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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 innra mati 

skólans.  Ársskýrslan er einnig mikilvæg heimild um skólastarf og inntak þess. 

Skýrsla þessi er uppbyggð á sama hátt og skýrsla síðasta árs. Vegna veikindaforfalla skólastjóra og fleiri 

breytinga í stjórnun skólans var ekki eins mikið svigrúm til að endurskoða skólanámskrána eins og stjórnendur 

höfðu vonast til. Það starf bíður komandi missera. 

Upplýsingar í ársskýrslu verða aldrei tæmandi um starf skólans og því ber að benda á að fleiri upplýsingar 

birtast í Starfsáætlun skólans, Fréttabréfi skólans, bæklingnum „Samskipti og skólaandi“ og í áætlunum 

einstakra námsgreina. Öll þessi rit eru birt á heimasíðu skólans og þar má nálgast ýmsar aðrar upplýsingar um 

daglegt starf, almenna starfshætti og stefnu skólans. Þá birtast mikilvægar upplýsingar um félagsstarf nemenda 

á heimasíðu félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar sem m.a. sér um félagslíf nemenda Garðaskóla í nánu 

samstarfi við starfsfólk Garðaskóla. 
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FJÖLDI NEMENDA Í SKÓLANUM 

 DRENGIR STÚLKUR ALLS UMSJÓNARKENNARI 

8. BEKKUR 

8. MB 

8. MT 

8. KFS 

8. ÁJ 

8. ÞJ 

 

12 

11 

14 

9 

8 

 

15 

16 

10 

19 

12 

 

27 

27 

24 

28 

20 

 

Margrét Erla Björnsdóttir 

Magnús Teitsson 

Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir 

Ásthildur Jónsdóttir 

Þorkell Jóhannsson 

ALLS 54 72 126  

 

9. BEKKUR 

9. HÓ 

9. SSH 

9. KSS 

9. BB 

9. RE 

9. GE 

9. KS 

9. HMÓ/VBA 

 

7 

14 

13 

16 

13 

0 

6 

1 

 

14 

8 

11 

4 

11 

23 

1 

1 

 

21 

22 

24 

20 

24 

23 

7 

2 

 

Helga Ólafsdóttir 

Sigurður Stefán Haraldsson 

Kristín S. Sigurleifsdóttir 

Bergljót Böðvarsdóttir 

Reynir Engilbertsson 

Guðrún Björk Einarsdóttir 

Kristinn Sigurbergsson 

Helga M. Ólafsd./Vigdís B. Agnarsd. 

ALLS 70 73 126  

 

10. BEKKUR 

10. AR 

10. SG 

10. HV 

10. SR 

10. GS 

10. HT 

10. EE 

 

13 

14 

13 

11 

3 

11 

13 

 

8 

8 

10 

13 

4 

12 

9 

 

21 

22 

23 

24 

7 

23 

22 

 

Anna Eyvör Ragnarsdóttir 

Sigurrós Gunnarsdóttir 

Hildur Ásta Viggósdóttir 

Svandís Ríkharðsdóttir 

Guðrún Margrét Sólonsdóttir 

Halla Thorlacius 

Elena Einisdóttir 

ALLS 78 64 126  

 

     

Drengir: 202 

Stúlkur: 209 

Alls: 411 
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SKÓLASTARF Í GARÐASKÓLA 2011 

SÉRKENNI SKÓLANS 

Garðaskóli er sérhæfður skóli fyrir unglingastig og starfar í nánu samstarfi við félagsmiðstöð bæjarins, 

Garðalund. 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 eingöngu kennarar og starfsmenn sem vilja og geta unnið með nemendum á hinu viðkvæma 

skeiði 13-16 ára aldurstigsins. Ekki er síður mikilvægt 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. 

Á þriðja áratug hefur Garðaskóli unnið með hópa- og ferðakerfi í 9. og 10. bekk og tekist að byggja upp 

skólastarf þar sem áhersla er lögð á að hver einstaklingur fái nám við hæfi. Það þýðir að enginn nemandi í 9. og 

10. bekk hefur eins stundaskrá og nemendur raðast eftir frammistöðu og hraða í tilteknar námsgreinar. Einnig 

hefur skólanum í gegnum tíðina tekist að bjóða fram ríkulegt úrval valgreina í 9. og 10. bekk. 

Skólinn hefur boðið nemendum upp á flýtileiðir í námi með framboði á svonefndum „flugferðum“ í 9. bekk þar 

sem nemendur ljúka námi tveggja ára á einum vetri og geta að því loknu skráð sig í framhaldsskólaáfanga í 

nokkrum námsgreinum í 10. bekk. Þetta fyrirkomulag hefur lengi verið viðhaft í Garðaskóla í góðu samstarfi við 

Fjölbrautaskóla Garðabæjar sem metur námið í Garðaskóla til eininga. Í janúar 2011 endurnýjuðu skólarnir 

formlega það samkomulag sem í milli þeirra ríkir og er sagt nánar frá því síðar í þessari skýrslu. Frá árinu 2007 

hefur nemendum verið boðið upp á að taka bæði framhaldsáfanga 103 og 203 í þremur greinum: íslensku, 

stærðfræði og ensku. Þar að auki eru í boði 103 áfangar í fatahönnun, náttúrufræði, spænsku og bókfærslu. 

Til að styðja við nemendur í stórum skóla hefur ávallt verið lögð rík áhersla á að skapa sterkt stuðningsnet sem 

fylgist með og grípur til úrræða þegar nemendur þurfa á því að halda. Deildarstjórar, sérkennarar, 

námsráðgjafar og aðrir starfsmenn stuðningsnetsins þekkja þarfir og sérkenni unglinga vel og hafa mikla reynslu 

í að styðja við þá á jákvæðan hátt. 

SKÓLASAMFÉLAGIÐ: NEMENDUR – FORELDRAR – STARFSMENN  

Skólaráð 

Skólastjóri ber ábyrgð á að kalla saman skólaráð ár hvert og stýrir starfi þess. Skólaráð starfar skv. reglugerð nr. 

1157/2008 og er meginverkefni þess að vera samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. 

Skólaráð fjallar um og tekur þátt í stefnumörkun skólans og mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu 

sveitarfélag um skólahald. 

Í skólaráði sitja 9 fulltrúar: skólastjóri og aðstoðarskólastjóri, fulltrúi kennara, fulltrúi annarra starfsmanna 

skólans, 2 fulltrúar foreldra, 2 fulltrúar nemenda og fulltrúi grenndarsamfélagsins. 

Starfsreglur og fundargerðir skólaráðs eru birtar á heimasíðu skólans. 

Foreldrafélag 

Foreldrar bjóða sig fram sem bekkjarfulltrúa á fyrsta fundi foreldra með kennurum snemma í september ár 

hvert. Bekkjarfulltrúar sjá um viðburði bekkjardeilda og eru tengiliðir við stjórn foreldrafélagsins.  

Foreldrafélag Garðaskóla heldur aðalfund að vori og þá er kosin stjórn félagsins sem stjórnar síðan 

foreldrastarfi næsta skólaárs. Foreldrafélagið á fulltrúa í skólaráði og í Grunnstoð Garðabæjar sem er 

samráðsvettvangur foreldrafélaga í Garðabæ. Foreldrafélagið gegnir mikilvægu hlutverki í að styðja við starf 

skólans og koma sjónarmiðum foreldra á framfæri við ákvarðanatöku í skólanum. 
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Nemendafélag 

Í nemendasamfélaginu starfa nokkrir hópar sem gegna ábyrgðarstörfum auk þess sem tveir fulltrúar nemenda 

sitja í skólaráði Garðaskóla.  

Á vegum Garðalundar, í samstarfi við skólann, starfar 

fjölmennur félagsmálahópur sem skipuleggur félagslíf 

nemenda í skólanum. Félagsmálahópurinn starfar að 

ýmsum málefnum nemenda í samstarfi við starfsfólk, 

t.d. námsráðgjafa. Nemendur hafa m.a. mjög góða 

aðstöðu til tónlistariðkunar og kvikmyndagerðar. 

Félagslíf nemenda er mjög öflugt og fjölbreytt. Meðal 

árlegra viðburða sem félagsmálahópurinn skipuleggur 

eru árshátíðin, dagur skólans og söngleikur að vori. 

Auk þessara stórviðburða er fjöldi minni viðburða á 

dagskrá allt skólaárið.  

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 2010-2011 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. 

Á hverju ári eiga nemendur Garðaskóla þrjá fulltrúa í Ungmennaráði Garðabæjar sem hefur það hlutverk að 

vera talsmenn ungs fólks í Garðabæ gagnvart bæjaryfirvöldum. Mannauðsstjóri Garðabæjar heldur utan um 

starf ráðsins og nánari upplýsingar um það má nálgast á heimasíðu bæjarins: www.gardabaer.is  

SAMSKIPTI OG SKÓLAANDI – AGAMÁL OG UPPELDI 

Frá árinu 2002 hefur skólinn tekið upp hugmyndir svonefndrar „Restitution“ í stefnumótun sinni um aga- og 

samskiptamál og haft til hliðsjónar við framsetningu á skólareglum. Í Garðaskóla hefur stefnan verið kölluð 

„Uppbyggingarstefnan“ en hún er orðin þekktari undir heitinu „Uppeldi til ábyrgðar“ og hefur í síauknum mæli 

verið tekin upp í leik- og grunnskólum landsins. 

Í skólanum er bæklingurinn „Samskipti og skólaandi“ ávallt aðgengilegur á heimasíðu skólans: 

www.gardaskoli.is. Þar er Uppbyggingunni 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 þessarar aðferðafræði auk þess sem skólinn hefur á síðastliðnum árum 

haldið þrjú námskeið í fræðunum fyrir alla starfsmenn undir stjórn og leiðsögn forsprakka stefnunnar frá 

Bandaríkjunum og Kanada. Síðustu árin hafa starfsmenn Garðaskóla tekið við leiðsögn innan skólans í 

uppbyggingarfræðum og reglulega er skipulögð kennsla og umræða um stefnuna á starfsmannafundum. 

Nemendum eru kynntar aga- og samskiptareglur skólans bæði í umsjónartímum og í kennslustundum í lífsleikni. 

Best kynnast þeir þó hugmyndafræðinni í daglegum samskiptum sínum við starfsmenn skólans. Starfsmennirnir 

leggja áherslu á að hver og einn beri ábyrgð á eigin hegðun og finni gott jafnvægi til að uppfylla grunnþarfir 

sínar í öllum verkefnum. 

  

http://www.gardabaer.is/
http://www.gardaskoli.is/
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STOÐKERFI SKÓLANS 

Í Garðaskóla er starfrækt öflugt stoðkerfi nemendum til handa. Skólinn hefur á stefnuskrá sinni að allir 

nemendur skólans (og foreldrar) geti ef þurfa þykir sótt um sérstakan stuðning til lengri eða skemmri tíma. 

Svigrúm til stuðnings hefur minnkað síðustu ár með fækkun nemenda en skólinn forgangsraðar í þessum efnum 

með því að viðhalda sterkri náms- og starfsráðgjöf. Um árabil voru heimanámstímar mikilvægur hlekkur í 

stoðkerfi skólans en þessi kennsla hefur að mestu leyti fallið niður og er hennar sárt saknað bæði af nemendum 

og kennurum. 

Stoðkerfið 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. 

Nemendaverndarráð  

Í skólanum starfar nemendaverndarráð skv. reglugerð nr. 584/2010. Ráðið er skólastjóra til ráðuneytis í 

velferðarmálum nemenda.  

Í ráðinu sitja eftirtaldir fastir fulltrúar: Skólastjóri, deildarstjórar árganga, deildarstjóri námsvers, námsráðgjafar, 

skólasálfræðingur, forstöðumaður Garðalundar og skólahjúkrunarfræðingur.  

Á fundina mæta síðan umsjónarkennarar 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.  

ÞRÓUNARVERKEFNI VIÐ SKÓLANN 2010-2011 

Comenius - Games: Eins og mörg undanfarin ár tók 

enskudeild Garðaskóla þátt í fjölþjóðlegu 

samstarfsverkefni með styrk frá Comeniusar áætlun 

Evrópusambandsins. Að þessu sinni snýst verkefnið um 

að búa til borðspil með spurningum frá öllum 

þátttökulöndum og hefur samfélagsfræðideildin tekið 

þátt í vinnu við að búa til spurningarnar. Vorið 2011 

fóru þrír nemendahópar frá Garðaskóli í heimsókn til 

annarra þátttökulanda auk þess sem Garðaskóli fékk 

góðar heimsóknir frá nemendum og kennurum hinna 

landanna. 

Námsversbekkir fyrir nemendur með ADHD og margþættan vanda: Garðaskóli fékk stóran styrk frá 

Velferðarráðuneytinu til að þróa sérstakt úrræði fyrir nemendur með ADHD og margþættan vanda. Styrkurinn 

var notaður til að skapa aukið svigrúm til kennslu í litlum hópi. Stjórnendur skólans buðu þeim nemendum sem 

uppfylltu skilyrði verkefnisins þátttöku og um miðja haustönn 2010 var starf tveggja námsversbekkja (í 9. og 10. 

bekk) komið í góðan farveg. Nemendur sem tóku þátt í verkefninu stunduðu nám í kjarnagreinum í litla hópnum 

sem umsjónarkennari hélt utan um. Nemendurnir tóku valgreinar eins og aðrir nemendur í skólanum og voru 

því ekki einangraðir frá almennu starfi skólans. Þrátt fyrir ótal áskoranir var verkefnið að mati nemenda, 

foreldra og starfsmanna vel heppnað og má lesa lokaskýrslu um það á heimasíðu skólans. Lokaskýrsla um 

verkefnið er birt í viðauka1. 

Heimspekikennsla: Sjö kennarar úr ýmsum faggreinum við Garðaskóla fengu styrk frá Kennarasambandi Íslands 

til að vinna þróunarverkefni um heimspekikennslu. Hópurinn setti sér þau markmið að þjálfa eigin færni í 
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heimspekilegri samræðu og gagnrýninni hugsun og leita leiða til að innleiða heimspekilega samræðu í 

faggreinarnar. Hópurinn hittist mánaðarlega, las fræðigreinar og prófaði ólíkar leiðir til að stunda gagnrýna 

samræðu. Ein helsta niðurstaðan af þessu tilraunaverkefni var að heimspekilega samræðan reyndist mjög 

góður vettvangur fyrir kennarana til að meta eigið starf, bera saman verkefni og vinnubrögð og læra af 

samstarfsmönnum. Lokaskýrsla um verkefnið er birt í viðauka2. 

Stöðug þróun: Auk þeirra verkefna sem unnin voru með utanaðkomandi styrkjum er viðvarandi þróunarstarf í 

gangi innan Garðaskóla og má þar m.a. nefna: 

 Náms- og starfsfræðsla (NOS) var ný námsgrein í 10. bekk á skólaárinu. Námsráðgjafi kenndi 1 

kennslustund á viku þar sem farið var yfir ýmis atriði sem varða stöðu nemenda við lok grunnskóla og 

hvaða þáttum þeir þurfi að huga að við inngöngu í framhaldsskóla og fyrir framtíðina almennt. 

 Í fjölmörgum námsgreinum eru kennarar stöðugt að semja nýtt námsefni og leita nýrra leiða í 

kennslunni. Nemendur njóta góðs af þessu þar sem slík nýbreytni tryggir þeim ákveðna tilbreytingu og 

fjölbreytt vinnulag. Sem dæmi má nefna bókmenntavinnu íslenskudeildarinnar, þemaverkefni í 

enskudeildinni og samstarfsverkefni samfélagsfræðideildarinnar og skólasafnsins um kennslu í 

heimildaritgerðarvinnu. 

 Undir hatti sérkennslunnar er verið að þróa vinnu við einstaklingsnámskrár nemenda en allir kennarar 

skólans koma að þessu verkefni á einn eða annan hátt. Með skipulagðri vinnu við einstaklingsnámskrár 

verður einstaklingsmiðun námsins markvissari og aðlagað námsmat verður betur undirbúið.  

 Í spænskuvali skólans er unnið brautryðjendastarf þar sem kennarinn semur og aðlagar nánast allt 

námsefni sem unnið er með.  

 

 

SKÝRSLUR UM STARF SKÓLANS 

SKÝRSLA AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRA 

Skólastarf á aðhaldstímum 

Skólaárið var hefðbundið og bar þess merki að skólinn byggir á sterkum stoðum sem hafa staðist niðurskurð 

síðustu ára. Allt starfsfólk hefur lagt sitt af mörkum til að spara og hagræða  og þrátt fyrir hækkandi verðlag á 

vörum og þjónustu hefur stjórnendum tekist að halda útgjöldum að langmestu leyti innan ramma 

fjárhagsáætlunar. Starfsmenn finna þó fyrir því að minna svigrúm er til framkvæmda. Niðurskurðinn hefur helst 

mátt finna í minna svigrúmi fyrir list- og verkgreinar. Starfsfólk skólans harmar þessa þróun, sérstaklega í ljósi 

þess að fyrir nokkrum árum var ályktað í bæjarstjórn Garðabæjar að huga ætti að stofnun sérstakrar list- og 

verkgreinabrautar innan skólans. 

Nemendum skólans hefur fækkað stöðugt síðustu ár og ekki er útlit fyrir annað en að sú þróun muni halda 

áfram. Næsta ár lítur út fyrir að nemendafjöldi fari niður fyrir 400 en það getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir 

skipulag skólans. Skipulagið sem einkennist af því að nemendum er skipt í hópa miðað við færni og árangur í 

ólíkum námsgreinum byggir á því að ákveðinn lágmarksfjöldi nemenda sé í hverjum árgangi. Ef skólinn hefur 

ekki fjármagn sem samsvarar kennslu 140 nemenda í árgangi þá hefur hann ekki svigrúm til bjóða þann fjölda 

tíma sem þarf til að halda uppi þremur ferðum í árgangi og raða kennslustundum í þokkalega samfelldar 

stundatöflur. Á næsta skólaári verður lögð mikil áhersla á að skýra þessa stöðu fyrir bæjaryfirvöldum og kalla 

eftir stuðningi við hópa- og ferðakerfi skólans. 
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Nemendur skólans hafa að því er virðist lítið fundið fyrir niðurskurði síðustu ára. Þó kvarta þeir yfir því að ekki 

séu lengur í boði skólaferðalög eins og áður var. Vorferða árganganna er sérstaklega sárt saknað en í ár fór 

einungis 10. bekkur í vorferð og var sú ferð á vegum Garðalundar eins og undanfarin ár. Vorferðin er reyndar 

dæmi um hvernig gott samstarf Garðaskóla og Garðalundar tryggir nemendum fjölbreytt og skemmtilegt 

skólaumhverfi. 

Húsnæði skólans heldur áfram að eldast og líður mjög fyrir það að lítið sem ekkert viðhald hefur verið á áætlun 

Garðabæjar síðustu þrjú ár. Sumarið 2011 fær skólinn þó mikilvæga andlitslyftingu þegar gangar skólans verða 

málaðir. Á skólaþingi Garðaskóla vorið 2011 kom skýrt í ljós að nemendum er ekki sama um útlit skólans og 

aðstöðu til náms og félagslífs því þeir bentu á að húsgögn og tækjabúnaður væri orðinn mjög slitinn og báðu um 

ýmiss konar úrbætur í þessum efnum. Starfsfólk skólans hélt tillögum nemenda til haga um mun koma þeim á 

framfæri þegar svigrúm gefst til að skipuleggja viðhald og endurnýjun í húsnæðinu. 

Samstarf Garðaskóla og Fjölbrautaskólans í Garðabæ 

Í janúar 2011 undirrituðu skólastjóri Garðaskóla og skólameistari Fjölbrautaskólans í Garðabæ (FG) samkomulag 

um samvinnu á milli skólanna og um að FG viðurkenni til eininga nám þeirra nemenda sem ljúka 

fjölbrautaáföngum í Garðaskóla. Samkomulag þetta byggir á áralöngu samstarfi skólanna og þar segir m.a.: 

Nemendur Garðaskóla geta valið að stunda nám í framhaldsáföngum 10. bekkjar skólans að uppfylltum 

skilyrðum um að hafa lokið tilskildu grunnskólanámi (m.a. í svonefndum „flugferðum” í 9. bekk) með þeim 

lágmarkskröfum sem Garðaskóli setur um frammistöðu í námi að loknum 8. bekk. 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ samþykkir að framhaldsáfangar í Garðaskóla séu metnir til eininga í FG að 

undangengu mati kennslustjóra í FG um að námslýsingar/námskröfur séu í samræmi við kröfur FG og einnig að 

kennslustjórar í hverri grein samþykki þau próf/námsmarkmið sem lögð eru fyrir nemendur í framhaldsáföngum 

í Garðaskóla. 

Stjórnun skólans og innra mat 

Í Garðaskóla er skýr verkaskipting í skipulagi skólans. Auk skólastjóra og aðstoðarskólastjóra taka deildarstjórar 

og fagstjórar að sér skipulag og stjórnun afmarkaðra verkefna í starfi skólans. Þetta skapar góða dreifingu valds 

innan skólans þar sem ólíkar þarfir og sjónarmið komast skipulega til athugunar og úrvinnslu. Í byrjun 

skólaársins 2010-2011 lágu umfangsmikil verkefni fyrir stjórnendum og öðru starfsfólki skólans. Vilji var til að 

hefja umfangsmikla endurskoðun skólanámskrár og endurskilgreina innra mat skólans. Óhætt er að segja að 

veikindi Ragnars Gíslasonar skólastjóra hafi sett umtalsvert strik í reikninginn því með brotthvarfi hans í febrúar 

fór starfsorka annarra stjórnenda í að taka við keflinu og setja sig inn í ný verkefni.  Starfsfólk og nemendur biðu 

síðan óþreyjufullir frétta af framvindu mála hjá Ragnari og fögnuðu því að hann gat komið og útskrifað 10. 

bekkinga 7. júní. Það hefur verið frábært að sjá þá umhyggju sem starfsfólk, nemendur og foreldrar sýna 

Ragnari í veikindunum og við vonum öll að hann komu tvíefldur aftur til starfa á næsta skólaári. 

Þrátt fyrir breytingar í stjórnunarteymi skólans stóðu helstu stoðir í innra mati skólans fyrir sínu. Skólapúlsinn 

var lagður fyrir úrtak nemenda mánaðarlega og stjórnendur lásu niðurstöður könnunarinnar með gagnrýnum 

augum. Þótt ársskýrslan hafi verið lengur í vinnslu en vani er til er hún að venju mikilvægt rýniskjal fyrir skólann. 

Á næsta skólaári eru fyrirsjáanlegar frekari breytingar í stjórnun Garðaskóla. Ragnar verður áfram í 

veikindaleyfi, a.m.k. hluta úr skólaárinu og Þröstur Guðmundsson lætur af starfi aðstoðarskólastjóra eftir 39 ára 

starf við skólann. Þröstur var kvaddur með virktum við skólalok og verður hans sárt saknað. Hann hefur haldið 

utan um starfsmannamál og skipulag kennslu um áraraðir af einstakri samviskusemi og útsjónarsemi. 

Haustið 2011 

Brynhildur Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri Garðaskóla 



 

14 
 

SKÝRSLA DEILDARSTJÓRA Í 8. – 10. BEKK  

Á skólaárinu voru deildarstjórar árganga tveir. Annar var með tvo árganga á sinni könnu. Starf deildarstjóra er 

margþætt en þeir koma að mörgum mikilvægum þáttum í skipulagningu á skólastarfinu í nánu samráði við aðra 

skólastjórnendur. Deildarstjórar  sjá 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, bæði 

með fyrrverandi umsjónarkennurum, deildarstjórum og sérkennurum nemenda í 7. bekkjum. 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 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. Deildarstjórar skipuleggja kynningu á skólanum og starfi 

hans fyrir foreldra og nemendur sem hafa sótt um skólagöngu í Garðaskól.  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 um að undirbúa 

skólasetningu og skólaslit. Deildarstjórar koma að undirbúningi og skipulagningu sérdeilda í 9. og 10. bekk 

ásamt deildarstjóra sérkennslu og verkefna. Deildarstjórar árganga eru prófstjórar á formlegum prófdögum og 

taka þátt í skipulagningu uppbrotsdaga og óhefðbundins skólastarfs í samvinnu með umsjónarkennurum, 

fagstjórum og skólastjórnendum.  

    Deildarstjórar hafa reglulega sótt námskeið í Uppbyggingarstefnunni og hefur það verið hluti af árlegri 

endurmenntun þeirra auk annarrar endurmenntunar en Uppbyggingarstefnan er höfð að leiðarljósi í skólastarfi 

Garðaskóla. 

Viðburðadagatal á haustönn og vorönn 

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. 

 

Haustönn 2010 

 

 16.– 23. ágúst  Skipulagsdagar kennara 

 Vika 1 24.- 27. ágúst   Kynningarfundur f. forráðamenn 8.b. 23. ágúst. 

 Skólasetning 24. ágúst 

Vika 2 30. ág. - 3. september  Hópefli f. 8. bekk 1. september.  

 Foreldrafundir 2. september 

Vika 3 6. - 10. september  

Vika 4 13. - 17. september  Skipulagsdagur 17. september  

Vika 5 20. - 24. september  Samræmd próf 20. -22. september  

 Fermingarferð 23. -24. september 

Vika 6 27. sept. – 1. október  Fermingarferð 8.b.  30. sept. -1. október 

Vika 7 4. – 8. október   

Vika 8 11. - 15. október   

Vika 9  18. – 22. október  Skipulagsdagur kennara 18. október  

 Foreldra- og nemendaviðtöl 19. október 

Vika 10 25. - 29. október  Gagn og gaman 27.-29. október 

Vika 11 1. – 5. nóvember   

Vika 12 8. – 12. nóvember  Dagur skólans 11. nóvember, hátíðardagskrá 

Vika 13   Deildarstjórar og námsráðgjafar fara á Restitution 
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15. – 19. nóvember námskeið  

 Dagskrá vegna dags íslenskrar tungu 16. 

nóvember  

 

Vika 14 

 

22. – 26. nóvember 

 Garðaskóli vinnur Stíl 2011 

 9. b. heimsækja Náttúrufræðistofu Kópavogs 

 Garðaskóli verðlaunaður fyrir Comeniusarverkefni 

Vika 15  29.nóv – 3. desember   Próf og kennsla 2. – 9. desember 

 Skólinn skreyttur í jólabúning 

Vika 16. 6. – 10. desember  Nemendafélag, Garðalundur og skóli  

buðu 10. bekk í jólakvöldmat - 10. desember 

 

Vika 17. 

 

13. – 17. desember 

 Bókakynning og upplestur á skólasafni 

 Blátt áfram –fræðsla f. 8.b. 

 Jóladagskrá 17. desember 

 18. des. – 4. jan.  Jólafrí  

 

 

 

Vorönn 2011 

 

Vika 1 3. –7. janúar  Jafningjafræðsla um einelti og könnun 

 Afhending einkunna 

Vika 2 10. – 14. janúar  Foreldra- og nemendaviðtöl 

Vika 3 17. – 21. janúar  Nemendur í 10. b. tóku áhugasviðskönnun 

Vika 4 24. – 28. janúar   

 

Vika 5 

 

31. jan.– 4. febrúar 

 Skemmtikvöld og kynning á námsframboði 

frh.skólanna f. nem og forráðmenn í 10. bekk 

 Nem. í íslensku fara á Íslandsklukkuna 

Vika 6  7.- 11. febrúar  Þemadagar 

 Skólaþing 

 

Vika 7  

 

14. – 18. febrúar 

 Fjölbrautarhópur í íslensku heimsækir Gljúfrastein 

 Könnun í 8.-10.b.: Ungt fólk (Rannsókn og 

greining).  

Vika 8 21. – 25. febrúar  Vetrarfrí 

Vika 9 28. feb.– 4. mars   

Vika 10 7. –11. mars  Heimsóknir 7.b. í Garðaskóla 

 Skíðaferðir á vegum Garðalundar 

 

Vika 11 

 

14. – 18. mars 

 Opið hús v/kynningar á skólanum 14. mars 

 Tannfræðsla f. 8.b. 

 Kynning á  niðurstöðum úr PISA  könnun 15. mars. 

Vika 12 21. – 25. mars  Heimsóknir 7. b. í Garðaskóla 

Vika 13 28. mars – 1. apríl  Upplestur á smásögu fyrir alla nemendur 

 Maritaforvarnir í 9. og 10. bekk 

 

Vika 14 

 

4. – 8. apríl 

 Nemendur og kennarar fóru til Þýskalands og 

Frakklands á vegum Comeniusarsamstarfs 

 10. bekkur heimsækir FG 

 Árshátíð nem. Garðaskóla 7. apríl 

Vika 15 11. – 15. apríl  10. bekkur heimsækir FG 

Vika 16 18. – 25. apríl  Páskaleyfi 

Vika 17 26. – 29. apríl  Tannfræðsla fyrir 10. bekk 

Vika 18 2. – 6. maí  Nemendur í textílmennt fóru á Listasafn RVK  

 5. – 6.maí 

Vika 19 9. – 13. maí  Gestaheimsókn í Ökuleikni - Umferðaöryggi 
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Vika 20 16.  – 20. maí   

Vika 21 23. – 27. maí   Vorpróf 26.-31. maí 

Vika 22 30. maí – 3. júní  Vorferðalag 10. b. 

 Útivist hjá 8.og 9.b 

Vika 23  

6. júní – 10. júní 

 Vorhátíð. Bóka- skápaskil – 

 7. júní Skólaslit– hátíðardagskrá með 

forráðamönnum 10. bekkinga 

 Skipulagsdagar kennara 

 

Skólastarf og vinnuumhverfi nemenda 

Skólastarf í Garðaskóla er vanalega 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 voru haldnir aftur eftir árs hlé í október og voru nemendur 

og starfsmenn sammála um ágæti þeirra. 

Dagana 9.-11. mars var stór hluti nemenda í skíðaferðalögum á vegum Garðalundar og af því tilefni var ákveðið 

að breyta til og hafa þemadaga í stað hefðbundinnar stundaskrár. Þemadagarnir enduðu á skólaþingi þar sem 

nemendum, starfsfólki og foreldrum var boðið til umræðu um framkvæmd og skólastefnu Garðabæjar. Vel 

tókst til á þemadögum og má gera ráð fyrir að búið sé að leggja grunn að árlegu skólaþingi. 

Í 8. og 9.  bekk voru skipulagðir útivistardagar 1. og 3. júní.  Einnig tóku nemendur í 8. bekk 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. 

Skyndihjálparnámskeið á vegum Garðabæjardeildar Rauða krossins sem hefur verið haldið fyrir nemendur í 10. 

bekk í lok skólaárs undanfarin ár var ekki á dagskrá að þessu sinni sökum fjárskorts. Vonir standa til að hægt 

verði að bjóða upp á slíkt námskeið á næsta skólaári. 

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 mæta í viðtal 

hjá umsjónarkennara og eða deildarstjóra og í mörgum tilvikum er einnig haft samband við forráðamenn. Verði 

skólasókn óásættanleg fær nemandi og forráðamenn hans aðvörun og nemanda er gefinn kostur á því að taka 
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sig á. Lækki skólasóknareinkunn áfram eru nemendur og foreldrar boðaðir á samráðsfundi og leitað enn frekari 

leiða til úrbóta. 

 Í þeim tilvikum þar sem aðgerðaráætlanir bera ekki árangur eru mál tilkynnt félagsmálayfirvöldum 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 

greiningaraðili nemenda en bendir einnig á úrræði fyrir þá sem þurfa viðtalsmeðferðir. Deildarstjórar og aðrir 

starfmenn eru honum innan handar í sambandi við upplýsingagjöf um nemendur. 

Undanfarin ár hafa deildarstjórar verið í miklu og góðu samstarfi við unglingaráðgjafa/félagsráðgjafa 

Garðabæjar  og hefur unnið með einstaklinga og/eða hópa innan skólans þegar óskað hefur verið eftir. Gott 

samstarf við félagsráðgjafa er mikilvægt 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 

skólavist. 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 2011 

Deildarstjóri 8. og 9. bekkja, Helga María Ólafsdóttir 

Deildarstjóri 10. bekkjar, Ingibjörg Anna Arnarsdóttir 

 

 

SKÝRSLA DEILDARSTJÓRA NÁMSVERS OG VERKEFNA  

Starfsfólk: Auður Edda Geirsdóttir (íslenska og nýbúakennsla), Brynhildur Sigurðardóttir (deildarstjóri, 

stærðfræðigreiningar), Guðmunda Ó. Jónsdóttir (stuðningur), Guðný Þóra Friðriksdóttir (deildarstjóri, íslenska 

og stærðfræði í 8. bekk, lestrarskimanir og lestrargreiningar), Guðrún M. Sólonsdóttir (umsjónarkennsla, enska 

og heimanám), Emine Gashi (íþróttir), Kristinn Sigurbergsson (umsjón og stærðfræði), Kristín H. Bernharðsdóttir 

(stuðningur), Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir (danska og samfélagsfræði), Kristján Rafn Heiðarsson 

(heimilisfræði), Ólafur Ágúst Gíslason (íþróttir), Sturla Þorsteinsson (íslenska og nýbúakennsla), Vigdís Björk 

Agnarsdóttir (umsjón, þroskaþjálfun og 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 
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með nemendum og foreldrum og hittir kennara barnaskólanna og fjölbrautaskólans til að miðla upplýsingum 

um nemendur milli skólastiga. 

Símenntun: Starfsfólk deildarinnar er áhugasamt um að sækja námskeið sem nýtast þeim í starfi og auka 

faglega þekkingu innan deildarinnar. Skólaárið 2010-2011 var lögð sérstök áhersla á að bjóða starfsfólki 

námsversins kennslu um ADHD og leiðbeiningar og stuðning í vinnu með nemendum með ADHD greiningar. 

Haustið 2010 var haldið námskeið fyrir kennara námsversbekkjanna þar sem sérfræðingar innan skólans 

leiðbeindu samstarfsmönnum. 

Kennarar og þroskaþjálfar voru að venju duglegir að mæta á ýmsa fyrirlestra og fundi með fagfélögum og 

ráðgjöfum. 

Vinnuaðstaða: Starfsemi sérkennslunnar er að mestu leyti staðsett á 2. hæð í norðurenda aðalbyggingar 

skólans. Þar eru sex 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. Einnig er þörf á því að fá skjávarpa festa inn í stofur 204 og 209 sem 

eru mikið nýttar til kennslu í litlum hópum. 

Starfsvið sérkennslunnar: 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, líðan og félagsfærni 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 oft 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:  Eins og á síðasta ári var stuðningur við nám og sérkennsla nemenda í 8. 

bekk skipulögð 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. Þrír nemendur í árganginum voru með verulega aðlagaðar einstaklingsnámskrár. Þeir fengu 

sérkennslu í kjarnagreinum, undanþágu í þeim bóknámsgreinum sem reyndust þeim erfiðastar og á móti þeim 

tímum fengu þeir þroskaþjálfun og félagsfærniþjálfun. 

Námsversbekkir (sérdeildir): Í 9. 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 

faggreinakennarar og stuðningsfulltrúar. Nemandinn sótti bæði bóklegar og 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 9. og 10. bekk voru starfræktir tveir litlir námsversbekkir fyrir nemendur með ADHD og margþættan vanda. 

Þetta verkefni var unnið með styrk frá Velferðarráðuneytinu og ítarlega skýrslu um það má lesa í viðauka 

þessarar ársskýrslu. 
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Íslenska fyrir nýbúa og íslendinga sem hafa búið lengi erlendis: Nemendur þurfa sérstaka íslenskukennslu af 

tveimur ástæðum: vegna þess að þeir hafa annað móðurmál (fjórir nemendur) eða hafa búið lengi í öðru 

málumhverfi (fimm nemendur).  Þessir nemendur fá sérstakt svigrúm til íslenskukennslu og –stuðnings í 

námsverinu. Deildin þróaði leiðir til að kenna nemendum sérstaklega þann orðaforða sem þeir þurfa að tileinka 

sér í ólíkum faggreinum innan skólans. Enn er þörf á því að þróa þessa vinnu áfram og mikilvægt að gera það í 

góðu samstarfi við fagkennara í skólanum. 

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. og 9. bekk þar sem þörf var á stuðningi vegna hegðunar og námslegra þarfa 

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 og í vetur náðist mikilvægur áfangi við að koma öllum gömlum skjölum í 

varanlega, skipulega og örugga vörslu. 

Námskrár og námsmat: Sérkennarar héldu áfram að þróa leiðir til að setja upp og halda utan um 

einstaklingsnámskrár nemenda. Margir nemendur sem fá þjónustu í námsverinu 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). 

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 vitsmunaþroska, 

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 17 málum sem hann vann að í 

vetur og þar af voru 15 greiningar og 2 mál af öðru tagi. Hann var með 2 mál í vinnslu en náði ekki að klára þau 

á skólaárinu. Þar að auki voru 11 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. Tveimur greiningum var lokið á skólaárinu en sjö greiningar eru í vinnslu 

og verður lokið haustið 2011. 

Guðný Þóra Friðriksdóttir lagði lestrarskimun fyrir alla nemendur í 9. bekk í september 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 alls 36 Logos greiningar á skólaárinu, 

32 fyrir nemendur í 10. bekk og 4 fyrir nemendur í 9. bekk. Á biðlista vegna greiningar í upphafi haustannar 

2010 eru 29 nemendur.  
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Undirbúningur fyrir næsta vetur:  

Kennsla og stuðningur í félagsfærni verður áfram þróuð með úrræðum fyrir einstaklinga og litla hópa. 

Lögð verður áhersla á að þróa áfram námsversúrræði fyrir nemendur með ADHD greiningar og margþættan 

vanda. Sá styrkur sem gerði litlu bekkina mögulega á nýafstöðnu skólaári verður ekki til staðar. Nemendurnir 

verða því í almenna hópakerfinu þar sem hópar eru mis stórir. Þar sem ekki verður svigrúm til að halda úti 

námsversbekkjum á sama hátt og í vetur verður í staðinn reynt að tengja þá sérkennara sem hafa bestu 

reynsluna af starfi með nemendum með ADHD greiningar inn í þá hópa þar sem þeir eru flestir.  

Haldið verður áfram að þróa sérúrræði á prófum. Starfsfólk námsversins horfir sérstaklega til þess að nýta betur 

tölvur og lestrarforrit, upptökutæki og mp3 spilara í þessum tilgangi. 

Það er æskilegt að stytta biðlista vegna greininga á lestri og hjá sálfræðingi. 

Júní 2011 

Brynhildur Sigurðardóttir og Guðný Þóra Friðriksdóttir 

deildarstjórar sérkennslu og verkefna 

 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í DÖNSKU  

Kennarar í dönsku voru Bergljót Böðvarsdóttir, Hildur Ásta Viggósdóttir, Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir og 

Vigdís Thordersen.  

8. bekkur 

Kennarar: Bergljót: 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 og hefur það að vonum áhrif á kennsluna. Eins 

og undanfarin ár byrjuðum við önnina með aðlöguðu námsefni þar sem að námsefnið Tænk er að mati 

dönskukennara í Garðaskóla nokkuð erfitt sem byrjunarefni í blönduðum hópum. 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. 

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                     Kristjana: 2 hópar 

Nemendum var raðað í hraðferð eða miðferð og var tekið mið af stöðu og árangri nemenda í 8. bekk. Kristjana 

sá um að kenna fámennum hóp nemenda sem þurftu sértæk úrræði. Námsefnið Glimrende hefur verið notað í 

hraðferð og miðferð í nokkur ár en mikil þörf er á nýju efni. Námsefnið er barn síns tíma sem er augljóst ef 

borið er saman við nýlegt efni sem Námsgagnastofnun hefur gefið út fyrir 8. og 9. bekk. Til að bæta úr 

vanköntum efnisins hafa kennarar tekið saman efni sem notað er með bókinni. Meðfram námsefninu unnu 

nemendur nokkur einstaklings- og paraverkefni. Á haustönn voru unnin 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 gerðu kynningarverkefni sem skilað var munnlega og á tölvutæku 
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formi. Nemendur lásu einnig danskar smásögur, unnu verkefni og í lokin voru lesskilningspróf úr sögunum lögð 

fyrir.  

10. bekkur 

Kennarar: Bergljót: 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. Námsefnið Ekko frá Námsgagnastofnun hefur verið notað í 

rúmlega tvö ár með mjög góðum árangri. Efnið er fjölbreytt og auðveldar að þjálfa helstu færniþætti og býður 

m.a. upp á góð hlustunarverkefni sem mikill skortur hefur verið á. Meðfram námsefninu unnu nemendur 

nokkur einstaklings- og paraverkefni. Á haustönn unnu nemendur tölvuverkefni sem lauk með munnlegum 

kynningum. Á haust- og vorönn lásu nemendur danskar smásögur og skiluðu verkefni um leið og þeir  leystu 

lesskilningsverkefni úr sögunum. Ekki var gert ráð fyrir munnlegum prófum í dönsku á skóladagatali á þessu 

vori. Þar sem að dönskukennurum skólans finnst skipta miklu máli að  prófa nemendur í 10. bekk í munnlegri 

færni var ákveðið að reyna nýjar leiðir við matið.  Nemendur áttu að undirbúa kynningu og senda kennara 

sínum sem hljóðskjal á tölvutæku formi. Á margan hátt reyndist þetta skemmtilegt verkefni en það verður að 

viðurkennast að ýmsir tæknilegir örðugleikar gerðu það að verkum að of langan tíma tók að fara yfir sum 

verkefnin. Við munum örugglega í framtíðinni nýta okkur þessa leið til að sinna munnlega þættinum en það 

breytir því ekki að þessi leið kemur ekki í staðinn fyrir munnleg próf þar sem nemandi/nemendur standa 

andspænis kennara og prófdómara. Reynsla hefur einnig verið sú að það hefur ríkt góð stemning í munnlegu 

prófunum og það er gaman að kveðja nemendur á jákvæðum nótum. 

Námsmat og kennsluhættir  

Kennslustundir í dönsku eru fjórar í viku í öllum árgöngum. Kennt er í lotum og lýkur hverri lotu með e-u 

námsmati sem gildir sem hluti af lokaeinkunn á hausti eða að vori. Loturnar eru mislangar en lengdin ræðst af 

viðfangsefni hverju sinni. 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.  

Síðustu lotu vorannar lauk með vorprófum þar sem gafst kostur á að leggja dönskupróf fyrir nemendur í 9. og 

10. bekk á sal. Í Garðaskóla eru margir hópar í árgangi og í sumum tilfellum er ekki hægt að prófa hópana 

samdægurs þegar próf eru lögð fyrir í kennslustund.  Námsmat þar sem allir nemendur glíma við sama prófið á 

sama tíma hlýtur að gefa raunhæfustu mynd af stöðu nemenda.  

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. Nú þegar handbókin hefur verið aflögð og 

allt heimanám er skráð á Mentor þurfum við að geta treyst því að skilaboð frá okkur berist heim til nemenda. Til 

að tryggja það er 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. 
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Vinnuaðstaða – Tækjabúnaður – Tölvukostur 

Engar breytingar hafa orðið á vinnuaðstöðu dönskudeildarinnnar sem hefur deilt ágætu vinnuherbergi með 

enskudeildinni í nokkur ár. Allir dönskukennarar hafa aðgang að skjávarpa og auðveldar það framsetningu á efni 

og gerir kynningar kennara og nemenda áhugaverðari. En skólinn er barn síns tíma og það er margt sem er 

komið til ára sinna og þarfnast endurnýjunar. Ég minni á eins og oft áður að gott væri að hafa aðgang að 

ljósritun á hæðinni. 

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. Þegar unnið er í tölvuveri hafa nemendur aðgang að 

orðabókum á vef sem hefur gefið góða raun. 

Dönskukennarar nýta tölvukost skólans við kennsluna, sérstaklega í 9. og 10. bekk. Sem fyrr er draumastaðan 

sú að hver bekkur hafi aðgang að tölvustofu eina kennslustund í viku. Þetta á ekki síst við miðferðir og 

hægferðir en reynslan hefur sýnt að nemendur, sem oft reynist erfitt að halda að verki í tvær samfelldar 

kennslustundir, eru mjög jákvæðir við vinnu sína þegar verkefnin eru unnin á tölvutæku formi.  

Að lokum 

Þar sem að ekki er boðið upp á aðstoð í námsveri í dönsku er mjög mikilvægt að geta notið aðstoðar 

stuðningsfulltrúa inn í bekkjardeildum því eins og oft áður má búast við þungum mið- og hægferðum og í 9. og 

10. bekk. 

Eins og undanfarin ár var haustönnin löng og ströng en vorönnin ódrjúg með mörgum viðburðum sem setti 

mark sitt á kennsluna og ýmislegt varð til þess að kennsluáætlanir á seinnihluta vorannar breyttust, bæði í 9. og 

10. bekk. Það er íhugunarvert hvort hægt sé að koma einhverjum af þeim viðburðum sem vanalega eru á 

vorönn yfir á haustönnina. 

Lítið hefur verið um mannabreytingar í dönskudeildinni síðustu árin og starfið er í föstum skorðum, við eigum 

góðan verkefnabanka og vinnuaðstæður eru nokkuð góðar. Innra starf í deildinni gekk ágætlega, fagfundir voru 

haldnir flesta þriðjudaga og hittust kennarar þess utan til að vinna verkefni eða ræða málefni deildarinnar. En 

oft vantar tíma til samvinnu sérstaklega þegar kemur að undirbúningi prófa og frágangi námsmats en því miður 

eru starfsdagar kennara ekki alltaf settir niður þá daga sem kemur starfinu að mestu gagni.  

Þegar á heildina er litið gekk dönskukennslan ágætlega á skólaárinu en það má alltaf gera betur. 

Dönskukennarar standa vel að vígi hvað varðar endurmenntun þar sem að Félag dönskukennara hefur staðið 

fyrir mörgum áhugaverðum námskeiðum undanfarin ár og leitast við að kynna nýjungar í kennsluháttum til 

félagsmanna. Dönskukennarar í Garðaskóla  munu sem fyrr nýta sér það sem félagið býður upp á sem vonandi 

skilar sér til nemanda. 

Garðabæ í júní 2011 

Bergljót Böðvarsdóttir, fagstjóri í dönsku 
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ENSKU  

Enskukennarar skólans eru þau Anna Eyvör Ragnarsdóttir, Guðrún Sólonsdóttir sem jafnframt sá um 

enskukennslu í námsveri, Halla Thorlacius og Sigurður Stefán Haraldsson. Fagfundir voru að venju haldnir 

vikulega, en þar bera kennarar saman bækur sínar, skiptast á skoðunum varðandi útfærslu verkefna, ræða 

stöðu einstaka nemenda eða nemendahópa, skoða það sem vel til tekst og ræða hvernig hægt sé að bæta það 

sem betur má fara. Fagfundir eru kjölfestan í starfi deildarinnar, því þeir eru ekki aðeins nauðsynlegur 

vettvangur skoðanaskipta um innra starf, heldur einnig faglegur stuðningur. Starfið í vetur var með svipuðum 

hætti og undanfarin ár  þó alltaf séu gerðar einhverjar breytingar á því sem betur má fara. 

10.bekkur  

Í vetur var boðið upp á miðferðir, hraðferðir og einn fjölbrautaráfanga þ.e. ENS 103 og 203. Reynt var að hafa 

miðferðirnar fámennar, þar sem ekki var hægt að bjóða upp á hægferð. Kennslan var með hefðbundnu sniði en 

nemendur unnu einnig nokkur þemaverkefni sem þeir kynntu síðan fyrir hinum. Frjálslestrartímar voru einu 

sinni í viku. Nemendur í hraðferð lásu tvær langar sögur en nemendur í miðferð lásu fleiri styttri og léttari texta. 

Að venju voru nemendur 10. bekkjar prófaðir í hlustun, skriflegri færni og munnlegri, auk þess sem þeir tóku 

hefðbundin skrifleg próf. 

9.bekkur 

Nemendum var raðað í miðferð, hraðferð og tvær flugferðir. Nemendur í flugferð þurfa að fá a.m.k. 8,0 í 

lokaeinkunn til að ná áfanganum, í ár stóðu flestir sig með miklum ágætum en örfáir nemendur þurfa þó að 

taka 10. bekkjar námsefnið aftur. Hraðferðarnemendur stóðu sig almennt vel en ákveðinn hópur í miðferð 

verður að taka sig á, bæði hvað varðar vinnubrögð og hegðun. 

8.bekkur 

Á  þessu skólaári varð sú ánægjulega breyting að kennslustundum í ensku var fjölgað úr þremur í fjórar og fyrir 

vikið tókst okkur að ljúka við aðalkennslubók, þrátt fyrir þann lúxus að hafa lestíma einu sinni í viku. Eins og allir 

vita er ekki hægt að bjóða upp á ferðakerfið í 8. bekk, sem er miður því þó flestir nemendur geti bjargað sér á 

ensku þá er geta þeirra misjöfn og því mikilvægt að geta komið sem best til móts við þarfir hvers og eins.  

Eins og margoft hefur verið ítrekað á undanförnum árum þá verður lestur aldrei ofmetinn hvort sem um er að 

ræða móðurmálið eða erlend tungumál.  Lestur styrkir tilfinningu fyrir málkerfinu, eykur orðaforða og er einn af 

hornsteinum þess að verða góður málnotandi.  Þó flestir nemendur geti bjargað sér þokkalega á ensku þá er 

tilfinningu þeirra fyrir málkerfinu oft ábótavant og orðaforði einfaldur. Yfirvöld skólamála í Garðabæ verða að 

láta meira fjármagn til bókasafns Garðaskóla svo hægt sé að kaupa fleiri bækur á ensku þannig að nemendur 

hafi aðgang að fjölbreytilegum bókakosti í samræmi við getu og áhugasvið. 

Það hefur lengi verið á stefnuskrá enskukennara skólans að gera nemendur sjálfstæðari í námi og um leið 

ábyrgari. Aðalkennslubækur eru að mörgu leyti lítt áhugaverðar fyrir unglinga og uppsetning þeirra er ekki nógu 

notendavæn, sérstaklega fyrir þá sem eiga við lestrarörðugleika að stríða. Kennslubækurnar eru aðeins hluti af 

því námsefni sem nemendur fá í hendurnar og þó að markvisst sé unnið að því að brjótast út úr viðjum vanans, 

er kennslan samt að okkar mati of miðstýrð. Nýtt námsefni í ensku fyrir 8. bekk er væntanlegt frá 

Námsgagnastofnun næsta skólaár og sama bókasería verður síðan í boði fyrir 9. og 10. bekk að ári liðnu. Það er 

von okkar að þetta nýja efni auðveldi okkur breyta kennsluháttum í þá veru sem við teljum að henti betur í 

nútíma skólasamfélagi.      

Garðabær, júní 2011 

Halla Thorlacius, fagstjóri í ensku.     
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í TEXTÍLMENNT, FATAHÖNNUN OG SMÍÐI  

Kennarar og kennslustundafjöldi 

Guðrún Björk Einarsdóttir, fatahönnun og textílmennt og Jóhann Örn Héðinsson, hönnun og smíði. 

Tvær stundir á viku hjá öllum árgöngum en þrjár kennslustundir hjá fjölbrautavalhóp. Í 8. bekk var kennt hálfan 

veturinn en í 9. og 10. bekk allt skólaárið. 

Námsmat i textílmennt, fatahönnun og smíði 

Við námsmat í textílmennt og fatasaumi eru þættir eins og vinnusemi, vandvirkni, sjálfstæði í vinnubrögðum, 

sköpunarhæfileiki, áhugi, umgengni um tæki og búnað og verkefnin sjálf lögð til grundvallar við einkunnargjöf.  

Í 8. bekk eru verkefni metin, verklegt próf í grunnkunnáttu á saumavél og skriflegt próf í vefjaefnisfræði. 

Í 9. bekk eru verkefni metin og vinnubók með æfingum, sniðum og hugmyndaskissum. Í 10 bekk eru flíkur, 

skriflegt próf , vinnumappa og lokaverkefni sem mynda heildareinkunnina. Í áfanganum Thl 103 er námsmat 

sambærilegt við FG en þar eru fatalína, gerð sniða og flíkur metnar. 

Við námsmat í smíði er gefið fyrir verkefnin, en inn í heildarmatið fléttast þættir eins og frumkvæði, vinnusemi, 

almennur skilningur, sjálfstæði og umgengni. 

Nemendur allra árganga fá metin verkefnin, vinnubók og ástundun eftir hvern tíma. 

Í 10. bekk er gefin árseinkunn í smíði og fatahönnun og hefur haustönn svipað vægi á móti vorönn.  

8.bekkur - textílmennt: 

Í byrjun er lögð áhersla á að kenna á tæki og búnað stofunnar þannig að nemendur geti bjargað sér betur sjálfir. 

Ákveðin verkefni eru lögð fyrir en hægt að útfæra þau eins og hver og einn vill. Mest var unnið með tauþrykk og 

fóru nemendur í tölvuver og fundu hentug tákn og myndir sem þrykkt voru á verkin. Á þessum aldri eru 

stelpurnar yfirleitt áhugasamari en strákarnir. Næsta vetur stendur til að fá strákana alla á haustönn og bjóða 

upp á annars konar verkefni í þeim tilgangi að mæta betur þörfum þeirra. Mætti hugsa sér að gera hópverkefni 

eða annað sem henta og vekja áhuga. Hægt væri að gera verk sem gætu skreytt veggi skólans. Námsgreinin er 

skylda í 8. bekk og mikilvægt að finna hentug viðfangsefni sem allir eru sáttir við. 

9. bekkur - textílval: 

Þrír hópar voru í textílvali í vetur. Viðfangsefnin voru aðallega prjón og vélsaumur. Námið er einstaklingsmiðað 

og hægt að velja verkefni eftir áhuga og getu. Lögð áhersla á hugmyndavinnu og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Markvisst er reynt að þjálfa nemendur til að finna lausnir með það að markmiði að gera þá sjálfstæðari. Þjálfun 

í að lesa uppskriftir og leiðbeiningar er einnig hluti af námi í textílmennt. 

9. og 10. bekkur - fatahönnun: 

Í vali í fatahönnun eru auk 10. bekkjar nemenda nokkrir 9. bekkjar nemendur sem ætla sér að taka Thl 103 

áfangann í 10. bekk. Til þess verða þeir að hafa lokið bæði textíl og fatahönnun í 9. bekk. Áhersla er lögð á að 

læra að hanna og sauma einfaldar flíkur og saumatækniatriði sem nauðsynlegt er að kunna. Þetta árið fólst eitt 

verkefnið í því að vinna nýtt úr notuðu eða breyta og lagfæra föt sem hanga óhreyfð inni í fataskáp. Þarft 

verkefni í takt við tímann og útkoman skemmtileg. Eftir áramót hófst vinna við að hanna og sauma 

árshátíðarkjóla sem frumsýndir voru á tískusýningu á árshátíð skólans. Þarna leggja nemendur sig virkilega fram 

og mæta í aukatíma í hádegishléum og eyðum til að ná að ljúka í tæka tíð. Kynning á íslenskum fatahönnuðum 

var lokaverkefni nemenda og unnið sem hópverkefni.  
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Fjölbrautahópur Thl 103: 

Sex nemendur úrskrifast í ár úr textíl- og fatahönnunaráfanga með þrjár einingar. Úrvalsnemendur völdust í 

hópinn en þó nemendur væru fáir voru alltaf nemendur úr öðrum hópum sem nýttu sér þessa tíma. Fór 

undirrituð í heimsókn í FG og hitti kennara þar m.a. til að samræma einkunnagjöf . 

Vettvangsferðir: 

Í vor fóru valhópar á Listasafn Reykjavíkur á útskriftarsýningu Listaháskólans. Einfalt og þægilegt að nýta 

strætókortið og sýningin vel þess virði að fara og skoða fjölbreytilega hönnun af ýmsu tagi. Nemendur voru 

hvattir til að taka þátt i viðburðum á Reykjavík fashion festival /hönnunarmarsi og að fara á útskriftarsýningu 

fatahönnunarnema í FG. 

Stíll og leikrit: 

Stíll – fatahönnunarkeppni grunnskólanna og búningar í leikriti voru þau verkefni sem unnin voru í samvinnu við 

Garðalund. Í byrjun haustannar fór undirbúningur fyrir Stíl af stað og var öllum frjálst að skrá sig til þátttöku í 

forkeppnina sem haldin er á vegum Garðalundar. Vinnan við búningana fór aðallega fram á Gagn og gaman 

dögum. Fimm hópar fóru alla leið og kepptu innbyrðis en vinningsliðið fór áfram í lokakeppnina sem er á vegum 

Samfés í Smáralind. Góð samvinna er milli skóla og félagsmiðstöðvar um þetta verkefni sem skilaði okkur fyrsta 

sætinu en 62 lið tóku þátt víðs vegar af landinu. Þema keppninnar var tilfinningar og stelpurnar úr 8. bekk sem 

tjáðu tilfinninguna innilokunarkennd með búningi sínum sigruðu. Að baki liggur mikil vinna hjá þessum ungu og 

efnilegu stúlkum sem eyddu ófáum klukkustundum við að þróa búninginn, hár, förðun og ferilmöppu. 

Textílstofan er í stöðugri notkun og á vorönn notuðu krakkarnir í leiklistarhópnum aðstöðuna. Þar voru 

saumaðir búningar með hraði þar sem margir lögðu hönd á plóginn.  

Starfið í smíði 

8. bekkur – smíði: 

Í vetur var heldur meiri stýring á verkefnavali nemenda en verið hefur undanfarin ár. Nemendum bauðst að 

velja um að smíða og útfæra hillur, leikfang, nytjahlut fyrir heimilið, hljóðfæri eða hirslu. Út fá þessum stykkjum 

geta þau breytt og útfært að vild sitt verkefni. Allir eiga að gera vinnuteikningu og hafa í vinnubók sem þau fá 

metna. Fyrir þá sem eiga erfitt með verkefnaval er hægt að skoða myndir með sýnishornum. Gekk vel í vetur 

með 8. bekkina sérstaklega eftir jól þegar komin var meiri ró á hópana. Flestir náðu að ljúka en einhverjir 

mættu í eyðum og eftir prófin í vor og luku sínum verkum. Mikil fjölbreytni er í verkefnavali og flestir ná að 

smíða það sem þeir hafa áhuga á að eiga og nota. Margir smíðuðu hjólabretti auk ýmissa annarra verka eins og 

áður er getið. 

9. og 10. bekkur – valhópur: 

Aðeins einn valhópur 9. og 10. bekkjar nemenda var starfandi í vetur og samanstóð hann af mjög áhugasömum 

nemendum. Þessir nemendur báðu sérstaklega um að fá smíðakennslu en til stóð að bjóða ekki upp á hana sem 

valgrein í eldri bekkjum. Þarna voru strákar sem hafa áhuga á að smíða sér alls kyns hluti í tengslum við 

áhugamál sín meðal annars var smíðað reiðhjól. Þeir sem hafa áhuga á að vinna með málma læra rafsuðu og fá 

þjálfun á því sviði. 

Tillögur til úrbóta og framtíðarsýn greinanna 

Í vetur hafa einungis verið endurnýjuð smærri og ódýrari tæki og keyptir varahlutir í vélar sem bila. Vélar í 

smíðastofu eru orðnar slitnar og því miður oft erfitt að fá gert við þær. Reynt er að laga það sem hægt er og láta 

þetta duga. 
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Saumavélarnar eru í stöðugri notkun og eins er með overlock vélarnar tvær sem eru mikið notaðar. Enn sem 

komið er virðist vera hægt að gera við vélarnar og þær ekki dæmdar úr leik. Strax þegar rofar til þarf að huga að 

endurnýjun. 

Á opinberum vettvangi hefur komið fram að fyrirsjáanlegur er skortur á fólki í verk- og tæknigreinum i náinni 

framtíð. Í gunnskólanum eiga nemendur rétt á að kynnast þessum greinum og því mikilvægt að efla vægi þeirra 

innan skólans. Heldur hefur hallað á verknám þrátt fyrir að til hafi staðið fyrir hrun að efla list- og verkgreinar og 

stofna verknámsbraut við skólann. Nemendur þurfa að hafa meira val og ekki er réttlætanlegt að bæta sífellt 

fleiri bóknámstímum inn á stundaskrá nemenda á kostnað valgreina. 

Á næsta ári verða listadagar að vori og er þegar farið að huga að skipulagningu þeirra. Smíðakennari fór á 

endurmenntunarnámskeið í hljóðfæragerð og kemur það sér vel á listadögum þar sem þemað næsta skólaár 

verður tónlistartengt. 

Yayoi, japönsk kona sem býr í Garðabæ hefur boðið skólanum að taka þátt í verkefni sem felst í því að prjóna 

vettlinga og fleira fyrir munaðarlaus börn og eldra fólk á jarðaskjálftasvæðunum í Japan. Ráðgert er að taka þátt 

í því verkefni eins vel og kostur er en Yayoi kom í skólann og kynnti verkefnið fyrir nokkrum nemendum í vor. 

Undirrituð tók þátt í samvinnuverkefni sem fólst í því að auka þátt heimspekilegrar samræðu í þverfaglegu 

skólastarfi. Gerðar voru nokkrar tilraunir í textíltíma og spurningum velt upp eins og hvað er tíska og hvað er 

hönnun. Næsta vetur verður settur á laggirnar prjónavalhópur og þar er stefnt að því að auka þátt 

heimspekilegrar samræðu.  

8. júní 2011, 

Guðrún Björk Einarsdóttir 

fagstjóri í textílmennt og smíði  

 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í HEIMILISFRÆÐI 

Kennarar: 

Kristján Rafn, heimilisfræði 8. bekk, valáfangar í 9. og 10. bekk. 

Margrét, heimilisfræði 8. bekk. 

Hulda, heimilisfræði 8. bekk, valáfangar í 9. og 10. bekk. 

Kennsluefni: 

8. bekkur =  Heimilisfræði II ásamt bóklegum verkefnum og uppskirftum.  

  Matur og menning, bókleg verkefni 

  Flestar uppskriftir frá kennara. 

9. bekkur =  Verkefni og uppskriftir frá kennara. 

10. bekkur =  Verkefni og uppskriftir frá kennara. 
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Kennslustundafjöldi: 

8. bekkur. Fjórar kennslustundir á viku, hálfan veturinn. 

9. bekkur. Tvær kennslustundir á viku, hálfan 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 bara 

gengið nokkuð vel í vetur eða svipað og síðustu ár. 

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. Verkefni 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 pizzur, fiskur er því miður ekki mjög vinsæll. 

Þessu er stjórnað af kennurum og t.d. bent á óhollustu sykurs í matvælum og þá sérstaklega í tilbúnum 

matvælum svo sem ýmsum drykkjum og mjólkurvörum og að mikilvægt sé að borða fjölbreytt fæði og vita 

hvaða hráefni eru í matnum sem við borðum. 

Þessi verklegu verkefni eru mikilvægur hluti skólastarfsins þar sem tækifæri gefst til að hvíla sig smá stund frá 

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 

misjafnlega, sérstaklega við þrif og frágang. Oftast gengur samvinnan vel eða nokkuð vel sem skiptir miklu máli 

svo sett markmið náist og þó sérstaklega hjá 9. bekk þar sem einungis eru tvær samliggjandi kennslustundir. 

Markmiðið í verklegu verkefnunum er að undirbúa-elda/baka-borða og ganga frá vinnusvæðinu áður en næsti 

hópur mætir. Verður stundin á milli hópa þá oft ansi lítil og svolítið stressuð fyrir kennarana því undirbúa þarf 

verkefni fyrir næsta hóp sem getur verið annar árgangur og með önnur verkefni. Þetta á sérstaklega við um 9. 

bekk þar sem einungis eru tvær samliggjandi kennslustundir. Af þessum sökum verður viðvera kennarans í 

kennslustofunni oftast án hléa og samneytis við aðra kennara og starfsmenn skólans sem er miður.  
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Heimilisfræði/matreiðsla er frekar kostnaðarsamt fag og hefur matvöruverð hækkað töluvert mikið síðustu 

misserin og mánuðina og getur verið um að ræða tugi prósenta. Tekist hefur að ná fram örlítið meiri afslætti hjá 

Samkaupum eða úr 7% í 10% sem er ágætt en betur má ef duga skal. Tilburðir okkar kennarana til að spara sjást 

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. Heimilisfræði reksturinn 

er eins og rekstur heimila okkar þar sem matarinnkaup vega hvað mest í kostnaði við heimilið. 

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 heimilisfræði er farið í næringarefni matvæla, aukaefni í matvælum, hættuleg efni í 

heimilishaldi, kostnað við heimilisrekstur 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. 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 dagana. 

Þrif: 

Þrif eru allt of mikið á herðum kennarans og fer mikill tími í þrif þegar kennslu er lokið á daginn. Mikilvægt er að 

skoða nánar hvernig þrifum verður háttað á komandi vetri og fara nánar yfir starfslýsingar kennara og 

starfsmanna sem sjá um þrif. 

Framtíðarsýn: 

Ég held og er nokkuð viss um að fleiri námskeið (Gagn og gaman) væru góð, gagnleg og áhugaverð fyrir  bæði 

nemendur og kennara til að lífga upp á og brjóta upp skólastarfið og auka við þekkinguna og gera fólk víðsýnna. 

Ég hef t.d. tekið einn dag á gagn og gamandögunum 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 að vera með námskeið/val í hleðslu úr torfi og grjóti finnst mér frábær. Ég veit að einhver þekking 

á þess háttar er innan veggja skólans. Á svona námskeiði mætti t.d. hlaða skjólvegg fyrir framan 

heimilisfræðistofuna, á grasinu sem er annars ekkert notað, já og tjalda yfir í víkingastíl, verkefni fyrir textíl. 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 í 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 heilsusamlegt í huga. Mjög mikilvægt er að 

nemendur séu með í skipulagi skólans, þeir eru svo hugmyndaríkir og skapandi. 
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Endurnýjun og úrbætur: 

Endurnýja þarf eitthvað af handverkfærum. Þetta á sérstaklega við um potta, pönnur 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. Nýjar innréttingar, málun og ný gólfefni er verkefni sem þarf að fara í gang strax. 

Heimilisfræðikennarar eru tilbúnir að veita alla þá aðstoð sem þarf til að koma að skipulagningu heimilisfræði-

stofunnar og koma verkefninu í gang. Því fyrr því betra og ekki eftir neinu að bíða. 

Eldhúsið er vel skipulagt eins og það er, því þarf ekkert að teikna heldur einungis leita tilboða. Ég (Kristján) hef 

mikla þekkingu á eldhúsum, hef unnið við skipulagningu og uppbyggingu eldhúsa í Hótel og matvælaskólanum 

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 

veganesti 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 og verklegar greinar dafna og eiga bjarta framtíð. 

Virðingarfyllst, 

Kristján Rafn Heiðarsson 

Fagstjóri í heimilisfræði 

 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ÍSLENSKU 

Kennarar 

Þetta skólaár komu eftirfarandi kennarar að íslenskukennslu: Helga Ólafsdóttir, Kristín Sigurleifsdóttir, Margrét 

E. Björnsdóttir, Sigurrós Á. Gunnarsdóttir og Sturla Þorsteinsson. Margrét Björnsdóttir fer í fæðingarorlof næsta 

skólaár en Harpa Rós Gísladóttir kemur til baka úr fæðingarorlofi. Aðrir kennarar munu að öllu óbreyttu starfa 

áfram við deildina.  

Fagfundir 

Fagfundir í íslensku eru haldnir vikulega allt árið. Á fagfundum fer fram mikilvæg fagleg umræða um 

íslenskukennslu. 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 

íslenskukennarar iðulega utan fagfunda auk þess sem tölvusamskipti eru mikil. 
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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 

samþættingar námsgreina. Íslenskukennarar í Garðaskóla hafa í nokkur ár tileinkað sér aðferðir sem finnast í 

hugmyndafræði heildstæðrar móðurmálskennslu og tengt aðstæðum í skólanum. Þessa samþættingu 

námsgreina 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 námsgrein grunnskólans, t.a.m. hefur engin önnur grein jafn margar kennslustundir á 

viku og íslenska. Ekki síst þess vegna skiptir námsumhverfið miklu máli. Íslenskukennarar leggja áherslu á að 

námsumhverfið sé þannig úr garði gert að nemendum og kennurum líði vel og hægt sé 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. 

Nemendur hafa átt það til að kvarta undan álagi vegna þess hve bilið milli 7. og 8. árgangsins virðist vera stórt. 

Við höfum aðlagað kennsluáætlanir okkar að þessu og farið hægar af stað en áður. Við byrjuðum t.a.m. með 

unglingabókaþema til að þjálfa vel lestur og þau vinnubrögð sem við viljum viðhafa og gekk það vel. Það vantar 

ákveðna samfellu milli þessara skólastiga eins og margsinnis hefur verið talað um. Í vetur funduðu 

íslenskukennarar allra skólanna en þeir fundir voru að mínu matir ekki mjög gagnlegir. Þess má geta að 

yfirmenn skólaskrifstofu hafa samþykkt að greiða fagaðila í íslensku fyrir námskeiðshald í skólabyrjun næsta 

haust. Hugmyndin er að reyna að innleiða aðferðir  heildstæðar móðurmálskennslu. Annars stendur þetta og 

fellur með hverjum kennara fyrir sig.  

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. 

Næsta skólaár verður einnig boðið upp á SOM fyrir 9. bekk.  

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. Auk þess sem þær gera forráðamönnum auðveldara að fylgjast 

með námi barna sinna. 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 heimavinnuna. Foreldrar hafa 

lýst yfir mikilli ánægju með þetta fyrirkomulag. Í vetur var allt heimanám skráð í Mentor. Handbókin var tekin út 

og tel ég það afar slæmt mál. Ég tel gott fyrir nemendur að skrá niður í handbók það sem skiptir máli hverju 

sinni. Það kennir þeim að skipuleggja sig og halda betur utan um námið.  
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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 hvorrar annar. 

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. Þess má geta að  forráðamenn 

reyna í auknum mæli að hafa áhrif á lokaeinkunnir. Mikilvægt er að kennurum sé treyst til að meta á faglegan 

hátt það starf er fram fer í skólanum.  

Ég tel að endurskoðunar sé þörf á samræmdum prófum. Að mínu mati væri best að hafa þau að vori og í 

svipaðri mynd og fyrir breytingar. Allir nemendur sitja þá við sama borð þegar árangurinn við lok grunnskóla er 

metinn.   

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 og höfum mörg undanfarin ár fengið 

íslenskan rithöfund í heimsókn til okkar til að ræða eitt og annað er varðar bókmenntir.  

Í tíunda árganginum lásu nemendur m.a. skáldsögur og 

unnu margvísleg verkefni. Þess má geta eftir lestur á 

Gísla sögu fengum leikhóp sem sýndi leikritið um Gísla 

sögu  á sal skólans við mikinn fögnuð. Einnig lásu 

nemendur Gauragang, fóru síðan í leikhús og sáu 

leiksýninguna í Borgarleikhúsinu. Þar sem leikritið var 

sýnt eftir skólatíma urðu nemendur að koma sér sjálfir 

fram og til baka. Æskilegast væri að skólinn fengi sýningu 

fyrir alla á skólatíma. Þegar leiksýningar eru sóttar velja 

nemendur hvort þeir koma með eða ekki því ekki má 

skikka þá til að greiða fyrir viðburði á skólatíma. 

Fjölbrautanemendur lásu m.a. Íslandsklukkuna og fóru á leiksýninguna í Þjóðleikhúsinu. Nemendur í 10. bekk 

sóttu sem sagt leikhús og bíó að kvöldi til og á söfn með kennurum sem gáfu vinnu sína. Það skiptir miklu máli 

að glæða námið lífi og stuðla að fjölbreytni. Það gerum við t.d. með því að samþætta á þennan hátt.  

Miklar breytingar áttu sér stað í níunda árganginum, 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 

íslenskan höfund og Íslendinga sögu sem báðar gáfu góða raun. Eins og í 10. bekk fór 9. árgangurinn í leikhús 

eftir lestur á Gauragangi. 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.  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. Til 

að mynda viljum við skipta út gamalli skáldsögu og kaupa aðra nýja fyrir 8. árganginn sem hentar báðum 

kynjum og nær vel til nemenda en það lítur ekki út fyrir að það gangi upp. Nemendur í áttunda árgangnum hafa 

nokkur undanfarin ár fengið eina kennslustund á viku í tölvuveri. Þar vinna þeir fjölbreytt ritunarverkefni í 

mismunandi forritum. Margskonar 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.  
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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 kjörbækurnar og rökstyðja mat sitt á þeim. Kjörbókakynningarnar eru iðulega settar upp á veggi 

skólans. Þetta fyrirkomulag 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 

aðstoð 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 

undanförnum árum. Íslenskukennarar skólans eru reynslumiklir, samhentir og góðir kennarar sem hafa mikinn 

áhuga á starfi sínu. 

Ákveðnar áherslubreytingar koma fram í nýrri námskrá og vinnum við 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. Kennarar í íslenskudeildinni eru mjög stoltir af þeim uppbrotum 

sem þeir stóðu fyrir í vetur, hvort heldur sem var innanhúss eða utan.  

Stefnan er að halda því góða starfi áfram sem verið hefur í íslenskudeildinni og gera gott starf enn betra.  

Að lokum vil ég þakka stjórnendum, kennurum og öðru starfsfólk  ánægjulegt samstarf í vetur sem og  

nemendum og foreldrum frábæra samvinnu.  

Garðabæ í júní 2011 

Sigurrós Á. Gunnarsdóttir,  

fagstjóri í íslensku. 
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SKÝRSLA 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 2010-2011 með 

fjölbreyttum 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 eftir árgangi. 

 

Val á nemendum í  „Skólahreysti grunnskólanna“  

fór þannig fram að  allir nemendur í 9. og 10. bekk 

fóru í gengnum skólahreystibraut   sem er staðsett 

á skólalóð Flataskóla og 6 fljótustu nemendurnir 

tóku 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, við 

höfnuðum í þriðja sæti en  tvö efstu liðin komust í 

úrslit. Keppni þessi vakti töluverða athygli hjá 

nemendum, gott væri ef aðstaða til að æfa 

keppnisgreinarnar fyrir nemendur væri útibúin í 

stóra íþróttasalnum. Alexander Ísak Sigurðsson í  

10. bekk keppti í dýfum og upphífingum. Sindri 

Pétur Ingimundarson í 10. bekk keppti í hraðabrautinni. Varamaður var Guðbjörn Snær Björnsson í 8. bekk. 

Norma Dögg Róbertsdóttir  í 9. bekk keppti í armbeygjum og  hreystigripi. Berglind Rut Bjarnadóttir í 10. bekk 

keppti í hraðabraut. Varamaður var Marin Elvarsdóttir í 9. bekk. Boðið verður uppá valhóp næsta skólaár í 

skólahreysti þar sem áhersla verður lögð á æfingar tengdar keppninni.  

Nemendur fengu danskennslu (eitt skipti) á haustönn, nemendur höfðu mjög gott og gaman af þessu. Jón Pétur 

danskennari sá um þessa kennslu eins  og undanfarin ár.  

 

Hver íþróttagrein fékk að meðaltali sex kennslustundir (þrjú  skipti) og í annarlok fór fram mat á getu nemenda. 

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. Lokaeinkunn 10. bekkjar er  þannig 

samsett að 50% er vorannareinkunn og 50% haustannareinkunn.   

 

Fjórir  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. Tímafjöldi í íþróttakennslu var 1 x 80 mínútur 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 lok apríl  og fram til skólaloka. 

Frá desember og fram í apríl voru nemendur eingöngu 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 nýjan íþrótta- og æskulýðsfulltrúa var mjög gott 

sem og samstarfið við starfsfólk íþróttamiðstöðvar og umgengni nemenda var yfirleitt til fyrirmyndar. 

Meðaltalseinkunn allra árganga er 8,30 (var 8,20 árið 2010 ). 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 

lokaeinkunn. Það sem hefur einnig áhrif á meðaleinkunn er fjöldi vottorða og undanþága.  
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Engir frjálsir tímar voru fyrir alla nemendur  skólans í vetur líkt og undanfarin ár. Enn og aftur vil ég ítreka að 

nauðsynlegt sé að hafa frjálsa tíma fyrir nemendur til íþróttaiðkunar. Nemendur geta notað þessa tíma til að 

keppa sín á milli, annaðhvort þá á milli  bekkja eða árganga og til að þjálfa skólalið í hinum ýmsu 

íþróttagreinum. Þetta er af hinu góða og eykur samkennd og metnað meðal nemenda. Mér finnst það því vera 

umhugsunarefni að byrja aftur með skólalið í hinum ýmsu íþróttagreinum og keppa við aðra skóla á t.d. 

íþróttadegi Garðaskóla. Almennt líkamsástand nemenda fer versnandi samkvæmt könnunum og því er 

mikilvægt að hægt sé að bjóða nemendum upp á aukna hreyfingu. 

 

Fjöldi læknisvottorða var 23 í öllum árgöngum og sex nemendur voru með undanþágu frá íþróttum. Hluti 

vottorðanna er vegna þess að nemendur treysta sér ekki til að taka þátt í tímum af ýmsum ástæðum. 

Vottorðum hefur fækkað aðeins milli skólaára. Vottorðin skiptust þannig milli árganga að í 8. bekk voru 6 

vottorð, 9. bekk 7 vottorð og í 10. bekk 10 vottorð. Fjórir nemendur voru með undaþágu frá íþróttum í 10. 

bekk, tveir 9. bekk og einn  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. 

Skólahreystibrautin  eykur fjölbreytnina í útitímunum. 

 

Sund 

Markmið sundkennslu er að auka færni nemenda í alhliða sundi, kenna björgunar- og leysitök, lífgunaraðferðir 

og hjálp í viðlögum. 

 

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 7,9 ( var sl. vetur 7,6). Tímafjöldi 

í sundi er ein stund á viku hjá öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunarstundarskrá.  

 

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. 

 

Tuttugu og sex  nemendur voru með læknisvottorð eða undanþágu frá sundi allan veturinn og hafði vottorðum 

fækkað frá síðastliðnum vetri (voru 33 áður). Skipting vottorða var þannig. 8. bekkur: fjórir nemendur með 

vottorð. 9. Bekkur: Fjögur  vottorð og tveir nemendur með undanþágu og 10. Bekkur: fjórtán vottorð og fjórir 

nemendur með undanþágu. Skipting milli kynja var þannig að fimmtán stúlkur voru með vottorð og ellefu 

drengir. Virkni nemenda í sundlauginni mætti vera meiri, þá sérstaklega í 9. og 10. bekk yfir köldustu mánuðina. 

Blandaðir hópar (drengir og stúlkur) voru í öllum árgöngum. Úrval kennslutækja er þó nokkurt en halda þarf 

áfram að bæta við og auka fjölbreytnina 

 

Kennarar í íþróttum og sundi voru Ólafur Ágúst Gíslason, Magnús Teitsson, Emine Gashi og Svandís 

Ríkharðsdóttir. 

Garðabær í júní 2011 

Magnús Teitsson fagstjóri 
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SKÝRSLA 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. Valgreinarnar 

"Myndlist", "Olíumálun" og "Leir og Gler" eru í boði fyrir 9. og 10. bekk. Valhóparnir eru blandaðir úr 9. og 10. 

bekk og stunda nemendur námið tvær kennslustundir í senn allan veturinn auk 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 ljósmynd af einstaklingi að vali nemenda. Nemendur kynntust reitaaðferð við 

að stækka myndina. Dúkrista var tekin fyrir og grafíktækni skoðuð og rædd. 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. Samkvæmt aðalnámskrá er gert ráð fyrir vinnu með mannslíkamann í 8. 

bekk og var unnið að þessu sinni út frá hugmyndum Forn-Egypta. Myndlist Egypta var frásagnarlegs eðlis og 

lýsti gjarnan lífshlaupi viðkomandi. Nemendur skiptust á að sitja fyrir og unnu málverk í framhaldinu sem voru 

frásagnarleg og sögðu frá lífi, áhugamálum og atvikum þess sem myndin sýndi. Enn var unnið með 

mannslíkamann og að þessu sinni með þrívíðum verkum þar sem nemendur mótuðu mannverur eftir 

teikningunum með vír og vöfðu upp með pappír og  hveitilími sem bæði er mjög hagkvæmt og auðvelt í 

meðförum. 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. Í "8. bekk" voru 

fimm 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 

kópieringu af þekktum listaverkum sem nemendur völdu sér. Að lokum var unnið með umfangsmikið 

hópverkefni þar sem endurnýjuð voru nokkur stór málverk á efri hæð skólans. Í "Olíumálun" var einn hópur. 

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. 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 

leirmótunarverkefni þar sem nemendur mótuðu 

að höfuð í raunstærð af þekktum persónum úr 

fjölmiðlum.   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.  

Listasaga var kennd í tveimur 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 
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námsmati ásamt þátttöku í samræðum. Á vorönn skiluðu nemendur ritgerð um Kjarval og unnu hópverkefni um 

íslenska samtímalistamenn. Skil á hópverkefninu voru í formi glærusýningar. 

Leir og gler  

Unnið var með verkefni í gler og leir til skiptis til að dreifa álagi á ofnum. Nemendur viðhalda einnig áhuga 

sínum frekar þegar skipt er á milli leir- og glerverkefna. 

Gler: Nemendur eru flestir óvanir glervinnu og spenntir fyrir henni því 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.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 og ýmsar 

jólagjafir. Eftir áramót fengu nemendur bæði flóknara verkefni og einnig frjálst verkefni þar sem þau höfðu 

öðlast grunnfærni í meðferð glers.  

Leir: Fyrir áramót var fyrsta leirverkefnið það einfaldasta og til þess gert að kynna leirinn og hvernig vinna á 

með hann. Verkefni sem nemendur búa til eru t.d. nytjahlutur, lágmynd og skúlptúr. Einnig var lögð áhersla á 

að nemendur prófuðu leirrennslu. Þar sem einungis eru tveir leirrennibekkir þurfa nemendur að skiptast á að 

vera í þeim. Hverjum nemanda var ætlað að prufa tækið minnst einu sinni fyrir áramót og einu sinni eftir 

áramót. 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. Leir þarf 

tvær brennslur og læra nemendur að fylgja eftir brennslum. Nemendur læra einnig að vinna með skaðlaus oxíð 

og glerunga sem sett eru á leirinn eftir fyrstu brennslu. 

Glerofn er nýr og virkar mjög vel en leirofn er gamall og hefur verið til ama í nokkurn tíma. Þar sem mikill hiti 

myndast þegar brennslur eru í gangi þá þyrfti loftræsting að vera mun betri. Brunaboðar hafa t.d. oft farið í 

gang. 

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. Loftræsting í kompunni þar sem leirbrennsluofninn er þarfnast 

tafarlausra úrbóta. Gömul tölva er til staðar í stofunni og bilaði hún undir lok skólaársins. Gott væri 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.  

Gjört í júní 2011 

Ingimar Ólafsson Waage, 

fagstjóri í myndmennt 
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í NÁTTÚRUFRÆÐI 

Veturinn 2010 -2011 voru fjórir kennarar sem kenndu náttúrufræði í Garðaskóla. Megin þungi kennslunnar var 

þó á herðum tveggja kennara þ.e. Ásthildar Jónsdóttur og Þorkels Jóhannssonar. Auk þeirra kenndu Helga 

María Ólafsdóttir  og Guðrún Björg Egilsdóttir í sitthvorum hópnum í 9. bekk. 

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. Meðaleinkunn í árganginum á vorönn var 7,4.  Á næsta skólaári verður væntanlega 

einhver breyting á  námsefni í 8. bekk því ekki er lengur hægt að fá kennslubókina Einkenni lífvera. Kennarar í 8. 

bekk voru Þorkell og Ásthildur.  

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 

nemendatilraunir. Meðaltal í 9. bekk var 7,5. Kennarar í árganginum voru Ásthildur, Þorkell, Helga María og 

Guðrún Björg. 

Í 10. 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 

framhaldsskólanna. Hinn áfanginn er byggður upp á svipaðan hátt nema við bætist námsefni fjölbrautaáfangans 

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 

menntamálaráðuneytis. Kennslan er mikið til bókleg en þó eru töluvert um verklegar tilraunir sérstaklega í 

tengslum við varmafræði, rafsegulfræði, 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. Í vetur voru þrír valhópar í 10. bekk.  

Á hverju ári vinna kennarar skólans í náttúrufræði kennsluáætlanir í öllum árgöngum og eru nemenda útgáfur 

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 mikla 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. Þær greinar 

sem í dag er prófað í samræmt á landsvísu á haustin fá þannig oft rýmri tíma í stundaskrám og sérkennslu til að 

skólar komi vel út í þeim. Einnig verður vart mikils þrýstings á kennara og stjórnendur skóla frá foreldrum og 

nemendum að hækka einkunnir einstakra nemenda til að þeir komist í þá framhaldsskóla sem þeir óska. Til að 
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losna við þetta er æskilegt að tekin verði upp samræmt próf að vori þannig að allir nemendur landsins sitji við 

sama borð þegar árangur í lok grunnskóla er mældur. Þær sögur ganga að mikill munur sé milli grunnskóla hvað 

þetta varðar.  

Nú eru komnar tvær nýjar námsbækur í náttúrufræði í nýjum bókarflokki og ein eða tvær af eldri bókunum 

orðnar ófáanlegar. Þetta kallar á endurskipulagningu allra kennslunnar. Ekki er ég allskostar sáttur við þá stefnu 

sem virðist vera mótuð með þessum nýju bókum en kannski er fullsnemmt að dæma um það þegar aðeins tvær 

bækur af þessum nýja bókaflokki eru komnar út. 

Lengi hefur staðið til að umbylta kennslustofum náttúrufræðideildarinnar enda er þar margt orðið lúið og 

þarfnast lagfæringa og endurnýjunar. Þörf er á að lagfæra nokkra hluti t.d. 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 2011 

Þorkell Jóhannsson, fagstjóri í náttúrufræði 

 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í SAMFÉLAGSFRÆÐI 

Kennarar og tímafjöldi 

8. bekkur 

Kennslustundir voru 3 á viku. Kennarar voru Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir, Ólafur Gíslason og Reynir 

Engilbertsson. 

9. bekkur 

Kennslustundir voru 3 á viku. Kennarar voru Guðrún Sólonsdóttir, Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir og Reynir 

Engilbertsson. 

10. bekkur 

Kennslustundir voru 3 á viku. Kennarar voru Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir og Reynir Engilbertsson. 

Kvikmyndasaga:  2 valhópar  

Kennslustundir voru 3 á viku. Kennari: Reynir Engilbertsson 

Námsefni 

8. bekkur 

Á haustönn var á dagskrá Trúarbragðafræði. Þar er fjallað um helstu trúarbrögð heims. 

 Þá tók við það sem kalla má  almenn landafræði  heimsins. Þar eru til umfjöllunar  hin margvíslegu viðfangsefni 

og hugtök sem landafræðin fæst við, má þar nefna t.d. orka, mengun, búseta, hafið og jarðvegseyðing. Samfara 

umfjöllun um hafið frá öllum hliðum unnu nemendur mismunandi skilaritgerðir. 
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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.     

9. bekkur 

Viðfangsefni haust- og vorannar var  Landafræði II þar sem fjallað er um heimsálfur aðrar en Evrópu. Nemendur 

unnu verkefni að eigin vali og fluttu fyrir hópfélaga sína, um Rússland og í tengslum við Afríku völdu þau sér 

land í þeirri heimsálfu og unnu verkefni þar sem m.a. var lagt upp úr leikrænni tjáningu og skemmtilegum 

flutningi. Aðalverkfærið við vinnslu og upplýsingaöflun í þessum verkefnum var upplýsingaver (tölvuver) skólans  

og nýttist það sérlega vel í þessu samhengi.  

Á vorönn var unnið áfram í landafræði og í tengslum við umfjöllun um Suður- og Norður-Ameríku voru unnin 

verkefni þar sem nemendur völdu annaðhvort að fjalla um eitt af fylkjum Bandaríkjanna eða eitt af sjálfstæðum 

ríkjum Suður-Ameríku. Verkefni voru svo kynnt í hópunum.  

Á seinni hluta annarinnar lásu nemendur námsefnið Sögueyjan 2 sem er nýtt námsefni í Íslandssögu og fjallar 

um tímabilið 1550 – 1900.   

10. bekkur. 

Í vetur urðu breytingar á kennslu í samfélagsfræði í 10 bekk. Nú voru allir nemendur árgangsins í 

samfélagsfræði en undanfarin ár hefur verið um valfag að ræða í 10. bekk. Þessi breyting varð þó til þess að 3 

kennslustundir á viku voru í faginu í stað 4 áður.   

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 Íslandssöguna var lokið  

var unnið með  námsefni í þjóðfélagsfræði sem heitir Þjóðfélagið. 

Aðalnámsefni vorannar var svo þjóðfélagsfræðin áfram og ýmiss konar 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 ár í samfélagi okkar. 

Á báðum önnum voru unnin verkefni og ritgerðir, þar sem bókasafn skólans, upplýsingaverið og fartölvuver 

voru notuð af kappi. 

Árangur  

Útkoma 10. bekkjar er góð þegar litið er á skólaeinkunn en þar var meðaleinkunn 7,48 sem er sambærilegur 

árangur og á síðasta ári (var 7,78). Það er vert að hafa í huga að í fyrra var fagið valfag sem um 30% nemenda 

sótti en nú í vetur eru allir 10. bekkingar í  samfélagsfræði. 

9. bekkur. Þar er meðaleinkunn 7,23 og  var 7,28 á síðasta ári sem er í mjög góðu lagi. Námsmatið og námsefni 

er algerlega sambærilegt. 

8. bekkur er með  meðaleinkunn 8,08  en var 7,39 á síðasta ári. Mikill munur er á getu einstakra bekkja í 

árganginum. Meðaleinkunn í lægsta bekknum var 7,35 og í þeim duglegasta 8,79. Námsmat og námsefni er 

sambærilegt á milli ára. 

Ljóst er að þær breytingar sem gerðar hafa verið á tímafjölda í 8. og 9. bekk (tímum fækkað úr 4 í 3 á viku) þarf 

að taka nánar inn við gerð kennsluáætlana fyrir næsta skólaár. 

Þegar á heildina er litið má segja að árangur í greininni sé mjög vel ásættanlegur þó alltaf megi gera betur.  
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Ekki er vafi á því að talsvert hefur tekist að glæða áhuga nemenda á greininni með tilkomu nýrra kennslutækja 

t.d. eins og skjávarpa, og fartölvum. Þennan áhuga má ennþá auka með skemmtilegri notkun  á þessum 

hjálpartækjum í kennslunni og verkefnavinnu henni tengd og verður það einn af áherslupunktum næsta 

skólaárs. 

Þá  stendur til að 10 bekkur taki á næsta skólaári þátt í svokölluðu skólaþingi sem er boð til 10 bekkjar á vegum 

skrifstofu Alþingis. Þetta mál er nú í undirbúningi í samvinnu undirritaðs og árgangsstjóra 10. bekkjar. 

Garðabær  3. júní 2011 

Reynir Engilbertsson fagstjóri 

 

 

EL ESPAÑOL EN GARÐASKÓLI  

Nú er að ljúka fimmta starfsári mínu sem spænskukennari hér við skólann og var ég með 2 mismunandi getustig 

og mun ég fjalla um þau hvert um sig. 

Spænska 2103 

Þetta er fjölbrautaáfangi og sem fyrr var ég í sambandi við Snædísi í FG og fylgdi námsáætlun þeirra að mestu 

leyti.  

Ég notaði aðallega 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. Ég notaði einnig bókina Mundos Nuevos að litlu leyti, aðallega lestextana. 

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. Ég ljósritaði ógrynni af vinnuheftum vegna þess að ég gat ekki 

keypt vinnubækur. 

Nemendur voru 18 í þessum hópi og almennt mjög áhugasamir og duglegir enda var krafist lágmarseinkunnar 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 27 og notuðu bókina Mañana eins og í fjölbrautaáfanganum en það var ekki eins 

ítarlega farið yfir og ekki eins mikið um lestexta eða heimavinnu. Krafa um lágmarkseinkunnar í öðrum 

tungumálum var sett fram en ekki fylgt mjög strangt eftir og var árangur því mjög misjafn eins og gefur að skilja. 

Flestir nemendur voru duglegir og áhugasamir en aðrir ofmátu getu sína og áttu í raun aldrei erindi í þennan 

hóp.  Mér finnst þó að ef áhugi er fyrir hendi og valgreinin til staðar eigi allir að fá að spreyta sig. Einkunnir voru 

frá 4-10. 
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Lokaorð 

Ég tel að þeir sem fara með menntamál í Garðabæ verði að hefja umræður um hvort Garðaskóli eigi yfirleitt að 

vera með Fjölbrautaáfanga eða valáfanga sem krefjast góðra bóka. Er þetta nemendum einhvers virði?  Er 

skólinn betri skóli með því að kenna þessar greinar? 

Ef svarið er já þá verður að taka ákvörðun um að veita fjármagni til Garðaskóla til kaupa á bókum í þessum 

greinum. Á hverju vori þarf ég að ganga í gegnum það að nánast grátbiðja um bækur. Fyrst þarf að bíða eftir 

ákvörðun fagstjóra í öðrum fjölbrautagreinum hér um hvaða bækur þeir hyggjast nota og þá að skoða hversu 

miklir peningar eru til og síðan er væntanlega forgangsraðað hvaða greinar fá að nota þessa peninga og hvort 

ég get keypt þær bækur sem eru nauðsynlegar.  Eins og fram kom hér að ofan keypti ég aðeins vinnubækur í ár 

og nemendur notuðu aftur lesbækurnar og ég bjó til vinnuhefti og aukaefni í miklum mæli. Ég hef ekki tekið 

saman kostnaðinn við ljósritun og annað en hann er örugglega töluverður svo  e.t.v. er sparnaðurinn ekki svo 

mikill þegar upp er staðið.  

Ég óska ykkur gleðilegs sumars. 

Saludos cordiales, 

Anna EyvörRagnarsdóttir 

 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í STÆRÐFRÆÐI 

Stærðfræðikennarar 

8. bekkur:  Elías Sólmundarson, Magnús Teitsson og Svandís Ríkharðsdóttir 

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

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

Kennslustundir: 5 á viku í  8. og 10. bekk og 6 á viku í 9. bekk og fjölbraut í 10. bekk.  

Hópakerfi, kennsluefni og kennsluaðferðir 

Hópakerfið er nú þegar orðið þekkt fyrirkomulag í mörgum grunnskólum. Garðaskóli var fyrsti grunnskólinn 

sem tók þetta kerfi upp.  Skipting í flugferð, 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 20-27 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 framhaldsskólaáfanga og flugferð í 9. bekk 

þar sem nemendum er boðið upp á að stytta námstímann í framhaldsskólunum til stúdentsprófs með því að 

undirbúa sig að hluta til í Garðaskóla. 

Kennsluefnið skiptist í meginatriðum í tvennt. Annars vegar eru notaðar kennslubækur frá Námsgagnastofnun 

og hins vegar námsefni sem fagstjóri og kennarar hafa samið t.d. Þjálfun sem Karl Valgeir samdi fyrir 9. og 10. 

bekk og upprifjunarhefti við lok hvers kafla. Einnig bjóðum við upp á vönduð upprifjunarhefti eftir haustönn og 
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vorönn. Nýtt kennsluefni sem ber nafnið "Átta til tíu" hefur verið gefið út af  Námsgagnastofnun og er notað að 

einhverju leyti en kennslubækur sem notaðar eru til grundvallar heita Almenn stærðfræði I, II og III. 

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 reiknisaðferðir og munum halda því áfram. Einnig hefur tölvuverið nýst í öllum árgöngum 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 og 

kom Garðaskóli mjög vel út þó samanburðurinn sé ekki eins marktækur þar sem engir prófdómarar eru í 

skólunum. Eins er starf okkar 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 samkvæmt námskrá. Samstarf kennara 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 2011 í hverjum árgangi fyrir sig: 

Árgangur Meðaleinkunn 

8. bekkur 6,8 

9. bekkur  + flugferð 7,4 

9. bekkur  flugferð 8,8 

10. bekkur 6,9 

Stæ 103 9,9 

Stæ 203 9,3 
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Að okkar mati hefur skólaárið gengið mjög vel en það er alltaf hægt að gera betur. Við teljum að 

stærðfræðikennarar verði að leggja áherslu á meira aðhald í námi og gera kröfur bæði til sín og nemendanna. Í 

mars fengum við loksins inn aðstoð við heimanám í stærðfræði og fundum við kennararnir fyrir miklum mun 

þar sem nemendur gátu ekki komið með þá afsökun að enga hjálp væri að fá með heimanámið og því minna 

um það að nemendur komi ólærðir í tíma.  

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 2011 

Fimm nemendur fengu viðurkenningu í stærðfræði, tveir fyrir framfarir og þrír fyrir góðan árangur í stærðfræði. 

Framfarir: 

Eyrún Ósk Stefánsdóttir og Anton Örn Ingjaldsson. 

Afburðagóður árangur á grunnskólaprófi. 

Þórdís Tryggvadóttir, Stefán Páll Sturluson og Tómas Þórir Tómasson.  

Um flýtihópa og framhaldsdeildir 

Einn flýtihópur var starfræktur í 9. bekk, kallaður flugferð eins og áður hefur verið minnst á. Nemendur þessara 

hópa fóru á tvöföldum hraða yfir námsefnið. Þeir nemendur luku því bæði við 9. og 10. bekkjar námsefni í 

vetur. Allir tóku þeir lokapróf grunnskólans í stærðfræði, ásamt 10. bekkingum. Þessir nemendur munu taka 

samræmda prófið í haust með sínum jafnöldrum þrátt fyrir að vera einu ári á undan þeim í námi. 

Framhaldsdeild í stærðfræði var 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 fjórði 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 Fjölbrautaskólanum í Garðabæ.  

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 10. bekk og einn hópur í 9. bekk og hafði 

valgreinin mikið að segja fyrir þá nemendur sem voru í hópnum þ.e. þeim gekk betur í stærðfræði. Fagstjóri 

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 stærðfræði.  

Námsver 

Í Garðaskóla er starfrækt svokallað Námsver. Kristinn Sigurbergsson stærðfræðikennari kennir stærðfræði í 

námsverinu. Í flestum tilfellum fá nemendur auka kennslustund í námsveri í viðbót við hefðbundna stundaskrá 

og hefur þetta reynst mjög vel en einnig fara nemendur úr hefðbundnum stærðfræðitíma í námsver.  

Stærðfræðikeppnin BEST 

Flugferðin  í 9. bekk tók þátt í Stærðfræðikeppninni BEST og komst í 14 bekkja úrslit en nemendur höfðu ekki 

áhuga á áframhaldandi keppni og luku því keppni þar. 
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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 alfarið inn án 

aukaefnis 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 hefur fagstjóri búið til námsefni í vetur úr þeim þáttum 

sem okkur stærðfræðikennurunum 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 þurfa að fléttast meira inn í 

stærðfræðikennsluna. Um leið og stærðfræðikennarar fá skjávarpa geta þeir nýtt sér vef eins og Rasmus vefinn 

ásamt nýja forritinu Microsoft Math sem ég kom inn á hér á undan. Eins vill fagstjóri fá stafræna töflu inn í sína 

stofu þar sem hann telur að það eigi eftir að bæta kennslu og þjónustu við nemendur. 

Á vordögum hefur verið mikil pressa á kennurum frá nemendum og forráðamönnum þeirra að hækka einkunnir 

nemenda til að þeir komist inn í hina og þessa framhaldsskóla. Þetta á auðvitað ekki rétt á sér og það besta til 

að losa þessa pressu er að koma samræmdu prófunum inn aftur að vori. Samræmd próf á hausti eru ekki að 

gera mikið gagn þar sem nemendur leggja sig ekki eins fram því þau gilda ekki neitt. Eins var samræmda prófið í 

stærðfræði mjög lélegt þar sem eingöngu var um krossaspurningar að ræða og nemendur urðu margir mun 

hærri á þessu prófi en þeir eru vanir og héldu þá að þeir þyrftu að leggja minna á sig í vetur. 

Stærðfræðideildin er ánægð með árangurinn í vetur og samvinnuna og göngum með bros á vör út í sumarið. 

Garðabær í júní 2011 

Elena Einisdóttir fagstjóri í stærðfræði 

 

 

 

 

 

 

SKÝRSLA SKÓLASAFNS GARÐASKÓLA 

Skólasafnið var opið alla virka daga frá kl. 8:10 til 15:30 í vetur. Eins og undanfarin ár voru nemendur duglegir 

að nýta sér safnið og var það yfirleitt þéttsetið í frímínútum og hádegishléum. Margir nemendur voru 

fastagestir í hverju hádegi og athyglisvert er að um 90% fastra safngesta voru strákar. 

Húsbúnaður safnsins er mjög farinn að láta á sjá. Nú er svo komið að taka verður æ fleiri stóla úr umferð vegna 

gatslitins áklæðis.  Í stað þeirra höfum við fengið að láni stóla sem notaðir eru í hátíðarsal skólans og færa þarf 

þangað þegar nota á salinn. Með þessum tilfæringum eru enn sæti fyrir 50 nemendur sem er þó fækkun frá 

fyrri árum. Borðin eru sum hver rispuð og jafnvel útskorin. Brýnt er að lagfæra húsbúnaðinn sem fyrst. 
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Safnkostur 

Í upphafi skólaárs var heildareign safnsins 14.601 eintök. 

575 eintök bættust við safnkostinn í vetur og  6 tímarit bárust safninu reglulega. 

Nokkuð var afskrifað af skemmdum og úreltum bókum og hljóðbókum. Einnig voru afskrifaðar bækur  sem 

verið hafa í vanskilum í tvö ár. Heildareign safnsins var í lok skólaárs 15.155 eintök og skiptast á eftirfarandi 

hátt: 

 

 

Útlán 

Heildarútlán voru heldur færri en undanfarin ár eða 5697 eintök. Vanskil voru í skólalok um 80 eintök sem 

verða afskrifuð eftir 2 ár ef ekkert innheimtist fyrir þann tíma. Það virðist vera orðinn fastur liður að afskrifa 

þarf bækur fyrir 100.000-200.000 kr. á hverju ári vegna vanskila og er það mjög bagalegt á þessum 

niðurskurðartímum.  

Starfsemi safnsins 

Nemendur í 8. bekk fengu hefðbundna kynningu á safninu í upphafi vetrar þar sem starfsemi og starfsreglur 

safnsins voru kynntar. 

Á haustönn fengu nemendur 8. og 9. bekkja leiðsögn í heimildavinnu, 2-3 tíma hver hópur og upprifjun á 

vorönn í tengslum við ritun heimildaritgerða. Í vetur var verkefnavinna á safni í öllum árgöngum. Sem fyrr voru 

það fyrst og fremst verkefni í samfélagsfræði og íslensku en einnig í fleiri námsgreinum s.s myndmennt og 

náttúrufræði. 

Um miðjan nóvember kom Þorgrímur Þráinsson rithöfundur og kynnti og las upp úr nýrri bók sinni Þokan. 

Upplesturinn fór fram á safninu fyrir einn árgang í senn, alls þrisvar sinnum. 

Efni Ferilstaða Fjöldi 

Snældur  85 

Snælda/hljóðbók  163 

Bækur  13.621 

Spil  10 

Geisladiskar  173 

Geisladiskur/hljóðbók  524 

Tölvugögn  57 

Mynddiskar  171 

Tæki  51 

Tímaritshefti  44 

Gagnasett   1 

Kort  15 

Nótur  2 

Myndbönd  238 

  15.155 
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Í desemberbyrjun fór fram kynning á nýútkomnum bókum á skólasafninu. Nemendur komu á safnið ásamt 

íslenskukennurum sínum, tveir hópar í hverri kennslustund. Skólasafnvörður og kennarar kynntu og lásu úr 

nýjum íslenskum og þýddum unglingabókum.  

Tvær myndagetraunir voru á skólasafninu í vetur. Sú fyrri var í nóvember og að þessu sinni gátu nemendur 

svarað henni rafrænt. Þátttaka var góð og margir nemendur með rétt svör. Seinni getraunin var haldin í 

tengslum við Bókasafnsdaginn.  

Í tilefni að Bókasafnsdeginum 14. apríl var gerð könnun meðal nemenda á því hverja þeir teldu vera bestu bók 

sem þeir hefðu lesið. Um 70% nemenda Garðaskóla tóku þátt og út frá svörum þeirra var unninn listi yfir 100 

bestu bækurnar að mati Garðaskólanemenda. Listinn var hengdur upp á safninu og vakti mikla athygli bæði 

nemenda og kennara. 

Starfsmenn safnsins voru þeir sömu og undanfarin ár, María Hrafnsdóttir bókasafnsfræðingur og kennari og 

Svanhildur Guðmundsdóttir.  

 

 

SKÝRSLA NÁMSRÁÐGJAFA GARÐASKÓLA 

Í ársskýrslu námsráðgjafar Garðaskóla fyrir skólaárið 2010 – 2011 er greint frá helstu verkefnum og áherslum í 

starfi náms- og starfsráðgjafa skólans.  

Meginhlutverk námsráðgjafa er m.a. að vinna með nemendum, forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum, 

starfsmönnum skólans og Garðalundar, starfsfólki á fræðslu- og menningarsviði og fjölskyldu- 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 áhugakönnun, Bendil 

miðlun upplýsinga um framboð á námi á framhaldsskólastigi 

skipulagningu á heimsóknum frá framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu 

einstaklingsviðtölum um val á námsleiðum og framhaldsskóla 
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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  

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 fjölbreytta glósugerð  

skipulagningu, vinnulag og leiðsögn um prófundirbúning 

Alls komu 289 nemendur úr 8.-10.bekk í einstaklingsviðtöl til námsráðgjafa. Margir nemendur komu oft eða 

voru í föstum viðtölum eða stuðningi allt skólaárið. 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. 

Mynd 1.   

Fjöldi nemenda eftir bekkjardeildum og kyni sem komu til námsráðgjafa í viðtöl í eitt skipti eða oftar skólaárið 

2010 - 2011 
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10.bekkur 

Náms- og starfsfræðsla (NOS)  

Skólaárið 2010-2011 var kennd náms- og starfsfræðsla eina kennslustund í viku í 10. bekk sem náms- og 

starfsráðgjafar Garðaskóla höfðu umsjón með. Í þessum tímum var unnið markvisst að væntanlegum 

skólaskiptum eða vinnuúrræði til að undirbúa nemendur fyrir nám eða störf á nýjum vettvangi. 

Markmið með náms- og starfsfræðslu samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2007) er að nemandinn:  

 þekki sjálfan sig, eigin styrkleika og veikleika og sé fær um að taka 

 ákvarðanir á grunni þeirrar sjálfsþekkingar 

 öðlist áræði til að móta eigin ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan hátt og átti sig á 

samhengi þessa við að setja sér markmið er lúta að framtíðinni 

 geri raunhæfar áætlanir um náms- og starfsleiðir er standa til boða við lok grunnskóla og geti nýtt sér 

ráðgjöf og upplýsingatækni í þeim 

 tilgangi 

 geta sett sér markmið og framtíðaráætlun til að stefna að og hafa unnið 

 úr upplýsingum um námsleiðir í framhaldsskólum með tilliti til áhuga og framtíðaráforma hvað varðar 

störf og atvinnutækifæri (úr Aðalnámsskrá 2007) 

Viðfangsefni vetrarins: 

 Sjálfskönnunarverkefni 

 Upplýsingar um námsframboð framhaldsskóla  

 Áfanga- og bekkjarkerfi kynnt 

 Uppbygging námsferla í framhaldsskólum 

 Umræður um brottfall úr framhaldsskólum 

 Umfjöllun um námstækni 

 Umræður um árangursríkar lífs- og námsvenjur 

 Verkefni: Námshringurinn – hvernig námsmaður er ég og hvernig get ég bætt mig?  

 Kynningar á ólíkum störfum 

 Upplýsingaleit um nám og störf  

 Umræður og verkefni um gildi starfa 

 Umræður um kynbundna starfshugsun 

 Umræður um kynbundinn launamun 

 Gerð ferilskrár  

 Áhugakönnunin Bendill lögð fyrir 

Námsefni: 

Stuðst var við þróunarverkefnið ,,Náms- og starfsleikni“ sem unnið var af námsráðgjöfum í Garðaskóla veturinn 

2006-2007. Notuð voru upplýsingarit og myndbönd frá framhaldsskólum og stuðst við vefsíður þeirra. 

Nemendum bauðst að taka áhugakönnunina Bendil á vorönn og voru um 64% nemenda sem völdu að taka 

könnunina.  Einnig var stuðst við námsefnið ,,Margt er um að velja“ frá Námsgagnastofnun.. 

Í lok skólaársins tóku námsráðgjafar viðtöl við alla nemendur í 10.bekk m.a. til að meta fræðsluna sem þau hafa 

fengið í Náms- og starfsfræðslu og um hvað tæki við hjá þeim við lok grunnskólans. Ef nemendur voru 

óákveðnir var þeim boðið í annað viðtal sem nokkrir þáðu. 
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Fræðsla um einelti 

Námsráðgjafi og deildarstjóri 10.bekkjar fóru inn í alla bekki og ræddu um einelti við nemendur á haustönn. 

9.bekkur 

 Nemendur fengu fræðslu í lífsleiknitíma 

 kynning á námsframboði á framhaldsskólastigi 

 fræðsla um einelti 

8.bekkur 

 Námsráðgjafar hittu nemendur í tvö skipti yfir veturinn í minni hópum í námsráðgjöfinni og í 

kennslustundum 

 kynning á námsráðgjöfinni, samskipti og bekkjarandi 

 fræðsla um einelti 

ÝMIS VERKEFNI 

Nemendaráðgjöf 

Í vetur störfuðu fimmtán nemendur sem nemendaráðgjafar, fjórir nemendur úr 9. bekk og ellefu úr 10. bekk. 

Samstarf  hefur verið við nemendaráðgjöf Holtaskóla í Keflavík og hafa hóparnir heimsótt hvor annan og fengið 

sameiginlega fræðslu.  Nemendaráðgjafar tóku m.a. þátt í móttöku og aðlögun nýrra nemenda, kynntu 

Garðaskóla fyrir væntanlegum nemendum m.a. með því að fara í heimsókn í Flata- og Hofsstaðaskóla. 

Nemendaráðgjafar ásamt  námsráðgjöfum unnu að undirbúningi og skipulagningu á skemmti- og 

kynningarkvöldi framhaldsskólanna sem haldið var í Garðaskóla í byrjun febrúar. 

Önnur verkefni námsráðgjafa voru m.a. 

 skipulagning á móttöku- og hópeflisdegi fyrir nemendur í 8. bekk 

 kennsla nemenda með ADHD. Erindi haldið fyrir hóp kennara í Garðaskóla 

 aðkoma og skipulag að fræðslu um einelti stúlkna ofl. fyrir alla starfsmenn grunnskóla í Garðabæ 

 starfskynning og ferð á Landspítala með stóran hóp nemenda í 10.bekk 

 skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda og eftirfylgd með þeim 

 heimsókn með nemendur 10. bekkja í 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  

 skráning fundargerða nemendaverndarráðs 

 umsjón með skemmti- og kynningarkvöldi fyrir nemendur og forráðamenn í 10. bekk 

 þátttaka á fundum vegna þróunarverkefnis um kennslu fyrir nemendur með ADHD í Garðaskóla 

veturinn 2010-2011 

 þátttaka í ,,Litla hópi“, samstarfshópi lögreglu, félagsþjónustu Garðabæjar, Garðalundar, 

Fjölbrautarskólans í Garðabæ og Garðaskóla 

 aðkoma að fræðslu forvarnasamtakanna Blátt áfram í Garðaskóla 

 samráðsfundir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Garðabæjar og Álftaness 

 reglulegir samráðsfundir allt skólaárið með fulltrúum frá Flata-, Hofsstaða- og Sjálandsskóla 

 í verkefninu ,,Gegn einelti í Garðabæ“  
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ENDURMENNTUN OG VIÐHALD FAGÞEKKINGAR 
sept 2010: Uppskeruhátíð námsráðgjafa – kynning á lokaverkefnum nema í meistaranámi í Náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands 

sept 2010: Náum áttum. Eineltisáætlun – hvað svo? Opinn fundur um fræðslu og forvarnir gegn einelti 

sept 2010: Heimsókn í Lindaskóla v. náms- og starfsfræðslu  

okt 2010: Náum áttum. Að uppræta einelti. Opinn samstarfshópur um fræðslu og forvarnir gegn einelti 

nóv 2010: Restitution (Uppeldi til ábyrgðar) námskeið í Boston frá 22.- 24. nóvember 

feb 2011: Fundur hjá MMR fyrir náms- og starfsráðgjafa vegna innritunar í framhaldsskóla vorið 2011 

mars 2011: Fræðslufundur frá Samtökunum 78 um málefni samkynhneigðra. 

LOKAORÐ 
Tveir námsráðgjafar voru starfandi í Garðaskóla í vetur. Annar í fullu starfi en hinn í 60% starfi í ráðgjöf og 23% 

starfi í kennslu. Eins og áður hefur komið fram er það stór hluti nemenda sem nýtir sér námsráðgjöf skólans eða 

tæp 70.5 % nemenda. Nemendur sem eru á mörkum skólastiga þurfa mikla og samfellda fræðslu sem felur m.a. 

í sér sjálfskönnun, upplýsingaöflun og fræðslu á námsframboði og atvinnulífi, inntökuskilyrðum í framhaldsskóla 

og réttindum. Við fögnum við því að nemendur á síðasta ári grunnskólans fái nú skipulagða náms- og 

starfsfræðslu. Þá eru meiri líkur á að þau taki upplýsta ákvörðun í vali á námi eða starfi. 

Námsráðgjafar nýttu sér ekki handleiðslu í vetur en okkur þætti gott að hafa aðgang að handleiðslu á næsta 

skólaári ef á þarf að halda.  

Við viljum þakka öllu samstarfsfólki okkar, stjórnendum og skólayfirvöldum fyrir gott samstarf í vetur. Við 

munum leitast við að bæta þjónustu okkar í námsráðgjöfinni og við viljum gjarnan efla og bæta náms- og 

starfsfræðsluna og einnig að efla hópráðgjöf og fræðslu í 8. og 9. bekkjum. Einnig viljum við koma á markvissari 

fræðslu um einelti og afleiðingar þess á næsta skólaári, bæði fyrir starfsfólk og nemendur.  

Garðabæ,  júní 2011 

Auður Sigurðardóttir, Ásta Gunnarsdóttir 

náms- og starfsráðgjafar Garðaskóla 
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SKÝRSLA GARÐALUNDAR 

Haust 

Vetrarstarf Garðalundar hófst af krafti síðastliðið haust og byrjaði með opnu húsi þann 13.september. Í kjölfarið 

var opnunarball, fyrsta ball vetrarins þann 24.september. Það er alltaf fjör á fyrsta balli vetrarins, þegar 

nemendur hittast aftur eftir sumarfrí og nýnemar fá púlsinn fyrir skólalífinu. 

Garðalundur hélt Landsmót Samfés dagana 1.-3.október og var metþátttaka, rúmlega 400 manns voru á 

svæðinu frá 59 félagsmiðstöðvum. Ungmennaráð Samfés tók einnig þátt og var með svokallaðar open speach 

umræður á landsþinginu sem haldið var á sunnudeginum. Fjárhagsáætlun stóðst vel og mótið var vel réttu 

megin fjárhagslega. Vonandi hjálpar það til að efla sjóðsstöðu samtakanna. 

Garðalundur hélt ball í Sjálandsskóla þann 22. október og var ágætis tilbreyting að geta boðið krökkum úr 

Garðaskóla þangað. En samgangur milli skólanna er ekki mikill. 

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 

upprennandi hönnuðum litu dagsins ljós. En sigurvegarar í undankeppninni að þessu sinni voru Arna Dís, Tinna, 

Hildur og Sara Líf í 8-KFS. Þær kepptu fyrir hönd Garðalundar í aðalkeppninni sem haldin var í Smáralind 

20.nóvember og sigruðu keppnina, þvílíkur árangur! Viðburðurinn var vel sóttur og mörg skemmtiatriði á 

dagskrá m.a. tvö frá Garðalundi. Þóranna Gunný og Skapti voru með tónlistaratriði og skvísurnar Hildur Anissa, 

Aníta Rós, Sigrún Soffía, Kristín, Ellen Helena og Sonja voru með dansatriði. 

Afmæli skólans var haldið hátíðlegt þann 10. nóvember og var sérstök dagskrá allan daginn. Afmælið var þó 

ekki eins vel skipulagt líkt og árinu áður en í nefndinni voru 12 nemendur. Haldin var keppni milli nemenda og 

kennara úti í Ásgarði og var fjöldi nemenda með atriði, m.a. kór Garðaskóla. En þrátt fyrir að hátíðinni hafi verið 

svo að segja reddað á síðustu stundu þá skemmtu bæði kennarar og nemendur sér mjög vel. 

Stelpukvöldið árlega var vel heppnað enda skipulagt út í ystu æsar. Mikið er lagt í að kvöldið verði sem flottast, 

boðið er upp á fordrykk og veitingar og stelpurnar fá allar gjafapoka með alls konar dóti og stundum 

skemmtilegum skilaboðum. 

Útvarp Garðalundur var haldið í fyrsta sinn og verður hér með að árlegum viðburði. Útvarpið þótti takast með 

endemum vel og lærðu krakkarnir að stjórna þáttum og útsendingum dagana 13.-17.desember. Tíðnin var FM 

103,9 og var boðið upp á jólatónlist, þáttastarf, markaðsstarf og jólakveðjur. Starfsmenn Garðalundar voru með 

yfirumsjón útsendinga og sáu til þess að nemendur færu ekki fram úr sér. Þeir voru einnig með sína eigin þætti. 

Um 60 manns komu að útvarpsstarfinu að þessu sinni. 

Jólamatur 1O. bekkjar var haldin 10. desember og var vel mætt í veisluna. Maturinn er ávallt í boði 

nemendafélagsins, Garðalundar og Garðaskóla. Kennarar þjóna til borðs ásamt starfsfólki Garðalundar. 

Nemendur voru til fyrirmyndar og mættu í sínu fínasta pússi. Jólaball var haldið 15.desember 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. Herra og Frú búningur voru Halldór Holgersson og Berglind Rut Bjarnadóttir 

úr 10.bekk. Heiða Mist Kristjánsdóttir úr 8.bekk hlaut verðlaun fyrir frumlegasta búninginn en Nína Ingólfsdóttir 

og Aron Heiðdal úr 10.bekk fengu verðlaun fyrir besta karakterinn og fyndnasta búninginn. 
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Draugahús hefur skipað sér fastan sess á vorönn og var haldið 4.febrúar. Það eru 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. 

Safinn hæfileikakeppnin var haldin 19.janúar og voru alls átta atriði skráð til leiks. Þrír dómarar sem allir hafa 

góðan grunn í tónlist, dansi og fleiru dæmdu keppendur og sigurvegararnir voru Skapti Magnús Birgisson og 

Karólína Jóhannsdóttir með söng og gítarspil. 

28.janúar var landshlutakeppnin fyrir söngkeppni Samfés. Hún var haldin í Garðinum og Karólína og Skapti voru 

fulltrúar Garðalundar. Atriði þeirra komst áfram í aðalkeppnina sem haldin var í Laugardalshöll á Samfés 

hátíðinni. Samfés hátíðin er stærsta unglingahátíð landsins og er haldin fyrstu helgina í mars. Hún hefst á 

veglegu balli á föstudagskvöldi og endar á aðalatriðinu, söngkeppninni á laugardeginum. Það var brjáluð 

stemning í Laugardalshöll og það hafa aldrei mætt jafnmargir. Okkar keppendur stóðu sig vel en 

félagsmiðstöðin Hólmasel fór með sigur af hólmi. 

Skíðaklúbbur Garðalundar skiptist í yngri og eldri hóp. Yngri hópurinn, nemendur í 8.bekk fóru í skíðaferð í 

Bláfjöll dagana 9.-11.mars. Að þessu sinni fóru um 90 nemendur og 5 starfsmenn. Hægt var að skíða alla dagana 

en þó var nokkuð kalt og hvasst. Eldri hópurinn, 9. og 10.bekkur lagði af stað til Akureyrar sama dag, 9.mars. 

Ekki var hægt að fara á skíði alla dagana og voru sumir dagar nýttir í leiki og glens en þó skemmtu flestir sér 

konunglega. Laugardagurinn og sunnudagurinn voru bestu dagarnir til skíðaiðkunar. Kvöldvaka, bíóferð og m.fl. 

var brallað á Akureyri. 170 þreyttir nemendur og 10 starfsmenn komu heim á sunnudeginum 13.mars. Frábær 

ferð! Báðir hópar héldu uppskeruhátíð í lok mars og enduðu klúbbastarfið á myndakvöldi þar sem var gætt sér á 

pizzu og gosi, sýnd myndbönd og myndir ásamt verðlaunaafhendingum fyrir þá sem stóðu sig vel í 

klúbbastarfinu. 

Annað stórt verkefni sem tilheyrir vorönninni er Árshátíð Garðaskóla, að venju var mikill metnaður í dagskránni 

og þeir sem komu fram voru Friðrik Dór, Cliff Claven, hljómsveit hússins og enginn annar en Páll Óskar. 

Dagskráin var vegleg og vönduð og mikil uppskeruhátíð klúbbastarfsemi Garðalundar og nemenda. 

Margir klúbbar eru starfræktir við Garðalund og má þar nefna leikfélag Garðalundar og Garðaskóla, 

stuttmyndahóp og tæknihóp sem hittast reglulega og ekki má gleyma að nefna kjóla- og jakkafatakvöldin sem 

eru í boði fyrir árshátíðina. Þar koma saman þeir krakkar úr skólanum sem vilja sauma á sig föt fyrir árshátíðina 

eða búa sér til einhverja fylgihluti s.s. slaufur, hárskraut o.fl. Kór Garðalundar og samspilshópurinn hittust 

reglulega í vetur og var að þessu sinni í umsjón Baldvins Eyjólfssonar gítarleikara. Mikil tónlistarhefð hefur verið 

í skólanum og hafa margar hljómsveitir orðið til í Garðalundi og Garðaskóla. Hins vegar hafa breytingar orðið á 

og einungis ein hljómsveit hafði fastan æfingatíma á opnum húsum í vetur. Samspils-og kórhópurinn voru í 

burðarliðnum á leikriti vetrarins, Footloose. Sú vinna fór af stað um áramótin en hófst af alvöru í páskafríinu. Þá 

var hver stund nýtt til að móta leiksýninguna og koma upp leikmynd og búningum. Sýningar gengu vel og urðu 

alls níu talsins. 

Góðgerðasýning var haldin sunnudaginn 22.maí til styrktar Daníel Vilberg nemanda við 10.bekk sem greindist 

með MDS, Myelodysplastic syndrome, sem er sjúkdómur mjög áþekkur bráðahvítblæði. Ýmsir aðrir lögðu 

söfnuninni lið með söng, smákökubakstri o.fl. Alls söfnuðust 222.000 krónur. 

Vorball var haldið þann 8.júní daginn eftir útskrift nemenda í Garðaskóla en sama dag og útskrift var í 

Sjálandsskóla. Krakkarnir fögnuðu skólalokum með Garðalundi og mættu svo daginn eftir í vinnuskólann, 

honum lauk 27.júlí. 

Mörg íþróttafélög og félagsmiðstöðvar nutu góðs af gistingu í Garðaskóla í umsjón Garðalundar og 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ fékk ýmsa tæknilega aðstoð. Einnig fékk Rauði Krossinn aðstöðu til 

námskeiðahalds í sumar og Dale Carnegie í vetur fyrir sín vinsælu uppbyggingarnámskeið. 
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Félagsmálafræði hefur aldrei verið jafnvinsæl sem valfag og voru alls 19 nemendur sem útskrifuðust vorið 2011 

en í byrjun vetrar voru 25 skráðir. Veturinn var viðburðaríkur og skemmtilegur, Garðalundur þakkar starfsfólki 

Garðaskóla fyrir samstarfið í vetur! 

f.h. Garðalundar 

Brynhildur Þórðardóttir, aðstoðarforstöðumaður 
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VIÐAUKI 1: LOKASKÝRSLA - NÁMSVERSBEKKIR FYRIR NEMENDUR MEÐ ADHD 

OG MARGÞÆTTAN VANDA 

INNGANGUR 

Skólaárið 2010-2011 voru starfræktir tveir fámennir bekkir í Garðaskóla í þeim tilgangi að koma til móts við 

þarfir nemenda með ADHD greiningar og margþættan vanda. Í þessari skýrslu verður gerð grein fyrir þessu 

tilraunaverkefni sem var að hluta fjármagnað með styrk frá Félagsmálaráðuneytinu. 

Skýrsla þessi er send Fræðslu- og menningarsviði Garðabæjar og skrifstofu bæjarstjóra Garðabæjar. Stytt útgáfa 

af skýrslunni er send Velferðarráðuneytinu og birt á heimasíðu skólans. 

MARKMIÐ 

Á undanförnum árum hefur mikið áunnist í að skilgreina og útskýra hvað ADHD er, hvaða áhrif það hefur á líf 

fólks og hvernig best sé að koma til móts við þarfir einstaklinga með ADHD. Í skýrslu Félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins um hvernig bæta megi þjónustu við börn og unglinga með ADHD segir: 

ADHD er alþjóðlega viðurkennd röskun á taugaþroska sem kemur fram sem frávik í 

athygli, virkni og sjálfsstjórn sem eru það mikil að þau valda einstaklingnum, fjölskyldu 

hans og umhverfi víðtækum og langvinnum vanda. Þótt ADHD birtist á barnsaldri nær 

vandinn oft til fullorðinsára og hamlar viðkomandi að ná þeim árangri í námi, starfi og 

einkalífi sem annars væri.  

Heitið „ADHD“ hefur fest sig í sessi víða um heim sem meginhugtak yfir þennan hóp. 
1
 

Í Garðaskóla er starfsfólk meðvitað um þarfir nemenda með athyglisbrest og ofvirkni og hugar vel að því hvaða 

námsumhverfi hentar þessum nemendum til að ná árangri og líða vel í skólanum. Nemendurnir eiga erfitt með 

að sitja lengi við bóklega vinnu og skipuleggja vinnuna sína. Þeir lenda oft í samskiptaerfiðleikum og líður illa 

vegna þess. Nemendur með ADHD vinna oft betur fyrri part dags en eiga erfitt með að halda út tvöfaldar 

kennslustundir og langan skóladag. Þeir trufla aðra nemendur og fá neikvæða athygli vegna þessa. Þetta veldur 

þeim vanlíðan og þeir eru líklegir til að hafa neikvæða sjálfsmynd. Hjá mörgum nemendum er augljóst að í 

stórum hópi ná þeir ekki að tileinka sér námsefni og ná þeim námsárangri sem þeir gætu náð við aðstæður sem 

henta þeim betur.  

Í greiningum einstaklinga með ADHD kemur ítrekað fram að þeim henti að vinna í litlum hópum, í stuttum 

lotum og að fást við vel afmörkuð og skilgreind verkefni sem þeir sjá fyrir endann á. Slíkt námsumhverfi er hins 

vegar ekki auðfundið í skólakerfi sem byggir í megindráttum á því að kennari vinni með 20-28 nemenda hópa í 

40 eða 80 mínútna vinnulotum. Í þessu þróunarverkefni er ætlunin hins vegar að skapa ákveðnum hópi 

nemenda með ADHD greiningar og margþættan vanda námsumhverfi sem nálgast betur það sem 

greiningaraðilar mæla með.  

Markmið verkefnisins er að koma til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda með ADHD og/eða 

margþættan vanda í Garðaskóla með því að: 

 hámarka skólasókn nemenda og lágmarka áhættuhegðun.  

 tryggja samfellu í námi nemenda. 

 búa nemendum öruggt athvarf í skólanum. 

 auka við og flétta þjónustu sérfræðiaðila s.s. unglingaráðgjafa, iðjuþjálfa, sálfræðinga og félagsráðgjafa 

inn í stundaskrá nemenda. 

                                                                 
1 Félags- og tryggingamálaráðuneytið. (2008). Skýrsla nefndar um hvernig bæta megi þjónustu við börn og unglinga með athyglisbrest og 

ofvirkni (ADHD) og skyldar raskanir. http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/ADHDskyrslaApril2008.pdf. Sótt á vefinn 

28.06.2011. 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/ADHDskyrslaApril2008.pdf
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SAMSTARFSAÐILAR 

Verkefnið fór fram í Garðaskóla sem er 400 nemenda unglingastigs skóli.
2
 Skólinn er byggður upp sem 

faggreinaskóli þar sem nemendur hafa svigrúm til að komast eins langt í námi og þeir hafa getu til og áhuga á. 

Fjölmargir nemendur klára einn eða fleiri áfanga á framhaldsskólastigi fyrir útskrift úr 10. bekk. Nemendur sem 

þurfa og vilja stuðning við nám fá hann í námsveri skólans og er slíkur stuðningur skipulagður í stærri eða minni 

einingum eins og  hentar hverju sinni. Í skólanum er hefð fyrir því að reka litla námsversbekki (sérdeildir) til að 

mæta þörfum ákveðinna nemendahópa. Það hefur verið misjafnt milli ára hver tilgangur slíkra bekkja hefur 

verið. Annars vegar hafa þeir verið settir upp til að mæta þörfum nemenda sem hafa litla getu til bóknáms og 

hins vegar til að mæta þörfum nemenda sem glíma við félagslega, tilfinningalega eða hegðunarlega erfiðleika. 

Í Garðaskóla hélt teymi starfsfólks utan um skipulag og framkvæmd þessa þróunarverkefnis. Teymið var skipað 

náms- og starfsráðgjöfum og deildarstjórum skólans og var skólastjóri því til stuðnings. Ábyrgðaraðilar 

verkefnisins innan skólans voru Ragnar Gíslason skólastjóri og Brynhildur Sigurðardóttir, deildarstjóri námsvers. 

Teymið valdi kennara og nemendur til þátttöku í námsversbekkjunum. 

Auk starfsfólks Garðaskóla komu aðrir sérfræðingar að starfi námsversbekkjanna með ráðgjöf um málefni 

einstakra nemenda og vinnulag í bekkjunum. Starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar bauð nemendur í 

litlu bekkjunum velkomna í vetrarstarfið eins og aðra nemendur og studdi sérstaklega við nokkra nemendur. 

Félagsráðgjafarnir Margrét Hjaltested og Anna Karin Júlíussen frá félagsþjónustu Garðabæjar voru í reglulegum 

samskiptum við teymið vegna þriggja nemenda. Brynjólfur G. Brynjólfsson skólasálfræðingur vann að 

greiningum fyrir nokkra af nemendunum. Skóladeild Garðabæjar og Barna- og unglingageðdeild Landspítalans 

(BUGL) komu að máli eins nemanda. Auk funda um málefni einstakra nemenda hittu þessir ráðgjafar 

Garðaskólateymið á fundum nemendaverndarráðs sem haldnir voru hálfsmánaðarlega. 

NEMENDUR Í NÁMSVERSBEKKJUM 

Alls nutu 16 nemendur í Garðaskóla þeirrar þjónustu sem sett var upp með námsversbekkjunum í 9. og 10. bekk 

að meira eða minna leyti. Af þessum nemendum nýttu 12 alla þá þjónustu sem var í boði nánast allan veturinn 

en 4 nemendur nýttu þjónustuna hluta vetrar en prófuðu líka að vera í almenna kerfinu. 

Í ágúst 2011 var 6 nemendum í 10. bekk boðin staða í námsversbekk. Tveir höfnuðu alveg boðinu af því að þeir 

vildu frekar vera í almenna kerfinu og höfðu áhyggjur af stimplun sem gæti fylgt því að vera í litlum bekk. Einn 

af þessum upphafshópi prófaði um miðja haustönn að skipta um hópa og stundaskrá og vera í almenna kerfinu. 

Þessi nemandi skipti fljótlega tilbaka í námsversbekkinn því hann fann að þar gat hann einbeitt sér betur að 

náminu. Þegar leið á haustönnina var fjórum nemendum í viðbót boðið inn í námsversbekkinn. Þrír af þessum 

nemendum þáðu boðið að fullu og voru í bekknum það sem eftir var skólaársins. Fjórði nemandinn tók ákveðin 

fög með bekknum hluta úr vetri en var að öðru leyti í almenna kerfinu. 

Í 9. bekkjar hópnum hófu 7 nemendur nám í ágúst 2011. Af þessum hópi hættu tveir í námsversbekknum um 

áramót og fóru út í almenna kerfið, annar að fullu en hinn að hluta til og var áfram í umsjón og tveimur 

námsgreinum með litla bekknum. Áttunda nemandanum var boðið í námsversbekkinn um miðja haustönn og 

var í bekknum það sem eftir lifði skólaársins. 

FRAMKVÆMD  

Framkvæmd verkefnisins fylgdi í stórum dráttum þeirri áætlun sem gerð var vorið 2010. Teymið fundaði að 

jafnaði mánaðarlega, oftar í byrjun skólaárs. Meðlimir þess sáu um stundaskrárgerð, að gera samkomulag við 

nemendur, foreldra og starfsmenn og annað sem laut að því að koma starfi námsversbekkjanna af stað um leið 

og öðru skólastarfi. Eftir að kennsla hófst báru kennarar hitann og þungann af verkefninu en deildarstjórar og 

                                                                 
2
 Heimasíða Garðaskóla. (2011). http://www.gardaskoli.is/. Sótt á vefinn 28.06.2011. 
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náms- og starfsráðgjafar komu að vinnu hópanna og einstakra nemenda þegar þörf var á t.d. vegna 

samskiptaerfiðleika eða stundatöflubreytinga. 

Stundaskrárgerð 

Undirbúningur verkefnisins hófst vorið 2010. Deildarstjóri námsvers skilgreindi tímamagnið sem nýta átti til 

verkefnisins. Um var að ræða 13 kennslustundir á viku sem greiddar voru með styrknum frá 

Félagsmálaráðuneytinu og 33 kennslustundir á viku sem teknar voru úr sérkennslukvóta Garðaskóla. Ákveðið 

var að hafa einn lítinn hóp í 9. bekk og annan í 10. bekk og að nemendur yrðu 6-7 í hvorum bekk. Í litla bekknum 

yrðu kenndar kjarnagreinar (íslenska, danska, enska og stærðfræði) og auk þess fékk 10. bekkurinn tíma í 

samfélagsfræði og náms- og starfsfræðslu. Nemendur tóku val og aðrar námsgreinar úti í almennum hópum og 

nokkrir nemendur voru með undanþágur frá einni eða fleiri námsgrein (t.d. dönsku, náttúrufræði, sundi) til að 

geta nýtt kraftana betur í að byggja sterkan grunn. Reynt var að skipuleggja stundaskrá nemenda þannig að 

skóladagurinn væri samfelldur og ekki of langur. Þetta reyndist erfitt, sérstaklega fyrir 10. bekkinga sem voru 

sumir í valfögum sem röðuðust í síðustu kennslustundir skóladagsins. Stundaskrár tóku af ýmsum ástæðum 

breytingum langt fram á haust. Sumir nemendur vildu prófa að vera minna í litla bekknum til að byrja með og 

meira í almenna kerfinu en fyrir jól voru þeir flestir komnir alfarið í litla bekkinn.  

Starfsmenn 

Deildarstjóri námsvers og aðstoðarskólastjóri sömdu við tiltekna kennara um aðkomu að verkefninu. Þessir 

kennarar voru valdir með það í huga að þeir hefðu áhuga á verkefninu, hefðu skapferli sem hentaði í samstarf 

við nemendur með ADHD og reynslu í að kenna litlum hópum með sérþarfir. Kennurum var sagt að þeir fengju 

fræðslu um ADHD og kennslu nemenda með ADHD í upphafi skólaárs og að þeir hefðu fullan stuðning frá 

stjórnendum skólans við framkvæmd kennslu og úrvinnslu mála. Hvor bekkur fékk sérstakan umsjónarkennara. 

Deildarstjóri námsvers var í upphafi umsjónarkennari 9. bekkjar hópsins en hætti því um mitt haust vegna anna 

og stærðfræðikennari bekkjarins tók við því hlutverki. 

Nemendur 

Deildarstjórar árganga skilgreindu hvaða nemendur ættu rétt á úrræði vegna ADHD og/eða margþætts vanda. 

Þessum nemendum var raðað í forgangsröð og byrjað að ræða möguleikann við þá og foreldra þeirra. Þessi 

forvinna var að vori langt komin fyrir hópinn sem var að fara í 10. bekk en styttra komin fyrir yngri nemendurna. 

Endanleg ákvörðun um hvernig bekkirnir yrðu mannaðir var tekin í ágúst 2010. Flestir nemendur voru 

samstarfsfúsir og þakklátir fyrir tilboðið um að vera í litlum bekk. Einn nemandi í 10. bekk var ósáttur en lét þó 

til leiðast og foreldrar eins nemandi í 9. bekk höfðu efasemdir vegna þess að þeir höfðu áhyggjur af 

námsframvindu barnsins síns. Í samtölum við nemendur og foreldra var lögð áhersla á að það væru ákveðin 

forréttindi að fá að vera með í þessu tilraunaverkefni. Einnig að lögð yrði áhersla á að starfa á jákvæðum og 

uppbyggilegum nótum, að krafa yrði gerð um að nemendur fengju verkefni við hæfi og stefndu langt í náminu 

og að kennararnir hefðu góða reynslu í að vinna með nemendum sem glímdu við einbeitingarerfiðleika. Öllum 

nemendum var gerð grein fyrir því að þeir yrðu að nýta þetta tækifæri vel ellegar fara út í almenna kerfið. 

Raunin varð sú að fimm nemenda hópur í hvorum árgangi myndaði kjarna í bekkjunum sem hélst allt skólaárið 

og í báðum bekkjunum voru 1-2 nemendur tímabundið innanborðs en að öðru leyti úti í almenna hópakerfi 

skólans.  

Nemendur bekkjanna áttu það allir sameiginlegt að telja sjálfa sig glíma við umtalsverða einbeitingarerfiðleika. 

Um helmingur nemendanna var með greiningar um athyglisbrest og/eða ofvirkni, hluti af þeim sem ekki voru 

með greiningar voru á biðlista hjá skólasálfræðingi vegna þessa. Einn nemandi var ekki í neinu greiningarferli 

vegna þess að foreldrum hugnaðist það ekki. Í 10. bekknum voru 3-4 strákar og 3-4 stelpur en í 9. bekknum 

voru 4-6 strákar og 1 stelpa. 

Samstarf við sérfræðiaðila 

Þegar sótt var um styrki til þróunarverkefnisins var hugmyndin hjá stjórnunarteymi verkefnisins að fá peninga 

til að kosta samstarf við sérfræðinga utan skólans og þess stuðningsnets sem Garðabær veitir. Þegar ljóst var að 

við hefðum ekki fjármagn í alla þá verkþætti sem við höfðum skilgreint ákvað teymið að nýta peningana til 
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kennslu í bekkjunum þ.e. þann þátt sem stæði nemendunum næst í daglegu skólastarfi. Því varð ekki úr að 

skólinn þróaði leiðir til að virkja utanaðkomandi stuðning inn í skólastarfið eins og hugmyndir voru um. 

Námskeið fyrir kennara 

Á skipulagsdögum í ágúst 2011 var væntanlegum kennurum námsversbekkjanna boðið á námskeið um ADHD 

og kennslu nemenda með ADHD greiningar. Ingibjörg Anna Arnarsdóttir deildarstjóri 10. bekkjar og Auður 

Sigurðardóttir náms- og starfsráðgjafi kynntu hugmyndina að baki bekkjunum fyrir kennarahópnum og fræddu 

þá um góð vinnubrögð í hópi af þessu tagi. Á námskeiðinu skapaðist mikil umræða og ljóst var að sumir 

kennararnir höfðu áhyggjur af verkefninu og vinnunni sinni. Meðal kennara heyrðist sú skoðun að óskynsamlegt 

væri að safna nemendum af þessu tagi saman í litla bekki, það væri bara til að stimpla þá sem öðruvísi og hefta 

framgang þeirra í námi og félagslífi. Aðrir kennarar voru spenntir fyrir verkefninu en höfðu áhyggjur af því að 

vera ekki nógu vel undirbúnir og að þekkja ekki nógu vel hvernig best væri að vinna með einstaka nemendur og 

hóp af þessu tagi. Þriðji hópur kennara var áhyggjulaus gagnvart því sem framundan var og leit á verkefnið sem 

skemmtilega áskorun.  

10. bekkur – gangur mála 

Þegar skólastarf var komið af stað varð fljótlega ljóst að 10. bekkurinn gekk mjög vel. Þrjár stelpur og einn 

strákur mynduðu bekkinn í upphafi og þau áttu það sameiginlegt að glíma við athyglisbrest en hafa hvorki mikil 

ofvirknieinkenni né önnur frávik. Nemendurnir voru að mestu leyti sáttir en örlítið bar á áhyggjum þeirra af því 

að vera stimpluð „sér“ í skólanum. Nemendum leið samt vel í bekknum og voru ánægðir með kennarana sína. 

Kennurum gekk vel að átta sig á þörfum nemenda og fylgja kennsluáætlunum eins og í öðrum hópum í 

skólanum. Bekkurinn var ekki sáttur við heimastofuna sína þar sem öll kennsla í litla bekknum fór fram. 

Deildarstjóri 10. bekkjar kom að því máli og aðstoðaði nemendurna og umsjónarkennara að innrétta stofuna 

þannig að nemendur væru sáttari. Nemendur höfðu ákveðið svigrúm til að vera í stofunni sinni í frímínútum en 

þetta  kom ekki í veg fyrir að þeir ættu eðlileg samskipti við aðra nemendur í skólanum. Báðir 

námsversbekkirnir fengu á sig orð fyrir að vera forréttindabekkir en aðrir nemendur ræddu það ekki á 

neikvæðan hátt heldur frekar af löngun til að hafa sama svigrúm. Í 10. bekknum gekk skólastarfið vel 

bróðurpartinn úr haustönninni en þá fór að bera á samskiptaerfiðleikum milli nemenda í bekknum. Eftir því sem 

leið á haustið fjölgaði nemendum í bekknum úr fjórum í sjö. Strákum fjölgaði og það hafði jákvæð áhrif. Við 

stækkun bekkjarins fór samt að bera meira á neikvæðni gagnvart skólastarfinu og samskipti innan bekkjarins 

urðu erfiðari. Deildarstjóri 10. bekkjar aðstoðaði umsjónarkenna við að leysa erfiðustu samskiptamálin sem upp 

komu. Kennurum reyndist smám saman erfiðara að halda áhuga nemenda og að viðhalda vinnuanda. Að mestu 

leyti var samt góður vinnufriður og nemendur sinntu námi sínu ágætlega. Um áramót var skipt um einn kennara 

í bekknum vegna þess að einn af upphaflegu kennurunum taldi sér ekki lengur fært að vinna með hópnum. Nýr 

kennari gerði ákveðnar breytingar á kennslunni í anda þess sem sá kennari er vanur og nemendur voru sáttir við 

breytinguna. 

9. bekkur – gangur mála 

Starfið í 9. bekknum þróaðist á talsvert annan hátt en hjá eldri nemendunum. Þessi námsversbekkur var að 

ýmsu leyti flóknari því nemendur voru ólíkari innbyrðis og um helmingur nemenda var með umtalsverðar 

áskoranir til viðbótar við ADHD greininguna sína. Í bekknum voru 7 nemendur og helmingur þeirra sýndi 

umtalsverð ofvirknieinkenni til viðbótar við athyglisbrestinn. Í bekknum voru nemendur sem áttu mjög erfitt 

með lestur og bóknám og einnig greiningar um ódæmigerða einhverfu. Það var aðeins ein stelpa í bekknum en 

kynjahlutfallið var aldrei vandamál því hún átti góða vini í hópnum. Frá fyrsta kennsludegi var ljóst að það yrði 

heilmikil áskorun fyrir kennara að halda nemendum hópsins að vinnu. Gífurleg breidd var í námsgetu nemenda í 

öllum greinum, óróleiki og truflun í bekknum mjög mikil, og árekstrar milli nemenda innbyrðis og nemenda og 

kennara voru stöðugt í gangi. Umgengni um heimastofu bekkjarins var mjög slæm. Kennurum gekk misvel að 

taka á þessari stöðu og kölluðu eftir stuðningi. Deildarstjóri námsvers hélt utan um mál ákveðinna nemenda og 

tók þá í viðtal þegar hegðun keyrði úr hófi inni í kennslustundum. Deildarstjóri 9. bekkjar og skólastjóri komu 

einnig að málum nokkurra nemenda og veittu þannig mikilvægt aðhald. Stærðfræðikennarinn sem líka var 

umsjónarkennari náði mjög góðu sambandi við alla í bekknum og átti gott samstarf við foreldra. Á haustönn 
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funduðu allir kennarar bekkjarins reglulega til að bera saman bækur sínar, samræma vinnubrögð og skilgreina 

úrræði. Stundum voru þessir fundir mikilvægur vettvangur fyrir kennarana til að létta af sér áhyggjum og 

erfiðleikum í vinnunni með námsversbekkinn. Mikill tími fór í það hjá kennurum að skilgreina 

einstaklingsnámskrár nemendanna í hópnum, finna námsefni við hæfi og fá nemendur í samstarf og vinnu. 

Framan af hausti höfðu margir í kennarahópnum áhyggjur af því að bekkurinn væri vonlaust verkefni. Í 

desember fóru ákveðnir nemendur úr hópnum í leyfi frá Garðaskóla og sóttu meðferðarúrræði hjá öðrum 

stofnunum. Í upphafi vorannar fór svo loksins að rofa til. Allir nemendur bekkjarins komu mun jákvæðari og 

einbeittari aftur til skólans, sinntu náminu betur og voru almennt ánægðir með bekkinn. Ákveðnir nemendur 

áttu stöðugt í samskiptaerfiðleikum en nú var hægt að taka á því sem afmörkuðum vanda og það bar árangur 

þannig að vinnufriður varð almennt góður. Nemendur vöndust því að vera með ólíkt námsefni og námsmat í 

gangi í hópnum og hver og einn fór smám saman að sinna námi sínu betur. Allir kennarar fundu framfarir hjá 

hópnum og voru ánægðir með þær að mestu leyti. Eftir því sem leið á vorið var ljóst að námsversbekkurinn 

hentaði nemendunum mjög vel. Flestir nemendur fóru að ná betri árangri í námi en áður og þeir kunnu sjálfir 

mjög vel að meta það. Foreldrar nemenda höfðu af og til samband við umsjónarkennara og deildarstjóra 

námsvers og lýstu ánægju sinni með stöðuna og vinnuna í bekknum.  

Mat og frágangur 

Í maí aflaði stjórnunarteymi verkefnisins gagna frá nemendum, foreldrum og starfsmönnum til að meta 

árangurinn. Deildarstjóri námsvers lauk skýrslugerð í byrjun júlí 2011 og þar með var lokið þeim verkþáttum 

sem skilgreindir höfðu verið. 

MAT Á VERKEFNINU 

Í maí 2011 skiptu meðlimir stjórnunarteymisins með sér verkum til að afla upplýsinga og álits frá þeim 

nemendum, foreldrum og starfsmönnum sem komu að verkefninu. Teymið skilgreindi spurningar sem leggja 

átti fyrir hópana og má sjá spurningalistana í viðhengjum 1, 2 og 3. Nemendur skiluðu skriflegu matsblaði og 

fóru í viðtöl til námsráðgjafa, foreldrar voru teknir í símaviðtöl af deildarstjórum árganga og deildarstjóri 

námsvers lagði skriflegt matsblað fyrir starfsmenn. Í spurningalistum til allra aðila var lögð áhersla á að kalla 

eftir áliti á því hvort og hvernig verkefnið hefði náð þeim markmiðum sem skilgreind voru í upphafi. Spurt var 

um kosti og galla námsversbekkjanna, ástundun nemenda og skólasókn, líðan þeirra í skólanum og viðhorf til 

náms og skólastarfs. Starfsmenn voru auk þessa beðnir um að útskýra sín viðhorf til verkefnisins og starfsins í 

bekkjunum, hvað þeim hefði gengið vel og illa og hvort þeir hefðu fengið viðunandi stuðning við starf sitt með 

bekkjunum. 

Svör bárust frá:  

 foreldrum 5 nemenda í 9. bekk og foreldrum 7 nemenda í 10. bekk 

 7 nemendum í 9. bekk og 7 nemendum í 10. bekk 

 11 starfsmönnum (3 kenndu í báðum bekkjunum, 2 kenndu bara í 9. bekk, 4 kenndu bara í 10. bekk). 

 

Megin niðurstaðan var að allir aðilar voru ánægðir með námsversbekkina og fannst þeir þjóna þeim tilgangi 

sem skilgreindur hafði verið. Hér verður gerð grein fyrir áliti nemenda, foreldra og starfsmanna á því hvort 

tækifærið í námsversbekknum hafi haft áhrif á nokkra megin þætti. 

Mætingar og ástundun nemenda 

Nemendur í 9. bekknum álitu allir að mætingar þeirra hafi verið betri eða svipaðar þennan vetur en áður. 

Foreldrar voru sammála þessu með einni undantekningu sem var móðir stráks sem sagði: „Skólasóknin hefur 

breyst til hins verra, hann sýnir meira kæruleysi, sérstaklega í íþróttum.” Umsjónarkennari bekkjarins dró 

stöðuna ágætlega saman þegar hann sagði: „Flest mættu ekki vel í 8. bekk og sum þeirra voru frá skóla 

langtímum saman. Mætingareinkunnir þeirra á vorönninni núna eru hins vegar á bilinu 5-10. Þrír af 

nemendunum voru með 10 í mætingareinkunn og meðaltalið er um 8.”  
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Nemendur og foreldrar í 10. bekknum sáu ekki jafn afgerandi framfarir í mætingum og ástundun nemenda. 

Helmingur nemenda í hópnum (3 af 7) töldu mætingar sínar svipaðar og fyrri ár og einn nemandi taldi mætingar 

sínar verri. Foreldrar þess nemanda og mætingaskráning skólans studdu þetta. Þrír nemendur í hópnum töldu 

samt mætingar og ástundun hafa tekið framförum hjá sér en þeir voru ekki sammála um hvort það væri litla 

bekknum að þakka eða eigin átaki. Umsjónarkennari bekkjarins taldi mætingar flestra nemenda hafa lagast eftir 

því sem leið á veturinn og sagði „Nemendur hafa mætt betur en þeir hafa gert áður. Þeir hafa fengið meiri 

athygli en þeir hefðu fengið í stærri bekk og ég held að flestir þessara nemenda þurfi þess.” Annar kennari 

sagðist sjá „að það var ákveðið aðhald innan hópsins þ.e. ef einhver mætti illa þá var það rætt eins og allt annað 

milli himins og jarðar.” 

Líðan nemenda og samskipti 

Foreldrar tóku undantekningarlaust fram að barninu þeirra hafi liðið betur í skólanum í vetur heldur en fyrri ár. 

Þeim fannst skólaárið hafa gengið mjög vel og voru þakklátir fyrir þann stuðning sem námsversbekkurinn veitti 

barninu þeirra. Foreldri stráks í 9. bekknum sagði t.d.: „Veturinn hefur gengið rosalega vel. Hann fékk meiri 

aðstoð og ég hef ekkert út á þetta úrræði að setja.” Foreldri annars nemanda í bekknu sagði: „Það var svo gott 

utanumhald. Það skipti máli fyrir X og líka fyrir mig. Það var mjög gott að geta hitt ykkur [starfsfólkið] reglulega 

til að samræma utanumhald og aðgerðir.” Foreldri stúlku í 10. bekk sagði: „Þvílík breyting á einu barni, alveg 

stórkostleg. Veturinn var miklu betri en í fyrra.” Foreldri stráks í 10. bekk útskýrði að „þetta gekk betur en í 

fyrra, hann er rólegri og tekur meira tali.” 

Nemendurnir sjálfir sjá ekki allir jafn afgerandi framfarir í líðan sinni og viðhorfum og foreldrarnir en segja samt 

flestir (7 af 14 úr báðum bekkjunum) að þeim hafi liðið „vel”, „ágætlega” eða „mjög vel”. Þrír til viðbótar segja 

að sér hafi stundum liðið vel og stundum illa, líðanin hafi verið misjöfn. Það er bara einn nemandi í hópunum 

sem segir beinlínis að sér hafi liðið illa í vetur. Hann útskýrir það þannig: „Ég þoli stundum *hina í bekknum] og 

kennarana.” Það sem nemendur kvarta helst yfir varðar samskiptin í bekkjunum. Í 10. bekknum var greinilega 

ákveðin neikvæðni í gangi og þegar nemendur voru spurðir um hvað hefði mátt ganga betur í bekknum í vetur 

þá tala 5 af 7 nemendum um að það hefði mátt vera betri og jákvæðari mórall í hópnum: „það mætti vera betra 

andrúmsloft hérna inni, þá meina ég að fólk sé ekki svona neikvætt.” Umsjónarkennari bekkjarins lýsti þessu 

svona: „Það hefði mátt ganga betur að hrista hópinn saman. En þetta eru mjög ólíkir krakkar og hafa engan 

áhuga á því að umgangast hvert annað fyrir utan skólann. Það hafa komið upp leiðindi milli [nemenda] í 

bekknum, nándin stundum verið of mikil í svona litlum hópi.” Þrátt fyrir þetta neikvæða andrúmsloft þá bendir 

einn kennarinn á að „það mátti sjá væntumþykju ef eitthvað kom upp á. Ef nemandi bar upp eitthvert 

vandamál þá var auðvelt að ræða það og fá skoðanir og ráðleggingar til handa þeim er bar upp vandamálið. Það 

myndaðist ákveðin samheldni í hópnum.” 

Í 9. bekknum var greinilegt af umsögnum nemenda að ákveðnir nemendur í bekknum urðu fyrir neikvæðu áreiti 

í bekknum. Einn nemandi segir að „það eina neikvæða við bekkinn er að það er alltaf verið að áreita mig, 

aðallega tveir af strákunum, hinir eru fínir við mig.” Þeir nemendur sem voru gerendur í áreitinu vörpuðu hins 

vegar ábyrgðinni frá sér með því að segjast ekki vilja hafa aðra nemendur í bekknum. Reynsla starfsmanna yfir 

veturinn og umsagnir þeirra í lokin staðfestu þessi neikvæðu samskipti innan hópsins. Umsjónarkennarinn í 9. 

bekk sagði „Það má auðvitað setja spurningamerki við það hvort rétt sé að safna saman í hóp *nemendum sem 

glímdu við alls konar erfiðleika] í 8. bekk. Þó held ég að þetta hafi nú gengið furðanlega vel á heildina litið. 

Auðvitað hafa orðið árekstrar á milli einstakra nemenda sem þá hefur verið reynt að vinna með jafnóðum. Oft 

tókst það vel en kannski ekki við því að búast að hægt sé að búa til „ljúfa samfellu” í hópi eins og hér um ræðir. 

Sennilega hefðu þessir sömu einstaklingar valdið togstreitu og uppákomum í öðrum námshópum líka.” Annar 

kennari hópsins bætir við „ég var mun fljótari að kynnast þessum nemendum en öðrum og því fljót að sjá 

hvernig þeim leið og þá annað hvort ræða það við þau eða koma því áleiðis til annarra í þeirra teymi.” 

Einn starfsmaður sagði í mati sínu á verkefninu að „það er hætta á því að nemendur einangrist félagslega þegar 

þeir eru í svona litlum bekk í svona stórum skóla” og annar starfsmaður útskýrði að „þar sem ADHD börn eiga 

oft við samskiptavanda að stríða þá finnst mér mjög varhugavert að setja þau svona saman í hóp án þess að 

vinna sérstaklega með ADHD-ið.” Foreldri eins nemanda í 9. bekk bendir á að: „Félagslega náði X ekki 
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vinatengslum við hina drengina í hópnum. En X hefur samt liðið vel eins og öll fyrri ár.” Nemendurnir í 9. 

bekknum voru sjálfir sáttir við félagslega stöðu sína innan námsversbekkjarins og einn strákurinn sagði: „já, *ég 

er sáttur við félagslega stöðu mína eftir veturinn+. Ég er búinn að eignast fleiri vini.” Nemendur í þessum bekk 

fengu ekki á sig neikvæða stimplun frá öðrum nemendum skólans vegna þess að þeir væru í bekknum en þeir 

fundu fyrir því að aðrir nemendur væru afbrýðisamir vegna ákveðinna forréttinda sem námsversbekkurinn 

hafði, t.d. að fá meiri/betri kennslu vegna þess að það væru alltaf svo fáir nemendur í tímum. Einn nemandi 

benti á að „þegar við fáum 10 á einhverju prófi þá eru einhverjir utan bekkjarins ósáttir við það.” Í 10. bekknum 

höfðu nemendur meiri áhyggjur af stöðu sinni innan skólans. Einn nemandi í bekknum sagði: „ég myndi ekki 

mæla með þessu úrræði fyrir aðra nemendur af því að þú verður einangraður og vilt síður mæta.” Stúlka í 

bekknum telur að það „hefði verið betra félagslega séð að vera í fagkerfi” og önnur stúlka bætir við: „Mér 

fannst ég einangrast svolítið og hafði þar af leiðandi minni samskipti við vini.“  

Það var greinilega munur á viðhorfum nemenda í 9. bekknum og 10. bekknum til félagslegrar stöðu sinnar og 

athyglisvert að velta fyrir sér ástæðum þessa. Innan beggja námsversbekkjanna komu upp erfið samskipti milli 

nemenda og kennarar, námsráðgjafar og stjórnendur í skólanum unnu að úrlausn þeirra mála þegar þau komu 

upp. Í 9. bekknum voru vel skilgreind teymi sem héldu utan um málefni einstakra nemenda þar sem starfmaður 

skóla, foreldri og fulltrúi frá félagsþjónustu eða BUGL réðu ráðum sínum. Slík teymi voru ekki til staðar í 10. 

bekknum og þar virðast samskipti foreldra og skóla hafa verið lausari í reipunum. Kennari í bekknum bendir á 

að „það hefði mátt vera betra samband við heimilin.“ Það má velta því fyrir sér hvort þessi þáttur skipti máli til 

að styðja við félagslega stöðu nemenda. Einnig er ljóst að nemendur fengu enga formlega þjálfun í félagsfærni 

en það er einn af þeim þáttum sem skólinn hafði vonast til að utanaðkomandi sérfræðingar gætu sinnt. Á móti 

þessu vegur að kennarar bekkjanna voru mjög duglegir að leyfa nemendum að ræða málin og hjálpa þeim að 

finna lausnir á vandamálum sem upp komu. 

Námsárangur nemenda 

Nemendur, foreldrar og kennarar voru sammála um að í námsversbekkjunum fengu nemendur meiri athygli og 

tíma hjá kennurum heldur en þeir hefðu fengið úti í almennum bekkjum og að þetta hafi skilað sér í flestum 

tilvikum í betri ástundun og námsárangri. Einn nemandi í 10. bekknum fékk tvær viðurkenningar við útskrift 10. 

bekkjar fyrir framfarir í námi og góðan árangur í stærðfræði. Foreldrar staðfestu að börnin þeirra hefðu fengið 

meiri aðstoð við námið í litla bekknum en áður hafði verið og að það skilaði sér í betri árangri. Nemendurnir 

sjálfir kunnu vel að meta þá athygli og aðstoð sem þeir fengu frá kennurum. Nemandi í 10. bekk sagði: „Ég er 

með athyglisbrest og á mjög erfitt með að einbeita mér í stórum hóp, þannig að þessi hópur hentaði mér mjög 

vel. Ég fékk betri einkunnir og einbeitti mér betur.“ Nemendur í 9. bekknum sögðu í svipuðum dúr: „Það er 

jákvætt að geta lært aðeins betur. Það er farið hægar og betur yfir námsefnið“ og „ég hef séð mjög miklar 

framfarir síðan í 8. bekk. Það er gaman og það er þægilegt þegar eru svona fáir, þá er betra að einbeita sér.“ 

Fimm af nemendunum í 9. bekkjar hópnum hækkuðu meðaleinkunnir sínar milli 8. og 9. bekkjar en hjá tveimur 

lækkaði meðaleinkunnin milli ára. Báðir þessir nemendur glíma við umtalsverðar áskoranir umfram ADHD 

greininguna. Þeir nemendur í 9. bekknum sem náðu að hækka meðaleinkunn sína glímdu líka við ýmiss konar 

vandamál til viðbótar við ADHD þannig að þarna er ekki skýrt mynstur sem gæti skýrt muninn milli nemenda. 

Í 10. bekknum náðu 3 nemendur að hækka meðaleinkunn sína frá 9. bekk, einn stóð í stað en hjá 3 nemendum 

lækkaði meðaleinkunnin. Þarna var mjög skýr kynjamunur því stelpurnar hækkuðu sig en hjá strákunum 

lækkaði meðaleinkunnin. 

Þrátt fyrir það að tölurnar sýni ekki skýrar framfarir í námi hjá öllum nemendum sem tóku þátt í 

námsversbekkjunum þá er óhætt að segja að á heildina litið hafi verkefnið komið nemendum til góða í náminu. 

Þeir nemendur sem náðu ekki að bæta námsárangur sinn voru allir líklegir til að eiga í erfiðleikum með 

mætingar, ástundun og nám í upphafi vetrar og það er óhætt að segja að það hafi verið sigur að halda þeim í 

skólanum í þokkalega jákvæðum starfsanda allt skólaárið. Ánægja foreldra með árangurinn styður þetta.  
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Agi og umgengni í námsversbekkjunum 

Það reyndist kennurum beggja námsversbekkjanna talsverð áskorun að halda uppi aga og virkja nemendur í 

vinnu. Í 9. bekknum var haustið mjög erfitt að þessu leyti en upp úr áramótum voru nemendur jákvæðari, 

rólegri og tóku betur verkstjórn. Einn kennari benti á að það sem hefði betur mátt fara í bekknum var „meiri 

virkni til náms“ og umsjónarkennarinn útskýrði: „Stundum þurfti mikla þolinmæði og talsverða útsjónarsemi til 

þess að ná upp vinnumóral í tímunum.“ Þessi mál voru mikið rædd á reglulegum fundum kennaranna þar sem 

þeir gáfu hverjir öðrum góð ráð og samræmdu aðgerðir. Þessir fundir og vilji kennaranna til að láta hlutina 

þróast í rétta átt skiluðu því að kennararnir náðu smám saman betri tökum á hópnum og nemendur fóru að 

sinna námi sínu betur. Eins og kom fram hér að framan kunnu nemendur mjög vel að meta þessa þróun og að 

finna að þeir höfðu vald á því sem þeir voru að gera í skólanum. 

Í 10. bekknum fór skólaárið nokkuð betur af stað en eftir því sem leið á veturinn fór meira að bera á því að 

kennurum reyndist erfitt að halda nemendum að verki. Kennarahópurinn í 10. bekknum var ekki kallaður 

saman á skipulega samráðsfundi eins og gert hafði verið fyrir kennarana í 9. bekknum. Ástæðuna fyrir þessu er 

erfitt að skýra en þetta virðist hafa orðið dálítið útundan af því að bekkurinn hafði farið mjög vel af stað og lítið 

að ræða framan af. Afleiðing af þessu virðist hafa orðið að þau agamál sem upp komu í 10. bekkjar hópnum 

fengu ekki jafn skýra lausn og urðu meira viðloðandi. Það var þó misjafnt milli kennara og daga hversu vel gekk í 

hópnum. Dönskukennarinn sagði til dæmis að það hefði gengið mjög vel allan veturinn „að ná til nemenda og 

vinna með þeim og fá þau til að vinna.“ Kennari sem tók við bekknum um áramót lýsti því ágætlega hvernig 

hann upplifði agaleysi í hópnum og hvaða ráðum hann beitti til að ná til hópsins og virkja þau í námi: „Það tók 

tíma að fá þá til að skilja að ég ætlaðist til þess að þeir gerðu ákveðna hluti. Það náðist hjá flestum eftir mikla 

þolinmæði og miklar umræður um mikilvægi þess að það skipti máli að læra, það skipti máli að fylgjast með án 

þess að trufla… Þar sem ég tók við um áramót fannst mér ég þurfa að eyða miklum tíma í að „ná þeim niður.“ 

Þá meina ég að fá þá til að fara eftir settum reglum, fá þá til að átta sig á mínu hlutverki og sínu hlutverki.“ 

Umsjónarkennarinn bendir samt á að bekkurinn hafi þróast í rétta átt hvað varðar agamálin eins og margt 

annað: „Aginn hefði mátt vera meiri frá upphafi. Þeim var gefinn of laus taumur strax í byrjun. En þessir 

nemendur hafa þroskast eins og aðrir á þessum aldri og flestir orðið auðveldari í umgengni þegar líða tók á 

veturinn.“  

Báðir bekkirnir sóttu langflestar kennslustundir í heimastofur sínar, litlar skólastofur sem hóparnir höfðu 

talsvert frelsi til að innrétta og ganga um. Í stofunum voru tölvur, sófar og fleiri þægindi sem ekki eru til staðar í 

almennum kennslustofum í Garðaskóla. En umgengni um þessar stofur var slæm í báðum bekkjunum og þetta 

var atriði sem kennarar voru ekki sáttir við að næðist ekki að laga. Einn kennari í 10. bekknum sagði: „Umgengni 

var oft slæm og ekki nógu vel hugsað um námsefni og námsgögn. Kennarinn í 9. bekknum sagði: „Það var erfitt 

að þurfa stundum að skilja nemendur eina eftir í stofunni þar sem umgengni flestra var mjög ábótavant. Það 

var allt of oft rusl á víð og dreif um stofuna og greinilegt að einhver furðulegur „leikur“ hafði verið í gangi. 

Eflaust hefði mátt vinna betur með umgengnisþáttinn og umbuna hópnum á einhvern hátt fyrir bætta 

umgengni.“  

Það kom nokkrum sinnum til tals í kennarahópunum að setja upp umbunakerfi til að reyna að ná fram 

ákveðnum úrbótum í hópunum. En það er ekki mikil hefð fyrir slíkum kerfum í Garðaskóla og það er kannski 

megin ástæðan fyrir því að lítið varð úr þessu. Kennari sem kenndi 10. bekkjar hópnum í fagstofunni sinni en 

ekki heimastofu nemendanna tekur fram að honum hafi fundist það „mikill kostur að fá hópinn í mína stofu. Þá 

komu krakkarnir inn í ákveðnar aðstæður og þurftu að laga sig að þeim… Mér fannst eins og þeim liði vel með 

að hafa ákveðnar reglur sem alltaf má beygja út af ef sérstök ástæða er til. Krakkarnir vissu alltaf að hverju þeir 

gengu.“ Þessi ábending hefði ef til vill getað hjálpað hinum kennurunum að bæta umgengni og hegðun í 

stofunum ef hún hefði komið fram á fundi kennaranna fyrr um veturinn en úr því varð ekki. 

Ábendingar foreldra varðandi verkefnið   

Til viðbótar þeim ummælum frá foreldrum sem áður hafa komið fram nefndu sumir þeirra að lítil samskipti 

hefðu verið innan foreldrahópsins og að þetta hefði mátt vera í betra lagi. Þar sem samskipti milli nemenda í 

hópunum voru ekki alltaf góð hefði ef til vill verið viðeigandi að foreldrar hefðu komið skýrar að málum til að 
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efla félagslíf innan hópanna. Einnig settu foreldrar fram óskir um stofnun félags foreldrar með ADHD við 

skólann.  

Stöku foreldri kallaði eftir meiri samskiptum við kennara . Þetta er í mótsögn við þá reynslu kennara að þeir 

fengu litla svörun frá foreldrum við tölvupóstum og fundarboðum.  

Ábendingar kennara varðandi verkefnið  

Í lok skólaársins voru starfsmennirnir 11 sem komu mest að starfi námsversbekkjanna almennt ánægðir með 

hvernig til hafði tekist. Þar sem kennarar höfðu misjafnt viðhorf til verkefnisins í upphafi þess var ekki við öðru 

að búast en að reynsla þeirra yrði með ýmsu móti. Tveir af starfsmönnunum sögðust ekki vilja vinna með 

sambærilegum hópum aftur og annar þeirra útskýrir: „Mér fannst ég ekki hafa neina stjórn á verkefninu. Þeir 

sem taka þátt í svona kennslu verða held ég að hafa einhverja stjórn og vita hvað er að gerast með nemendur.“ 

Aðrir starfsmenn sögðust gjarnan vilja gera það: „Þó svo að svona hópur sé óskaplega krefjandi og skilji mann 

stundum eftir eins og sprungna blöðru þá er þetta um leið oft gefandi og þakklátt verkefni, bæði af hálfu 

nemenda og foreldra. Svo er þetta líka oft bara skemmtileg áskorun!“ 

Það var misjafnt hvort kennararnir upplifðu að þeir hefðu fengið nægilega fræðslu og stuðning í verkefninu. 

Nokkrir kennarar benda á að það hefði verið þörf á fleiri samráðsfundum kennara til að bera saman bækur sínar 

og að þá fannst sig vanta skýrari upplýsingar um greiningar og sérþarfir einstakra nemenda. Kennarar taka líka 

fram að námskeið sem haldið var í skólanum að hausti hafi verið hjálplegt þóttu sumir kennarar hafi líka kallað 

eftir að komast á fleiri námskeið um kennslu nemenda með ADHD. Kennarar töldu að þeir samráðsfundir sem 

haldnir voru hafi verið mjög hjálplegir og að það hafi verið góður stuðningur frá stjórnendum skólans í 

málefnum ákveðinna nemenda. 

NIÐURLAG 

 Vorið 2011 var staðan sú í Garðaskóla að stjórnendur gátu ekki lofað foreldrum og nemendum framhaldi á 

verkefninu. Við skilgreiningu á nýtingu tímamagns úr sérkennslukvóta skólans hefur þjónusta við nemendur 

með þroskahömlun orðið að vera í forgangi og þá var ekki nægilegt svigrúm eftir til að halda úti námsversbekk. 

Þeir nemendur sem voru í 9. bekk og foreldrar þeirra höfðu ítrekað kallað eftir skýrum svörum varðandi 10. 

bekkinn næsta vetur og voru greinilega vonsviknir með þessa niðurstöðu. Námsráðgjafar skólans heyrðu í 

viðtölum við nemendur að sumir þeirra voru verulega kvíðnir fyrir næsta vetri. Það eru stjórnendum skólans líka 

vonbrigði að geta ekki haldið verkefninu áfram því það hefur verið ómetanlegt að finna hvernig hægt var að fá 

þennan ákveðna hóp nemenda til jákvæðs samstarfs í skólanum. 

Stjórnunarteymi verkefnisins ákvað að hausti 2010 að nýta það fjármagn sem við höfðum til verkefnisins í 

kennslu og vinnu innan skólans. Það er ljóst að starfsmenn kalla eftir meiri endurmenntun sér til handa og 

ráðgjöf til að leiðbeina nemendunum sjálfum um úrræði sem þeir geta nýtt sér til að auka vellíðan sína og 

félagsfærni og bæta námstækni. Það er ánægjulegt að Garðabær hefur fengið styrk til að sinna þessum þáttum 

t.d. með því að halda félagsfærni- og sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn með ADHD. 

Síðastliðinn vetur hafa þeir aðilar sem vinna að greiningum og þjónustu fyrir nemendur með ADHD ítrekað bent 

á nauðsyn þess að veita þessum nemendum góð úrræði í skólunum þannig að þeir nái að nýta hæfileika sína og 

uppskera framgang í námi. Í Fréttablaðinu þriðjudaginn 8. mars 2011 birtist lítil frétt þar sem fimm geðlæknar á 

BUGL lýsa yfir áhyggjum sínum af málefnum barna og unglinga með ADHD. Læknunum sýnist skólar hafa dregið 

úr þjónustu við þessi börn undanfarin ár og haft er eftir Guðrúnu B. Guðmundsdóttur, geðlækni: „Börnin passa 

ekkert inn í hið hefðbundna form skolakerfanna. Það væri óskandi að það væru fleiri úrræði og meiri 

möguleikar á því að setja börnin í minni hópa.“ Ýr Sigurðardóttir barnalæknir á Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins (GRR) benti í erindi vorið 2011 á að börn og unglingar með ADHD væru líklegir til að komast ekki að í 

greiningarkerfinu á Íslandi og fá þar með ekki ráðgjöf og leiðbeiningar eins og þörf er á. Þetta bitnar á 

viðkomandi einstaklingum og veldur foreldrum og starfsfólki skóla áhyggjum vegna úrræðaleysis sem skapast í 
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kjölfarið.
3
 Það er ljóst að þörf er á átaki á öllum vígstöðvum og Ýr bendir réttilega á að það er ekkert að gera 

annað en að bretta upp ermarnar og gera betur á morgun heldur en í gær.  

Hér í Garðaskóla erum við óþreyjufull yfir því að þurfa að bíða eftir greiningum fyrir nemendur til að fá 

peningana sem nauðsynlegir eru til að skapa góð úrræði. Hjá okkur er frábært starfsfólk sem kann til verka og 

þekkir einkenni nemenda með ADHD þótt þeir séu ekki komnir með endanlega greiningu. Við höfum byggt upp 

reynslu og getum skipulagt margs konar úrræði sem nýtast þessum nemendum vel hér í skólanum en þetta 

byggir á kennslutímamagni sem skólinn hefur ekki yfir að ráða um þessar mundir.  

 

Garðaskóli, 30. júní 2011 

 

______________________________________________________ 

Brynhildur Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri Garðaskóla 

 

 

 

  

                                                                 
3 Ýr Sigurðardóttir. (2011). Næstum því normal. Erindi á vorráðstefnu GRR. 
http://www.greining.is/media/glaerur-fra-vorradstefnu-2011/Yr-Sigurdard-%5BCompatibility-
Mode%5D.pdf. Sótt á vefinn 01.07.2011. 

http://www.greining.is/media/glaerur-fra-vorradstefnu-2011/Yr-Sigurdard-%5BCompatibility-Mode%5D.pdf
http://www.greining.is/media/glaerur-fra-vorradstefnu-2011/Yr-Sigurdard-%5BCompatibility-Mode%5D.pdf
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VIÐHENGI 1. 
 

MATSBLAÐ STARFSMANNA 
 

Spurningalistar voru lagðir fyrir starfsmenn og þeir beðnir um að svara skriflega. 

 

Í vetur hafa 2 bekkir í Garðaskóla (9.KS og 10.GS) verið hluti af tilraunaverkefni um að koma betur til móts við 

þarfir nemenda með ADHD greiningar og margþættan vanda með því að kenna þeim að miklu leyti í litlum 

bekk.  

Markmið verkefnisins er að koma til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda með ADHD með því að: 

 hámarka skólasókn nemenda og lágmarka áhættuhegðun.  

 tryggja samfellu í námi nemenda. 

 búa nemendum öruggt athvarf í skólanum. 

 auka við og flétta þjónustu sérfræðiaðila s.s. unglingaráðgjafa, iðjuþjálfa, sálfræðinga og félagsráðgjafa 

inn í stundaskrá nemenda. 

 

Nafn: ________________________________________________________________ 

 

1. Hvað hefur gengið vel í litla hópnum í vetur? 

2. Hvað hefði mátt ganga betur í litla hópnum í vetur? 

3. Hverjir eru að þínu mati kostir litla hópsins fyrir nemendur? (til dæmis varðandi nám, líðan og 

mætingar) 

4. Hverjir eru að þínu mati gallar litla hópsins fyrir nemendur? (til dæmis varðandi nám, líðan og 

mætingar) 

5. Hvernig hefur þér gengið að vinna með hóp af þessu tagi? 

6. Myndir þú vilja taka þátt í svona kennslu/vinnu aftur? Af hverju? Af hverju ekki? 

7. Hefur þú fengið fræðslu og stuðning eins og þú þurftir í þessu verkefni í vetur? Ef ekki, hvað vantaði? 

8. Annað? 
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VIÐHENGI 2. 
 

SPURNINGAR FYRIR FORRÁÐAMENN NEMENDA Í NÁMSVERSBEKKJUNUM 

Símaviðtöl – Deildarstjórar árganga hringdu í foreldra allra nemenda í námsversbekkjunum og skrifuðu niður svör 

foreldra. Ef tveir foreldrar voru á heimilinu var aðeins talað við annað foreldrið, móður í öllum tilfellum, vegna þess að 

foreldrunum sjálfum fannst ekki ástæða til að báðir aðilar svöruðu spurningunum. 

Markmið: 

 hámarka skólasókn nemenda og lágmarka áhættuhegðun.  

 tryggja samfellu í námi nemenda. 

 búa nemendum öruggt athvarf í skólanum. 

 auka við og flétta þjónustu sérfræðiaðila s.s. unglingaráðgjafa, iðjuþjálfa, sálfræðinga og félagsráðgjafa inn í 

stundaskrá nemenda. 

 

Eins og við ákváðum í sameiningu þá fékk barnið þitt vist í litlum bekk í vetur þar sem sérstaklega var komið til móts við 

náms- og félagslegar þarfir hóps nemenda. 

Vegna þróunarstyrks sem við fengum þurfum við að afla upplýsinga hjá forráðamönnum. 

1. Hvernig finnst þér hafa gengið hjá barninu þínu í litla hópnum í vetur? 

2. Hefurðu séð breytingar á skólasókn barnsins í vetur?  

3. Hegðun og líðan í vetur? 

4. Hefur viðhorf til skólans breyst? 

5. Finnst þér að e-ð hefði betur mátt fara? 

 

VIÐHENGI 3. 
 

SPURNINGAR FYRIR NEMENDUR Í NÁMSVERSBEKKJUNUM 

Spurningalistar voru lagðir fyrir nemendur og þeir beðnir um að svara skriflega. Í kjölfarið fóru þeir í viðtöl til náms- og 

starfsráðgjafa og útskýrðu þar betur svörin sín. 

 

Spurningalisti fyrir nemendur sem hafa verið í fámennum/litlum bekkjarhópi nemenda í 9.og 10.bekk skólaárið 2010-2011. 

Spurningarnar eru liður í því að meta árangur og upplifun nemenda af því að tilheyra hópnum í vetur. 

 

1. Hvernig hefur þér gengið í litla hópnum í vetur?  

2. Eru mætingar þínar í skólann betri eða verri en þær voru áður? 

3. Hefur þér fundist auðveldara í vetur að mæta í skólann á morgnana heldur en það var þegar þú varst í stórum 

bekk/hópakerfi? 

4. Hvernig hefur þér liðið í vetur? Útskýrið. 

5. Hefur það haft áhrif á gengi þitt í náminu að vera í litla hópnum í vetur? Útskýrið. 

6. Hefur hegðun þín í skólanum breyst? Ef svarið er já þá útskýrið. 

7. Hvað hefði getað verið betra í litla hópnum í vetur? 

8. Hvað hefur gengið vel? 

9. Myndirðu mæla með litlum hópi fyrir aðra ? Útskýrið. 

10. Ertu sáttur við félagslega stöðu þína eftir veturinn (samskipti, vini, félagslíf)? 
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VIÐAUKI 2: LOKASKÝRSLA – AÐ KENNA GAGNRÝNA HUGSUN MEÐ 

HEIMSPEKILEGRI SAMRÆÐU 

INNGANGUR 

Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir þróunarverkefninu ”Að kenna gagnrýna hugsun með heimspekilegri 

samræðu” sem unnið var í Garðaskóla veturinn 2010-2011 með styrk frá Vonarsjóði Kennarasambands Íslands.  

Í skýrslunni er gerð grein fyrir meginmarkmiðum verkefnisins og hvernig tókst að ná þeim. Verkefnið leiddi 

hópinn inn á nýjar og ófyrirséðar brautir og skýrslan gerir líka grein fyrir þeim lærdómi og hvert framhald 

verkefnisins verður. 

Brynhildur Sigurðardóttir tók skýrsluna saman fyrir hönd hópsins í júní 2011. 

ÞÁTTTAKENDUR  

Sjö kennarar í Garðaskóla unnu þróunarverkefni um að innleiða heimspekilega samræðu í kennsluna hjá sér 

skólaárið 2010-2011. Kennararnir voru: 

 Anna Eyvör Ragnarsdóttir, kennir ensku og spænsku 

 Brynhildur Sigurðardóttir, kennir heimspeki og lífsleikni 

 Guðrún Björk Einarsdóttir, kennir textílmennt 

 Halla Thorlacius, kennir ensku 

 Ingibjörg Anna Arnarsdóttir, umsjón og deildarstjórn, forfallakennari  

 Ingimar Ólafsson Waage, kennir myndmennt, heimspeki og margmiðlun 

 Reynir Engilbertsson, kennir samfélagsfræði 

 

Ingimar og Brynhildur stjórnuðu verkefninu og leiðbeindu hinum kennurunum. 

MARKMIÐ 

Í upphafi verkefnisins setti hópurinn sér 4 megin markmið: 

1. að kennarar auki skilning sinn á gagnrýninni hugsun og hvernig hægt sé að þjálfa hana hjá nemendum 

á unglingastigi 

2. að kennarar nýti heimspekilega samræðu til að skoða og gagnrýna eigin kennslu og leita leiða til að 

bæta hana 

3. að kennarar þjálfist í að leiða heimspekilega samræðu í nemendahópum 

4. að kennarar verði undirbúnir til að þjálfa fleiri kennara í heimspekilegri samræðu og leiðbeina þeim við 

innleiðingu aðferðarinnar í kennslu 

GAGNRÝNIN HUGSUN OG HEIMSPEKILEG SAMRÆÐA 

Síðustu misserin hefur mikið verið kallað eftir því í íslensku samfélagi að leitað sé leiða til að efla gagnrýna 

hugsun samfélagsþegnanna. Í íslenskum námskrám allra skólastiga hefur síðustu áratugina verið lögð áhersla að 

íslensk ungmenni eigi að læra að beita gagnrýninni hugsun. Raunin er hins vegar sú að þegar námsefni og 

kennsluaðferðir eru skoðaðar er alls ekki ljóst hvað átt er við með gagnrýninni hugsun og þaðan af síður hvernig 

eigi að kenna hana. Í þessu þróunarverkefni er leitað til heimspekinnar eftir skilgreiningu á gagnrýninni hugsun 

og aðferð til að kenna hana.  
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Gagnrýnin hugsun er hugsun sem beitir ákveðnum vinnubrögðum en hún ekki bara aðferð heldur líka viðhorf. 

Tilgangur gagnrýninnar hugsunar er ávallt að læra meira eða með öðrum orðum að nálgast sannleikann. Þetta 

er hugsun sem er knúin áfram af forvitni og reynir að virkja bestu svörin sem eru til staðar hverju sinni og setja 

þau í rétt samhengi. Matthew Lipman
4

, bandarískur heimspekingur sem vann brautryðjendastarf í 

heimspekikennslu fyrir börn á seinni hluta 20. aldar, leggur áherslu á að gagnrýnin hugsun er hornsteinn góðrar 

dómgreindar með því að vera hugsun sem: 

1. byggir á rökum 

2. tekur tillit til samhengis 

3. leiðréttir sjálfa sig 

Lipman benti á að best væri að þjálfa slíka hugsun í heimspekilegri samræðu þar sem þátttakendur fá  svigrúm 

til setja fram eigin spurningar og bera hugmyndir sínar og þekkingu saman við hugmyndir annarra í 

samræðuhópnum. Samræðan einkennist af því að krafa er gerð um að þátttakendur sýni hver öðrum virðingu 

og hlusti vel á hver aðra, þeir eiga að spyrja og segja skoðanir sínar til þess að kafa dýpra í viðfangsefnið. 

Viðfangsefni samræðunnar þarf að vera heimspekilegt, það er að segja það þarf að vera opið og umdeilanleg 

því annars er betra að leita svara hjá fræðimönnunum sem vita réttu svörin. 

Það er mat þeirra sem að þessu þróunarverkefni standa að það þurfi að auka hlut heimspekilegrar 

samræðunnar í kennslu í Garðaskóla og íslenskum skólum almennt. Kennarar hafa almennt ekki mikla reynslu af 

heimspeki og þeir hafa ekki fengið mikla þjálfun í að stjórna samræðu. Þrátt fyrir að fjallað sé um mikilvægi 

samræðu í kennaranámi og af fræðimönnum þá hafa kennarar oft lítinn skilning á því að samræða er 

námsumhverfi sem gefur nemendum tækifæri til að gera skólanámið að sínu með því að tengja eigin hugmyndir 

við þau nýju fræði sem skólinn kennir. Auk reynsluleysis kennara eru fleiri hindranir sem skýra af hverju 

heimspekileg samræða er ekki mikið notuð kennsluaðferð. Nemendahópar eru stórir, samræðan er tímafrek og 

þau markmið sem skólinn á að vinna að eru mörg óheimspekileg og því betra að nálgast þau með öðrum 

kennsluaðferðum. En á sama tíma á skólinn að vera samfélag sem hlúir að manneskjum og kemur börnum og 

unglingum til þroska. Til þess að geta tekist á við það verkefni er nauðsynlegt að í skólum sé svigrúm til að 

hlusta á nemendur og þjálfa þá í að koma eigin hugmyndum á framfæri og þróa þær áfram í átt til dýpri 

skilnings. Í heimspekilegri samræðu er markmiðið að einstaklingurinn kynnist sjálfum sér betur, læri að þekkja 

hvernig aðrir hugsa líkt og ólíkt, þjálfi gagnrýna, skapandi hugsun og taki þátt í uppbyggilegum og öguðum 

samskiptum. 

FRAMKVÆMD 

Í september 2010 sóttu þátttakendur í þróunarverkefninu þriggja daga námskeið hjá frönskum 

heimspekikennara, Dr. Oscar Brenifier þar sem fjallað var um heimspekilega samræðu og ýmis verkefni unnin til 

að kynnast kennsluaðferðinni. Á námskeiðinu fengu þeir kennarar sem höfðu áhuga líka að æfa sig í 

samræðustjórnun.  

Þróunarópurinn hefur fundað mánaðarlega. Ingimar og Brynhildur skipulögðu fundina og lögðu lesefni fyrir 

hópinn. Tilgangur fundanna var að kennararnir beittu heimspekilegri samræðu til að rýna í eigin kennslu og 

skólastarf almennt. Áhersla var lögð á að hver kennari hugsaði um hvaða svigrúm hann hefði í faginu sínu til að 

innleiða heimspekilega samræðu og nýta hana sem kennsluaðferð. Kennarar sögðu frá verkefnum sem þeir 

prófuðu í eigin kennslu og fengu endurgjöf frá hópnum. Á fundunum voru teknar sameiginlegar ákvarðanir um 

framvindu verkefnisins. 

Allir þátttakendur í hópnum lásu eftirfarandi texta og þeir voru ræddir á fundum: 

                                                                 
4 Sjá til dæmis grein um Matthew Lipman á Wikipediu: http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Lipman  

http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Lipman
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 Brenifier, O. (2004). Bare Spör. Norsk þýðing unnin af Karin Elisabeth Ellefsen. Oslo: J.W. Cappelens 

Forlag. 

 Golding, C. (2002). Connecting Concepts. Melbourne: ACER press. 

 Róbert Jack. (2006). Hversdagsheimspeki. Reykjavík: Háskólaútgáfan og Heimspekistofnun. 

 Róbert Jack. (2011). Barnaheimspeki er rannsókn á möguleikum. Róbert Jack ræðir við Hrein Pálsson 

og Brynhildi Sigurðardóttur. Hugur, 22, bls. 8-28. 

 

Brynhildur hélt tvö örnámskeið þar sem þátttakendur voru leiddir í gegnum tvenns konar samræðuverkefni. 

Annað verkefnið var hugtakagreining í anda Clinton Golding (sjá lesefnislista hér að ofan) og hitt verkefnið var 

inngangsverkefni þar sem þátttakendur skilgreindu viðmið eða reglur fyrir samræðufélagið sitt. Á báðum 

þessum örnámskeiðum voru þátttakendur fleiri en bara þeir kennarar sem unnu saman að þessu 

þróunarverkefni. 

Allir þátttakendur lögðu fyrir samræðuverkefni í kennslunni sinni á haustönn og vorönn. Þessi verkefni voru af 

ýmsu tagi og fór það eftir fögum og kennurum. Dæmi um þessi verkefni eru: 

 Lífsleikni í 8. bekk: Brynhildur, Ingimar og Ingibjörg Anna (í forföllum) stjórnuðu umræðu um 

hamingjuna í öllum 8. bekkjum skólans. Kennari byrjaði á því að spyrja allan hópinn ”Hvað er æðsta 

takmarkið í lífinu? Að hverju stefnum við öll?” Í flestum hópum kom fljótlega svarið ”hamingja” frá 

nokkrum nemendum, í einum hópi var ríkjandi svar ”að lifa lífinu til fulls.” Þá bað kennari nemendur 

næst um að skrifa litla sögu úr eigin lífi, dæmi um atvik eða tíma þar sem þau voru hamingjusöm eða 

fannst þau vera að lifa lífinu til fulls. Þegar allir nemendur voru búnir að skrifa sögu lásu þeir nemendur 

sem vildu söguna sína og síðustu mínútur tímans voru notaðar í að ræða hvað væri sameiginlegt í 

sögunum – hvað einkenndi hamingjuna samkvæmt þessum sögum nemenda. 

 Samfélagsfræði í 9. bekk: Reynir stjórnaði samræðu um hugmyndir nemenda um Afríku. Hann opnaði 

verkefnið með hugflæði nemenda: ”Hvað dettur ykkur í hug þegar þið heyrið um heimsálfuna Afríku?” 

Nemendur sögðu frá hugmyndum sínum sem voru mjög gildishlaðnar og neikvæðar. Reynir spurði þá 

”Hvers vegna eru hugmyndirnar svona neikvæðar?” og leiddi áfram samræðu þar sem nemendur 

lögðu fram ýmsar tilgátur og veltu þeim sín í milli. Reynir notaði sjálfur ákveðnar spurningar til að 

beina samræðunni að þeim siðferðilegu álitamálum sem upp komu í samræðunni, t.d. ”er eitthvað að 

stjórnarfarinu í löndum Afríku?” og ”eru munur á þjóðum eftir kynþáttunum sem í þeim búa?” 

 Enska í 10. bekk: Halla lagði fyrir verkefni um vináttuna. Hún byrjaði á að láta nemendur svara skriflega 

spurningunni ”What is a true friend?” með einni stuttri málsgrein. Nemendur lásu upp svörin sín og að 

því loknu bjuggu þeir til spurningar til að kryfja betur svörin sem höfðu komið fram. 

 Fatahönnun 10. bekk: Guðrún stjórnaði samræðu nemenda um hugtakið tíska. Hún lagði áherslu á að 

fá sem flesta nemendur til að hafa skoðun og koma henni á framfæri. Nemendur skrifuðu niður 

skilgreiningar sínar, lásu þær upp og skiptust á skoðunum um hvað væri líkt og ólíkt í skilgreiningunum. 

LÆRDÓMUR AF ÞRÓUNARVERKEFNINU 

Í lok skólaársins settist hópurinn saman til að meta hvað hefði áunnist með verkefninu. Allir þátttakendur 

svöruðu eftirfarandi spurningum skriflega og síðan voru þær ræddar í hópnum: 

 Af hverju vildir þú taka þátt í þróunarverkefninu? 

 Hvað finnst þér hafa verið gott eða heppnast vel í þessu þróunarverkefni? 

 Hvað finnst þér að hefði mátt heppnast betur í þessu þróunarverkefni? 

 Hefur þátttaka þín í verkefninu haft áhrif á kennsluhætti hjá þér? Útskýrið. 

 Var leiðsögn frá Brynhildi og Ingimar nægilegar og/eða gagnlegar? Útskýrið. 

 Hefur þú áhuga á að halda áfram þróunarvinnu á þessu sviði? Til dæmis á  námskeiðum og í 

umræðuhópum sem verða í boði fyrir kennara í Garðabæ næsta vetur?  

 Hefur þú náð markmiðunum sem lagt var upp með? 
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Í grófum dráttum má segja að kennararnir hafi náð öðru markmiði þróunarverkefnisins, fetað sig í átt að því 

fyrsta og því þriðja en að ekki hafi verið svigrúm til að vinna að fjórða markmiðinu. Þetta síðasta markmið, að 

kennarar yrðu færir um að þjálfa aðra byrjendur í aðferðinni, var óraunhæft því kennararnir þurfa mun meiri og 

markvissari þjálfun en í boði var til að verða öruggir í að beita samræðuaðferðinni. Það má kannski segja 

almennt um þetta þróunarverkefni að Ingimar og Brynhildur hefðu getað beitt sér markvissar til að leiðbeina 

hinum kennurunum að taka fyrstu skrefin í heimspekilegri samræðu. Sem verkefnisstjórar lögðu þau upp með 

að framvinda verkefnisins væri á sameiginlega ábyrgð hópsins. Þetta var jákvætt að því leiti að umræða 

þátttakenda fór fram á jafningjagrundvelli og ríkjandi viðhorf í hópnum var að allir hefðu mikilvæga þekkingu 

fram að færa. En sú sérþekking sem Ingimar og Brynhildur hafa á heimspekilegu samræðuaðferðinni skilaði sér 

ef til vill ekki nógu markvisst í gegn. 

Kennararnir í hópnum telja að þátttaka í þróunarverkefninu hafi haft áhrif á hugsun þeirra um kennsluna og 

jafnvel kennsluhætti. Þeim hefur ekki öllum tekist að finna samræðunni stað í efnismikilli skólanámskránni  og 

þéttpökkuðum kennsluáætlunum en verkefnið hefur þó skilað ákveðinni hugarfarsbreytingi. Einn kennarinn 

útskýrir að hann hafi í vetur ” notað samræður meira í kennslustundum og einnig æft mig í að fá nemendur til 

að færa rök fyrir svörum sínum.” Kennararnir telja sig vera meðvitaðri um hvers konar spurningar þeir nota til 

að virkja nemendur í umræður: ”ég finn að ég spyr nemendur annarskonar spurninga til að fá fram 

uppbyggilegri samræður og fá þau til að velta málum fyrir sér.” Það má greina blæbrigðamun á kennsluháttum 

þátttakenda. Raddir nemenda heyrast betur og eru nýttar í verkefnum og umræðum, kennarar eru meðvitaðri 

um að það þurfi að stjórna og stýra umræðum til að þær þjóni kennslufræðilegum tilgangi. Þeir hafa aukið 

meðvitund sína um þá möguleika sem felast í samræðunni og eru farnir að átta sig á því hvers konar verkefni 

það er fyrir kennara að stjórna samræðu í stórum hópi nemenda. 

Það er greinilega meiri áskorun fyrir enskukennarana að tvinna samræðu inn í kennsluna hjá sér heldur en hina 

kennarana sem tóku þátt og kenna listgreinar, samfélagsfræði og lífsleikni. Enskukennararnir benda á að vinna 

með málfræði og orðaforða henti illa til samræðu en sé mjög tímafrek. Einnig finnst þeim nemendur mjög ragir 

við að tjá sig á ensku og það er erfið hindrun að yfirstíga þegar nemendur hafa enga samræðuþjálfun í 

grunninn.  

Allir í þróunarhópnum voru sammála um að mesti lærdómurinn af verkefninu var hversu gagnlegir 

mánaðarlegu fundirnir voru. Þótt þessir fundir hafi ekki farið eins mikið í að þjálfa ákveðnar kennsluaðferðir og 

upphaflega var gert ráð fyrir þá voru þeir mjög mikilvægur samstarfsmáti. Hópurinn beitti óformlegri útgáfu af 

heimspekilegri samræðu á þessum fundum og þar með fengu kennararnir ákveðna fyrirmynd að þeirri 

samræðu sem vonast er til að hægt verði að auka í Garðaskóla. Kennarahópurinn nýtti fundina til að ræða 

opinskátt um kennsluhættina sína, segja frá aðferðum og viðhorfum, spyrja hina og gagnrýna það sem sagt var. 

Öllum fannst þeir vera að læra eitthvað nýtt um sjálfa sig og skólann í gegnum samræðuna. Umræðan var opin 

og heiðarleg, kennararnir lögðu mat á sína eigin kennslu og með því að heyra hina gera það sama var eins og við 

hættum að vera ein með tiltekin vandamál sem við þurftum að glíma við. Sumir í hópnum höfðu orð á því að 

þetta væri annars konar umræða en á hefðbundnum kennarafundum því að við vorum að fást við okkar 

spurningar, ekki viðfangsefni sem stjórnendur eða aðrir starfsmenn hefðu ákveðið að taka ætti fyrir. Það er 

grundvallaratriði í heimspekilegri samræðu að spurningarnar komi frá þátttakendum og því er sérstaklega 

áhugavert að fá þessa niðurstöðu í kennarahópnum. Ef til vill er þetta atriði sem stjórnendur skóla ættu að taka 

meira tillit til þegar þeir eru að skipuleggja faglegt samstarf og gæðamál í skólum sínum. 

Í KJÖLFAR ÞRÓUNARVERKEFNISINS 

Næsta vetur fer af stað stærra þróunarverkefni í leik- og grunnskólum Garðabæjar þar sem markmiðið er að 

þjálfa kennara til að kenna heimspekilega samræðu í öllum árgöngum skólanna í sveitarfélaginu. Nokkrir af 

kennurunum sem unnu verkefnið í Garðaskóla í vetur ætla að láta þar við sitja en hinir halda áfram að þróa 

leiðir til að auka hlut samræðunnar í kennslunni hjá sér. Brynhildur og Ingimar eru í verkefnisstjórn 

framhaldsverkefnisins og þeim nýtist mjög vel reynslan af þessu verkefni í Garðaskóla. Þau munu til dæmis 
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leggja áherslu á að skilgreina betur markmið og grunnhugtök fyrir þeim kennurum sem taka þátt og gefa skýrari 

fyrirmæli um þau verkefni sem þeir eiga að þjálfa sig í. Kennararnir í Garðaskóla hafa kunnað mjög vel að meta 

að fá að koma í heimsókn í heimspekitíma til Brynhildar og Ingimars og því verður lögð áhersla á að hafa slíkar 

heimsóknir eða sýnikennslu á dagskrá í framhaldinu. 

Reynslan í Garðaskóla í vetur sýnir að það er erfitt að koma fyrir tímafrekum nýjungum í skólastarfinu. 

Skólanámskrá er vel skilgreind og kennsluáætlanir þétt pakkaðar. Það er nauðsynlegt að hafa þetta í huga þegar 

áhugi er fyrir því að innleiða nýjung eins og heimspekilega samræðan er í þessu samhengi. Það þarf vel 

skilgreindan tíma til að þjálfa samræðuna með nemendum og þegar slíkur tími er kominn inn í árlegt skólastarf 

má fara að ætlast til þess að samræðufærni nemenda smitist út til allra námsgreina og að auðveldara verði að 

virkja nemendur í samræðu, til dæmis í tungumálakennslu. 

Að mati þróunarhópsins í Garðaskóla er þetta verkefni mikilvægt. Það er áríðandi að kennarar hugi að því 

hvernig þeir geta bætt kennsluna hjá sér og nám nemenda með aukinni samræðu um viðfangsefnin. Það er líka 

mikilvægt að kennarar velti því fyrir sér hvernig þeir nýta kennslutímann og raða kennsluaðferðum á dagskrá 

því hjá okkur hefur vaknað spurningin um hvort það séum við sem stjórnum kennsluáætlununum eða öfugt. 

Stjórna kennsluáætlanirnar kennaranum? Við erum sannfærð um að heimspekileg samræða er góð aðferð til að 

glíma við mikilvægar spurningar um starfið okkar og að sama aðferð nýtist nemendum í glímu þeirra við 

margvíslegar spurningar sem námskrá grunnskólans leggur fyrir. 

 

 

Fyrir hönd þátttakenda í þróunarverkefninu ”Að kenna gagnrýna hugsun með heimspekilegri samræðu” 

 

________________________________________________________________________________ 

Brynhildur Sigurðardóttir, 14. júní 2011 
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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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Undirgöngin teljast til skólalóða Garðaskóla og Flataskóla.



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.
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Fréttabréf 
Garðaskóla 

1. tbl. 34. árg. ágúst 2010 

Fréttabréf þetta er hugsað sem eins konar leiðarvísir um skólastarf 
Garðaskóla á komandi vetri. Upplýsingar ritsins eru langt í frá tæmandi 
en sem endranær verður keppst við að veita sem flestar upplýsingar á 
heimasíðu skólans gardaskoli.is. 
 
Framundan er augljóslega kraftmikill vetur og á blaðsíðu 2 er greint frá 
virkilega ánægjulegum stuðningi sem skólinn hefur fengið úr ýmsum 
áttum. Eftirtektarverður góður námsárangur nemenda í Garðaskóla á 
undanförnum hefur víða vakið athygli og starfsmenn skólans eru 
staðráðnir í að halda uppi því gæðastarfi sem einkennir góðan skóla. 
Slíkt verður þó ekki gert án mikils samstarfs og trausts á milli heimila og 
skóla. Undan því getum við í Garðaskóla ekki kvartað því foreldrar 
nemenda í Garðaskóla hafa verið einkar samvinnuliprir og hafa einatt 
veitt okkur stuðning með hvatningu, hrósi, málefnalegri gagnrýni og 
síðan þörfum ábendingum um betrumbætur. Þá hafa nemendur skólans 
sýnt að þeim er annt um skólann sinn og félagsmiðstöðina sína og þeir 
hafa langflestir átt auðvelt með að aðlaga sig að stefnu skólans í 
samskipta- og hegðunarmálum (agareglum) sem við kennum við 
„Uppbyggingu“ eða öðru nafni „Uppeldi til ábyrgðar.“ 
 
Við í Garðaskóla 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. Allir þeir sem að Garðaskóla koma 
eru hjartanlega boðnir velkomnir til starfa haustið 2010! 

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 vera styttra og í formi reglulegra pistla skólastjóra 
þar sem starfið er reifað og skilgreint. Þeir foreldrar sem ekki sætta sig 
við rafræna útgáfu (hafa ekki aðgang að tölvu t.d.) geta skráð sig sem 
áskrifendur að prentuðum útgáfum fréttapistlanna á skrifstofu skólans. 

Breytt form Fréttabréfs  
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Það er ánægjulegt að geta sagt frá því að nú á aðhaldstímum hefur Garðaskóla 
borist mikilvægur stuðningur úr ýmsum áttum. Styrkir og framlög til skólans 
eru mikil búbót sem munu auðga skólastarfið og gera okkur kleift að halda 
áfram því þróttmikla starfi sem einkennir starfsemi Garðaskóla. 
 
Bæjarsjóður hefur veitt skólanum tæplega milljón krónur til að geta haldið úti 
„Gagn og gaman-dögum í lok október en vegna sparnaðar féllu þeir niður í 
fyrra. Bærinn styrkti síðan skólann til að halda hátíðlega „listadaga„ á vorönn 
sem varð nokkur sárabót fyrir missi „Gagns og gaman-daganna.“ 
 
Forvarnarnefnd Garðabæjar styrkir skólann myndarlega við forvarnar-
verkefnin „Marita“ (vímuefnafræðsla) og „Blátt áfram“ (fræðsla um kynferðis-
legt ofbeldi). 
 

Skólinn fékk síðan hæsta styrk sem honum hefur nokkru sinni hlotist, kr. 2.420.000 .- til að 
starfrækja í vetur deild/þjónustu fyrir svonefnda ADHD nemendur (nemendur með ofvirkni 
og athyglisbrest). Það var félags- og tryggingarmálaráðuneytið sem veitti styrkinn sem 
hugsanlega verður veittur á ný næsta skólaár ef verkefnið nær að blómstra. 
   
Félagskonur í Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og Garðabæjar voru svo rausnalegar að 
veita foreldrafélagi skólans styrk til kaupa á náttúrufræðiforritinu „Sunflower“. Kvenfélag 
Garðabæjar bætti síðan um betur svo að endar næðu saman. Forritið kostar hátt í kr. 
300.000.- en það mun nýtast öllum nemendum skólans. 
 
Þá hlaut skólinn brautargengi Vonarsjóðs Kennarasambands Íslands með styrk að upphæð 
kr. 500.000.- til að halda úti verkefni um heimspeki og samræðulist sem sjö kennarar 
skólans munu standa að. Í tengslum við verkefnið mun skólinn hafa forgöngu um námskeið 
í heimspeki sem franski heimspekingurinn Dr.Oscar Brenifier mun stjórna í lok september. 
 
Viðskiptaráð Íslands veitti skólanum á sl. vetri góðan fjárstuðning við að halda úti 
sérþjónustu við fjóra nemendur í alþjóðadeild skólans. 
 
Að lokum má einnig geta þess að skólinn fékk enn á ný styrk til 2ja ára til að halda úti 
alþjóðlegu samvinnuverkefni kennt við Comenius, en skólinn er í samstarfi við sex skóla í 
útlöndum. 
 
Nánar verður sagt frá þessum verkefnum eftir því sem fram vindur en öllum þeim sem að 
umsóknum og styrkveitingum hafa staðið eru færðar hinar kærustu kveðjur. Það er ljóst að 
skólinn nýtur bæði trausts og velvildar víða að! Það er gott veganesti fyrir farsælt og 
árangursríkt skólastarf sem framundan er. 
 

Ragnar Gíslason, skólastjóri 

Frá skólastjóra: 
Mikill stuðningur við Garðaskóla úr ýmsum áttum 
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Foreldraviðtöl: 
Fimmtudaginn 2. september frá kl. 8.20 til 9.00  

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.           
Á undanförnum árum hefur skólinn gefið nemendum sérprentaða handbók en nú hefur 
því verið hætt. Framvegis mun skólinn birta heimanám og verkefnabók nemenda í 
Mentorforritinu, en við í Garðaskóla mælum þó eindregið með að nemendur komi sér 
einnig upp eigin handbók t.d. með því að kaupa sér svonefnda „Skólakompu“ sem fæst í 
ritfangaverslunum. 
 
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 fimmtudaginn 2. september frá kl. 
8.20 til 9.00 þar sem foreldrar hitta fyrir umsjónarkennara barns síns ásamt öðrum 
foreldrum í viðkomandi umsjónarbekk. Formlegur dagur fyrir viðtöl umsjónarkennara, 
foreldra og nemenda verður 19. október og seinni formlegi foreldradagurinn (foreldra- og 
nemendaviðtöl) verður síðan í byrjun næsta árs miðvikudaginn 12. janúar 2011 sem er 
fljótlega eftir afhendingu einkunna vegna haustannar. 
 
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. 

Öllum nemendum skólans er gefinn kostur á að nýta Skólakortið til kaupa á matvöru í 

matsölu skólans, en það er í raun innanhúss ,,debetkort.” Nemendur/foreldrar leggja 

tiltekna upphæð að eigin vali inn á reikning í gegnum heimabanka sinn á Netinu. Starfs-

menn skólans færa fjárhæðina umhendis inn á kortareikning nemandans. Nemandinn 

notar kortið sem greiðslumiðil í mötuneyti skólans og hann og foreldrar fá reglulega sent 

yfirlit um stöðu og hvaða vörur hafa verið keyptar með kortinu. 

  

Mikið öryggisatriði er að á hverju korti er ljósmynd af 

eiganda og sú mynd kemur einnig upp á skjá 

afgreiðslufólks. Ef kort týnist er umsvifalaust hægt að loka 

því. Nemendur fá kortið endurgjaldslaust, en þurfa að 

greiða 500 krónur ef þeir glata korti og fá nýtt kort. Nýjar 

myndir verða teknar af öllum nemendum skólans í 

upphafi skólaárs. 

 

Skólakortið er einnig hægt að nota við kaup á ljósritun á 

skólasafni. 

Skólakortið - hvað er það? 
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Í fyrravetur tók nýr rekstraraðili við matsölu nemenda í grunnskólum Garðabæjar. Fyrirtækið 
„Heitt og kalt ehf mötuneytis- og veisluþjónusta”(Sælkeraveislur). Aukin ánægja er nú með 
framboð í matsölu nemenda í Garðaskóla en markmið skólans og rekstraraðila er að 
mötuneytið bjóði ávallt upp á lystugan, hollan og eftirsóttan mat á eðlilegu verði. Nemendum 
gefst daglega kostur á að kaupa heitan mat en auk hans eru ýmsar aðrar vörur í boði og finna 
má lista um matvörur og verð á heimasíðu skólans gardaskoli.is einnig eru nánari upplýsingar 
að finna á heimasíðu fyrirtækisins www.heittogkalt.is. 

Matsalan  

Garðaskóla hefur borið gæfa til þess á undanförnum árum að fá samþykktar umsóknir skólans 
um að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi Evrópuþjóða undir samheitinu Comenius (á vegum 
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins). Samstarfið hefur bæði verið fólgið í gagnkvæmum 
heimsóknum starfsmanna og nemenda landa á milli en einnig hafa nemendur unnið ýmis 
verkefni í samvinnu við nemendur þátttökulandanna. 
 
Nú í haust kom út stórglæsileg afurð þessa samstarfs í formi matreiðslubókar þar sem er að 
finna tugi þjóðlegra mataruppskrifta landanna sjö sem taka þátt og birtast uppskriftirnar bæði 
á ensku og á frummálinu auk ljósmynda. Athyglisvert er að Kínverjar (frá Tianjin) eru með sem 
gestir í samstarfi Evrópuþjóðanna en þær eru frá Íslandi, Frakklandi, Spáni, Ítalíu, Finnlandi og 
Þýskalandi. Garðaskóli hefur síðan í raun verið í samstarfi við þýska skólann í Teningen á 
annan áratug og tugir íslenskra og þýskra starfsmanna og nemenda hist bæði hér heima og 
utan.  
 
Skólarnir sjö hafa nú allir hlotið grænt ljós um áframhaldandi samstarf næstu tvö árin og í 
haust verður nýtt samstarfsverkefni ákveðið og hafist verður handa í vetur. 

Alþjóðlegt starf - Comenius 

http://www.heittogkalt.is


bls.  5 Fréttabréf Garðaskóla 

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 
undanförnum árum en sjálfsagt að nemendur hafi allan varann á 
sérstaklega þegar um dýran skófatnað er að ræða. 

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. 
  
Skólaráð Garðaskóla hefur starfað síðan í desember 2008 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, skipan þess og allar fundargerðir ráðsins  má finna 
á heimasíðu skólans (gardaskoli.is). 
 

Skólaráð Garðaskóla  

Í vetur mun sem endranær 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 starfsmönnum skóla sem fara 
með þeim yfir reglur um frágang skófatnaðar í 
anddyrum skólans. 

Átak: Skór í hillum - ekki á gólfi 
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Félagsmiðstöðin Garðalundur 
-félagslíf  nemenda Garðaskóla- 

Stefnt er að því að vetrardagskrá félagsstarfsins í Garðalundi hefjist formlega mánudaginn 13. september.  
 
Opið verður með hefðbundnum hætti í kvöldstarf þrjú kvöld 
vikunnar mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. Í boði verður 
fjölbreytt afþreying, dagskrá nemenda, spil, leiktæki, námskeið, 
hópastarf og fleira sem rúmast innan opnunartímans. Mánudaga 
og miðvikudaga er opið frá 19 til 22 og á föstudögum 19 til 22.30. 
Dansleikir og stærri viðburðir verða einkum á föstudögum og í 
undantekningartilvikum fram undir miðnætti. Rúta er í boði fyrir 
þá sem þurfa að fara um langan veg eftir dansleiki en farið mun að 
öllum líkindum kosta eitthvað lítilræði því ekki er lengur hægt að 
bjóða það frítt. Félagsstarfið er ætlað nemendum 8. til 10. bekk. Í 
undantekningartilvikum er húsið lokað vegna hópferðalaga og eða 
dagskráin flyst úr húsi. 
 
Dansleikir verða á u.þ.b. sex vikna fresti og jafnan á föstudögum. 
Stefnt er að því að opnunardansleikur fyrir nemendur verði 
föstudaginn 24. september og standi frá kl. 20.30 til 23.45. 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, fésbókinni 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 Garðalundar.  
 
Forstöðumaður Garðalundar er Gunnar Richardson.  
Sími félagsmiðstöðvar er 590 2575.  
Netfang: gardalundur@gardalundur.is. 
Heimasíða: www. gardalundur.is og á fésbókinni  
http://www.facebook.com/pages/Felagsmidstod-
Gardalundar/313940840581 

mailto:gardalundur@gardalundur.is
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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 og 9. bekkur: Helga María Ólafsdóttir.    helga@gardaskoli.is 
10. bekkur:   Ingibjörg Anna Arnarsdóttir.  ingibjorg@gardaskoli.is 
Deildarstjóri námsvers: 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 
Garðabæjar, sími 525 8500. Sálfræðingur hefur aðstöðu til viðtala í Garðaskóla. 
 
Námsráðgjafar skólans eru: Ásta Gunnarsdóttir astag@gardaskoli.is og Auður Sigurðardóttir 
auður@gardaskoli.is. Þær eru til viðtals alla skóladaga. Nemendur og foreldrar geta pantað 
viðtal eftir þörfum í aðalsíma skólans 590 2500. 
 
Allar helstu upplýsingar um skólann á að vera hægt að nálgast  
á heimasíðu hans: www.gardaskoli.is 

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

Helstu viðfangsefni námsráðgjafa eru: 
Að veita ráðgjöf og upplýsingar vegna náms- og starfsvals að loknum grunnskóla. Nemendur fá 
aðstoð við að gera sér grein fyrir eigin áhugasviðum og meta hæfileika sína raunsætt miðað við 
nám og störf. 

 

Að veita persónulega ráðgjöf eða stuðning vegna vanda er snertir nám eða líðan nemenda og 
greiða aðgang að viðeigandi sérfræðiaðstoð 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. 

Allir nemendur skólans geta leitað til námsráðgjafa 

Í Garðaskóla starfar, samkvæmt 9. grein grunnskólalaga, foreldrafélag en skólastjóri hvers skóla er 
samkvæmt lagagreininni ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. 
Hlutverk foreldrafélags er að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og 
skóla. 
 

Markmið Foreldrafélags Garðaskóla 
Vera samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í skólanum  
Efla og tryggja gott samstarf foreldra og starfsfólks skólans  
Styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði  
Koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál  
Standa vörð um réttindi barna til mennta og aukins þroska  

 

Stjórn foreldrafélags Garðaskóla veturinn 2010 - 2011 var kosin á aðalfundi félagsins  
síðastliðið vor og hana skipa:  

Soffía Pálsdóttir, formaður  
Freyja Björk Gunnarsdóttir 
Friðrik Ingi Friðriksson, fulltrúi stjórnar í skólaráði 
Steinunn Bergmann  
Þórir Matthíasson  
Klara Hjálmtýsdóttir er fulltrúi foreldra utan stjórnar í skólaráði.  

 

Frá stjórn félagsins: 
Hægt er að hafa samband við stjórn foreldrafélagsins með því að senda tölvupóst á 
foreldrafelag@gardaskoli.is. Einnig viljum við benda á ýmsar upplýsingar frá foreldrafélaginu á svæði 
foreldra á heimasíðu skólans. Stjórnin mun kynna starfsáætlun vetrarins fljótlega eftir skólabyrjun og 
jafnframt boða bekkjarfulltrúa á fulltrúaráðsfund. Hlökkum til að starfa með foreldrum, nemendum og 
starfsfólki skólans í vetur. Við hvetjum foreldra til að taka virkan þátt í foreldrasamstarfi s.s. með því að 
gefa kost á sér sem bekkjarfulltrúar, taka þátt í foreldrarölti (verði þess óskað) og/eða hafa samband við 
stjórnina til að koma hugmyndum sínum á framfæri. 

Foreldrafélag Garðaskóla 
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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 mikilvægt að þeir fylgist með 
daglegri framvindu hjá börnunum sínum. Ef foreldra vantar aðgangsorð/eða hafa glatað því þá eru þeir 
beðnir um að hafa samband við skrifstofu skólans í síma 590 2500. 
 
Í vetur mun skólinn hefja birtingu á áætlunum um heimavinnu og svonefndri verkefnabók nemenda 
(nánari útfærsla á námsþáttum hverrar námsgreinar).   
 
Fyrirkomulagi á punktakerfi skólans er að einungis er gefin ein einkunn fyrir mætingu. Í upphafi vetrar 
eru allir nemendur með einkunnina 10 en þeir fá frádráttar punkta í hvert sinn sem þeir koma seint eða 
eru óleyfilega fjarverandi. 
 
Kennarar geta síðan skráð umsagnir um ástundun og hegðun en ekki er gefin einkunn fyrir þessa þætti. 
Til dæmis getur kennari skráð í Mentor umsögn um nemenda sem kemur án heimavinnu til 
kennslustundar eða umsögn um nemanda sem hefur verið með framúrskarandi vel unna heimavinnu. 
Tekið skal fram að ef nemandi fær fáar eða engar merkingar í Mentornum þá þýðir það að hann sé að 
vinna vinnuna sína vel og samviskusamlega. Jákvæðar umsagnir í Mentornum eru notaðar til að draga 
fram í dagsljósið sérstaklega vönduð vinnubrögð hjá nemendum. Punktakerfið er nánar útlistað á bls. 15 
í skólalyklinum Samskipti og skólaandi. 

Mentor 

Síðastliðið haust var sú nýbreytni viðhöfð í fyrsta sinn að 10. bekkingar þreyttu samræmd könnunarpróf 
snemma skólaárs í stað vors eins og var tíðkað um árabil. Hugmynd menntamálaráðuneytis og 
Námsmatsstofnunar er að þessi próf ásamt hliðstæðum könnunarprófum í 4. og 7. bekk nýtist nemendum  
og skólanum til að skerpa á námi vetrarins og greina styrkleika og veikleika. Við í Garðaskóla munum 
vinna sem kostur er að nýta niðurstöður prófanna í haust en þó er ekki vitað nákvæmlega hvenær 
niðurstöður þeirra birtast. 
 
Samræmdu könnunarprófin í 10. bekk  haustið 2010 verða sem hér segir: 
 

Íslenska  mánudagur,  20. september frá kl. 9.00-12.00 

Enska  þriðjudagur,  21. september frá kl. 9.00-12.00 

Stærðfræði miðvikudagur,  22. september frá kl. 9.00-12.00 

 

Framkvæmd prófanna í Garðaskóla verður nánar kynnt nemendum og foreldrum þegar að dregur og 

þær upplýsingar birtast jafnframt á heimasíðu skólans. 

Samræmd könnunarpróf í 10.bekk 
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Hvernig náum við sambandi við skólann? 
Það er augljóst að samskipti heimila og skóla hafa stóraukist á örfáum árum. Það er vel og ekki síst 
framþróun tækninnar fyrir að þakka. Hér áður fyrr létu margir foreldrar nægja að hitta kennara 
einu sinni til tvisvar á ári á foreldradögum og sumir ögn oftar á tilteknum viðtalstímum. Nú hafa 
orðið stakkaskipti og það er farið að heyra til undantekninga að kennarar og foreldrar bindi 
samskipti við fasta viðtalstíma. Til upplýsingar eru hér greindar helstu samskiptaleiðir á milli 
heimila og Garðaskóla. 
hjartanlega 

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. 

 
Síminn 

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

 
Tölvupóstur 

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

 
Skólapóstur 

Umsjónarkennarar senda vikulega með tölvupósti upplýsingar um ástundun nemenda til þeirra 
forráðamanna sem eru á póstlista. Ýmis bréf og tilkynningar eru sendar til forráðamanna sem eru 
á póstlista. Kennarar geta einnig sent tilkynningar eða bréf til aðstandenda hópa eða 
umsjónarbekkja. 

 
Heimasíða skólans 

Á heimasíðu skólans eru ýmsar almennar upplýsingar um skólann, s.s. skólanámskrá, fréttabréf 
skólans, upplýsingar um starfsmenn skólans og stjórnendur. Þá eru einnig upplýsingar um 
námsráðgjöf, foreldrafélag og fleira. 
 
Á forsíðu heimasíðunnar má ávallt sjá fréttir um það sem er að gerast í skólanum og þar eru 
einnig hagnýtar upplýsingar og tenglar í það nýjasta á vefnum. Myndir úr skólastarfinu eru 
reglulega settar inn á heimasíðuna. 
 
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. 

Samstarf skóla og heimila: 
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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 
Á blaðsíðu 8 í þessu fréttabréfi er sagt frá Foreldrafélagi Garðaskóla. Á þeim vettvangi geta foreldrar átt 
samstarf við aðra foreldra nemenda skólans. Nánari upplýsingar um félagið er síðan bæði að finna á 
heimasíðu Garðaskóla og einnig er hægt að hafa beint samband við stjórnarmenn í tölvupósti: 
foreldrafelag@gardaskoli.is. Virkt og gott foreldrastarf styður við starf skólans og nemendur hans og félagið 
er kjörinn vettvangur fyrir foreldra til að koma að stefnumótun um skólamál í Garðaskóla og í Garðabæ  

mailto:foreldrafelag@gardaskoli.is
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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 þarsíðasta 
skólaári var slíkt mögulegt án greiðslu en nú er ásóknin það mikil að 
fjárveitingar skólans til þessa liðar standa ekki undir kostnaði. Því er 
nemendum boðið upp á útprentun í tækjum skólans á skólasafni gegn 
vægu gjaldi, kr. 10.- hvert A4-blað í útprentun. 
 
Skil á lánsbókum 
Nemendur geta fengið bækur til heimaláns frá skólasafninu. Því miður 
eru það enn allnokkrir sem draga að skila bókum að loknum lestri. Of 
margir hafa ekki enn skilað bókum frá síðastliðnu skólaári og eru þeir 
hvattir til að gera skil hið fyrsta. Ljóst er að skólinn mun á næstunni 
taka upp starfshætti almennra bókasafna og senda þeim sem ekki skila 
bókum reikning vegna þess kostnaðar sem fellur til vegna nýrra 
bókakaupa. 

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

Skólalykill - Samskipti og skólaandi 

Skólasafn, tækjanotkun, gjaldtaka 



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 
námsráðgjafar skólans eru til staðar alla daga vikunnar. Unglingar sem 
lenda í vítahring svefnleysis og vanlíðunar fara að missa úr skóla vegna 
slappleika og skrópa. Slíkt brýtur niður sjálfsmynd og leiðir til vanmats 
á eigin getu og missi sjálfstrausts. 
 
Nemendur skólans eru hvattir til að ná góðum svefni, hollri hreyfingu 
og góðu mataræði og ná því að stunda vel skipulagt skólanám til 
árangurs.  
 
Hlutur foreldra í að aðstoða nemendur í þeirri viðleitni er mjög 
mikilvægur og í raun úrslitaatriði. 

Hollir lífshættir - Ástundun, heilsa, svefn og næring 



Skóladagar = 180

ÁGÚST

1 S 1 M Hópefl   8. bekkur 1 F 1 M 1 M Fullveldisdagurinn 1 L Nýársdagur 1 Þ 1 Þ 1 F 1 S Verkalýðsdagurinn 1 M
Útivist 8. og 9. be.            

Vorferð 10. be.

2 M
Frídagur 

verslunarmanna
2 F

Foreldrafundir                 

kl. 8:20 - 9:00
2 L 2 Þ 2 F Próf og kennsla 2 S 2 M 2 M 2 L 2 M 2 F

Uppstigningardagur 

Vorferð 10. be.

3 Þ 3 F 3 S 3 M 3 F Próf og kennsla 3 M Sk.d. 3 F 3 F 3 S 3 Þ 3 F
Útivist 8. og 9. be.            

Vorferð 10. be.

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

5 F 5 S 5 Þ 5 F 5 S 5 M 5 L 5 L 5 Þ 5 F 5 S

6 F 6 M 6 M 6 L 6 M Próf og kennsla 6 F 6 S 6 S 6 M 6 F 6 M
Bóka og skápaskil     

Vorhátíð

7 L 7 Þ 7 F 7 S 7 Þ Próf og kennsla 7 F Afhending einkunna 7 M 7 M Bolludagur 7 F 7 L 7 Þ Sk.d.

8 S 8 M 8 F 8 M 8 M Próf og kennsla 8 L 8 Þ 8 Þ Sprengidagur 8 F 8 S 8 M Skólaslit

9 M 9 F 9 L 9 Þ 9 F 9 S 9 M 9 M
Öskudagur  

Fjölgreindarleikar
9 L 9 M 9 F Sk.d.

10 Þ 10 F 10 S 10 M 10 F 10 M 10 F 10 F 10 S 10 Þ 10 F Sk.d.

11 M 11 L 11 M 11 F Dagur skólans 11 L 11 Þ 11 F 11 F 11 M 11 M 11 L

12 F 12 S 12 Þ 12 F 12 S 12 M
Foreldra- og 

nemendaviðtöl
12 L 12 L 12 Þ 12 F 12 S Hvítasunnudagur

13 F 13 M 13 M 13 L 13 M 13 F 13 S 13 S 13 M 13 F 13 M Annar í hvítasunnu

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

15 S 15 M 15 F 15 M 15 M 15 L 15 Þ 15 Þ 15 F 15 S 15 M

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

17 Þ Sk.d. 17 F Sk.d. 17 S 17 M 17 F Jólaskemmtun 17 M 17 F 17 F 17 S Pálmasunnudagur 17 Þ 17 F Þjóðhátíðardagurinn

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

19 F Sk.d. 19 S 19 Þ
Foreldra- og 

nemendaviðtöl
19 F 19 S 19 M 19 L 19 L 19 Þ 19 F 19 S

20 F Sk.d. 20 M Samr. pr. 10. b. (ísl) 20 M 20 L 20 M 20 F 20 S 20 S 20 M 20 F 20 M

21 L 21 Þ Samr. pr. 10. b. (ens) 21 F 21 S 21 Þ 21 F 21 M Vetrarfrí 21 M 21 F
Sumardagurinn fyrsti   

Skírdagur
21 L 21 Þ

22 S 22 M Samr. pr. 10. b. (stæ) 22 F 22 M 22 M 22 L 22 Þ Vetrarfrí 22 Þ 22 F Föstudagurinn langi 22 S 22 M

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

24 Þ Skólasetning 24 F 24 S 24 M 24 F Aðfangadagur jóla 24 M 24 F Vetrarfrí 24 F 24 S Páskadagur 24 Þ 24 F

25 M 25 L 25 M 25 F 25 L Jóladagur 25 Þ 25 F Vetrarfrí 25 F 25 M Annar í páskum 25 M 25 L

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

27 F 27 M 27 M Gagn og gaman 27 L 27 M 27 F 27 S 27 S 27 M 27 F Vorpróf 27 M

28 L 28 Þ 28 F Gagn og gaman 28 S 28 Þ 28 F 28 M 28 M 28 F 28 L 28 Þ

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

30 M 30 F 30 L 30 Þ 30 F 30 S 30 M 30 L 30 M Vorpróf 30 F

31 Þ 31 S 31 F Gamlársdagur 31 M 31 F 31 Þ Vorpróf

6 21 20 22 13 19 15 23 15 22 4

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍL

Garðaskóli
13.08. 2010 Skóladagatal

Skólaárið
2010 – 2011

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


