. Gefin er út vetraráætlun og helstu atburðir færðir inn á skóladagtal.  
Dagskráin er nánar útfærð á heimasíðu félagsmiðstöðvar www.gardalundur.is.  
  
Þátttaka í félagsstörfum 
Í 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 þar af 10 - 12 manns sem 
eru nemendur í félagsmálafræði. Lögð er áhersla á að þarna veljist hæfir og áhugasamir ein-
staklingar. Bekkjarráðin  og nemendur í félagsmálafræði skipta með sér ýmsum verkum, s.s. 
framkvæmd á dansleikjum, hádegisdagskrá, íþróttahátíð, afmæli skólans, vorhátíð, árshátíð 
o.fl. Þeir nemendur sem vinna mikið að félagsstörfum verða að gæta þess að það komi ekki 
niður á námi eða skólasókn. Ætlast er til að þeir nemendur sem veljast til forystustarfa í félags-
starfi 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  til 22 mánudaga 
og miðvikudaga og á föstudögum frá kl.19 til 22.30 Á kvöldin gefst nemendum færi á að nýta 
sér borðtennis- og billjarðaðstöðu, horfa á sjónvarp, spila, taka þátt í leikjum, hlusta á tónlist, 
rabba saman, stunda námskeið og hópastarf og fleira eftir dagskrá hverju sinni. Að jafnaði eru 
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 umsjónarkennurum sínum. Bekkjarráðið 
skipuleggur dagskrá ásamt umsjónarmanni ráðsins. Foreldrum er oft boðið á þessar 
skemmtanir og þiggja þeir þá kaffiveitingar og horfa á skemmtiatriði. Hins vegar koma stundum 
stöku bekkjardeildir saman ásamt foreldrum og gera sér dagamun og nýta aðstöðu Garða-
lundar og skóla fyrir matarpartí, spil og önnur skemmtilegheit. 
  
Dansleikir 
Dansleikir eru á u.þ.b. sex vikna fresti og í flestum tilfellum á föstudögum. Nemendur standa 
fyrir fjölbreyttum skemmtiatriðum. Dansleikirnir hefjast yfirleitt kl. 20 og standa til kl. 23.45. 
Nemendum er boðinn heimakstur í lok dansleiks og nýta þeir sér það sem eiga langt heim að 
sækja. 



Hópastarf 
Öflugt hópastarf fer fram í félagsmiðstöðinni á kvöldin. Stefnan er sú að allir nemendur geti fundið sér áhuga-
verð verkefni og notið félagsskapar. Dæmi um viðfangsefni fyrir hópa í Garðalundi eru: Skíði, skák, málmsmíði, 
fatasaumur, leiklist, tónlist, billjarð, hljómsveitastarf, flugmódelsmíði, gerð myndbanda, leir, glerbræðsla, ljós-
myndun o.fl. Hópastarfið er nánar auglýst hverju sinni á heimasíðu og á veggspjöldum í skólanum.  Nemendur 
eiga kost á að koma á framfæri hugmyndum og óskum um hópa. Starfið hefst yfirleitt um miðjan september og 
lýkur í byrjun júní. 
  
Námskeið 
Boðin eru stutt og hnitmiðuð námskeið s.s. í leiklist, myndbandagerð, dansi, tónlist, fatasaum, förðun o.fl. 
Námskeiðin eru auglýst hverju sinni.  
  
Ferðalög  
Í boði eru ýmis ferðalög á vegum félagsmiðstöðvar og skóla. Nemendaráð fer árlega á landsmót félagsmið-
stöðva. Félagsmiðstöðin stendur einnig að stuttum dagsferðum og heimsóknum. Skíðaklúbbar fara í árlegar 
skíðaferðir og efnt er til vorferða í samstarfi skóla og félagsmiðstöðvar.  
  
Upplýsingar 
Nánari upplýsingar um félagsstarfið eru veittar á skrifstofu félagsmiðstöðvar á opnunartíma og í síma félagsmið-
stöðvar 590 2575. Viðtalstími forstöðumanns er milli kl. 10 og 11 virka daga sími 590 2570. 
  
Meðferð ávana- og fíkniefna er óheimil 
Öll meðferð og notkun ávana- og fíkniefna í skólastarfi og félagsmiðstöð er óheimil samkvæmt lögum. Þeir sem 
gerast brotlegir eiga frávísun úr skóla og félagsmiðstöð á hættu um lengri eða skemmri tíma. 
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Þrátt fyrir þrengri stöðu bæjarsjóðs Garðabæjar sem annarra sveitarfélaga 
vegna efnahagsörðugleika þjóðarinnar er ánægjulegt að geta sagt frá því að 
námsframboð Garðaskóla er óbreytt frá fyrri árum og engu hefur verið 
breytt um hóflegan fjölda nemenda í bekkjardeildum né kennslustundum 
fækkað. Að sjálfsögðu hafa þó þegar verið gerðar fjölmargar ráðstafanir til 
hagræðingar og sparnaðar á ýmsum sviðum skólahaldsins en það hefur 
verið gert með það að augnamiði að grunnþjónusta við nemendur skerðist 
lítt sem ekkert. 
 
Nemendur Garðaskóla sækja því nám eins og verið hefur: 8. bekkingar 
raðast í 6 bekkjardeildir með rúmlega 22 nemendur að meðaltali í hverri 
bekkjardeild. Í 9. og 10. bekk fá nemendur einstaklingstöflur og raðast í 
mismunandi hópa samkvæmt eigin vali og einnig frammistöðu (ferðakerfi). 
Að meðaltali 30 nemendur 9. bekkjar stunda nám í svonefndum 
„flugferðum“ í íslensku, stærðfræði og ensku þar sem þeir ljúka tveggja ára 
námi á einum vetri og geta því hafið nám í framhaldsáföngum á næsta 
skólaári í 10. bekk. 
 
Rúmlega 30 nemendur í 10.bekk stunda framhaldsnám í ensku og 
stærðfræði, um 20 nemendur í hverjum hópi í íslensku, náttúrufræði og 
spænsku. 11 nemendur 10. bekkjar stunda og framhaldsnám í heimspeki. 
Garðaskóli er einn fárra grunnskóla á landinu sem getur boðið upp á jafn 
fjölbreytta námskosti en framhaldsnámið er unnið í samvinnu við Fjöl-
brautaskóla Garðabæjar. 
 
Starfsmenn Garðaskóla vænta þróttmikils skólastarfs á komandi vetri með 
þeim 440 nemendum sem skráðir eru í skólann: 135 nemendur í 8. bekk, 
140 í 9. bekk og 165 í 10. bekk. 

Óbreytt námsframboð í Garðaskóla 
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Skólahald í Garðaskóla hefst við verulegar breyttar aðstæður í þjóð-
félaginu en fyrir ári síðan. Hagir margra hafa breyst og óvissa ríkir um 
fjölmarga hluti og erfitt að sjá fyrir um hvernig velferð þjóðarinnar reiðir 
af á næstu misserum. Við í Garðaskóla látum þó engan bilbug á okkur 
finna og stefnum að þróttmiklu og gefandi skólastarfi og teljum okkar 
hafa til þess nauðsynlegar forsendur: Frábæra starfskrafta, góðan 
aðbúnað og jákvæða nemendur og foreldra. Með dyggum stuðningi 
bæjaryfirvalda og varkárni í meðferð verðmæta, fjármuna og gagna 
munum við gera Garðaskóla og Garðalund að griðastað nemenda. Í 
skólanum eiga nemendur okkar að geta sinnt viðfangsefnum sem leiða 
þá til aukinnar menntunar og þroska.   
 
Mikilvægt er að samstarf heimila og skóla sé sem mest og því ítrekar 
skólastjóri við foreldra að hika ekki við að hafa samband við skólann, 

umsjónarkennara, stjórnendur eða aðra starfsmenn þegar nauðsyn krefur. Markmið 
skólastarfsins er að nemendur geti hér notið hæfileika sinna og ræktað manngildi sitt í 
þroskavænlegu og uppbyggilegu andrúmslofti. Það gerum við ekki án góðs samstarfs 
við foreldra nemenda. 
 
Skólinn og félagsmiðstöðin Garðalundur deila ekki aðeins húsnæði heldur einnig 
starfseminni og það er áríðandi að nemendur geti bæði lært að starfa í skipulegu námi 
og félagsstarfi og þannig undirbúið sig og tekið þátt í fjölbreyttum viðfangsefnum sem 
ríkulega verður boðið upp á í vetur. Félagsstarf Garðalundar er jafnframt félagslíf 
nemenda Garðaskóla. 
 
Í þessu Fréttabréfi birtast ýmsar hagnýtar upplýsingar um skólastarfið ásamt fréttum 
að nýjungum. Við hvetjum því lesendur til að geyma blaðið á vísum stað á heimilinu. 
 
Fyrir hönd starfsmanna Garðaskóla og Garðalundar eru nemendur og foreldrar þeirra 
boðnir hjartanlega velkomnir til starfa. 
 

Ragnar Gíslason, skólastjóri 

Frá skólastjóra: 

Velkomin í Garðaskóla! 

Þetta Fréttabréf er gefið út á pappír enda gegnir þessi fyrsta útgáfa ársins bæði 
hlutverki nýjustu frétta en veitir einnig almennar upplýsingar og er leiðarvísir um 
skólastarfið. Til að spara pappír og prentun verða næstu Fréttabréf skólans eingöngu 
gefin út með rafrænum hætti og send nemendum og foreldrum með tölvupósti og birt 
á heimasíðu skólans. Mun Fréttabréfið því koma oftar út, vera styttra hverju sinni og í 
Fréttabréfinu munu birtast reglulegir pistlar skólastjóra. Þeir foreldrar sem ekki sætta 
sig við rafræna útgáfu (hafa ekki aðgang að tölvu t.d.) geta skráð sig sem áskrifendur 
að prentuðum útgáfum á skrifstofu skólans. 

Breytt form Fréttabréfs Garðaskóla 

 

Fréttabréf Garðaskóla 1. tbl. 33. árg. ágúst 2009 
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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Foreldraviðtöl 

 
Dagana  

5.-22.október 
munu  

umsjónar-
kennarar 

kalla til sín 
foreldra 
ásamt  

nemanda í 
einkaviðtal  

 

Góð samskipti heimila og skóla er ein mikilvæg forsenda farsæls skólastarfs. 
Starfsmenn Garðaskóla leggja metnað sinn í að vinna vel með nemendum og 
foreldrum þeirra. Handbók nemenda er mikilvægur tengiliður þar sem ætlast 
er til að nemendur haldi utan um skipulag sitt, skrái heimanám og fleira sem 
tengist náminu. Tölvupóstur hefur á undanförnum árum gjörbreytt 
samskiptum heimila og skóla og hver kennari skólans er með fartölvu og því 
mjög auðvelt fyrir foreldra og kennara að hafa með þeim hætti góð samskipti. 
Þá eru tiltekin atriði sem upp koma í skólastarfinu skráð í dagbók nemenda í 
Mentor. 
 
Í haust verða fyrstu formlegu foreldrafundir haustsins 3. september frá kl. 
8.20 til 9.00 þar sem foreldrar hitta fyrir umsjónarkennara barns síns ásamt 
öðrum foreldrum í viðkomandi umsjónarbekk. 
 
Dagana 5.-22.október munu umsjónarkennarar kalla til sín foreldra ásamt 
nemanda í einkaviðtal og er tímasetning funda háð samkomulagi í hverju 
tilviki. Á móti fellur niður á haustönn sérstakur „foreldradagur“ þar sem 
foreldrar mæta allir á sama degi. Slíkur dagur er hins vegar fyrirhugaður 
fljótlega eftir afhendingu haustannareinkunna 12. janúar 2010. 
 
Að öðru leyti skal hér ítrekað að foreldrar eiga ávallt greiðan aðgang að 
starfsmönnum skólans, stjórnendum, kennurum og öðrum starfsmönnum og 
eru hvattir til að hafa samband þegar spurningar vakna eða aðstoðar eða 
ráðlegginga er þörf. Einnig eru ábendingar foreldra um það sem betur má fara 
ávallt vel þegnar. 

Eins og fram kemur annars staðar hér í Fréttabréfinu mun 
Foreldrafélag Garðaskóla verða endurvakið á  

aðalfundi félagsins sem boðaður er  
fimmtudaginn 24. september kl. 18.00. 

Á dagskrá fundarins eru venjuleg aðalfundarstörf  
þ.á m. kosning stjórnar sem m.a. skipar úr sínum hópi fulltrúa 

foreldra í Skólaráð Garðaskóla. 
Nánari dagskrá fundarins verður auglýst foreldrum með áberandi 

hætti þegar nær líður fundartíma. 
 

Skólastjóri 

Aðalfundur  
Foreldrafélags Garðaskóla 



bls.  4 Fréttabréf Garðaskóla 

Garðaskóli, ásamt öðrum grunnskólum landsins, tekur þátt í viðamikilli áætlun í viðbrögðum 
gegn þeim svínaflensufaraldri sem nú vofir yfir. Viðbrögð skóla eru allt frá verulega auknu 
hreinlæti og sótthreinsun, upplýsingagjafar, ráðlegginga og eftirlits.  
 
Í september er verið að semja viðbragðsáætlun skóla gegn flensunni og mun hún rækilega 
verða kynnt öllum sem hlut eiga að máli, starfsmönnum, nemendum og foreldrum þeirra. Þá er 
rétt að benda öllum á að opinberar ráðleggingar um smitvarnir og meðferð við inflúensu er að 
finna inn á netslóðinni: www.influensa.is. 

Svínaflensan 

Eftir útboð sl. sumar hefur nýr rekstraraðili tekið við matsölu nemenda í grunnskólum 
Garðabæjar. Fyrirtækið „Heitt og kalt ehf mötuneytis- og veisluþjónusta”(Sælkeraveislur) mun 
þar með annast matsölu nemenda í Garðaskóla í vetur. Engar grundvallarbreytingar eiga að 
fylgja þessum skiptum en áhugi skólans, matráða og vonandi nemenda er að auka hlut heitra, 
fastra og hollra máltíða í mataræði nemenda. Markmið skólans er að mötuneytið bjóði upp á 
lystugan, hollan og eftirsóttan mat á eðlilegu verði. 
 
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu fyrirtækisins www.heittogkalt.is. 

Nýr rekstraraðili matsölu nemenda 

Skólakortið - hvað er það? 
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 
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Skófatnaður – útiskór í nemendaskápa! 
Í Garðaskóla er ætlast til þess að nemendur gangi innanhúss 
um á inniskóm (sem eru m.a. ráðlagðir á innkaupalistum). 
Mælst er til þess við nemendur að þeir geymi útiskó sína í 
læstum nemendaskápum sínum. Á hinn bóginn eru við bæði 
aðalanddyri skólans ágætar skóhillur þar sem nemendur geta 
skilið skófatnað eftir ef þeir kjósa. Við í skólanum mælum þó 
eindregið með að nemendur nýti fremur þann kost að geyma 
skó í skápum sínum  því skólinn getur ekki borið  ábyrgð á 
þeim skófatnaði sem skilinn er eftir í hillunum enda ekki 

hægt að halda þar úti gjörgæslu. Blessunarlega hefur þó lítið borið á gripdeildum á undan-
förnum árum en sjálfsagt að nemendur hafi allan varann á sérstaklega þegar um dýran skóf-
atnað er að ræða. 
 
Átak: Skór í hillum - ekki á gólfi 
Í vetur mun gengið rösklega eftir því að þeir skór sem 
geymdir eru í anddyrum skólans séu á skóhillum en 
ekki á gólfi.  Hrúgur af skófatnaði eru langt frá því að 
vera augnayndi né bera vott um snyrtimennsku. Skór 
sem liggja á gólfi kunna með eða án fyrirvara að vera 
fjarlægðir og nemendur þurfa að vitja þeirra hjá starf-
smönnum skóla sem fara með þeim yfir reglur um 
frágang skófatnaðar í anddyrum skólans. 

Samkvæmt nýjum grunnskólalögum sem gildi tóku í júlí 2008 ber skólastjóra grunnskóla að 
hafa forgöngu um stofnun skólaráðs sem tekur við þeim hlutverkum sem foreldraráð, 
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 verður skipað á haustdögum en í því sitja tveir fulltrúar foreldra (útnefndir af 
stjórn Foreldrafélags Garðaskóla),  tveir fulltrúar kennara (valdir af kennurum). Einn fulltrúi 
annarra starfsmanna en kennara (sl. ár gegndi trúnaðarmaður starfsmanna því hlutverki), tveir 
fulltrúar nemenda (úr nemendaráði), einn fulltrúi grenndarsamfélags (forstöðumaður 
Garðalundar) og skólastjóri. Auk þessara 9 aðila situr aðstoðarskólastjóri Garðaskóla fundi 
skólaráðsins. 
 
Aðrar upplýsingar um skólaráð Garðaskóla má finna á heimasíðu skólans og skipan nýs 
skólaráðs verður tilkynnt jafnskjótt og ráðið verður fullskipað í haust. 

Skólaráð Garðaskóla  
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Félagsmiðstöðin Garðalundur 
-félagslíf  nemenda Garðaskóla- 

Stefnt er að því að vetrardagskrá félagsstarfsins í Garðalundi hefjist formlega mánudaginn 7. september. 
Skrifstofu og fundarými félagsmiðstöðvar hefur verið tekið til rækilegrar endurskoðunar og vonandi 
verður framkvæmdum og endurbótum lokið í byrjun sep-
tember.  
 
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 undan-
tekningartilvikum fram undir miðnætti. Rúta er í boði fyrir 
þá sem þurfa að fara um langan veg eftir dansleiki. Félags-
starfið er ætlað nemendum 8. til 10. bekk. Í undantekn-
ingartilvikum 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 18. 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. 
 
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.  
Skólaritari: Anna María Bjarnadóttir. 
 
Skólastjóri: Ragnar Gíslason ragnar@gardaskoli.is 
 
Aðstoðarskólastjóri: Þröstur Guðmundsson throstur@gardaskoli.is 
 
Forstöðumaður Garðalundar: Gunnar Richardson. gunnarrich@gardabaer.is 
 

Deildarstjórar: 
  8. bekkur:      Helga María Ólafsdóttir.    helga@gardaskoli.is 
  9. bekkur:    Rebekka Cordova.     rebekka@gardaskoli.is 
10. bekkur:    Ingibjörg Anna Arnarsdóttir.  ingibjorg@gardaskoli.is 
Deildarstjóri sérkennslu: Brynhildur Sigurðardóttir.   brynhildur@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 Garða-
bæjar, 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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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 mikil-
vægt að þeir fylgist með daglegri framvindu hjá börnunum sínum. Ef foreldra vantar aðgangs-
orð/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 ein-
kunn 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 heima-
vinnu 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 Men-
tornum 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 

Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda hafa samræmd próf 10. bekkjar að vori verið felld niður og í stað þeirra 
tekin upp samræmd könnunarpróf í þremur námsgreinum, íslensku, stærðfræði og ensku. Prófin eru 
lögð fram í skólanum og á ábyrgð hans teljast sambærileg við þau könnunarpróf sem á undanförnum 
árum hafa verið lögð fyrir nemendur í 4. og 7. bekk. Yfirferð prófanna er í höndum Námsmatsstofnunar. 
 
Prófin haustið 2009 verða sem hér segir: 
 

14. september – íslenska  frá kl. 9.00 - 12.00 
15. september – enska  frá kl. 9.00 - 12.00  
16. september – stærðfræði frá kl. 9.00 - 12.00 

 
Hugmyndin með flýtingu samræmdra prófa er að skólinn og nemandinn geti fengið niðurstöður 
prófanna snemma skólaárs og brugðist við þörfum hvers og eins í samræmi við útkomuna. 

Samræmd próf 10. bekkjar í september 
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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 sam-
skipti við fasta viðtalstíma. Til upplýsingar eru hér greindar helstu samskiptaleiðir á milli heimila 
og Garðaskóla. 
 

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

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

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 náms-
ráðgjöf, foreldrafélag og fleira. 
 
Á forsíðu heimasíðunnar má ávallt sjá fréttir um það sem er að gerast í skólanum og þar eru einnig 
hagnýtar upplýsingar og tenglar í það nýjasta á vefnum. 
Myndir úr skólastarfinu eru reglulega settar inn á heimasíðuna. 

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. 
 

Foreldrafélag Garðaskóla 
Foreldrafélag hefur verið starfandi við Garðaskóla í gegnum tíðina en virkni félagsins hefur ýmissa 
hluta vegna verið mismunandi á milli ára. Á móti hefur foreldraráð skólans verið virkt frá stofnun 
þess fyrir u.þ.b. 10 árum síðan. Starfsemi Foreldrafélags lá í láginni á síðasta vetri en nú hefur verið 
bætt um betur og blásið verður til endurreisnar félagsins á aðalfundi 24. september kl.18.00. 
Mikilvægt er að foreldrar láti sig félagsleg málefni unglinganna og starfsemi skólans varða og því 
er vonast eftir að sjá sem flesta á aðalfundi félagsins. 
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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 bóka-
kaupa. 

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 sam-
talstækni 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 sam-
skiptavanda 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 æski-
lega og óæskilega hegðun og skilgreinir rækilega tiltekin mörk eða 
marklínur sem settar eru. Þegar nemandi fer alvarlega út fyrir mark-
línur 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 



bls.  13 Fréttabréf Garðaskóla 

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 náms-
ráðgjafar 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 mikil-
vægur og í raun úrslitaatriði. 

Hollir lífshættir - Ástundun, heilsa, svefn og næring 



Kennsludagar = 180

ÁGÚST
1 L 1 Þ 1 F 1 S 1 Þ Fullveldisdagurinn   

Próf og kennsla 1 F Nýársdagur 1 M 1 M 1 F Skírdagur 1 L Verkalýðsdagurinn 1 Þ Starfskynning 10. be.   
Þemadagar

2 S 2 M 2 F 2 M 2 M Próf og kennsla 2 L 2 Þ 2 Þ 2 F Föstudagurinn langi 2 S 2 M Þemadagar           
Vorferð 10. b.

3 M Frídagur verslunarmanna 3 F Foreldrafundir         
kl. 8:20 - 9:00 3 L 3 Þ 3 F Próf og kennsla 3 S 3 M 3 M 3 L 3 M 3 F Þemadagar           

Vorferð 10. b.

4 Þ 4 F 4 S 4 M 4 F 4 M Sk.d. 4 F 4 F 4 S Páskadagur 4 Þ 4 F Þemadagar           
Vorferð 10. b.

5 M 5 L 5 M For. og nem. viðtöl     
5. - 22. október 5 F 5 L 5 Þ 5 F 5 F 5 M Annar í páskum 5 M 5 L

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

7 F 7 M 7 M 7 L 7 M 7 F 7 S 7 S 7 M 7 F 7 M Skyndihjálp 10.b.      
Útivist 8. og 9.b.

8 L 8 Þ 8 F 8 S 8 Þ 8 F Afhending einkunna 8 M 8 M 8 F 8 L 8 Þ Bóka og skápaskil   
Vorhátíð

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

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

11 Þ 11 F 11 S 11 M Dagur skólans 11 F 11 M 11 F 11 F 11 S 11 Þ 11 F Sk.d.

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

13 F 13 S 13 Þ 13 F 13 S 13 M 13 L 13 L 13 Þ 13 F Uppstigningardagur 13 S

14 F 14 M Samr.pr. 10. b. (ísl) 14 M 14 L 14 M 14 F 14 S 14 S 14 M 14 F Sk.d. 14 M Sk.d.

15 L 15 Þ Samr.pr. 10. b. (ens) 15 F 15 S 15 Þ 15 F 15 M Vetrarfrí              
Bolludagur 15 M 15 F 15 L 15 Þ Sk.d.

16 S 16 M Samr.pr. 10. b. (stæ) 16 F 16 M Dagur íslenskrar tungu 16 M 16 L 16 Þ Vetrarfrí              
Sprengidagur 16 Þ 16 F 16 S 16 M

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL
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p ( ) g g
Sprengidagur

17 M Sk.d. 17 F 17 L 17 Þ 17 F 17 S 17 M Vetrarfrí             
Öskudagur 17 M 17 L 17 M 17 F Þjóðhátíðardagurinn

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

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

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

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

22 L 22 Þ 22 F 22 S 22 Þ 22 F 22 M 22 M 22 F Sumardagurinn fyrsti 22 L 22 Þ

23 S 23 M 23 F Sk.d. 23 M 23 M 23 L 23 Þ 23 Þ 23 F 23 S Hvítasunnudagur 23 M

24 M Skólasetning 24 F 24 L 24 Þ 24 F Aðfangadagur jóla 24 S 24 M 24 M 24 L 24 M Annar í hvítasunnu 24 F

25 Þ 25 F Sk.d. 25 S 25 M 25 F Jóladagur 25 M 25 F 25 F 25 S 25 Þ Vorpróf 25 F

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

27 F 27 S 27 Þ 27 F 27 S 27 M 27 L 27 L 27 Þ 27 F Vorpróf 27 S

28 F 28 M 28 M Uppbrotsdagur 28 L 28 M 28 F 28 S 28 S Pálmasunnudagur 28 M 28 F Vorpróf 28 M

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

30 S 30 M 30 F Uppbrotsdagur 30 M Próf og kennsla 30 M 30 L 30 Þ 30 F 30 S 30 M

31 M 31 L 31 F Gamlársdagur 31 S 31 M 31 M Vorpróf

6 21 21 21 14 19 15 20 18 18 7
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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



SAMSKIPTI og
SKÓLAANDI
Marklínur –
samskipta- og umgengnisreglur
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Skólalyklar Garðaskóla
Upplýsingar um starfið í Garðaskóla er að finna í smáritum

sem við köllum „Skólalykla.“

„Skólalyklar“Garðaskóla eru hlutar af skólanámskrá.
Lyklarnir eru ætlaðir öllum sem að skólanum koma, nemendum, foreldrum og 

starfsmönnum  – þeir eru eins konar leiðarvísar um skólastarfið.
  „Skólalyklana“má finna á heimasíðu skólans

 (  http://www.gardaskoli.is )

SAMSKIPTI og SKÓLAANDI
Marklínur – Samskipta- og umgengnisreglur

Hvert er efni þessa rits?
 Þetta rit er eins konar kennsluhefti – leiðarvísir um góða hegðun og jákvæð samskipti í Garðaskóla.  

Þá eru birtar þær reglur sem gilda um umgengni í skólanum auk reglna um nemendaskápa og skólasókn.

Fyrir hvern er  ritið?
Efni ritsins er fyrst og fremst beint að nemendum en í því eru miklvægar upplýsingar fyrir alla sem koma

að skólanum – nemendur, foreldra, kennara og aðra starfsmenn skólans.   

Hvernig notum við þetta rit?
 Þetta hefti er leiðarvísir sem oft þarf að fletta upp í.

a) Nemendur sjálfir kynna sér efni ritsins
b) Kennarar fara yfir efni ritsins með nemendum

c) Foreldrar ræða efni ritsins með börnum sínum.

Hvers vegna svona rit?
Orð eru til alls fyrst og það eykur öryggi allra að vita hvernig unnið er með samskipti í skólanum.
Gott er að til séu skráðar reglur um samskipti, umgengni, nemendaskápa og skólasókn.  Einnig er

mikilvægt að allir viti hvað gerist þegar reglur eru brotnar.

Hvernig er ritið uppbyggt?
1. Lýsing á ákjósanlegri (ásættanlegri) hegðun nemenda.

2. Dæmi um óásættanlega hegðun.  í Garðaskóla setjum við skýr mörk á milli ásættanlegrar og
óásættanlegrar hegðunar.   Þau mörk köllum við marklínur. 

3. Lýsing á  því sem gerist þegar hegðun reynist óásættanleg.
4.  Svör við því hvernig nemendur geta valið árangursríka leið til lausnar á samskipta- eða hegðunarvanda.

5. Sagt frá því sem gerist ef nemendur vilja ekki þiggja árangursríka leið til lausnar á vanda sínum.
6. Reglur um umgengni í skólanum auk reglna um nemendaskápa og skólasókn.

Skólalykill Garðaskóla:
Samskipti og skólaandi

– Marklínur – samskipta- og umgengnisreglur

© Garðaskóli, Garðabæ – ágúst 2010

Ábyrgðarmaður:  Ragnar Gíslason, skólastjóri

Prentvinnsla: Oddi
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EINFALDAR REGLUR
Í Garðaskóla setjum við okkur einfaldar, auðskiljanlegar reglur sem eru auðveldar í 
framkvæmd.  Þegar allir virða reglurnar gengur starfið okkar vel, okkur líður betur 

og við náum besta árangri í starfi og leik.

Nokkrar einfaldar umgengnisreglur:

Við göngum snyrtilega um skólann okkar.  
- Við skiljum ekki við matarleifar né umbúðir og notum ruslafötur.

Við klæðumst ekki yfirhöfnum, húfum né útiskóm í kennslustofum.
-Við geymum hlífðarfatnað og skó í nemendaskápum.

Við göngum um skólahúsnæðið í inniskóm.
Það verndar fætur (og sokka) og ver okkur gegn gólfkulda.

Við mötumst ekki á efri hæð skólans né í nýbyggingu og útihúsum.
Við megum matast á allri neðri hæð skólans. Þar er nóg pláss!

Við slökkvum á farsímum og vasahljómtækjum í kennslustundum 
Farsíma má nota á göngum skólans en þeir sem notaðir eru í kennslustundum eru 

gerðir upptækir. Farsíma má aldrei hafa með sér í prófstofu.

Við reykjum ekki í skólanum né á skólalóðinni.
Brot á þessari reglu varðar tafarlausa brottvísun úr skóla.  

Við virðum marklínur og hegðum okkur ásættanlega.  
– Þetta rit er leiðarvísir um jákvæð samskipti í Garðaskóla og hvernig við leysum 

vandamál sem geta komið upp  í samskiptum.  Hér á eftir er greint frá marklínum, 
hvað er ásættanleg hegðun og hvað ekki.
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MARKLÍNUR
Við í Garðaskóla setjum skýr mörk – marklínu – á milli þeirrar hegðunar sem er ákjósanleg
og eðlileg og þeirrar hegðunar sem ekki er hægt að sætta sig við.

Línuna á milli stjórnleysis og sjálfsstjórnunar köllum við marklínu. Hegðun sem
byggir á stjórnleysi er óásættanleg en hegðun sem byggir á sjálfsstjórn er
æskileg/ásættanleg.

Sá sem ekki þiggur tilboð um að gera áætlun um úrbætur þarf að lúta viðurlögum
sem meðal annars er lýst í þessu hefti.

Viðurlög taka ávallt gildi við brot á ófrávíkjanlegum reglum og alvarlegum
agabrotum. Lögbrot eru ávallt meðhöndluð með ströngum viðurlögum.
     Nemanda sem gert er að lúta viðurlögum getur ekki valið um að gera áætlun
um úrbætur fyrr en eftir framkvæmd viðurlaga.

BROTÁ
ÓFRÁVÍKJANLEGUM
REGLUM       VIÐURLÖG
ALVARLEG
AGABROT

       MARKLÍNA

AGABROT ÁÆTLUN UM  BÆTT HEGÐUN
ÓÁSÆTTANLEG ÚRBÆTUR  SJÁLFSSTJÓRN
HEGÐUN

 VIÐURLÖG

ÓÁSÆTTANLEG           MARKLÍNA  ÁSÆTTANLEG
     HEGÐUN                HEGÐUN
  (Stjórnleysi)   (Sjálfsstjórn)

Val



HVAÐ ER ÁSÆTTANLEG HEGÐUN?

Æskileg og eðlileg hegðun:

Nemandi mætir ávallt stundvíslega og vel undirbúinn í skólann, reiðubúinn til 
að takast á við krefjandi verkefni, taka tilsögn og taka virkan þátt í viðfangsefnum 
kennslustunda.   Nemandinn gengur vel um skólann sinn og lætur sér annt um að 
samskipti í skólanum séu vinsamleg og til þess fallin að auka samkennd og öryggi 
nemenda og annarra sem starfa í skólanum.  Sama á við um starfsemi félagsmið-
stöðvar.

Nemandi sýnir sjálfum sér og öðrum virðingu með framkomu sinni, orðum og 
gjörðum.  Til þess að ná þessum markmiðum þarf að skilgreina hvað telst ásættan-
leg hegðun og hvað ekki:
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Dæmi um ásættanlega hegðun nemanda:

Nemandi:

–  hefur stjórn á eigin hegðun, bæði í orðum og gjörðum.

–  sýnir sjálfum sér og öðrum virðingu.

–  virðir þær marklínur sem skólasamfélagið hefur komið sér 
 saman um.

–  fer vel með þau verðmæti sem honum er trúað fyrir, gengur vel um  skól-
ann og umhverfi hans.

–  gerir sér far um að leysa úr ágreiningi sem upp kann að koma af skyn-
semi og án ofbeldis.

–  virðir eignarrétt annarra. 

–  er tillitssamur og gerir sér far um að setja sig í spor annarra.
 
–  kann að lúta verkstjórn og skilur hlutverk sitt sem nemanda og virðir verk-

stjórnarhlutverk kennara.

–  virðir verk sín og vandar frágang á verkefnum sínum.



HVAÐ ER ÓÁSÆTTANLEG HEGÐUN?
Framangreind lýsing á ásættanlegri hegðun á að jafnaði við um hegðun langflestra 
nemenda Garðaskóla.   Þeir eiga að njóta ávaxta góðrar hegðunar sinnar og sjálfs-
stjórnunar.   Við spornum gegn neikvæðri hegðun með því að setja okkur marklín-
ur gegn óásættanlegri hegðun þeirra fáu sem getur skaðað hina mörgu. 
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Marklínur – óásættanleg hegðun:

Við sættum okkur ekki við að hegðun nemanda eyðileggi, hindri eða trufli 

skólastarf – vinnu nemenda og kennara.

Við sættum okkur ekki við að hegðun nemanda ógni öryggi annarra einstak-

linga sem starfa í skólanum/ félagsmiðstöðinni, nemenda, 

kennara eða annarra starfsmanna.

Við sættum okkur ekki við að hegðun nemanda valdi öðrum ama, 

leiðindum, kvíða og öryggisleysi.

Við sættum okkur ekki við að nemendur gangi í eigur annarra, 

skemmi eða steli.

Við sættum okkur ekki við að nemendur láti sér ekki segjast við 

kurteisislega umvöndun.

Við sættum okkur ekki undir neinum kringumstæðum við reykingar nemenda 

eða notkun vímugjafa.

Við sættum okkur ekki við lögbrot og bregðumst umsvifalaust við 

þegar landslög eru brotin. Lögbrot framin innan veggja skólans/

félagsmiðstöðvar eru lögreglumál og tilkynnt yfirvöldum sem slík.



HVAÐ GERIST EF HEGÐUN ER ÓÁSÆTTANLEG?
Á næstu opnu er sagt frá því hvernig nemendur geta valið árangursríka leið til 
lausnar ef hegðun þeirra reynist óásættanleg.  

Við alvarlegum brotum er þó ávallt brugðist við með skýrum hætti: 

Lagabrot/ alvarleg agabrot önnur:
Þegar nemendur brjóta alvarlega af sér eru foreldrar kallaðir til.   Nemanda er vísað 
frá skóla á meðan afgreiðsla máls er undirbúin.

Slík brottvísun getur verið varanleg – allt eftir eðli brotsins.   Samkvæmt lögum 
má málsmeðferð taka allt að 5 virka daga án þess að nemanda sé útvegað annað 
skólaúrræði.
Alvarleg frávik frá skólasókn – skróp – óeðlilegar seinkomur:
Ef skólasókn hrakar fá nemendur munnlega aðvörun og foreldrum gert viðvart. Ef 
um þrýtur og nemandi heldur uppteknum hætti er nemanda vísað frá skóla og 
hann ekki tekinn inn aftur fyrr en haldinn hefur verið foreldrafundur (umsjónarkenn-
ari/deildarstjóri) og skriflegur samningur gerður um skólasókn og þær afleiðingar 
sem munu fylgja ef skólasókn batnar ekki. Sjá nánar um skráningar á skólasókn á 
bls. 15.

Samkvæmt lögum ber skólastjóra að vísa vanhöldum á skólasókn nemanda 
til fræðslu- og barnaverndaryfirvalda.  Þá eru foreldrar kallaðir til ábyrgðar.

�

Dæmi um óásættanlega hegðun nemanda:
Nemandi:

–  neitar samvinnu – er ósamvinnuþýður og hlýðir ekki vinsamlegum tilmæl-
um kennara eða annarra starfsmanna skólans.

–  kemur óundirbúinn og án nauðsynlegra gagna í skólann.

–  er óvirkur í kennslustundum.

–  er óstundvís og/eða skrópar í skólanum.

–   truflar skólastarf með óviðeigandi hegðun s.s. ókurteisi, hrópum, 
frammíköllum – stjórnsemi.

–   brýtur skólareglur – ss. um notkun farsíma í kennslustund, reglur um klæða-
burð, umgengni um húsnæði skóla og félagsmiðstöðvar, húsgögn, nem-
endaskápa og reglur sem gilda í mötuneyti nemenda.

–  tekur þátt í ofbeldi, líkamlegu eða andlegu (m.a. einelti). 

–  tekur þátt í lögbrotum:  Skemmdarverkum, þjófnaði, vopnaburði, hótun-
um, fjárhættuspili, svindli, kúgun, mútum, áreitni hvers konar (kynferðis-
legri, kynþáttahatri, dónaskap), neyslu og meðferð áfengis eða annarra 
vímuefna.



UPPBYGGING – 
ÁRANGURSRÍKA LEIÐIN  
NEMENDUR GETA VALIÐ UPPBYGGINGU –
ÁRANGURSRÍKA LEIÐ TIL LAUSNAR
Í Garðaskóla er stefnan að vinna agamál á þann hátt að allir aðilar komi sem sterk-
astir frá samskiptum, reiðubúnir að líta í eigin barm og ná betri stjórn á eigin hegð-
un. Til þess að það takist er ávallt reynt að velja mildustu – fljótförnustu – árangurs-
ríkustu leiðina – til lausnar á samskiptavanda.

Allir geta gert mistök
Þeir sem starfa í Garðaskóla eru mannlegir og þeim geta orðið á mistök í hegðun, 
umgengni og samskiptum.  Það gildir um alla: nemendur, kennara, stjórnendur og 
aðra starfsmenn skólans.

Mistök þarf að leiðrétta
 Besta leiðin til þess að vinna úr slíkum málum er að viðurkenna þau mistök sem 
orðið hafa  – gera áætlun um að leiðrétta þau – og koma í veg fyrir að þau endur-
taki sig.

Nemendur geta valið um leiðir til lausnar á málum
Þegar nemandi áttar sig á að honum hafi orðið á mistök í hegðun eða samskiptum 
gefst honum tækifæri á að vinna á jákvæðan hátt úr sínum málum og snúa aftur 
sterkari til starfa sinna í sátt við samstarfsmenn sína.  

Nemandinn fær val um leiðir til lausnar á málum sínum:
1) Hann getur valið um að fara milda og 
    árangursríka leið  – uppbyggingu –  eða... 
2) ... að taka skilgreindum afleiðingum 
    gjörða sinna – viðurlögum. 

Framangreint á ekki við um alvarleg 
brot.  Þá gilda föst viðurlög  með ýmsum 
afleiðingum – allt eftir eðli brotsins. Að 
lokinni málsmeðferð og fullnustu viðurlaga 
geta nemendur hins vegar óskað eftir – eða 
þegið tilboð um að gera áætlun um breytta 
hegðun.

�



Dæmi um uppbyggingu
Í kennslustund:  Kennari áminnir nemanda og gefur honum tækifæri til að ná 
stjórn á eigin hegðun og leiðrétta mistök sín (bæta hegðun sína).  Ef nemandi 
heldur uppteknum hætti ber kennara að senda nemanda til deildastjóra þar sem 
honum gefst tími og næði til að vinna í málum sínum.

Hjá deildarstjóra er farið yfir mál nemanda og þar býðst honum tækifæri til 
að gera áætlun um leiðréttingu á hegðun sinni. Málið er gert upp milli nemenda 
og viðkomandi kennara áður en næsta kennslustund hjá kennaranum hefst. 
Umsjónarkennara og foreldrum er gert viðvart um málsatvik þegar þörf er á.

Á göngum skólans,  skólasafni, í félagsmiðstöð, mötuneyti og íþróttamið-
stöð: Hið sama gildir um hegðun á göngum skólans og í mötuneyti. Starfsmenn 
skólans gefa nemanda tækifæri til að bæta hegðun sína. Ef það gerist ekki ber 
starfsmanni að vísa nemanda til deildarstjóra. Nemendum ber að hlýða tilmælum 
starfsmanna skólans/félagsmiðstöðvar og íþróttamiðstöðvar.

�

Þegar skólaandinn er jákvæður er hægt að gera stóra hluti. Í nóvember ár hvert fögnum 
við afmælisdegi skólans og brjótum upp skólastarf með svonefndum „Gagn og gaman“ 
dögum.



EF NEMANDI ÞIGGUR EKKI TILBOÐ UM 
AÐ LEIÐRÉTTA HEGÐUN SÍNA:
Ef nemandi þiggur ekki tilboð um mildu (árangursríku) leiðina, þ.e. að gera áætlun 
um breytta hegðun, er málið unnið áfram af deildarstjóra. Í flestum tilvikum er boð-
að sem fyrst til fundar með foreldrum viðkomandi nemanda.  Þá taka oftast við 
aðgerðir sem byggja ekki á sjálfsstjórn nemanda heldur skilyrðum og eftirliti.

Dæmi um úrræði þegar nemendur geta ekki eða vilja 
ekki bæta hegðun sína:

Eftirfarandi úrræði eru möguleg þegar nemendur vilja ekki þiggja tilboð um að 
leiðrétta hegðun sína (fara mildustu leiðina) og snúa sterkari til starfa á ný:

Nemandi vinnur verkefni sín hjá deildarstjóra.

Aðhalds- og umbótavinna (eftirseta).

Gerður hegðunarsamningur með skilyrðum.

Nemanda er boðin aðstoð námsráðgjafa.

Tilvísun í sérúrræði.

Tilvísun til skólasálfræðings (með samþykki foreldra).

Fundur með öllum kennurum viðkomandi nemanda.

Stundaskrá nemanda skert (tímabundið).

Reglulegir stöðufundir með umsjónarkennara/ foreldrum.

Vísað til skólalæknis eða hjúkrunarfræðings (skólasókn/reykingar – áhættuhegðun).

Nemandi fluttur á milli bekkja/ hópa.

Nemendum útveguð vinna tengd skólastarfinu.

Foreldrar fylgja nemanda í kennslustundum.

Ráðinn stuðningsfulltrúi.

Tilvísun til barnaverndarnefndar.

Útilokun frá þátttöku í félagslífi.

Nemanda útveguð skólavist í öðrum skóla.

Annað ótalið að framan.
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HVAÐ GERIST ÞEGAR 
NEIKVÆÐ HEGÐUN ER SÍENDURTEKIN?
Óhjákvæmilegar afleiðingar af síendurtekinni
neikvæðri hegðun:

Nemandi sem ekki getur haft stjórn á eigin hegðun (fer ítrekað yfir marklínur/brýtur 
reglur) getur vænst þess að eftirlit með honum verði aukið og að honum sé ekki 
 treyst til þess að fara í vettvangsferðir, skólaferðalög eða taka þátt í viðburðum á 
vegum skóla og félagsmiðstöðvar þar sem treysta verður á sjálfsstjórn nemenda.

Nemanda og foreldrum hans er þegar tilkynnt um slíkar skerðingar og hvaða skil-
málar gilda um að aflétta þeim. Viðleitni nemanda og vilji til að ná stjórn á eigin 
hegðun er þar lykilatriði.

Skólasókn
Nemendum á grunnskólaaldri er skylt samkvæmt lögum að sækja skóla. Ákvæði 
grunnskólalaga um skólasókn eru skýr: Nemendur skulu mæta stundvíslega í allar 
kennslustundir.  Ef vanhöld verða á skólasókn eru foreldrar kallaðir til ábyrgðar. 
Alvarlegur misbrestur er tilkynntur fræðslu- og barnaverndaryfirvöldum.  Reglur um 
skólasókn nemenda eru birtar í þessu riti á blaðsíðu 15.

Í Garðaskóla stefnum við að því að nemendur öðlist sjálfsstjórn, sjálfstraust og 
sjálfsvirðingu.  Stundvísi og góð skólasókn er góður mælikvarði á árangur í þeim 
efnum auk þess að stuðla að sem bestum námsárangri.
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UMGENGNI UM SKÓLANN
Skófatnaður, yfirhafnir og höfuðföt   
Nemendur ganga ekki um á útiskóm inni í skólahúsnæðinu og eru hvattir til að 
nota inniskó á skólatíma. Nemendur skilja skófatnað, yfirhafnir og höfuðföt eftir í 
skápum sínum.  Nemendur eiga ekki að skilja skólatöskur sínar eftir á glámbekk.   
Þær eiga ávallt að geymast í nemendaskáp.  

Á „Opnum húsum“og skemmtunum í Garðalundi eru gerðar undanþágur varð-
andi klæðnað og skófatnað.

Nemendaskápar
Allir nemendur hafa aðgang að nemendaskáp með talnalás. (Sjá reglur um nem-
endaskápa hér á eftir).

Skápar nemenda eiga ætíð að vera lokaðir og læstir þegar nemandi er ekki að 
ná í eða setja hluti í skápinn.

Nemendur eiga ekki að geyma verðmæti í skápunum.  

Mataraðstaða – matsala
Matsala nemenda býður upp á fjölbreyttar neysluvörur á hagstæðu verði.

Nemendur eiga eingöngu að matast á göngum neðri hæðar og í blómaskála og 
 gryfju. Óheimilt er að matast annars staðar í skólanum.

Nemendur eiga að ganga frá matarleifum og umbúðum í ruslafötur að lokinni 
máltíð. Markmið okkar er að skólinn sé ávallt snyrtilegur og þægilegur íverustaður.

Skólakortið
Nemendum gefst tækifæri á að nota matarkort – „Skólakortið“ – þegar þeir versla 
í matsölu skólans og einnig þegar keypt er ljósritun á skólasafni.  Kortið hefur alla 
eiginleika „debetkorts“ og á heimasíðu skólans má finna nákvæmar reglur um 
 notkun kortsins.  Á Netinu geta síðan nemendur og foreldrar ávallt séð nákvæmt 
yfirlit um inn- og úttektir og hvað keypt hefur verið með kortinu.
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Nemendur eiga að vera í skólanum á skólatíma
Ætlast er til þess að nemendur séu í skólabyggingunni eða á skólalóð á skólatíma.   
Nemendur geta búist við því að foreldrum sé gert viðvart ef starfsmenn skólans 
 verða varir við tíðar ferðir nemenda frá skóla (s.s. í verslunarmiðstöð eða sjoppu). 
 

Reykingar eru stranglega bannaðar 
Reykingar í skólanum, félagsmiðstöðinni og á lóð skólans eru óheimilar samkvæmt 
landslögum.  Þeir fáu nemendur sem enn reykja þurfa að venja sig á að reykja 
ekki á starfstíma skóla og félagsmiðstöðvar.  Best er að sjálfsögðu að þeir hætti að 
 reykja.

Undirgöng við Vífilsstaðaveg teljast til skólalóða Garðaskóla og Flataskóla.  Það 
 svæði á því að vera reyklaust beggja vegna vegarins.  Nemendum sem staðnir eru 
að reykingum á lóð skólans er vísað frá skóla og félagsmiðstöð á meðan mál þeirra 
er tekið fyrir.

Farsímar
Öll notkun farsíma og tækja sem truflað geta virkni og vinnu nemenda í kennslu-
stundum er bönnuð.  Við slökkvum á farsímum og hljómtækjum meðan á kennslu-
stund stendur. Farsíma má aldrei hafa með sér í prófstofu.

Skólabjalla  
Engin bjalla hringir við upphaf og endir kennslustunda.   Nemendur eiga að ganga 
með rétt stillt úr á sér og víðs vegar um skólann eru veggklukkur.
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NEMENDASKÁPAR 
Í GARÐASKÓLA
– reglur og skilmálar

Ætlast er til að allir nemendur Garðaskóla 
noti nemendaskápa til þess að geyma yfir-
hafnir, skófatnað, íþróttatöskur, höfuðföt og 
námsgögn sem ekki er verið að nota. Í skól-
anum eru fáir snagar og lítið hillupláss fyrir 
skó.  
Aðstæðna vegna eiga nemendur því að 
nota geymsluskápa skólans.

Í upphafi vetrar eru allir skápar hreinir og yfir-
farnir. Nemendur fá til afnota talnalás með 
 dulkóða. Í sumum tilvikum verða nemendur að deila skáp með öðrum.

Nemendur mega ekki undir neinum kringumstæðum gefa öðrum nemendum upp 
talnalykil skápalássins. Óheimilt er að nota aðra lása en þá sem skólinn útvegar.

Nemendur greiða 1.500 krónur sem tryggingargjald. Ef skáp og lás er að vori skilað 
í sama ásigkomulagi og að hausti fær nemandinn fjárhæðina endurgreidda að fullu. 
Nemendur og foreldrar undirrita tryggingarsamning vegna afnota af skápnum.

Ef endurnýja þarf lás þarf nemandi að kaupa hann á 1000 kr. Nemandi getur misst 
rétt sinn til skápanotkunar vegna slæmrar umgengni  (veggjakrot, rispur, sóðaskap-
ur). Ef nemendur verða uppvísir að skemmdum á nemendaskápum verða þeir (og  
foreldrar) krafðir um greiðslur vegna tjónsins.

Nemendur eiga ekki að geyma verðmæti s.s. farsíma og peninga í skápunum.  
Skólinn ábyrgist ekki verðmæti sem kunna að tapast í skólanum. Garðaskóli 
ábyrgist skemmdir á skápunum af utanaðkomandi ástæðum.

Nemendur geta hvenær sem er átt von á að skápur þeirra verði skoðaður í fylgd 
starfsmanns skólans.

Skólinn áskilur sér rétt til leitar í nemendaskápum ef nauðsyn krefur s.s. ef grunur  leik-
ur á að öryggi nemenda sé í húfi eða að ólögmætir hlutir leynist í nemendaskáp.

MUNIÐ – Skáparnir eiga ávallt að vera lokaðir
og læstir þegar eigandi er ekki nærri.
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ÁSTUNDUN OG SKÓLASÓKN
Stundvísi og góð skólasókn er lykill að góðum námsárangri. Í Garðaskóla er lögð 
áhersla á að nemendur stundi nám sitt af festu og sæki skóla sinn vel.

Gefin er skólasóknareinkunn sem byggir á eftirfarandi reglum:
• Nemendur eiga að sækja allar kennslustundir stundvíslega. Nemendur sem 

ítrekað koma of seint eiga von á að verða kallaðir í viðtal til umsjónarkennara 
og/eða deildarstjóra.

• Forráðamanni ber að tilkynna lögmætar fjarvistir s.s. veikindi og leyfi allt að tveim 
dögum símleiðis á skrifstofu skólans, með tölvupósti til umsjónarkennara eða 
í handbók nemenda. Ef um langvarandi veikindi er að ræða þarf að framvísa 
læknisvottorði.

• Nemendur sem þurfa að yfirgefa skólann á miðjum degi af gildum ástæðum 
eiga að skrá brottför sína á eyðublað sem fæst hjá riturum á skrifstofu skólans. 
Fjarvist án skýringar er skráð ólögmæt.

Gefin eru fjarvistarstig fyrir eftirfarandi þætti skólasóknar:
Veikindi/leyfi                   0 stig Seinkoma                  1 stig Ólögmæt fjarvera             2 stig

Einkunn fyrir skólasókn er gefin skv. eftirfarandi kvarða:
Stig Einkunn Stig Einkunn
0-3 10 26-35 5
4-� � 36-50 4
�-13 � 51-�0 3
14-1� � �1-�0 2
1�-25 6 �1- 1

• Fari skólasókn niður í einkunnina � fær nemandi aðvörun og er gefinn kostur 
á því að taka sig á. Lækki einkunn áfram verða nemandi og forráðamenn ka-
llaðir í viðtal og leitað leiða til úrbóta. Sjá um skólasókn nemenda í reglugerð 
grunnskólalaga nr. 66/1��5 gr. � og 41 og gr. 6.

Kennarar fylgjast með ástundun og hegðun nemenda og skrá upplýsingar í Mentor:
Til að fylgjast með ástundun og hegðun nemenda skrá kennarar eftirfarandi atriði í 
mentor þegar tilefni er til. Þessi atriði eru ekki metin til einkunnar en liggja til grund-
vallar í samskiptum skólans við nemendur og forráðamenn.

Til fyrirmyndar í kennslustund Verkefni ekki skilað
Heimavinna til fyrirmyndar Truflun í kennslu
Í framför Ítrekuð truflun í kennslu
Vandvirkni í kennslustund Vísað úr kennslustund
Án heimavinnu Truflun og ólæti utan kennslustofu
Án námsbóka

Einungis umsjónarkennari og skólastjórnendur geta og mega leiðrétta skráningu á 
skólasókn nemenda. Umsjónarkennari kynni nemendum sínum stöðuna vikulega 
og sendi til forráðamanna yfirlit yfir skólasókn og ástundun. Gert er ráð fyrir því að 
forráðamenn geri athugasemdir við skráningu ef ástæða er til innan tveggja vikna.



Garðaskóli, Garðabæ

Skólalyklar
Garðaskóla

GRUNNÞARFIRNAR
Allir sem starfa í Garðaskóla hafa þörf fyrir:

Að skipta máli

Að njóta umhyggju

Að geta notið frelsis og öryggis

Að gleðjast og njóta lífsins

Í Garðaskóla viljum við að allir fái tækifæri til að uppfylla þessar grunnþarfir
sínar á jákvæðan hátt án þess að skaða aðra.

Til þess að tryggja öryggi og vellíðan allra sem starfa í skólanum megum
við ekki uppfylla þarfir okkar á neikvæðan hátt – á kostnað annarra. En við 

erum öll mannleg og það getur hent okkur að skaða aðra með orðum
eða gjörðum. Þegar það gerist verðum við að viðurkenna mistök okkar og
gera áætlun um að leiðrétta þau. Þegar við tökum þannig ábyrgð á sjólfum 

okkur lærum við af mistökum okkar og styrkjum sjálfskennd okkar og
sjálfsvirðingu. Við styrkjumst – verðum reynslunni ríkari og stefnun jákvæð

að okkar besta í námi og samskiptum við aðra í skólanum.

Eftir 11-12 ára aldur hefur heili ungmenna þroskast úr barnsheila í heila
fullorðins manns. Unglingar hafa öðlast þroskaða rökhugsun og vitsmuni.

Reynsluheimurinn er þó enn að mestu reynsla barnsins. Á unglingsárum eykst
þroski dag frá degi – mikilvægt er að unglingur nýti þennan dýrmæta tíma
til að kynnast sjálfum sér, efla sjálfstraust, siðferðiskennd og verða þroskaður

einstaklingur sem stýrir eigin lífi til fullorðinsára sem bíða skammt undan.




