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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. 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. 

Ragnar Gíslason, skólastjóri 

Brynhildur Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri  

 

HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR 

STJÓRNENDUR SKÓLAMÁLA Í GARÐABÆ 

Skólanefnd Garðabæjar:   

Páll Hilmarsson, formaður 

Steinunn Bergmann 

Jóhann S. Ingimundarson 

Elín Thorarensen 

Ragný Þóra Guðjohnsen 

  

Forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs: 

Margrét Björk Svavarsdóttir 

  

Deildarstjóri skóladeildar:  

Oddný Eyjólfsdóttir 

STJÓRNENDUR OG SÉRFRÆÐINGAR Í GARÐASKÓLA 

Skólastjóri: Brynhildur Sigurðardóttir frá hausti að 31.janúar 2012 

 Ragnar Gíslason frá 1. febrúar 2012 

Aðstoðarskólastjóri: Ingibjörg Anna Arnardóttir frá hausti að 31.janúar 2012  

 Brynhildur Sigurðardóttir frá 1. febrúar 2012 

 

Kennararáð: Guðrún Björk Einarsdóttir, Reynir Engilbertsson, Svandís Ríkharðsdóttir  

Deildarstjóri 8. og 9. bekkja: Helga María Ólafsdóttir 

Deildarstjóri 10. bekkjar: Ingibjörg Anna Arnardóttir 

Deildarstóri námsvers:  Guðný Þóra Friðriksdóttir 

 

Fagstjórar:  

Danska: Bergljót Böðvarsdóttir 

Heimilisfræði: Kristján Rafn Heiðarsson 

Textílmennt: Guðrún Björk Einarsdóttir 

Enska: Halla Thorlacius    

Stærðfræði: Elena Einisdóttir    

Íþróttir: Magnús Teitsson    

Samfélagsfræði: Reynir Engilbertsson  

Íslenska: Sigurrós Gunnarsdóttir   

Náttúrufræði: Þorkell Jóhannsson   

Kennsluráðgjafi í tölvu-og upplýsingatækni: Guðrún Björg Egilsdóttir  

Náms- og starfsráðgjafar: Ásta Gunnarsdóttir, Auður Sigurðardóttir 

Skólasálfræðingur: Brynjólfur G. Brynjólfsson 

Skólahjúkrunarfræðingur: Ása Sjöfn Lórensdóttir 
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STARFSMENN GARÐASKÓLA 
NAFN STARFSHEITI NETFANG 

Anna Eyvör Ragnarsdóttir Ensku- og spænskukennari annar@gardaskoli.is 

Anna María Bjarnadóttir Skólaritari annamb@gardaskoli.is 

Auður Edda Geirsdóttir Sérkennsla - Myndmennt auduredda@gardaskoli.is 

Auður Sigurðardóttir Námsráðgjafi audur@gardaskoli.is 

Ása Sjöfn Lórensdóttir Hjúkrunarfræðingur asa@gardaskoli.is 

Ásta Gunnarsdóttir Námsráðgjafi astag@gardaskoli.is 

Ásthildur Jónsdóttir Heimilisfræði, sérkennsla asthildur@gardaskoli.is 

Baldvin Eyjólfsson Tónmenntakennari baldvine@simnet.is 

Bergljót Böðvarsdóttir Fagstjóri í dönsku bergljot@gardaskoli.is 

Boban Ristic Skólaliði boban@gardaskoli.is 

Brynhildur Sigurðardóttir Skólastjóri, heimspekikennari brynhildur@gardaskoli.is 

Brynhildur Þórðardóttir Aðstoðar forstöðumaður Garðalundar brynhildur@gardalundur.is 

Brynjólfur Guðjón Brynjólfsson Sálfræðingur brynjolfur@gardabaer.is 

Elena Einisdóttir Fagstjóri í stærðfræði elena@gardaskoli.is 

Elías Bragi Sólmundarson Stærðfræðikennari elias@gardaskoli.is 

Elzbieta Kowal Matráður ella@gardaskoli.is 

Emine Gashi Íþróttakennari emine@gardaskoli.is 

Guðmunda Ólöf Jónsdóttir Stuðningsfulltrúi gudmunda@gardaskoli.is 

Guðmundur Einarsson Lífsleikni - Samfélagsfræðikennari gudmundur@gardaskoli.is 

Guðný Þóra Friðriksdóttir Deildarstjóri námsvers gudny@gardaskoli.is 

Guðrún Björg Egilsdóttir Kennsluráðgjafi gudrun@gardaskoli.is 

Guðrún Björk Einarsdóttir Fagstjóri í handmennt gudrunb@gardaskoli.is 

Guðrún Margrét Sólonsdóttir samfélagsfræði, margmiðlun gudruns@gardaskoli.is 

Gunnar Richardson Forstöðumaður félagsmiðstöðvar gunnar@gardalundur.is 

Halla Thorlacius Fagstjóri í ensku halla@gardaskoli.is 

Harpa Rós Gísladóttir Íslenskukennari – í fæðingarorlofi harpag@gardaskoli.is 

Helga María Ólafsdóttir Deildarstjóri 8.-9. bekkja helga@gardaskoli.is 

Helga Ólafsdóttir Íslenskukennari helgao@gardaskoli.is 

Hildur Ásta Viggósdóttir Dönskukennari hildur@gardaskoli.is 

Hulda Sigurjónsdóttir Heimilisfræði – í fæðingarorlofi huldas@gardaskoli.is 

Ingibjörg Anna Arnarsdóttir Aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri 10.b. ingibjorg@gardaskoli.is 

Ingimar Ólafsson Waage Myndmenntakennari - í námsleyfi ingimar@gardaskoli.is 

Jacek Kowal Skólaliði ella@gardaskoli.is 

Jóhann Örn Héðinsson Smíðakennari johann@gardaskoli.is 

Jónína Guðrún Skaftadóttir Tölvuumsjónarmaður jonina@gardabaer.is 

Kristinn Sigurbergsson Stærðfræðikennari kristinn@gardaskoli.is 

Kristín H. Bernharðsdóttir Stuðningsfulltrúi kristinhb@gardaskoli.is 

Kristín S. Sigurleifsdóttir Íslenskukennari kristins@gardaskoli.is 

Kristjana Fjóla Sigursteinsd. Samfélagsfræðikennari, sérkennsla kristjana@gardaskoli.is 

Kristján Rafn Heiðarsson Fagstjóri í heimilisfræði kristjan@gardaskoli.is 

Kristrún Böðvarsdóttir Skólaliði kristrun@gardaskoli.is 

Magnús Teitsson Fagstjóri í íþróttum magnus@gardaskoli.is 

Margrét Erla Björnsdóttir Íslenska, heimilisfræði – í fæðingarorlofi margret@gardaskoli.is 

Margrét Gauja Magnúsdóttir Náttúrufræðikennari margretm@gardaskoli.is 

María Hrafnsdóttir Skólasafnskennari maria@gardaskoli.is 

Ólafur Á. Gíslason Íþróttir - Samfélagsfræði olafur@gardaskoli.is 

Ólafur Valgeir Guðjónsson Umsjónarmaður olafurg@gardaskoli.is 

Ragnar Gíslason Skólastjóri – í veikindaleyfi um óákveðinn tíma ragnar@gardaskoli.is 

Reynir Engilbertsson Fagstjóri í samfélagsfræði reynir@gardaskoli.is 

Sigurður Stefán Haraldsson Enskukennari sigurdur@gardaskoli.is 

Sigurrós Gunnarsdóttir Fagstjóri í íslensku sigurros@gardaskoli.is 

Sturla Þorsteinsson Íslenska - Sérkennsla sturla@gardaskoli.is 

Svandís Ríkharðsdóttir Stærðfræðikennari svandis@gardaskoli.is 

Svanhildur E. Guðmundsdóttir Skólaliði svana@gardaskoli.is 

Tinna Guðrún Barkardóttir Íslenska - sérkennsla tinna@gardalundur.is 

Vigdís Björk Agnarsdóttir Þroskaþjálfi vigdisa@gardaskoli.is 

Vigdís Thordersen Dönskukennari vigdist@gardaskoli.is 

Zeljko Pjevic Skólaliði pjevic'07@gmail.com 

Þorkell Jóhannsson Fagstjóri í náttúrufræði thorkell@gardaskoli.is 

Þórunn Brandsdóttir Stuðningsfulltrúi Thorunn@gardaskoli.is 
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FJÖLDI NEMENDA Í SKÓLANUM 

 DRENGIR STÚLKUR ALLS UMSJÓNARKENNARI 

8. BEKKUR 
8. EE 
8. HRG/ES 
8. HV 
8. MGM 
8. ÓÁG 

 
10 
14 
14 
18 
12 

 
12 
10 
13 
9 

12 

 
23 
23 
27 
27 
24 

 
Elena Einisdóttir  
Elías Sólmundarson 
Hildur Ásta Viggósdóttir 
Margrét Gauja Magnúsdóttir 
Ólafur Ágúst Gíslason 

ALLS 68 56 124  
 

9. BEKKUR 
9. GS 
9. HÓ 
9. KFS 
9. SR 
9. ÞJ 

 
20 
6 

15 
2 

10 

 
5 

19 
10 
23 
14 

 
25 
25 
25 
25 
24 

 
Guðrún Margrét Sólonsdóttir 
Helga Ólafsdóttir 
Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir 
Svandís Ríkharðsdóttir 
Þorkell Jóhannsson 

ALLS 53 71 124  
 

10. BEKKUR 
10. GE 
10. HT 
10. KS 
10. KSS 
10. RE 
10. SG 
10. SSH 
10. VBA 

 
0 
9 
5 

13 
13 
16 
14 
1 

 
24 
12 
1 

10 
9 
8 
8 
0 

 
24 
21 
6 

23 
22 
24 
22 
1 

 
Guðrún Björk Einarsdóttir 
Halla Thorlacius 
Kristinn Sigurbergsson 
Kristín S. Sigurleifsdóttir 
Reynir Engilbertsson 
Sigurrós Gunnarsdóttir 
Sigurður Stefán Haraldsson 
Vigdís B. Agnarsdóttir 

ALLS 71 72 143  
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HÚSNÆÐI SKÓLANS 
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SKÓLADAGATAL 2011-2012 
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SKÓLASTARF Í GARÐASKÓLA 2011-2012 

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 sérhæfingu 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. 

http://gardaskoli.is/pages/3008
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Starfsreglur og fundargerðir foreldrafélagsins eru birtar á heimasíðu skólans. 

 

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 2011-2012 og fjölluðu um einelti. 

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. 

Nemendaráð Garðaskóla er skipað fulltrúum af báðum kynjum og úr öllum árgöngum. Hlutverk nemendaráðs 

er að gæta hagsmuna nemenda í skólasamfélaginu og vinna að því að gera góðan skóla enn betri. 

Aðstoðarskólastjóri situr fundi nemendaráðs og er tengiliður þess við aðra stjórnendur og starfsmenn skólans. 

Nemendaráð fundar að minnsta kosti einu sinni í mánuði og setur sér starfsreglur í upphafi skólaárs. Helstu 

verkefni ráðsins 2011-2012 voru að fjalla um matsölu skólans og skilgreina úrbætur, virkja hugmyndir 

nemenda) í skólanum (t.d. um aðbúnað á göngum og skólalóð og koma þeim á framfæri til stjórnenda og að 

gefa umsögn um jafnréttisstefnu Garðaskóla. 

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 

http://gardaskoli.is/pages/2958
http://www.gardabaer.is/
http://www.gardaskoli.is/
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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. 

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. 

Á heimasíðu skólans eru nánari upplýsingar um þjónustuna hverju sinni. 

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 2011-2012 

Comenius - Games: Eins og mörg undanfarin ár tók 

enskudeild Garðaskóla þátt í fjölþjóðlegu 

samstarfsverkefni með styrk frá Comeniusar áætlun 

Evrópusambandsins. Á skólaárinu 2011-2012 lauk verkefni 

um að búa til borðspil með spurningum frá öllum 

þátttökulöndum og tók samfélagsfræðideildin þátt í vinnu 

við að búa til spurningarnar. Vorið 2012 heimsóttu nokkrir 

nemendur Garðaskóli samstarfsskóla í Lleida á Spáni og 

síðan tóku sömu nemendur á móti spænskum nemendum 

sem komu til Íslands. Enskudeildin mun halda Comeniusar 

samstarfinu áfram því samþykkt hefur verið umsókn um 

verkefni sem unnið verður 2012-2014 og mun bera titilinn „Water – a Sea of Resources“. 

Nánari upplýsingar um Comeniusar samstarf Garðaskóla má lesa á heimasíðu skólans. 

http://gardaskoli.is/Studningur
http://gardaskoli.is/Pages/247?NewsID=10295
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Námsversbekkir fyrir nemendur með ADHD og margþættan vanda: Vorið 2012 fékk Garðaskóli framhalds  

styrk frá Velferðarráðuneytinu til að þróa sérstök úrræði fyrir nemendur með ADHD og margþættan vanda. 

Styrkurinn var nýttur til að styðja við nokkra nemendur í 8. bekk. Sömu nemendur munu áfram njóta stuðnings 

vegna sérþarfa sem tengjast ADHD skólaárið 2012-2013.  

Heimspekikennsla: Fimm kennarar úr ýmsum faggreinum við Garðaskóla tóku þátt í þróunarverkefninu 

Heimspekileg samræða í leik- og grunnskólum Garðabæjar. Markmið verkefnisins er að efla samræðufærni 

kennara og leiðbeina þeim um hvernig hægt sé að nýta heimspekilega samræðu með nemendahópum. 

Lokaskýrsla um verkefnið er á heimasíðu skólans. 

Samfélagsfræði í Second Life sýndarveruleikanum: Guðrún M. Sólonsdóttir samfélagsfræðikennari vann 

þróunarverkefni þar sem nemendum í 9. bekk var boðið að læra samfélagsfræði í sýndarveruleikanum Second 

Life. Verkefnið vakti mikla athygli og opnaði sýn inn í marga nýja möguleika hvað varðar kennsluaðferðir og nám 

og kennslu á internetinu. Lokaskýrsla um verkefnið er á heimasíðu skólans. 

 

SKÝRSLUR UM STARF SKÓLANS 

SKÝRSLA SKÓLASTJÓRNENDA 

Skólastarf í föstum skorðum 

Starf Garðaskóla gekk að venju vel. Starfsfólk og nemendur unnu sitt starf af metnaði og gleði. Tilfæringar í 

stjórnendateymi skólans virtust lítið sem ekkert trufla daglegt starf og framgang mála. 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. Ragnar Gíslason skólastjóri var í 

veikindaleyfi fyrri hluta vetrar. Starfsfólk og nemendur sendu honum góða afmæliskveðju í október 2011 en þá 

varð hann sextugur. Kveðjan var send til Svíþjóðar þar sem Ragnar var að ljúka læknismeðferð. Hann koma 

síðan aftur til starfa í byrjun febrúar og tók upp þráðinn við stjórnun skólans. 

 

Um leið og skólastarfið hvílir á rótgrónum hefðum og viðamiklu skipulagi þá er á hverju ári bryddað upp á 

nýjungum. Síðustu misseri hefur uppbrotsdögum fjölgað en þá er stundaskráin lögð til hliðar, nemendum skipt í 

nýja hópa og afmörkuð verkefni unnin. „Gagn og gaman“ dagarnir hvíla á gömlum merg en á þessu skólaári 

voru líka þemadagar í febrúar þegar hluti nemenda fór í skíðaferðir á vegum Garðalundar og á Listadögum í 

apríl. 

Í lok skólaársins var mikil ánægja með að fá loksins úrbætur á náttúrurufræði- og heimilisfræðistofum en að 

þeim var unnið sumarið 2012. Úrbætur á skólahúsnæðinu eru mjög aðkallandi og gott til þess að vita að 

bæjaryfirvöld leggja nú aukna áherslu á viðhald húsnæðis hjá stofnunum Garðbæjar. Nýjar kennslustofur í 

náttúrufræði og heimilisfræði munu gjörbylta vinnuaðstöðu nemenda og kennarara og ýta undir þróun 

kennsluhátta.  

Nemendur í skólanum voru rúmlega 390. Á næsta skólaári fær Garðaskóli sérstakan styrk frá bæjaryfirvöldum 

til að viðhalda ferðakerfinu en það kerfi er ekki sjálfbært nema fjöldi nemenda í árgangi sé um 140. Ef 

nemendafjöldi í skólanum verður áfram undir þessu viðmiði er einsýnt að ferðakerfið verður ekki rekið í 

óbreyttri mynd. Stjórnendur og starfsmenn skólans eru að leggja drög að breytingum á stundaskrám og öðru 

skipulagi til að bregðast við þessari breytingu. 

http://gardaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=184490
http://gardaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=185074
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Garðaskóli og félagsmiðstöðin Garðalundur áttu að venju gott samstarf. Starfsfólk og nemendur fundu þó fyrir 

því að viðvera starfsfólks Garðalundar var minni en oft áður og skýrist það af því að þeir þurftu nú að sinna 

þörfum í tveimur húsum Garðaskóla og Sjálandsskóla. Skíðaferðir, árshátíð og vorferðir voru unnar í góðu 

samstarfi og mikil ánægja er með að í lok skólaársins stóð nemendum í öllum árgöngum skólans til boða að fara 

í skemmtilega vorferð. Nemendur í 10. bekk fóru í Þórsmörk, nemendur í 9. bekk héldu norður í Skagafjörð en 

8. bekkingar fóru í heimsókn á Suðurland. 

Samstarf Garðaskóla og Fjölbrautaskólans í Garðab 

Nemendum í Garðaskóla stóð áfram til boða að flýta námi sínu með flugferðum í 9. bekk og fjölbrautaáföngum í 

10. bekk og er þetta námframboð skipulagt í góðu samstarvi við starfsfólk og stjórnendur FG. Undanfarin ár 

hafa nemendur sem sækja aðra framhaldsskóla en FG ekki getað gengið að því vísu að fá framhaldsskólanám 

sitt úr Garðaskóla metið til eininga. Til að fyrir byggja þennan vanda bauð FG nemendum að taka hjá sér auka 

lokapróf í stærðfræði, ensku og spænsku. Slíkt próf er vottað með stimpli FG og kemur sú vottun til viðbótar við 

fyrra samkomulag skólanna. Í samkomulagi um samstarf skólanna 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. 

Haustið 2012 

Ragnar Gíslason, skólastjóri  

Brynhildur Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri  

 

SKÝRSLA DEILDARSTJÓRA ÁRGANGA Í 8. – 10. BEKK  

Tveir deildarstjórar árganga eru starfandi við Garðaskóla.  Annar er með tvo árganga á sinni könnu, þ.e. 8. og 9. 

bekk. Deildarstjóri 10. bekkjar var einnig starfandi aðstoðarskólastjóri í forföllum Ragnars Gíslasonar fram í 

febrúar 2012. 

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. Einnig sjá þeir  um móttöku nýrra nemenda í skólann ásamt námsráðgjöfum. 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 Garðaskóla.  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 
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nemendaverndarráðsfundum. Í samráði við skólastjórnendur sjá deildarstjórar árganga um að undirbúa 

skólasetningu og skólaslit. Deildarstjórar koma að undirbúningi og skipulagningu sérdeilda ásamt deildarstjóra 

sérkennslu og verkefna. Deildarstjórar árganga eru prófstjórar á formlegum prófdögum og skipuleggja 

uppbrotsdaga og óhefðbundið skólastarf í samvinnu við aðra starfsmenn skólans. 

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 2011 
                   15.– 19. ágúst  Kynningarfundur f. forráðamenn 8.b.  

                  Skipulagsdagar kennara  

         Vika 1          22.- 26. ágúst  Skólasetning 22. ágúst. Hópefli í öllum árgöngum 
23. ágúst. 

Vika 2 29. ág. - 2. september  Foreldrafundir 1. september 

Vika 3 5. - 9. september   

Vika 4 12. - 16. september  Skipulagsdagur 16. september 

Vika 5 19. - 23. september  Samræmd próf 19. -21. sept.  Tannfræðsla f. 
8.bekk 20. sept. 

Vika 6 26. sept. – 30. september  Fermingarferð 29.-30.september 

Vika 7 3. – 7. október  Fermingarferð 6. -7. október 

Vika 8 10. - 14. október  Blátt áfram –fræðsla f. 8.b. 

Vika 9  17. – 21. október   

 
Vika 10 

 
24. - 28. október 

 Skipulagsdagur kennara 24. október  
 Foreldra- og nemendaviðtöl 25. október  
 Skólaþing 10. bekkinga á Alþingi 27-31. október 

Vika 11 31. okt. – 4. nóvember  Gagn og gaman 1.-4. nóvember 

Vika 12 7. – 11. nóvember  Dagur gegn einelti 8. nóv. Dagskrá og verkefni 
 Dagur skólans 11. nóvember, hátíðardagskrá 

 
Vika 13 

 
14. – 18. nóvember 

 Sameiginlegir fagfundir skóla í Garðabæ 15. nóv. 
 Dagskrá vegna dags íslenskrar tungu 16. nóv.  
 Bókakynning og upplestur á skólasafni 15. nóv. 

 
Vika 14 

 
21. – 25. nóvember 

 9. bekkur fer á forvarnarsýningu í Þjóðleikhúsinu 
 9. bekkur lýkur verkefninu Prjónað til styrktar 

Japan 
 Nemendaráðgjafar fræða 8. bekkinga um einelti 

Vika 15  28. nóv – 2. desember   Próf og kennsla 2. – 7. desember 
  

Vika 16. 5. – 9. desember  Tannfræðsla fyrir 10. bekk 

 
Vika 17. 

 
12. – 16. desember 

 Afhending einkunna 19. desember 
 Nemendafélag Garðalundar og skóli buðu 10. 

bekk í jólakvöldmat 15. des. 
 Jóladagskrá 19. og 20. des. 

 19. des. – 2. jan.  Jólafrí  
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Vorönn 2012 
Vika 1 3. –6. janúar  Skipulagsdagar kennara 

 5. janúar foreldra- og nemendaviðtöl 

Vika 2 9. – 13. janúar   

Vika 3 16. – 20. janúar  Fulltrúar frá VR kynntu nemendum í 10. bekk réttindi og 
skyldur ungmenna á vinnumarkað 

Vika 4 23. – 27. janúar   

Vika 5  
31. jan.– 3. febrúar 

 1. feb. skemmtikvöld og kynning á námsframboði 
frh.skólanna f. nem og forráðmenn í 10. bekk  

 Nemendur í 10. b. tóku áhugasviðskönnun 

Vika 6   
 
 
6.- 10. febrúar 

 7. feb. fundur allra kennara í Garðabæ- Aðalnámskrá 
 8. feb.- kynningarfundur f. nem. og foreldra um 

lestrarkennsluforritið EASY TUTOR 
 8. feb. könnun í 8.-10.b.: Ungt fólk (Rannsókn og 

greining). 
 9. feb. - fjölbrautarhópur í íslensku heimsækir 

Gljúfrastein 
  

Vika 7  13. – 17. febrúar   Vetrarfrí 

Vika 8  
20. – 24. febrúar 

 Skíðaferðir nemenda á vegum Garðalundar 22.-24. 
febrúar 

 Þemadagar 22. -24. febrúar 

Vika 9 27. feb.– 2. mars  1. mars- nemendur taka þátt í Skólahreysti 

Vika 10  
5. –9. mars 

 6. mars sameiginlegir fagfundir skóla í Garðabæ 
 Kynning fyrir foreldra og nemendur á valgreinum27. 

febr. 
 PISA könnun í 10. bekk 6. mars 

Vika 11  
12. – 16. mars 

 Í fréttum að Garðaskóli sé hæstur íslenskra skóla í 
lesskilningi. Niðurstöður úr PISA  könnun 

 16. mars – Gestaheimsókn -skynsamleg umgengni á 
netinu (SAFT) 

Vika 12  
 
19. – 23. mars 

 10. bekkur heimsækir FG 
 Kynningarfundur f. foreldra nem. í 7.bekk 20. mars 
 Nemendur Garðaskóla ná glæsilegum árangri í 

stærðfræðikeppni FG 
 Heimsóknir 7. bekkinga í Garðaskóla(6.-16.mars) 

Vika 13 26. – 30. mars  Maritaforvarnir í 10. bekk 
 Heimsókn í FG  f. starfsfólk Garðaskóla 29. mars 

Vika 14 2. – 9. apríl  Páskafrí 

Vika 15 10. – 13. apríl  Nemendur og kennari fóru til Spánar á vegum 
Comeniusarsamstarfs 

Vika 16 16. – 20. apríl  Skipulagsdagur kennara 20. apríl 

Vika 17 23. – 27. apríl  Nemendur í ljósmyndun í Garðaskóla halda 
ljósmyndasýningu í Gallerí Fold  

 Listadagar í Garðabæ- Þemadagar 
 Árshátíð nemenda 26. apríl 

Vika 18 30. apríl – 4. maí   

Vika 19  
7. – 11. maí 

 Nemendur og kennari frá Spáni heimsækja Garðaskóla á 
vegum Comeniusarsamstarfs 

 Nemendur í textilmennt heimsækja Listasafn Rvk 

Vika 20 14.  – 18. maí  16. maí – Gestaheimsókn Ökuforvarnir/Umferðaöryggi f. 
10. bekk 

Vika 21 21. – 25. maí    

Vika 22          28. maí – 1. júní  Vorpróf 

Vika 23 4. -8. júní   

Vika 24   Vorferðir 10. b. 3. -5. júní 
 Vorferðir hjá 9. b.  4.-5. júní og 5.-6.júní 
 Vorferð hjá 8. b. 5. júní 
 Gróðursetning hjá 8.bekk 4. júní. 
 Útivistardagar  4.-6. júní 
 Skyndihjálparnámskeið f. 10.bekk 
 Vorhátíð 6. júní 
 7. júní skólaslit– hátíðardagskrá með forráðamönnum 

10. bekkinga 
 8. júní skólaslit hjá 8.- og 9.bekk 

Vika 25 11- 12. júní  Skipulagsdagar kennara 
 Skyndihjálparnámskeið fyrir allt starfsfólk 
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SKÓLASTARF OG VINNUUMHVERFI NEMENDA 

Skólastarf í Garðaskóla er vanalega í föstum skorðum sbr. 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. Í vetur sendi 

nemendaráð Garðaskóla frá sér fyrirspurn til ferðanefndar skólans er varðaði ferðalög nemenda. Einnig lét 

ráðið í ljós óánægju sína með að ferðir hafi lagst af. Ferðanefnd brást við með því að setja af stað samstarf við 

foreldra til að reyna að finna leiðir til að koma til móts við óskir nemenda. Úr varð að 8. bekkir fóru í dagsferð á 

vordögum og 9. bekkir fóru í tveggja daga ferðir. Undirbúningur þessara ferða hófst í lok janúar og var í 

samvinnu við foreldrafélag skólans. Kynning til foreldrasamfélagsins varð svo í lok mars og ferðirnar farnar í 

byrjun júní.  

Gagn og gaman dagar sem hefð er fyrir á haustönn voru 

haldnir í byrjun nóvember og eins og fyrr eru nemendur og 

starfsmenn sammála um ágæti þeirra. 

Dagana 22.-24. febrúar 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 fyrir þá nemendur sem ekki völdu að fara í 

skíðaferð. Vel tókst til á þemadögum og má gera ráð fyrir að 

þeir verði endurteknir að ári. 

Listadagar voru haldnir hátíðlegir í Garðaskóla 25. – 27. apríl á sama tíma og listahátíð var skipulögð í Garðabæ. 

Nemendur völdu hóp til að vinna með í þrjá daga og svo var haldin uppskeruhátíð þar sem forráðamönnum var 

boðið að koma í skólann, þiggja veitingar og skoða verk nemenda. Nemendur og starfsfólk skólans var sammála 

um mikilvægi þess að brjóta upp hefðbundið skólastarf, vinna þvert á faggreinar og fá forráðamenn í heimsókn. 

Nemendur í  8.bekk fóru í dagsferð með umsjónarkennurum sínum 5. júní. Nemendur í 9.bekk fóru í tveggja 

daga ferðir með sínum umsjónarkennurum.  Nemendum sem ekki völdu að fara í þessar ferðir var boðið upp á 

mismunandi dagskrá á vegum skólans dagana 4. -6. júní.  Að auki gróðursettu nemendur í 8. bekk plöntur á 

vegum Garðabæjar. 

Nemendur í 10. bekk fóru flestir að fengnu leyfi í vorferðalag sem boðið var uppá á vegum 

félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar. Þeir sem ekki fóru í Þórsmörk voru í öðru skipulögðu starfi með 

starfsmönnum skólans. 

Nemendur skólans fengu í vetur m.a. námskeið á vegum Blátt áfram, Marita forvarnarfræðslu, tannfræðslu á 

vegum Lýðheilsustöðvar, fyrirlestur vegna ökuforvarna að ógleymdu skyndihjálparnámskeiði á vegum Garða-

bæjardeildar Rauða krossins sem var haldið aftur eftir árs hlé og hefur verið haldið fyrir nemendur í 10. bekk í 

lok skólaárs. 
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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 

sig á. Lækki skólasóknareinkunn áfram eru nemendur og foreldrar boðaðir á samráðsfundi og leitað enn frekari 

leiða til úrbóta. sbr. reglugerð grunnskólalaga nr. 66/1995 gr. 9 og 41 og gr. 6. 

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 félagsrágjafa Garðabæjar . 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. 

Einnig ber að nefna gott og mikilvægt samstarf við starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar. 

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

Garðabæ, júní 2012 

Deildarstjóri 8. og 9. bekkja, Helga María Ólafsdóttir 

Deildarstjóri 10. bekkjar, Ingibjörg Anna Arnarsdóttir 

 

SKÝRSLA DEILDARSTJÓRA NÁMSVERS OG VERKEFNA  

Starfsfólk og kennsla í námsveri : Auður Edda Geirsdóttir (íslenska, íslenska sem annað mál, stuðningur við 

blindan nemanda í 8. bekk), Auður Sigurðardóttir (tímabundin vinna með strákahóp í 8. bekk), Ásthildur 

Jónsdóttir (utanumhald og stuðningur við blindan nemanda í 8. bekk), Guðmunda Ó. Jónsdóttir (stuðningur), 

Guðný Þóra Friðriksdóttir (deildarstjóri, stuðningur í stærðfræði í 8. bekk, lestrarskimanir og lestrargreiningar), 
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Guðrún M. Sólonsdóttir   (enskuhópur, enska í námsveri og heimanám í námsveri), Emine Gashi (íþróttir), 

Kristinn Sigurbergsson (stærðfræðihópur, stærðfræði í námsveri), Kristín H. Bernharðsdóttir (stuðningur), 

Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir (dönskuhópur og  stærðfræðihópur) Kristján Rafn Heiðarsson (heimilisfræði), 

Ólafur Ágúst Gíslason (íþróttir og sund), Sturla Þorsteinsson (íslenskuhópur og íslenska í námsveri), Tinna 

Barkardóttir(sérkennsla í íslensku í 8. bekk, tímabundin vinna með stelpuhóp í 8. bekk), Vigdís Björk 

Agnarsdóttir (umsjón, þroskaþjálfun og félagsfærni), Vigdís Thordersen (frá áramótum sérkennsla 2x tímar í 

viku íslenska í 8. bekk), Þórunn Brandsdóttir (stuðningur). 

Fundir: Starfsfólk sérkennslu situr ýmiss konar upplýsinga- og samráðsfundi allt skólaárið.  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. Deildarstjóri fundar vikulega með stuðningsfulltrúum. Starfsfólk sérkennslu situr skilafundi með 

nemendum og foreldrum og hittir kennara grunnskólanna í bænum og Fjölbrautaskólans í Garðabæ til að miðla 

upplýsingum um nemendur milli skólastiga.  Teymisfundir eru haldnir reglulega yfir veturinn.  Teymi eru sett 

saman vegna nemenda með fatlanir sem þurfa sérhæfða og samhæfða þjónustu.  Starfsmaður frá sérkennslu 

heldur utan um teymið og boðar fundi.  Algengt er að umsjónarkennari, deildarstjóri námsvers, tengiliður við 

fjölskyldu og námsráðgjafi sitji teymisfundi fyrir hönd skólans.  Skilafundir vegna lestrar- og sálfræðigreininga 

eru haldnir með viðkomandi nemanda og foreldrum hans.  Deildarstjóri sinnir lestrargreiningum og heldur 

skilafundi og situr einnig skilafundi vegna sálfræðigreininga.  Deildarstjóri er einnig kallaður á fundi vegna 

nemenda sem fengið hafa greiningu hjá Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins og BUGL.  Deildarstjóri heldur utan 

um starf Nemendaverndarráðs Garðaskóla og situr vikulega fundi ráðsins.   

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

auka faglega þekkingu innan deildarinnar. Allir starfsmenn fengu námskeið í skyndihjálp sem mæltist  vel fyrir. 

Einnig hafa starfsmenn innan skólans og helstu sérfræðingar um hugmyndafræðina Uppeldi til ábyrgðar haldið 

fræðslufundi og staðið að verkefnavinnu þar sem hugmyndafræðin er notuð til að takast á við raunveruleg 

verkefni sem starfsmenn glíma við í vinnu sinni.  Skólaskrifstofa bauð upp á námskeiðið Leið til læsis sem Guðný 

Þóra fór á.  Einnig fór hún á framhaldsnámskeið varðandi Logos lestrargreiningar og hvernig hægt er að nota 

matstækið til að mæla framfarir í lestri.   Auður Edda fór á námskeið í hugrænni atferlismeðferð. Guðný Þóra, 

Þórunn, Kristín og Guðmunda fóru á málþing um börn og ungmenni með hegðunar-og/eða geðraskanir. Blindur 

nemandi hóf nám í Garðaskóla síðastliðið haust.   Auður Edda, Ásthildur og Guðmunda héldu að mestu utan um 

nám hans í vetur og í upphafi skólaárs sóttu þær nokkur námskeið á vegum Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar 

fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga.  Einnig komu starfsmenn frá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð í 

skólann og fræddu alla starfsmenn um blindu og hvernig best er að aðstoða blinda einstaklinga. 

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.  Mála þarf stofur og laga leka- og rakaskemmdir.   

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 framhaldsskóla er komið. 

Sérdeildin veitir aðallega þjónustu í ensku, íslensku og stærðfræði. Auk þess kemur hún að verkefnum tengdum 

hegðun, líðan og félagsfærni nemenda.  Einstaka nemendur fá stuðning í verklegum tímum og íþróttum. 
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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 yfirleitt 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. Örfáir nemendur í 8. bekk fengu  þó aðstoð í námsveri á þessu starfsári.    

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   sérkennslu.   

15-20 nemendur voru með einstaklingsnámsskrá þ.e. aðlagað námsefni og námsmat í einhverri námsgrein,  

langflestir aðeins í einni grein (stærðfræði/ íslensku/ náttúrufræði/ samfélagsfræði).  Í einum 8. bekknum var 

aukakennari (stuðningsfulltrúi í einstaka tímum) í öllum kennslustundum vegna blinds nemanda.  Þessi nemandi 

fylgdi sömu námsmarkmiðum og aðrir nemendur í árganginum en mikil vinna fór í að skipuleggja og útfæra 

námið hans og hafa yfirsýn yfir námsgögn sem þurfti að þýða yfir á blindraletur.  Aukakennarinn nýttist einnig 

fyrir aðra nemendur í bekknum. 

 Á vormisseri voru settir saman tveir litlir hópar þ.e. stelpuhópur og strákahópur, fjórir nemendur í hvorum 

hópi.  Kennarinn hitti nemendur fjórum sinnum viku í 10 vikur.  Ólík markmið voru sett  fyrir hópana.  Drengirnir 

þurftu aðstoð með hegðun, samskipti, vinnulag og skipulag í námi en tilgangurinn með stelpuhópnum var 

stuðla að bættri skólasókn hjá þeim, veita þeim persónulega athygli, styðja þær náms- og félagslega og efla 

sjálfstraust þeirra.  Vinna í hópunum gekk vel.  Drengirnir mættu vel og voru ánægðir og áhugasamir en tölvert 

var um fjarvistir hjá stúlkunum.   

Stuðningur og sérkennsla í 9. bekk: Allmargir nemendur í 9. bekk þurftu einstaklingsnámskrá í fleiri en einni 

grein.  Til að nýta sem best þá sérkennslutíma sem til ráðstöfunar voru, á þessu skólaári,  var ákveðið að gera 

tilraun með tveggja kennara kerfi í hægferðahópunum í íslensku, ensku, stærðfræði og dönsku. Allir nemendur 

árgangsins voru settir inn í ferðakerfið, líka nemendur með miklar sérkennsluþarfir.  Kennararnir skipulögðu 

starfið þ.e. höfðu val um hvort þeir skiptu hópnum upp í tvo hópa eða hvort þeir kenndu hópnum saman.  

Annar kennarinn var skilgreindur sem almennur fagkennari en hinn sem sérkennari.  Í stærðfræði, íslensku og 

ensku ákváðu kennarar að skipta hópnum í tvennt eftir námsþörfum en í dönsku ákváðu kennarar að vinna með 

hópinn saman.  Kennarar sem að þessu verkefni komu eru almennt sammála um að vel hafi til tekist.  Tveggja 

kennara kerfi býður upp á sveiganleika sem er nauðsynlegur í kennslu nemenda með flóknar námsþarfir.  Hægt 

er færa nemendur á milli hópa ef þess þarf og  kennarar hafa stuðning hvor af öðrum bæði hvað varðar 

kennsluhætti og aðlögun námsefnis.  Ákveðið hefur verið að hafa sama fyrirkomulag í kjarnagreinum næsta 

vetur.  Með þessu fyrirkomulagi náum við að nýta sérkennslutímana mjög vel og allir nemendur upplifa að 

tilheyra hópi jafnvel þó að þeir þurfi einstaklingsmiðaða námskrá í öllum bóklegum greinum. 

Stuðningur og sérkennsla í 10. bekk: Í stærðfræði og íslensku var tveggja kennara kerfi sett á í 

hægferðahópunum.  Þannig gátum við að nokkru leyti komið til móts við þarfir nemenda sem voru, á síðasta 

skólaári, í litlum námsversbekk  fyrir nemendur með ADHD og margþættan vanda. Það verkefni var unnið með 

styrk frá Velferðarráðuneytinu en ekki fékkst fjármagn til að halda því starfi óbreyttu. 

Námsversbekkir (sérdeildir): Í 10. 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 list-og 

verkgreinakennarar og stuðningsfulltrúar. Nemandinn sótti bæði bóklegar og verklegar greinar í almenna hópa 

og gaf það mjög góða raun. Frá áramótum var unnið markvisst að flutningi nemandans yfir á næsta skólastig.  

Kennarar á starfsbraut í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ komu að þeirri vinnu sem gekk í alla staði vel.  Fleiri 
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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. 

Íslenska fyrir nýbúa og Íslendinga sem hafa búið lengi erlendis: Nemendur þurfa sérstaka íslenskukennslu af 

tveimur ástæðum: vegna þess að þeir hafa annað móðurmál eða hafa búið lengi í öðru málumhverfi.   Þessir 

nemendur fá sérstakt svigrúm til íslenskukennslu og stuðning 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.  

Námskrár og námsmat: Haldið var  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 samkvæmt lögumfengið 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.  Nokkrir nemendur tóku próf í vor 

með aðstoð „Easy tutor“ lestrarforritsins.  Notkun forritsins við próftöku eykur sjálfstæði nemenda og sparar 

vinnuafl.  Skólinn festi nýlega kaup á nokkrum Mp3 spilurum sem notaðir voru í vorprófunum en þá bauðst 

nemendum með lesblindu að hlusta á enskan texta í stað þess að lesa hann.  Nemendur voru ánægðir með 

þessa nýjung. 

„Easy tutor“ lestrarkennsluforrit: Lestrarkennsluforritið EASY TUTOR er sérstaklega hannað fyrir einstaklinga 

með lestrarerfiðleika og gagnast námsmönnum á öllum skólastigum bæði í leik og starfi. Forritið gefur 

notendum möguleika á  að getað lesið, skoðað og yfirfarið texta með röddum sem eru innbyggðar í Dolphin 

Tutor hugbúnaðinn. Í byrjun vorannar gerði sveitarfélagið Garðabær samning við söluaðila EASY TUTOR og 

ætlar að bjóða nemendum á grunnskólaaldri sem eiga við lestrarerfiðleika að etja  forritið til afnota meðan þeir 

stunda nám í grunnskólum bæjarins. Nemendur verða sjálfir að eiga fartölvu sem þeir nota í skóla og heima en 

Garðabær lánar þeim forritið endurgjaldslaust.  

Skólinn  setti sér vinnureglur bæði varðandi úthlutun forritsins og samvinnu við tölvudeild Garðabæjar.  Einnig 

er skólinn smám saman að koma sér upp rafrænu bókasafni sem nemendur skólans, sem hafa aðgang að Easy 

tutor lestrarforritinu, geta sótt í.  Settur var upp sameiginlegur gagnagrunnur/drif sem allir skólar í Garðabæ 

hafa aðgang að. 
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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.  Einnig 

benda kennarar og/eða aðrir sérfræðingar skólans á ef upp koma grunsemdir um þroskafrávik hjá nemanda og 

að höfðu samráði við foreldra fer viðkomandi inn á biðlista.  Unnið er eftir nýju vinnuferli varðandi beiðni um 

sérfræðiþjónustu.  Sótt er um á stöðluðu eyðublaði sem er samræmt fyrir alla skóla  í Garðabæ.  Allar umsóknir 

eiga að fara í gegnum deildarstjóra sérkennslu sem tekur afstöðu til umsóknarinnar og sendir hana síðan áfram 

til skólaskrifstofu.   Brynjólfur lauk fimmtán málum sem hann vann að í vetur, þar af voru fjórtán greiningar og 

eitt mál af öðru tagi. Haldnir voru ellefu skilafundir.  Á skilfundum sitja, auk Brynjólfs, viðkomandi nemandi, 

foreldrar, umsjónarkennari og deildarstjóri námsvers.   Þrír skilafundir bíða haustsins.  Fjórir nemendur eru á 

biðlista eftir sálfræðigreiningu. 

Guðný Þóra Friðriksdóttir sérkennari/ deildarstjóri námsvers og verkefna lagði lestrarskimun Grp. 14 fyrir alla 

nemendur í 9. bekk á haustmisseri  2011. 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, 23 fyrir nemendur í 10. bekk og 13 fyrir 

nemendur í 9. bekk. Á biðlista í lok skólaársins 2011-2012 eru 20 nemendur.  Stærðfræðigreiningar sem gerðar 

hafa verið á síðustu árum hafa ekki skilað miklum upplýsingum umfram það sem stærðfræðikennarar hafa 

greint í gegnum daglega vinnu sína með nemendum. Ekki hefur fundist hentugt greiningartæki fyrir 

unglingastigið og því hefur starfsfólk sérkennslu í samráði við stærðfræðideildina lagt niður greiningar á færni 

nemenda í stærðfræði.  

Undirbúningur fyrir næsta vetur: Lögð verður áhersla á að þróa áfram tveggja kennara kerfið og stuðla að 

auknu samstarfi milli fagkennara og sérkennara.  Einnig verður lögð áhersla á að efla einstaklingsnámskrárgerð 

og aðlögun á námsefni með áherslu á yngstu nemendurna.  Kennsla og stuðningur í félagsfærni verður áfram 

þróuð með úrræðum fyrir einstaklinga og litla hópa.  Áfram verður unnið með „Easy tutor“ og hvernig það 

nýtist sem best fyrir nemendur bæði heima og í skólanum. Haldið verður áfram að þróa sérúrræði á prófum t.d 

með því að nýta betur tölvur og lestrarforrit, upptökutæki og mp3 spilara.  Stefnt er að því að bjóða upp á 

sérkennsluhóp í samfélagsfræði næsta vetur þar sem áhersla verður lögð á umræður og myndræna 

framsetningu námsefnis.  Einnig verður boðið upp á sérstakan námshóp fyrir nemendur í 10. bekk sem hafa 

annað móðurmál en íslensku og nemendur sem hafa lengi búið erlendis.  Deildarstjóri ætlar að kynna sér 

starfstengd úrræði fyrir nemendur og hvort hægt sé að bjóða upp á slíka þjónustu í Garðaskóla. 

Júní 2012 

Guðný Þóra Friðriksdóttir 

deildarstjóri 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: Einn hópur Hildur: Tveir hópar               Vigdís: Tveir 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. 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. Stuttar lotur í byrjun með námsmati þar sem að langflestir nemendur ættu 
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að geta staðið 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 flestra hæfi. Jafnhliða námsefninu unnu nemendur fjölbreytt verkefni þar sem reynir á alla 

færniþætti.  

9. bekkur 

Kennarar: Bergljót: Tveir hópar       Hildur: Þrír hópar       Kristjana: Einn hópur      Vigdís: Einn hópur 

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

Hildur og Kristjana sáu um að kenna fámennum hægferðarhópi sem þurfti á sértækum úrræðum að halda. Í 

þeim hópi var notað aðlagað námsefni og námsmat. Námsefnið Glimrende hefur verið notað í hraðferð og 

miðferð í nokkur ár. Mikil þörf er á nýju efni sem kemur berlega í ljós ef borið er saman við nýlegt efni sem 

notað er í 8. og 10. bekk. Því miður er nýtt efni ekki enn í sjónmáli svo að við gerum okkar besta með því að 

nota efni sem tekið er saman af kennurum samhliða bókinni. Meðfram námsefninu unnu nemendur 

einstaklings- og paraverkefni. Á haustönn var unnið verkefni á tölvutæku formi sem tengdist viðfangsefni 

lotunnar. Á vorönn var unnið með þemaefni Dejlige Danmark þar sem nemendur vinna með orðaforða sem 

tengist Danmörku og gera kynningarverkefni sem skilað var munnlega og á tölvutæku formi. Nemendur lásu 

einnig danskar smásögur, unnu verkefni og í lokin voru lesskilningspróf úr sögunum lögð fyrir.  

10. bekkur 

Kennarar: Bergljót: Tveir hópar           Hildur: Tveir hópar                      Vigdís: Tveir 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. Nýlegt námsefni Ekko frá Námsgagnastofnun hefur verið 

notað með góðum árangri í nokkur ár. Efnið er fjölbreytt og þjálfar helstu færniþætti og býður m.a. upp á góð 

hlustunarverkefni sem mikill skortur hefur verið á. Meðfram námsefninu unnu nemendur 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. Okkur dönskukennurum til mikillar ánægju fengu tungumálin úthlutað degi til að leggja fyrir munnleg 

próf á prófadögum vorannar. Eins og oft áður er sá dagur sem nemendur mæta í munnlegu prófin sérlega 

ánægjulegur fyrir kennara og að mínu mati einnig nemendur. Það er létt yfir nemendum í munnlegu prófunum 

og það er ánægjulegt að ljúka starfinu 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 einhverju 

námsmati sem gildir sem hluti af lokaeinkunn á hausti eða að vori. Námsmat er fjölbreytt og á að gefa góða 

mynd af því námi sem fram fer í faginu. Í 10. bekk ljúka nemendur grunnskólaprófi og gildir þá hausteinkunn 

30% á móti einkunn á vorönn. Kennslulotur í öllum árgöngum eru mislangar og ræðst lengdin af viðfangsefni 

hverju sinni en einnig getur skóladagtal haft áhrif á lotuskiptingu. Við upphaf eða lok hverrar lotu er reynt að 

brjóta kennsluna upp með t.d. þemavinnu, tölvuverkefnum eða með sýningu danskrar kvikmyndar. Skólinn á 

orðið gott safn danskra kvikmynda og reynum við að velja myndir sem við teljum við hæfi árganganna eða 

tengjast því viðfangsefni sem nemendur eru að fást við hverju sinni.  

Á kennsluáætlunum hausts og vors má sjá helstu viðfangsefni, námsmat og uppbyggingu hverrar lotu en 

kennsluáætlanir eru birtar á heimasíðu skólans. Sömu kennsluáætlanir gilda fyrir hraðferðir og miðferðir með 

þeirri undantekningu að nemendur miðferða lesa styttri smásögur en nemendur hraðferða. Sérstakar áætlanir 

eru gerðar fyrir hægferðahópa í 9. og 10. bekk.  
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Síðustu kennslulotu, bæði á haust- og vorönn,  lauk með prófum þar sem kostur gafst á að leggja dönskupróf 

fyrir nemendur í 9. og 10. bekk á sal. Í Garðaskóla eru margir hópar í árgangi og í sumum tilvikum er ekki hægt 

að prófa hópana samdægurs þegar próf eru lögð fyrir í kennslustund. Það er miður að ekki gefst færi á að leggja 

próf á sal fyrir alla árganga. 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 í dönskudeildinni lagt okkur fram um gott samstarf við foreldra t.d. með því að senda 

póst eða skrá í Mentor með góðum fyrirvara ýmsar upplýsingar sem varða framvindu námsins. Nú þegar 

handbókin hefur verið aflögð og allt heimanám er skráð í Mentor þurfum við að geta treyst því að skilaboð frá 

okkur berist heim til nemenda en enn eru brögð af því að nemendur eða heimili fylgjast ekki með því sem þar er 

skráð. Þrátt fyrir ótvíræða kosti Mentors er viss eftirsjá í handbókinni þar sem ábyrgð á heimanáminu í höndum 

nemandans sem ég tel af hinu góða.  

Vinnuaðstaða – Tækjabúnaður 

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. 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 

Ekki er boðið upp á aðstoð í námsveri í dönsku og er því mjög mikilvægt að geta notið aðstoðar 

stuðningsfulltrúa í bekkjardeildum. Þetta á sérstaklega við í 8. bekk þar sem ekki er raðað eftir getu og oft á 

tíðum eru nemendur í hópunum sem þarfnast mikillar aðstoðar. 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. Töluvert bar á því að skipulagsdagar og viðburðir bæru upp á 

sömu daga þ.e. seinni hluta vikunnar. Þetta getur komið sér mjög illa og raskað kennslu í þeim hópum sem eru 

eingöngu með kennslustundir seinnipart vikunnar.  

Lítið hefur verið um mannabreytingar í dönskudeildinni síðustu árin og kennarar eru fáir sem auðveldar 

samstarf. 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 í takt við þörf. 

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

undanfarin árin stóð Félag dönskukennara fyrir mörgum áhugaverðum viðburðum og námskeiðum sem er mjög 

mikilvægt til að glæða áhuga kennara. Dönskukennarar skólans eru duglegir að nýta sér þá endurmenntun sem 

er í boði sem vonandi skilar sér í fjölbreyttum kennsluháttum. 

Garðabæ í júní 2012 

Bergljót Böðvarsdóttir, fagstjóri í dönsku 
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ENSKU  

Enskukennarar skólaárið 2011 - 2012 voru  þau Anna Eyvör Ragnarsdóttir, Halla Thorlacius, Sigurður Stefán 

Haraldsson, Guðrún Margrét Sólonsdóttir sem kenndi nemendum sértæka námsörðugleika í 9. bekk og sá um 

aukatíma í ensku fyrir nemendur  í 8. bekk eftir áramót, Halla Thorlacius og Sigurður Stefán Haraldsson. 

Fagfundir voru haldnir vikulega en þar ræða kennararnir hvernig gengur, skipta með sér þeim verkum sem liggja 

fyrir, ræða stöðu einstaka nemenda eða nemendahópa, skiptast á skoðunum um það sem betur megi fara, 

breyta og bæta.   

10.bekkur  

Í vetur var boðið upp á, hægferð, miðferð, hraðferð og tvo fjölbrautaráfanga þ.e. ENS 103 og 203. Þeir 

nemendur í fjölbrautarensku sem það kusu gátu nú í fyrsta sinn tekið lokapróf í áföngunum í FG og þannig reynt 

að tryggja að aðrir framhaldsskólar meti nám þeirra. Þetta er ekki aðeins góð viðbót við farsælt samstarf  FG og 

Garðaskóla, heldur gefur einnig til kynna hvernig nemendur okkar standa sig í samanburði við nemendur í sömu 

enskuáföngum og  í FG. Það er skemmst frá því að segja að nemendur okkar stóðu sig með mikilli prýði eins og 

við var að búast.  Eftir sem áður þá tóku allir nemendur í ENS 103 og 203  líka lokapróf frá Garðaskóla. Kennslan 

í 10.bekk var að mestu með hefðbundnu sniði en um leið var reynt að hafa verkefnin fjölbreytileg með áherslu 

á að  auka orðaforða og lesskilning. Nemendur í hraðferð lásu tvær langar óstyttar 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 hægferð, blandaða mið-hraðferð og flugferð, þar sem einungis er hægt að raða 

árganginum í þrjár ferðir. 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. Eins og í 

öðrum árgöngum var lögð áhersla á að hafa verkefnin fjölbreytileg bæði hvað varðar inntak og efnistök. 

Nemendur skiluðu síðan verkefnum bæði skriflega og munnlega.  

8.bekkur 

Enskukennarar tóku nýju námsefni í 8.bekk fagnandi enda er það notendavænna og skýrar upp sett en það sem 

áður var í boði. Bækurnar skiptast í textabók með ýmiskonar lestextum sem ætlaðir eru unglingum og vinnubók 

með misþungum verkefnum.  Allir textarnir eru lesnir á hljóðdiskum sem frábær leið fyrir nemendum sem eiga í 

erfiðleikum með lestur og vilja nýta sér tæknina til að auðvelda námið. Á haustönn gátu þeir nemendur sem 

vildu, nálgast textana lesna á heimasíðu skólans en við nánari athugun kom í ljós að slíkt er brot á höfundarétti 

svo því var sjálfhætt. En auðvitað er hægt að kaupa fleiri geisladiska frá Námsgagnastofnun fyrir þá nemendur 

sem vilja nýta sér þennan möguleika. Þeir geta þá fengið diskana að láni í gegnum bókasafn skólans og málið er 

leyst.      

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

ræða móðurmálið eða erlend tungumál.  Það var því mikið ánægjuefni að við fengum fjármagn til að kaupa 

léttlestrarefni í ensku og í framhaldinu var  ákveðið að kaupa þrjú bekkjarsett fyrir 9.bekk. Það skiptir öllu að 

nemendur hafi aðgang að fjölbreytilegum bókakosti í samræmi við getu og áhugasvið og vonandi getum við 

keypt fleiri bekkjarsett  sem fyrst.    

Næsta haust koma nýjar kennslubækur í ensku fyrir 9. og 10. bekk sem eru í sömu bókaseríu og 8. bekkjar 

námsefnið. Það  verður því nóg að gera í enskudeildinni við upphaf næsta skólaárs við að innleiða nýtt námsefni 

í tveimur árgöngum, endurskoða kennsluáætlanir og ítarefni í 8.bekk í ljósi reynslunnar  og síðar að leggja 

línurnar í  skólanámskrá í samræmi við þær áherslur sem koma fram í nýrri aðalnámsskrá og drögum að 

námskrá í ensku. 



Ársskýrsla Garðaskóla 2011-2012 

25 
 

Á skólaárinu 2012 – 2013 verða þær breytingar að ég verð í launuðu leyfi og sest á skólabekk. Í fjarveru minni 

verður Sigurður Stefán Haraldsson  fagstjóri og Guðrún Margrét Sólonsdóttir tekur að sér þá nemendahópa sem 

ég hefði annars tekið að mér.  

Fyrir mína hönd og enskukennara skólans, vil ég svo þakka stjórnendum Garðaskóla fyrir gott samstarf í vetur.    

Garðabær,  júní 2012 

Halla Thorlacius, fagstjóri í ensku 

  

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í TEXTÍLMENNT, FATAHÖNNUN OG SMÍÐI  

Kennarar og kennslustundafjöldi 

Guðrún Björk Einarsdóttir kennir  textílmennt og Jóhann Örn Héðinsson  smíði. Kennslustundafjöldi er tvær 

stundir á viku en þrjár hjá fjölbrautavalhóp. Í 8. bekk fá nemendur kennslu  hálfan veturinn í hvorri grein fyrir sig 

en í 9. og 10. bekk allt skólaárið. 

Starfið í textílmennt og fatahönnun 

8. bekkur: Í upphafi annar var farið vel yfir umgengnisreglur og kennt á tæki og búnað. Hægt er að velja milli 

nokkurra verkefna og nemendur eru hvattir til að sýna frumkvæði og koma með hugmyndir um útfærslur. Allir 

hópar fara í tölvuver og velja mynd, tákn eða annað til skreytingar sem gerir verkefnið þeirra  persónulegra. 

Tölvubretti var nýtt verkefni sem margir kusu að vinna að þetta árið. Verkefnið hentaði báðum kynjum en þó 

voru fleiri strákar sem völdu það. Stelpurnar kusu flestar að hanna tautöskur sem eru vinsælar og mikið 

notaðar. Tíminn er naumur en þó ná nokkrir að gera fleiri verkefni. Farið er yfir helstu atriði efnisfræðinnar með 

áherslu á hvaðan efnin koma og helstu eiginleika þeirra. Reynt að tengja þá kennslu við reynsluheim nemenda 

þannig að þeir þekki hvaða efnisgerð í fatnaði hentar best við mismunandi aðstæður og að kennslan gagnist 

þeim í daglegu lífi. Gerð var tilraun í tveimur 8. bekkjum og hópunum skipt upp í stelpu- og strákahópa. Erfitt er 

að fullyrða um hvað hentar best en full ástæða er til að reyna þetta áfram í þeim bekkjum þar sem 

kynjahlutföllin eru jöfn. Við einkunnagjöf eru verkefni metin,  skrifleg könnun í vefjarefnisfræði og grunnatriði í 

vélsaumi. Mestu máli skiptir þó vinna og virkni í tímum. 

9. bekkur: Í vetur voru þrír valhópar í textílmennt. Í haust tókum við þátt í að prjóna húfur, vettlinga og sokka 

fyrir japönsk börn sem misst höfðu heimili sín í jarðskjálftunum. Nemendur tóku mjög vel í þetta og náðum við 

að prjóna mikið af ullarvörum sem börn í Japan njóta góðs af. Önnur verkefni voru vélsaumaðar flíkur, 

grunnkennsla í að hekla, tauþrykk og fleira. 

Fatahönnun 9. og 10. bekkur: Í fatahönnun er 9. og 10. 

bekk kennt saman og þarna eru nemendur að hanna og 

sauma flíkur. Byrjað er á nokkrum prufum og einföldum 

flíkum og stefnt að því að sauma árshátíðarfatnað eftir jól. 

Mikinn tíma tekur að sauma flóknar flíkur og hjálpar þá 

mikið að geta boðið upp á valtíma í hádegi og tíma á opnu 

húsi á vegum félagsmiðstöðvar í tengslum við árshátíðina. 

Að venju var tískusýning á árshátíð en þar reynir á að 

nemendur standi saman  en mörgum reynist erfitt að vera 

í sviðsljósinu.  

Fjölbrautavalhópur Thl 103: Þeir nemendur sem völdu að ljúka þremur einingum í textíl og fatahönnun 

fjölbrautaskólans höfðu góðan grunn og voru tilbúnir til að takast á við þau  verkefni sem ætlast var til. 
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Samvinna er um kennsluna við þann kennara sem kennir sambærilegan áfanga í FG. Í vetur var 

nemendahópurinn mjög öflugur,  nemendur sérlega áhugasamir og færir um að vinna sjálfstætt. 

Annað starf tengt textílmennt: Fyrir utan hefðbundna kennslu er textílstofan nýtt til að sníða og sauma 

búninga fyrir skólasöngleikinn, STÍL fatahönnunarkeppni grunnskólanna, Gagn og gaman dagana á haustönn og 

listadagana á vorönn. Margir leituðu til verkgreinakennara á listadögum og reynt var að aðstoða eins og hægt 

var. Sjálfsagt er að nota það efni sem til er og nýta gamlan lager. Listadagar  í Garðaskóla voru fjölbreyttir og 

þóttu takast mjög vel. Einhverjum fannst tímasetningin óhentug því stutt var í próf hjá nemendum sem eru að 

taka áfanga í FG. Hefur þeim athugasemdum verið komið á framfæri. Listadagar í Garðabæ hafa verið haldnir 

annað hvert ár og er mikilvægt að tímasetningin henti skólum, leikskólum og stofnunum bæjarins. 

Félag textílkennara fundaði í Garðaskóla og undirrituð kynnti starfið í textílmennt. Garðabær efndi til 

námsstefnu/smiðju sem Pia Holm textílhönnuður stóð fyrir. Gott framtak í þágu endurmenntunar kennara. 

Undirrituð sækir að auki 10 eininga endurmenntunarnámsskeið á mastersstigi í HÍ í sníðagerð í víðustu 

merkingu. 

Nokkrir valhópar fóru á Þjóðminjasafnið á sýninguna „Kjólar og korselett“. Prjónahópurinn tók verkefnin sín 

með á kaffihús og fengu þjálfun í að horfa á uppbyggilegar kvikmyndir og prjóna á sama tíma. Nokkrir hópar 

röltu  á vorsýninguna á Hönnunarsafninu í Garðabæ. Strætókortið var nýtt og farið á sýningar og viðburði á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Starfið í smíði  

Smíði var kennd sem skyldunámsgrein í 8. bekk í vetur og opnir valtímar voru tveir í hádegi. Verkefni voru 

fjölbreytt. Renndir voru í rennibekk lampar, kertastjakar o. fl. Algeng verkefni eru hirslur undir skart, geisladiska 

og fleira sem nemendur teikna upp og kennari aðstoðar við útfærslu. Unnið var með málm aðallega eir og ál, 

sleifar, skálar og stöku skartgripir eins og nælur og  hringar úr silfri. Fjölbreytni er í verkefnum innan hvers hóps 

og þannig kynnast nemendur mismunandi efniviði og aðferðum við að fylgjast hver með öðrum. Við námsmat 

eru smíðagripir metnir, vinnusemi/handverk og vinnubók. Í vinnubókinni eru vinnuteikningar nemenda, 

mælingaverkefni til að vekja athygli á rúmmáli og stærð hluta, umfjöllun um mismunandi eiginleika í viðnum, 

yfirborðsmeðferð og samsetningar. Lögð er áhersla á aðalatriðin og einfaldleikann við hönnun og gerð 

verkefna.  Í vetur hafa nemendur fengið afhent kennslublöð sem þeir safna saman í vinnubækur sínar en næsta 

vetur fá þeir hefti þannig að nemendur haldi vinnugögnum sínum betur til haga. Eins stendur til að fá 

nemendur til að vinna útfrá ákveðnum þemum, t.d. veiðiþema þar sem hægt er að vinna nytjahluti sem 

tengjast þemanu eða listræn þemu fyrir þá sem hafa áhuga á að skapa listmuni og fleira. Átak verður gert í að 

endurnýta það efni sem liggur í stofunni og þar fer fram tillekt og hreinsun. Mikil vinna verkgreinakennara fer í 

umsjón með tækjum og  búnaði og í efniskaup og umhirðu stofunnar. 

Tæki og búnaður 

Mörg af þeim tækjum sem eru í smíðastofunni eru jafngömul skólanum og farin að bila. Brýnt er að huga að 

endurnýjun á rennibekk, standborvél og fleiri smærri ódýrari tækjum og verkfærum. Þyrfti að endurskipuleggja 

smíðastofuna með tilliti til málningarherbergis og betri nýtingar á henni. Smíðastofan er mikið notuð en gæta 

þarf að því að einhver beri ábyrgð á vinnusvæðinu þar sem verið er að mála. 

Úrbótatillögur og lokaorð 

Nauðsynlegt er að endurnýja tæki og búnað í verkgreinastofum. Lítið sem ekkert hefur verið keypt nýtt í mörg 

ár en fyrir hrun voru keypt ný tæki og verkfæri til viðhalds á hverju ári. Hressa þyrfti upp á kennslustofur eða 

endurskipuleggja þær, pússa upp parket og borð í textílstofu og mála verkgreinastofurnar. Í verkgreinastofur 

vantar enn skjávarpa. 
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Á vorönn voru verkgreinakennarar boðaðir á fund vegna vinnu við nýja námsskrá í list-og verkgreinum. Þar var 

kynning á nýrri aðalnámsskrá og þætti list- og verkgreina. Kennurum var skipt upp í vinnuhópa sem komu með 

tilögur um þau atriði sem æskilegt er að færi inn í námskrá hverrar námskrár fyrir sig.  Mjög brýnt er að farið 

verði vel yfir þátt list-og verkgreina í Garðaskóla og að farið sé að lögum hvað varðar kennslumagn í 

viðmiðunarstundaskrá nemenda því allir eiga að njóta lámarkskennslu í list- og verkgreinum. Í aðalnámskrá 

kemur fram að í lögum skuli hafa jafnvægi milli bóklegs náms og verklegs og þess gætt að ekki halli á verklegt 

nám þegar skólastarf er skipulagt. Á það einnig við um skiplag valnámskeiða. Gert er ráð fyrir að allt að 

helmingur valstunda sé bundinn list- og verkgreinatengdu námi. Undir listgreinar tilheyra eftirtaldar  

námsgreinar: tónmennt, sjónlistir og sviðslistir en undir verkgreinar heyra hönnun og smíði, textílmennt og 

heimilisfræði.  

Mikilvægt er að vinna vel saman að þeim breytingum sem fylgja nýrri námskrá. Styrkja faglegt starf, auka 

samvinnu verkgreinakennara og að greinarnar verði sýnilegri. Hugsa mætti sér að unnið yrði að stærri 

verkefnum sem væru sýnileg  á göngum skólans. Á næsta ári verður í boði nýr valáfangi sem heitir „Skapandi 

smiðja“. Vinna þar saman myndmennta- og textílkennari að skapandi verkefnum á sviði myndmenntar og textíl. 

Jákvætt er að hafa þverfaglegt samstarf. Næsta skólaár verða nokkrir valhópar í hönnun og smíði en þeir hafa 

ekki verið í boði svo heitið geti síðustu árin. Mjög mikilvægt er að fylgja eftir þeim áherslum aðalnámskrár þar 

sem kveðið er á um „frjótt, skapandi starf, verklega færni og nýsköpun“ og gæta að því að „jafnvægi sé milli 

bóklegs náms og verklegs“ ein og námskráin mælir fyrir um.   

                                                                 Guðrún Björk Einarsdóttir 

Fagstjóri í textílmennt og smíði 
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ÍSLENSKU 

Kennarar 

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

Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, Sturla Þorsteinsson og Tinna Guðrún Barkardóttir. Margrét Erla Björnsdóttir og 

Harpa Rós Gísladóttir voru í fæðingarorlofi. Margrét kemur aftur til starfa næsta haust.  Harpa Rós sagði starfi 

sínu lausu og Sturla Þorsteinsson hætti eftir margra ára starf við Garðaskóla. Er þeim Hörpu Rós og Sturlu óskað 

velfarnaðar á nýjum vettvangi. 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.  

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. 

Nemendur skrifa um eigin reynslu, tala um það sem tekist er á við, lesa upp fyrir aðra, velja sjálfir að hluta til 

viðfangsefni, hjálpast að, leita upplýsinga og svo mætti lengi telja. Heildstæð móðurmálskennsla er talin 

vænlegri leið fyrir nemendur til að átta sig á tengslum ólíkra þátta móðurmálsins og einnig má ætla að tilgangur 

námsins verði þeim ljósari. 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. Stefnan snýst m.a. um að láta nemendur vinna í 

beinum tengslum við texta. Texti er ein heild og markmiðið er að tengja alla helstu þætti íslenskunámsins í eina 

heild. Þannig snýst allt um að varpa ljósi á það hvernig þessir þættir vinna saman; málfar, stafsetning, 

bókmenntafræði, málfræði o.m.fl. Heildstæð móðurmálskennsla gerir miklar kröfur til kennara og kallar á 

mikinn og stöðugan undirbúning kennslunnar.  

Námsumhverfi 

Íslenska er umfangsmesta námsgrein grunnskólans, t.a.m. hefur engin önnur grein jafn margar kennslustundir á 

viku og íslenska. Hlutverk íslenskunnar er margþættara en nokkurrar annarrar kennslugreinar því hún kemur 

inn á marga og ólíka þætti. Ekki síst þess vegna skiptir námsumhverfið miklu máli. Námsumhverfið þarf að vera 

hvetjandi og örvandi. Íslenskukennarar leggja áherslu á að námsumhverfið sé þannig úr garði gert að 

nemendum og kennurum líður vel og hægt sé að vinna að fjölbreyttum viðfangsefnum. Nemendur taka þátt í 

að skapa umhverfi sem þeim finnst aðlaðandi með því að setja eigin verkefni á veggi kennslustofunnar og ganga 

skólans. 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.    
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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. Litlar 

kvartanir komu fram þetta árið og vonandi náum við að minnka getubilið með meiri samvinnu milli skólastiga.   

Valáfangar 

Einn valáfangi var í boði í íslensku þetta skólaár; stafsetningar- og málfræðigrunnur (SOM). SOM var í boði fyrir 

nemendur í 9. og 10. bekk; ein kennslustund í 9. bekk og tvær kennslustundir í 10. bekk.  Hóparnir voru stórir 

því nemendur vilja styrkja grunninn í íslensku. Næsta skólaár verður boðið upp á áfanga þar sem áherslan 

verður á skemmtilestur, ritun og framsögn.  

Kennsluáætlanir 

Mikil vinna er lögð við gerð kennsluáætlana í íslensku. Markmiðið með nákvæmum áætlunum 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 eflum við sjálfstæði nemenda og ábyrgð því þeir geta upp að vissu marki 

stýrt vinnunni sjálfir. Foreldrar hafa lýst yfir mikilli ánægju með þetta fyrirkomulag. Allt heimanám var auk þess 

skráð í Mentor. Ég tel þó þörf á því að nemendur séu með handbók og skrái niður það sem skiptir máli hverju 

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

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, lestur Íslendingasagna, lestur 

skáldsagna eftir íslenska höfunda í öllum árgöngum o.m.fl. Við leggjum sífellt meiri áherslu á lestur og 

bókmenntir og höfum mörg undanfarin ár fengið íslenska rithöfunda í heimsókn til okkar til að ræða eitt og 

annað er varðar bókmenntir og lestur. Kennsluefni er í sífelldri endurskoðun.  

Í tíunda árgangnum lásu nemendur m.a. Íslendinga sögu og unnu margvísleg verkefni. Því miður gekk ekki upp 

að fá leiksýninguna um Gísla Súrsson í ár en við reynum aftur næsta ár. Leyfi fékkst til kaupa á íslenskri 

skáldsögu eftir Arnald Indriðason. Nemendur lásu bókina og horfðu á kvikmyndina. Verkefnavinna með 
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skáldsögunni fór þannig fram að nemendur stýrðu vinnunni sjálfir, unnu saman og sameinuðust í að leita svara. 

Tímaramminn var skýr, nemendur réðu ferðinni.  

Fjölbrautanemendur lásu m.a. bókmenntaverk eftir Halldór Laxnes og fóru í heimsókn að Gljúfrasteini.  Við 

fylgjumst alltaf með framboði leikhúsanna á hverju ári því við teljum mikilvægt að stuðla að fjölbreytni t.d. með 

því að fara í leikhús, bíó eða á söfn og tengja það námsefninu á einhvern máta. Það skiptir miklu máli að glæða 

námið lífi og auka víðsýni.  

Miklar breytingar áttu sér stað í níunda árgangnum, má þar nefna að bókmenntum og lestri voru gerð enn betri 

skil en áður, nýtt efni tekið í kennslu og annað tekið út. Lestur viðamikillar skáldsögu eftir íslenskan höfund og 

Íslendinga saga er meðal þess efnis sem nemendur lásu og reyndust vel. Nýtt þemaverkefni sem tengdist 

þjóðsögum og ævintýrum reyndist vel.   

Áttundi árgangurinn fékk í upphafi markvissa þjálfun í vinnubrögðum og grunnatriðum íslenskunnar. Eftir það 

tók við lestur unglingabókar eftir íslenskan höfund. Verkefnavinna samhliða lestrinum var fjölþætt og miðaðist 

m.a. við að þjálfa lesturinn, sjálfstæð vinnubrögð og efla ábyrgð nemenda á eigin vinnu. Nemendur kvörtuðu 

sáran yfir því að fá ekki einfaldar efnisspurningar og að þurfa að skrifa eigin hugleiðingar og skoðanir á 

ákveðnum málefnum en það kom smám saman. Íslendinga saga var lesin, þemaverkefni af ýmsum toga o.m.fl.  

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, gefa t.d. út eigið blað. Margs konar þjálfun á sér 

stað í þessum kennslustundum og í okkar tölvuvædda þjóðfélagi er nauðsynlegt að kenna góð og gild 

vinnubrögð s.s. varðandi notkun heimilda 

Lestur 

Samkvæmt nýrri aðalnámskrá eigum við að leggja meiri áherslu á lestur og ritun.   

Í Garðaskóla hefur áhersla á lestur aukist undanfarin ár í öllum árgöngum. Hefð hefur skapast fyrir því að verja 

einni kennslustund á viku í öllum íslenskuhópum til að sinna kjörbókalestri. Þá sitja nemendur og lesa 

kjörbækur að eigin vali, skrifa um það sem þeir lesa í sérstakar stílabækur og mæla lestrarhraða. Einnig kynna 

nemendur 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. 

Bókmenntalestur dýpkar þekkingu nemenda og er stór liður í lestrarþjálfun, eykur orðaforða, eflir 

máltilfinningu, ritun og stafsetningu o.fl. Notaðar eru fjölbreyttar leiðir til að stuðla að góðum lestrarvenjum og 

jákvæðu viðhorfi til lestrar; umræða, kynningar og umfjöllun um bækur vekur athygli nemenda og áhuga. 

Nemendur vita og finna að þeir hafa áhrif á lestrarumhverfi sitt, koma með tillögur og velja sjálfir texta til að 

lesa. 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.  

Garðaskóli hefur undanfarin ár komið sérlega vel út í könnunum m.a í lesskilningi. Skólar leita mikið til okkar og 

vilja fá upplýsingar um aðferðir og/eða kennsluhætti í íslensku. Við höfum að sjálfsögðu tekið vel í slíkar beiðnir 

og kynnt okkar starf.  
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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 en 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 starfsfólki  farsælt og ánægjulegt samstarf í vetur sem 

og  nemendum og foreldrum frábæra samvinnu. Ég mun taka mér frí frá fagstjórastörfum næsta vetur og gegna 

starfi deildarstjóra í 10. bekk. Helga Ólafsdóttir mun leysa mig af og óska ég henni velfarnaðar í starfi.  

 

Sköpun mannanna 
 
Ef 
fötin skapa manninn 
búa þá 
jakkaföt til bankamenn 
leðurföt 
mótorhjólamenn 
og mussur 
kennara sem ganga um á tréklossum? 

 
SG 

 
 

                                                                          Garðabæ í júní 2012 

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 2011-2012 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. Hver íþróttagrein fékk að meðaltali sex kennslustundir (þrjú skipti) og í annarlok fór fram 

mat á getu nemenda. 

Skólahreysti grunnskólanna fór fram í febrúar. Garðaskóli var í riðli með 11 öðrum skólum úr Kópavogi og 

endaði í þriðja sæti, sem er mjög góður árangur en aðeins eitt lið komst áfram í úrslitakeppnina. Lið Garðaskóla 

var þannig valið að allir nemendur í 9. og 10. bekk fóru í gengnum „skólahreystibraut „(í íþróttatíma)  sem er 

staðsett á skólalóð Flataskóla. Tíu nemendur voru valdir til frekari keppni og úr þessum hópi voru valdir sex 

keppendur. Keppni þessi vakti töluverða athygli hjá nemendum sem mættu og studdu sitt lið vel.  Keppnisliðið 

var þannig skipað: Helga Þöll Guðjónsdóttir 9. HÓ var varamaður. Marin Elvarsdóttir 10.GS keppti í hraðaþraut. 

Snædís Sunna Thorlacius 9.HÓ keppti í armbeygjum og að hanga. Skapti Magnús Birgisson 10.SSH var 

varamaður. Hinrik Þráinn Örnólfsson 10.HT keppti í upphífingum og dýfum. Guðbjörn Snær Björnsson 9.KFS 

keppti í hraðabraut.  Boðið verður upp á einn valhóp næsta skólaár í Skólahreysti þar sem áhersla verður lögð á 

æfingar tengdar keppninni.  

Jón Pétur Úlfljótsson danskennari sá um danskennsluna í haust eins  og undanfarin ár. Nemendur fengu tvær 

kennslustundir í dansinum og höfðu mikið gagn og gaman af. 

Samsetning einkunna á vorönn var byggð á þoli, hniti, fimleikum, frjálsíþróttum og blaki og var 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. Tveir hópar voru í slökun. 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 mín. á viku í öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunarstundaskrá. 

Knattspyrna, körfuknattleikur, handknattleikur, blak, frjálsar íþróttir, fimleikar, hnit, ratleikir og aðrir leikir voru 

helstu greinarnar sem kenndar voru. Kennsluform skólaíþróttanna var með hefðbundnu sniði, úti- og innitímar 

fram í desember og síðan aftur frá 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 sæmilega,  en betra væri að hafa 

hvern árgang fyrir sig. Samstarf íþróttakennara var mjög gott í vetur. Samstarf við   íþrótta- og æskulýðsfulltrúa 

var mjög gott sem og samstarfið við starfsfólk íþróttamiðstöðvar og umgengni nemenda var yfirleitt til 

fyrirmyndar. Meðaltalseinkunn allra árganga er 8,10 (var 8,30 árið 2011). Einkunnir skiptust þannig milli 

árganga: 8.bekkur 8,1, 9.bekkur 8,1,  og 10. bekkur 8,2. 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. Engir frjálsir tímar 

voru fyrir alla nemendur skólans í vetur líkt og undanfarin ár. Enn og aftur vil ég ítreka að nauðsynlegt er 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. Knattspyrna og 

handknattleikur bætast við sem valgreinar í 9. og 10. bekk næsta vetur sem er mjög ánægjulegt. 
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Fjöldi læknisvottorða var 10 í öllum árgöngum og 13 nemendur voru með undanþágu frá íþróttum. Ástæður 

vottorða og undanþága eru ýmiss konar, líkamleg veikindi og sálræn/félagsleg vandamál. Vottorðum hefur 

fækkað töluvert milli skólaára. Vottorðin skiptust þannig milli árganga að í 8. bekk var ekkert  vottorð, 9. bekk 3 

vottorð og í 10. bekk 7 vottorð. Sjö nemendur voru með undanþágu frá íþróttum í 10. bekk, þrír í  9. bekk og 

þrír  í 8. bekk. Aðstaða til útivistar er orðin góð sérstaklega til knattspyrnuiðkunar. Nauðsynlega þarf að finna 

svæði fyrir frjálsar íþróttir, t.d. langstökksgryfju, kasthring og spretthlaup. 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 7,5 (var sl. vetur 

7,9). Einkunnir skiptast þannig milli árganga. 8. bekkur 7,6, 9.bekkur 7,2 og 10. bekkur 7,7. Tímafjöldi í sundi er 

ein stund á viku hjá öllum árgöngum og er það samkvæmt viðmiðunarstundaskrá.  

Sérkennslutímar voru þrír 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 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  hluta eða allan veturinn og með  undanþágu frá sundi voru 

11 nemendur. Skipting vottorða og undanþága  var þannig: í 8.bek voru átta nemendur með vottorð og einn 

með undanþágu. Í 9. bekkur voru fjögur  vottorð og þrír  nemendur með undanþágu og í 10. bekk voru fjórtán 

vottorð og sex 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.  Úrval kennslutækja er þó nokkurt en halda þarf áfram að bæta við og auka fjölbreytnina 

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

Gashi. 

Garðabær í júní 2012 

Magnús Teitsson fagstjóri 
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í NÁTTÚRUFRÆÐI 

Veturinn 2011 -2012 hvíldi meginþungi náttúrufræðikennslunnar á herðum tveggja kennara þ.e. Margrétar 

Gauju Magnúsdóttur og Þorkels Jóhannssonar. Auk þeirra kenndi Helga María Ólafsdóttir einum hóp í 8. bekk. 

Í 8. bekk á haustönn var kennd líffræði og notuð ný kennslubók „Lífheimurinn“ en á vorönn var kennd 

efnafræði og kennslubókin “Efnisheimurinn” eftir Hafþór Guðjónsson. Þessar bækur leggja grunninn að 

kennslunni en auk þeirra er notast við mikið safn verkefna sem kennarar leggja til og semja sjálfir. Verklegar 

æfingar og vettvangsferðir voru nokkrar á hvorri önn fleiri þó í efnafræðinni. Auk þess sem sýndar voru 

fræðslumyndir og 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 7,32 . Með tilkomu nýrra kennslubóka varð sú breyting að flokkunarfræði lífheimsins 

er núna kennd í 8. bekk í stað 9. áður. Við þessa breytingu færðist líka efnafræðin frá haustönn yfir á vorönn.  

Þessi breyting gafst ágætlega og virtist sérstaklega vera auðveldara að eiga við efnafræðina eftir jól en var áður 

fyrir jól. Kennarar í 8. bekk voru Þorkell og Helga María með einn bekk hvor og Margrét Gauja með þrjá. 

Í 9. bekk eru kenndar fimm kennslustundir á viku. Á haustönn var byrjað á eðlisfræði  og byggt á bókinni 

„Kraftur og hreyfing“. Þá tók við erfðafræði og kenndir tveir fyrstu kaflarnir í bókinni Erfðir og þróun og í lok 

haustannar var kynfræðsla og þar er notuð kennslubókin „Strákar og stelpur“. Á vorönn var byrjað á 

stjörnufræði og kennslubókinni  „Sól, tungl og stjörnur“ og síðan var kennd líffræði til vors og notast við nýju 

bókina Lífheimurinn.  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 og einnig farið út í skammdeginu og litið til 

stjarnanna. Þá eru unnin verkefni í tölvuveri sem tengjast meira upplýsinga öflun og kynningum. Kennarar í 

9.bekk í vetur voru Þorkell og Margrét Gauja. Meðaltal einkunna í náttúrufræði í 9. bekk á vorönn var 7,55 

Í 10. bekk er náttúrufræði valgrein og er um tvo möguleika að ræða. Í öðrum áfanganum eru kenndar fimm 

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 

fjölbrautaráfangans NÁT-103 og kennslustundir eru sex. Helstu kennslubækur í tíunda bekk eru „Orka“, „Erfðir 

og þróun“ og „Líffræði -kjarni fyrir framhaldsskóla“ eftir Örnólf Thorlacius. Að mestu er fylgt markmiðum 

námskrár menntamálaráðuneytis. Kennslan er mikið til bókleg en þó eru töluvert um verklegar tilraunum 

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 þ.e. 

einn fjölmennur hópur í Nát-103 og tveir hópar í almennavalinu. 

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. 

Nú eru spennandi tímar framundan í náttúrufræði í  Garðaskóla 

Vil ég í því sambandi minnast á þrjú atriði: 

1. Nýjar kennslustofur: Nú þegar þetta er ritað eru hafin vinna við að gjörbylta kennslustofum 

raungreinadeildarinnar og bæta þar með alla aðstöðu sérstaklega til verklegrar kennslu. Þessum breytingum á 

að vera lokið í byrjun september á næsta skólaári. Vonandi standast þær áætlanir þannig að sem minnst rask 

verði á kennslu í upphafi skólaárs. Samfara þessum breytingum hefur verið farið í gegnum öll tæki, tól og efni 

sem fylgja þessari kennslu ýmsu hent en öðru komið fyrir í geymslu yfir sumarið. Við flutninga í haust verður 

tekin annar snúningur á þessu efni og grisjað meira. Vonandi fæst síðan fjármagn til að endurnýja eitthvað af 

búnaði til að þessi nýja aðstaða verði til fyrirmyndar. 
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2. Nýtt námsefni: Nú er komið út töluvert af nýjum námbókum sem koma eiga í stað eldri útgáfu sem ekki 

verður lengur fáganleg. Þessar bækur eru nokkuð frábrugðnar þeim gömlu hvað efnistök varðar og á maður 

eftir að sakna einstakra bóka úr gamla flokknum. Þær bækur sem komnar eru eru Lífheimurinn sem fjallar um 

lífverur og flokkunarfræði, Maður og náttúra sem fjallar um umhverfismál og erfðir og þróun og Mannslíkaminn 

sem fjallar um líffærakerfi mannsins og kynfræðslu. Stutt er síðan ný bók í efnafræði kom út og því ekki von á 

nýrri bók þar en ég hlakka mikið til að sjá nýja bók í eðlisfræði sem nú er væntanleg. 

3. Drög að nýrri námsskrá: Nú á vordögum voru birt drög að nýrri námskrá og eru þar nokkuð mikið breyttar 

áherslur frá fyrri námsskrá. Við fyrstu sýn er helsta breytingin að minni áhersla er á þekkingarmarkmið en aukin 

áhersla á leiknimarkmið. Þetta endurspeglast svo í þeim breytingum sem kynntar hafa verið á einkunnargjöf  við 

mat á frammistöðu í grunnskóla. Til að mæta þessum  kröfum um leikni er ljóst að aukin áhersla verður á 

verklegar æfingar, skriflegar greinargerðir og umræður. Varast ber samt að slaka á kröfum um að nemendur 

öðlist staðgóða þekkingu á lögmálum náttúrunnar. Leiknin og tjáningin um náttúruna verður eftir sem áður að 

byggjast á þekkingu og skilningi á lögmálum hennar. 

Það er von mín að í þessum nýjungum felist tækifæri til að gera enn betur í náttúrfræðikennslu í Garðaskóla á 

komandi misserum. 

Garðabæ í júní 2012 

Þorkell Jóhannsson 
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SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í SAMFÉLAGSFRÆÐI 

Kennarar og tímafjöldi 

8. bekkur: Kennslustundir eru þrjár á viku. Kennarar voru :  Guðmundur Einarsson,  Ólafur Gíslason  og Reynir 

Engilbertsson. 

9. bekkur: Kennslustundir eru þrjár á viku. Kennarar  voru Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir og Reynir 

Engilbertsson. 

10. bekkur: Kennslustundir  voru þrjár á viku. Kennarar voru Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir og Reynir 

Engilbertsson. 

Kvikmyndasaga tveir valhópar: Kennslustundir voru þrjár á viku. Kennari: Reynir Engilbertsson. 

Námsefni 

8. bekkur: Á haustönn var trúarbragðafræði á dagskrá. Þar er fjallað um helstu trúarbrögð heims. 

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

og hugtök sem landafræðin fæst við, til dæmis má þar nefna jarðsögu, loftslags- og gróðurbelti,orku, 

mengun,búsetu, hafið og jarðvegseyðingu. Samfara umfjöllun um hafið frá öllum hliðum unnu nemendur 

mismunandi skilaritgerðir. 

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  skyggnusýningu á skjávarpa.     

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

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

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

skemmtilegum flutningi. Aðalverkfærið  við vinnslu og upplýsingaöflun í þessum   verkefnum  voru 

upplýsingaver (tölvuver) skólans ásamt hefðbundinni bókasafnsvinnu  og nýttust þau sérlega vel í þessu 

samhengi.  

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

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

ríkjum S-Ameríku verkefni voru svo   kynnt í hópunum.  

Á seinni hluta annarinnar lásu nemendur og unnu með  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 valgrein að ræða í 10. bekk. Þessi breyting varð þó til þess að 

þrjár kennslustundir á viku voru í geininni í stað  fjögurra áður.   

Aðalviðfangsefni vorannar var íslandssaga 20. aldar  þar var notuð  ný kennslubók ”Sögueyjan 3”. Samhliða 

þessari bók voru notuð myndbönd um tímabilið. Nemendur skrifuðu umfangsmikikla heimildaritgerð sem 

tengdist tímabilinu. Vinsæl umfjöllunarefni þar voru t.d. Kreppan mikla -  Ísland og seinni heimsstyrjöldin -  Árið 

1918 - Landhelgisútfærslur og margt fleira.  

Aðalnámsefni haustannar  var þjóðfélagsfræði og var þar stuðst við námsbókina Þjóðfélagið og ýmiskonar 

umræður og verkefnavinna sem tengdist líðandi stundu, ekki var þar skortur á viðfangsefnum sem tengjast m.a. 

þeim miklu hræringum sem átt hafa sér stað undanfarin  ár  í samfélagi okkar. Ítar- og stuðningsefni við þetta 

námsefni er sérstakur vefur Námsgagnastofnunar sem nýttist vel til margra nota. Þá má nefna að allir 
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nemendur fóru á svokallað ”Skólaþing”,sem rekið er af skrifstofu Alþingis. Þessi heimsókn og vinna henni tengd 

tókst ákaflega vel. 

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 7,39 sambærilegur árangur á 

síðasta ári var7,48. Fjöldi nemenda sem lauk prófi í samfélagsfræði var 138. 

9. bekkur.  Þar er með meðaleinkunn 7,26 og  var 7,30 á síðasta ári, sem er í mjög góðu lagi, námsmatið og 

námsefni er algerlega sambærilegt. 

8. bekkur er með  meðaleinkunn 7,94  en var með 8,08 á síðasta ári. Mikill munur er á getu einstakra bekkja í 

árganginum. Meðaleinkunn í lægsta bekknum var 7,43 og í þeim duglegasta  8,48 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 fjórum í þrjár 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.  

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 farrtölvum. Þennan áhuga má enþá auka með skemmtilegri notkun  á þessum 

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

skólaárs. 

Garðabær 8. júní 2012 

Reynir Engilbertsson fagstjóri 

 

SKÝRSLA FAGSTJÓRA Í STÆRÐFRÆÐI 

Stærðfræðikennarar 

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

9. bekkur: Elena Einisdóttir, Elías Sólmundarson, Kristinn Sigurbergsson, Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir 

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 er aftur á móti mjög 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 8. bekkina. En það tekst vonandi á næstu 

árum að fá hópakerfið inn í 8. bekk. 
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Þetta form hefur nú náð að þróast þannig að nú kennum við bæði framhaldsáfanga og flugferð í 9. bekk, þar 

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

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 Jónsson, kennari og 

fagstjóri í Garðaskóla samdi fyrir 9. og 10. bekk og upprifjunarhefti við lok hvers kafla. Einnig bjóðum við upp á 

vönduð upprifjunarhefti eftir haustönn og vorönn. Nýtt kennsluefni sem ber nafnið "Átta til tíu" hefur verið 

gefið út af  Námsgagnastofnun og er notað af einhverju leyti en kennslubækur sem notaðar eru til grundvallar 

heita Almenn stærðfræði I, II og III. 

Kennsluaðferðir felast í útskýringum frá töflu og einstaklingsaðstoð. Þar sem nemandi hefur ekkert endilega 

einn stærðfræðikennara vegna námsvers, stærðfræðigrunns og sérkennara þá höfum við kappkostað í vetur við 

að samræma reikniaðferðir og munum halda því áfram. 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 opinberir eftirlitsmenn 

eru í skólunum á próftíma. Eins er starf kennaranna orðið enn mikilvægara þar sem framhaldsskólar hafa nú 

eingöngu skólaeinkunnir þegar nemendur sækja um í framhaldsskólanna. Eitt aðalmarkmið okkar 

stærðfræðikennaranna í þessum efnum er að samræma yfirferð og fara yfir stóru prófin saman til að það sama 

gangi yfir alla nemendur í hverjum árgangi fyrir sig. 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 nemenur 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 2011: 
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Hér að neðan koma meðaleinkunnir vorið 2011 í hverjum árgangi fyrir sig: 

Árgangur Meðaleinkunn 

8. bekkur 7,0 

9. bekkur  + flugferð + sérpróf 7,6 

9. bekkur  flugferð 8,6 

10. bekkur 7,1 

Stæ 103 9,3 

Stæ 203 8,5 

 

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 

vetur var engin aðstoð við heimanám í boði og því meira um það að nemendur komi ólærðir í tíma þar sem 

enga hjálp er að fá heima, vonandi fáum við inn heimanám næsta vetur þar sem nemendur koma mun betur 

undirbúin í tíma ef þau hafa tækifæri til að fá aðstoð við heimanámið.  

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 2012 

Tveir nemendur fengu viðurkenningu í stærðfræði, einn fyrir framfarir og og einn fyrir góðan árangur í 

stærðfræði. 

Um  flýtihópa og framhaldsdeildir 

Flýtihópar voru starfræktur í 9. bekk, kallaðir „flugferðir“ 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 fimmti veturinn sem kenndir 

eru tveir áfangar þ.e. STÆ 103 og STÆ 203 og gekk það eins og skildi og nemendur stóðu sig mjög vel (sjá 

meðaleinkunnir að ofan). Nám þetta er metið til eininga í flestum framhaldsskólum landsins. Tilteknir 

meinbugir eru á því að fá fjármagn til að kaupa bækur fyrir þessa áfanga en vonandi mun það leysast fyrir 

næsta vetur þar sem nýjar bækur verða teknar í notkun í FG bæði í STÆ 103 og STÆ 203 næsta vetur. 

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 tveir hópar 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 
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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 og sérkennsla 

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

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

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

Hæghægferðarhópar hafa einnig verið starfræktir í vetur bæði í 9. og 10. bekk og hefur það gengið einstaklega 

vel og stefnan sett á sams konar hópa næsta vetur.  

Lokaorð 

Þessi vetur hefur verið mjög annasamur í stærðfræðideildinni; við höfum haldið áfram að meta námsefnið sem í 

boði er og velja það sem okkur finnst henta best til að uppfylla markmið aðalnámskrár. Við erum alltaf að taka 

nýja námsefnið   8-tíu meira og meira inn en ég efast um að það verði einhvern tímann tekið inn eingöngu í 

Garðaskóla. Aftur á móti er margt gott í þessum kennslubókum en að mati okkar stærðfræðikennara eru þessar 

bækur ekki góðar til að kenna í heild. Einnig 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 foritið „Microsoft Math“ inn á allar nemendavélar í stóra tölvuverinu og því er 

skjávarpinn að verða nauðsynlegri og nauðsynlegri inn í allar stærðfræðistofurnar svo hægt sé að nota þetta 

forrit í kennslu. Tölvur eru orðnar svo stór hluti af okkar samfélagi og þarf að fléttast meira inn í 

stærðfræðikennsluna, um leið og stærðfræðikennarar fá skjávarpa geta þeir nýtt sér vef eins og „Rasmus 

vefinn“ í stærðfræðikennslu ásamt nýja forritinu „Microsoft Math“ sem ég kom inn á hér á undan. 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. 

Ný námskrá er að líta dagsins ljós þar sem við kennarar eigum á næstu árum að fara að gefa í bókstöfunum A, B, 

C og D og erum við stærðfræðikennarar því enn harðari á þeirri skoðun að samræmdu prófin í 10. bekk eigi að 

vera að vori ásamt því að það þarf að leggja meira í samræmda prófið, ekki að hafa eingöngu krossapróf eins og 

það hefur verið síðastliðin tvö ár. Samræmd próf á hausti eru ekki að gera mikið gagn þar sem nemendur leggja 

sig ekki eins fram því þau gilda ekki neitt.  

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

                        Garðabær í júní 2012 

Elena Einisdóttir fagstjóri í stærðfræði 
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SKÝRSLA SKÓLASAFNS GARÐASKÓLA 

Meginmarkmið Skólasafns Garðaskóla eru m.a. : 

 að safnkostur sé aðgengilegur nemendum og starfsfólki skólans og hafi fræðslu- og uppeldislegt gildi 

 að veita nemendum fræðslu og þjálfun í notkun safna, öflun upplýsinga og úrvinnslu þeirra 

 að örva áhuga nemenda á notkun safnefnis til fróðleiks og skemmtunar 

 að leiðbeina nemendum og starfsfólki skólans við upplýsingaleit í tölvuvæddum skrám og öðrum 

rafrænum upplýsingaveitum 

Jafnframt er lögð áhersla á að á safninu sé næði til náms og lestrar fyrir alla nemendur sem það kjósa. 

Eins og undanfarin ár  var safnið  opið frá kl. 8:10 til 15:30 alla virka daga. Starfsmenn safnsins voru þeir sömu 

og undanfarin ár, María Hrafnsdóttir bókasafnsfræðingur og kennari og Svanhildur Guðmundsdóttir. Húsnæði 

safnsins var óbreytt frá fyrra ári og húsbúnaðurinn sömuleiðis. Löngu er orðið tímabært að huga að endurnýjun 

hans, áklæði stóla slitin og borð rispuð. Safnið er rúmgott og rúmar með ágætum u.þ.b. tvær bekkjadeildir 

samtímis eða 50 nemendur í sæti.  

Í vetur voru nemendur skólans rétt um 400 og voru  þeir duglegir að nýta sér safnið bæði í kennslustundum og 

utan þeirra.  

Undanfarin ár hefur verið áberandi hversu mikill meirihluti fastagesta safnsins hafa verið drengir en í vetur hafa 

stúlkurnar aukið mikið komur sínar á safnið og má segja að í vetur hafi  kynjahlutföll safngesta  verið  nokkuð 

jöfn. 

Safnkostur 

Safnkosturinn var í upphafi skólaárs 15.167 eintök. Á liðnu vetri  bættust við 680 eintök. Fjöldi afskrifaðar gagna 

var 102 eintök. Voru það glataðar eða skemmdar bækur, hljóðbækur á snældum og týnd heyrnartól. Afskriftir 

voru nokkru færri  en undanfarin ár enda hefur safnkosturinn verið grisjaður duglega.  Raunaukning safnkosts 

voru því 578 eintök.  Keypt voru reglulega átta tímaritatitlar og einnig bárust safninu nokkuð af gjafatímaritum. 

Heildarsafnkostur var í lok starfsársins 15.745 eintök og skiptist á eftirfarandi hátt: 

Efni Fjöldi 

Snældur 85 

Snælda/hljóðbók 163 

Bækur 14.180 

Spil 17 

Geisladiskar 173 

Geisladiskur/hljóðbók 533 

Tölvugögn 57 

DVD  189 

Tæki 56 

Tímaritshefti 46 

Gagnasett 1 

Kort  15 

Nótur 2 

Myndbönd 228 

  15.745 
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Útlán 

Heildarútlán safnsins voru 5.734 eintök og er það nokkur aukning frá síðasta vetri þrátt fyrir fækkun nemenda.  

Má ætla að aukin áhugi á lestri skili sér í betri lesskilningi og betri námsárangri.  

Vanskil nemenda í lok skólaárs voru með minnsta móti að þessu sinni eða innan við 50 eintök. Má þakka það 

sameiginlegu átaki umsjónarkennara, stjórnenda skólans og starfsmanna safnsins við innheimtu sem og skilvísi 

nemenda. 

Starfsemi safnsins 

Í upphafi skólaárs var öllum nemendum í 8. bekk boðið á safnið til kynningar. Þar fengu þeir upplýsingar um 

starfsemi og helstu reglur safnsins. 

Að venju fengu fengu nemendur 8. og 9. bekkja leiðsögn í heimildavinnu á haustönn. Hver hópur fékk tvo tíma 

þar sem farið var yfir vinnubrögð og meðferð heimilda. Á vorönn fékk 10. bekkur  einnig upprifjun á sama efni  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, textílmennt, náttúrufræði og ensku. 

Í tengslum við „Dag íslenskrar tungu“ þann 16. nóvember, fengum við tvo unglingabókahöfunda í heimsókn á 

safnið. Það voru þær Arndís Þórarinsdóttir höfundur bókarinnar Játningar mjólkurfernuskálds og Jónína 

Leósdóttir höfundur bókarinnar Upp á líf og dauða. Þær lásu upp úr bókum sínum fyrir einn árgang í senn, alls 

þrisvar sinnum. 

Kynnig á nýútkomnum bókum fór fram á skólasafninu að loknum jólaprófum í desember. Nemendur komu á 

safnið ásamt íslenskukennurum sínum, tveir hópar í hverri kennslustund. Skólasafnvörður og kennarar kynntu 

og lásu úr nýjum íslenskum og þýddum unglingabókum.  

Í tilefni af  Bókasafnsdeginum 17. apríl var gerð könnun meðal nemenda á því hverja þeir teldu vera bestu bók 

sem þeir hefðu lesið. Að þessu sinni voru um 60 % nemenda Garðaskóla sem tóku þátet og út frá svörum þeirra 

var unninn listi yfir 100 bestu bækurnar. Listinn var hengdur upp á safninu og vakti mikla athygli bæði nemenda 

og kennara. Athyglisvert var að ein þýdd unglingabók hlaut langflest atkvæði en það var bókin Hungurleikarnir 

e. Suzanne Collins. Í tengslum við Bókasafnsdaginn var jafnfram efnt til einu myndagetraunar vetrarins. 

Þátttakan var fremur dræm og ekki fengust 100% rétt svör frá neinum nemanda. 

Maímánuður fór að mestu í frágang og innheimtu bóka. 

Garðabær, júní 2012 

María Hrafnsdóttir forstöðumaður skólasafns 
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SKÝRSLA NÁMSRÁÐGJAFA GARÐASKÓLA 

Ársskýrsla námsráðgjafar Garðaskóla fyrir skólaárið 2011 – 2012 fjallar um helstu verkefni og áherslur í starfi 

náms- og starfsráðgjafa skólans.  

Meginhlutverk náms- og starfsráðgjafa 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 
Einstaklingsráðgjöf eru umfangsmikil í starfinu. Nemendur koma helst vegna vanda sem tengist námi þeirra, 

vegna námsvals, persónulegra mála og samskiptaerfiðleika. Þeir leita ýmist sjálfir til námsráðgjafa 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 

 

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 198 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. 

  



 

44 
 

Mynd 1.  Fjöldi nemenda eftir bekkjardeildum og kyni sem komu til námsráðgjafa í viðtöl í eitt skipti 

eða oftar skólaárið 2011 – 2012.*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Þá eru ekki talin viðtöl vegna “Bendils” alls 90 nemendur í 10.bekk og allir nemendur 10.bekkjar í 

einstaklingsviðtal við lok skólagöngunnar.  

NÁMS - OG STARFSRÁÐGJÖF: HÓPRÁÐGJÖF / FRÆÐSLA 
Hópráðgjöf og fræðsla er nokkuð umfangsmikil í starfi námsráðgjafa. Námsráðgjafar hittu alla nemendur 

skólans yfir veturinn. Hér má sjá helstu viðfangsefni fræðslunnar eftir árgöngum.  

10.bekkur 

Náms- og starfsfræðsla (NOS) 

Skólaárið 2011-2012 var annað skólaárið þar sem kennd var náms- og starfsfræðsla við skólann. Auður 

Sigurðardóttir náms- og starfsráðgjafi hafði umsjón með kennslunni. Í kennslustundum sem er ein á viku allt 

skólaárið var unnið markvisst að því 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 Aðalnámskrá 2007)      
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Viðfangsefni vetrarins: 

 Sjálfskönnunarverkefni 

 Upplýsingar um námsframboð 

framhaldsskóla  

 Áfanga- og bekkjarkerfi kynnt 

 Uppbygging námsferla í framhaldsskólum 

 Umræður um brottfall úr 

framhaldsskólum 

 Umfjöllun um námstækni 

 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  

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

Áhugakönnunin „Bendill“ 

Nemendum bauðst að taka áhugakönnunina Bendil á vorönn og voru um 63% nemenda í 10.bekk sem tóku 

hana eða alls 90 nemendur. Þeir fengu allir einstaklingsviðtöl hjá námsráðgjafa við að túlka niðurstöður 

könnunar.  

Í lok skólaársins tóku námsráðgjafar viðtöl við alla nemendur í 10.bekk m.a. til að ganga úr skugga um hvort þeir 

þurfi frekari ráðgjöf varðandi val á námsbraut eða skóla að loknum grunnskóla. Örfáir nemendur voru 

óákveðnir og var þeim boðið í annað viðtal. 

Fræðsla um einelti 

Námsráðgjafi fór  inn í alla hópa í 9.og 10.bekk og ræddi um einelti við nemendur. Nemendaráðgjafar voru með 

jafningjafræðslu um einelti fyrir nemendur í 8.bekk.  

9.bekkur 

 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 ferða- og hópakerfi í 9.og 10.bekk  

 kynning á námsráðgjöfinni, samskipti og bekkjarandi 

 fræðsla um einelti – nemendaráðgjafar sáu um fræðslu undir leiðsögn námsráðgjafa 

ÝMIS VERKEFNI 

Nemendaráðgjöf 

Í vetur störfuðu tólf nemendur sem nemendaráðgjafar, fimm nemendur úr 9. bekk og sjö úr 10. bekk. Samstarf  

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

sameiginlega fræðslu. Í vetur bættist Lækjarskóli í Hafnarfirði í þennan hóp.  Nemendaráðgjafar tóku m.a. þátt í 

móttöku og aðlögun nýrra nemenda og kynntu Garðaskóla fyrir væntanlegum nemendum í 8.bekk. 

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

kynningarkvöldi framhaldsskólanna sem haldið var í Garðaskóla í byrjun febrúar. 
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Önnur verkefni námsráðgjafa voru m.a.: 

 fræðsla á kennarafundi um einelti 

 umsjón og framkvæmd með „degi jákvæðra samskipta“ 8. nóvember 2011 

 skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda og eftirfylgd með þeim 

 heimsókn með nemendur 10. bekkja í Fjölbrautaskólann í Garðabæ 

 þátttaka á kynningarfundum fyrir foreldra og nemendur í 8. bekk að hausti 

 þátttaka í móttöku nemenda 7. bekkja Hofsstaða- og Flataskóla  

 seta í áfallaráði skólans, endurskoðun og viðhald áfallaáætlunar 

 skráning fundargerða nemendaverndarráðs 

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

og Álftanesskóla 

 aðkoma að fræðslu forvarnasamtakanna „Blátt áfram“ í Garðaskóla fyrir nemendur 

 umsjón með „Blátt áfram“ námskeiði fyrir starfsmenn Garðalundar ogTómstundaheimilis 

Hofsstaðaskóla í mars 2012 og námskeið fyrir flokkstjóra Vinnuskóla Garðabæjar í maí 2012 

 samráðsfundir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Garðabæjar og Álftaness 

 tíu vikna vinna með nokkrum nemendum í 8.bekk. Samskipti, hegðun, framkoma og vinnuframlag 

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

 í verkefninu ,,Gegn einelti í Garðabæ“.  

ENDURMENNTUN / VIÐHALD FAGÞEKKINGAR 
okt. 2011: Málþing í Háskóla Íslands. Kynferðisleg misnotkun á börnum í trúarlegu samhengi 

nóv. 2011: Endurmenntun Háskóla Íslands. Líkamsmynd hjá unglingum 

nóv. 2011: Fundur á vegum Félags náms- og starfsráðgjafa í Fjölbraut við Ármúla. Hvernig er kynningum á 

námsframboði framhaldsskóla best háttað? 

feb. 2012: Fundur í MMRN vegna innritunar í framhaldsskóla 

mar. 2012: Fundur á vegum FNS. Stefnan sett, fundur um námsefni í náms- og starfsfræðslu 

feb.-maí 2012: Handleiðsla ásamt öðrum námsráðgjöfum í Garðabæ hjá sálfræðingi 

LOKAORÐ 
Tveir náms- og starfsráðgjafar 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 alls tæp 67 % 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 á vinnumarkaði. Við fögnum við því að nemendur á síðasta ári 

grunnskólans fái nú skipulagða náms- og starfsfræðslu en það eykur líkur á að þau taki vel upplýsta ákvörðun 

um framhaldið. 

Námsráðgjafar nýttu sér handleiðslu í vetur og  kunna bestu þakkir fyrir að fá aðgang að henni.  

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

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

og einnig að efla hópráðgjöf og fræðslu í 8. og 9. bekkjum.  

Garðabæ,  ágúst2012 

Auður Sigurðardóttir, Ásta Gunnarsdóttir 

náms- og starfsráðgjafar Garðaskóla 
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SKÝRSLA FÉLAGSMIÐSTÖÐVARINNAR GARÐALUNDAR 

Haust 

Garðalundur hóf starfsemi sína aðeins seinna en venjulega þar sem litlir peningar voru til í upphafi annar. Fyrsta 

opna húsið leit dagsins ljós þann 7.september og var virkilega vel mætt. Við hófum veturinn með ratleik þar 

sem krakkarnir gátu spreytt sig á ýmsum þrautum. Farið var í óvissuferð með 8.bekkinn viku seinna og skemmtu 

allir sér konunglega. Opnunarballið var haldið þann 23.september og var þemað í ár neon og fengu allir gestir 

afhent ,,glow in the dark” hálsfestar við innganginn. Dj Yngvi Eysteins hélt uppi stuðinu og leynigestur mætti í 

heimsókn. 

Landsmót Samfés var haldið í Fjallabyggð í byrjun október og sendum við sjö félagsmála fulltrúa, fimm úr 

Garðaskóla og tvo úr Sjálandsskóla. Krakkarnir voru okkur til sóma og með þeim fóru starfsmenn Garðalundar. 

Margt var um að vera í októbermánuði; við tókum m.a. þátt í samskólaballi með félagsmiðstöðinni Pegasus í 

Kópavogi, vorum með uppistand á dagskrá með Ara Eldjárn þar sem mættu rúmlega 150 manns og sprungu úr 

hlátri, þ.m.t. þó nokkrir kennarar. 

Einnig fóru Stíl hóparnir af stað með vinnusmiðju í þrjár vikur á vegum Garðalundar og Guðrúnar Bjarkar 

textílkennara. Í lok október var Garðabær City Fest sem er orðinn árleg hátíð allra unglinga í Garðabæ. Þetta var 

stór viðburður og gestir komu frá nokkrum mismunandi félagsmiðstöðvum; Féló frá Álftanesi, Kjarnanum og 

Pegasus í Kópavogi. 

Nóvember var ekki síður viðburðaríkur. Mánuðurinn hófst á Félagsmiðstöðvardeginum sem haldin var í fyrsta 

sinn í Garðalundi. Þá opnar félagsmiðstöðin dyr sínar fyrir öllum bæjarbúum og kynnir fjölbreytta starfsemi 
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sína. Við vorum með heitt á könnunni og krakkarnir bökuðu múffur í tilefni dagsins. Taboo kvöldið var vinsælt 

að venju og var ákveðið að lengja opnunartímann það kvöld vegna mikillar aðsóknar. Stíll forkeppnin var haldin í 

Garðalundi þann 10.nóvember og var keppt um besta búninginn, flottustu förðunina og hárgreiðsluna. 

Sigurvegarar að þessu sinni voru Sigrún Perla, Harpa Guðrún, Helena Rut og Margrét Mist með hafmeyju 

búning. Keppnin var mjög flott og bjuggu keppendur m.a. til skó við búningana sína. Stíll aðakeppnin var svo 

haldin þann 19.nóvember í Ýmis húsinu v/Skógarhlíð í Reykjavík. Öllum bar saman um að keppnin væri alltof 

stór fyrir þetta litla hús. Hið margrómaða Stelpukvöld var á dagskrá 24.nóvember og var boðið upp á fullt af 

skemmtiatriðum, happdrætti ofl. Vegna vinsælda stelpukvöldsins var ákveðið að búa til Strákakvöld sem verður 

þá líklega að árlegum viðburði líkt og stelpukvöldið. Strákarnir grilluðu sér hamborgara, spiluðu póker og Fifa 

12. Flestir voru sammála um að kvöldið hefði verið einkar ánægjulegt. 

Mikið var um jólaföndur, jólabakstur og jólabíó í desembermánuði. Jólaballið var haldið þann 9.desember og 

var mætingin mjög góð enda allir fegnir að vera búnir í prófum. Einnig var hið árlega jólamatarboð fyrir 

10.bekkinga þann 15.desember og var að þessu sinni boðið upp á kalkún. Fólk tók hraustlega til matar síns og 

var lítið sem ekkert eftir. Útvarp Garðalundur fór í loftið þann 12.desember og var út vikuna eða til 

16.desember. Tíðnin var FM 103,9 og var boðið upp á jólatónlist, þáttastarf, markaðsstarf og jólakveðjur. 

Starfsmenn Garðalundar voru með yfirumsjón útsendinga og fengu krakkarnir að spreyta sig á alvöru 

útvarpsvinnu. 

Vor 

Starfsemin fór rólega af stað eftir jólafrí með opnu húsi þann 11.janúar og klúbbaog nefndastörf hrukku í gang. 

Skíðaklúbburinn hóf starfsemi sína, leiklistarhópurinn byrjaði að hittast og draugahúsnefnd byrjaði að 

skipuleggja hið víðfræga draugahús. Hæfileikakeppnin Safinn var haldin 18.janúar og var mikið um söngatriði 

eins og venjulega. Evrópumeistarakeppnin í handbolta setti svip sinn á starfið. Mörg kvöld voru tileinkuð 

keppninni við miklar vinsældir. 

Garðalundur tók þátt í landshlutakeppni söngkeppni Samfés sem haldin var á Seltjarnarnesi þann 27.janúar. 

Okkar keppendur, Helena, Skapti og Þóranna komust áfram með laginu Somebody that I used to know og gerðu 

það að sínu. 

Í byrjun febrúar var grímuballið (nýársball) sem er ávallt fastur liður hjá okkur. Flestir mættu í búningum og var 

mikið stuð. Vetrarfríið skall á þann 13.febrúar og var í viku. Skíðaklúbbarnir lögðu af stað 22.febrúar, eldri 

hópurinn fór að venju til Akureyrar en sá yngri í Bláfjöll. Hóparnir voru fjölmennir en ferðirnar gengu mjög vel 

og frekar slysalausar fyrir sig. Undirbúningur fyrir aðalkeppni söngkeppni Samfés hófst fyrir alvöru og var 

febrúar fljótur að líða þar sem einnig lá mikil vinna að baki söngleiknum Hárinu í Sjálandsskóla. 

Marsdagskráin var þéttskipuð og byrjaði á Samféshátíðinni þar sem um 5000 unglingar hittast og skemmta sér í 

Laugardalshöll á föstudagskvöldi undir vökulu auga félagsmiðstöðvastarfsmanna. Daginn eftir er söngkeppnin 

sem er einn flottasti viðburður unglingasamfélagsins. Garðalundur tók þátt í keppninni en bar ekki sigur úr 

býtum. Þann 9.mars var komið að draugahúsinu. Það var mikil þátttaka og fengu 8.bekkingar að kynnast 

brjáluðum uppvakningum, vampírum, geðbiluðum læknum, slátrara og ýmis konar draugum svo að eitthvað sé 

nefnt. Það tókst sérstaklega vel til að þessu sinni og er komin mikil reynsla á þennan viðburð. Sleepover 

(kúrukvöld) fyrir 10.bekkinn var haldið í kjölfarið en þótti ekki eins skemmtilegt og síðustu ár. Helstu vonbrigðin 

voru þau að það vantaði skipulag og ekki fengu allir nammið sem þeim var lofað. Að kvöldi 23.mars var haldið 

lan fyrir þá sem elska að vera í tölvuleikjum. Þetta er alltaf vinsælt og mun Garðalundur halda áfram að halda 

svona kvöld/nótt fyrir unglingana. Í lok mars voru uppskeruhátíðir skíðaklúbbanna eða myndakvöld eins og þær 

eru yfirleitt kallaðar. Þá horfa krakkarnir á videó og skoða myndir úr ferðunum og gæða sér á pizzu og gosi. 

Páskafríið hófst 2.apríl og stóð til þess 9. Daginn eftir frumsýndi leiklistarhópurinn söngleikinn We Will Rock You 

undir leikstjórn Ragnheiðar Dísu Gunnarsdóttir. Hljómsveitarstjóri var Baldvin tónmenntakennari. Söngleikurinn 

var frekar erfiður en virkilega skemmtilegur. Krakkarnir gerðu þetta með stæl og sumir urðu betri með hverri 
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sýningu. Alls urðu sýningarnar tíu talsins. Árshátíðin okkar var þann 26.apríl og kom hver einasti nemandi 

Garðaskóla á hátíðina. Maturinn var æðislegur, mikið af flottum skemmtiatriðum og krakkarnir létu ljós sitt 

skína, mættu í sínu fínasta pússi og brostu út að eyrum. Mikið var brallað á opnum húsum í vetur og má þar 

nefna, smoothie gerð, skotbolta, skartgripagerð, brjóstsykursgerð, kokkakeppni, frisbíkvöld, spilakvöld, Guitar 

Hero keppni, kaffihúsakvöld, draugasögur í kjallara, kappát, skákmót, pizzukeppni, sundlaugapartý, kjola‐ og 

jakkafatakvöld þar sem krakkar hittast og búa sér til eitthvað smekklegt fyrir árshátíðina. 

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. 

Félagsmálafræði heldur áfram að vera vinsæl sem valfag og voru alls 16 nemendur sem útskrifuðust vorið 2012 

en í byrjun vetrar voru 19 skráðir í hópinn. Veturinn var viðburðaríkur og skemmtilegur, Garðalundur þakkar 

starfsfólki Garðaskóla fyrir samstarfið í vetur! 

F.h. Garðalundar 

Brynhildur Þórðardóttir, aðstoðarforstöðumaður 
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Fréttabréf Garðaskóla 
1. tbl. 35. árg. ágúst 2011 

Meðal efnis í blaðinu: 

 PISA 2009 

 Vélhjól á skólalóð 

 Samskipti og 

skólaandi 

 Heimasíða skólans 

 Matsalan 

 Skólakortið 

 Skólahreysti 

 Þróunarverkefni  

 Námsráðgjöf 

 Skólaþing Garðaskóla 

 Hagnýtar upplýsingar 

Sterkt skólasamfélag 

Nýtt skólaár er hafið. Nemendur hafa komið jákvæðir og kraftmiklir til leiks og sinna starfi 

sínu einbeittir. Foreldrar eru að skipuleggja störf sín og skilgreina þau verkefni sem þeir 

munu vinna í samstarfi við skólann. Á foreldrafundi sem haldinn verður í skólanum 1. 

september geta áhugasamir boðið sig fram sem bekkjarfulltrúa. Þeir gegna mikilvægu 

hlutverki sem tengiliðir foreldra og skóla. Auk þess hafa bekkjarfulltrúar oft haldið utan um 

bekkjarkvöld, ratleiki, grillveislur og fleiri skemmtilegar uppákomur þar sem unglingar, 

foreldrar og jafnvel kennarar hafa komið saman og leikið sér. 

Á skólaþingi sem haldið var í mars síðastliðnum kom vel í ljós að Garðaskóli er öflugt 

samfélag. Kennarar skólans hafa mikla trú á nemendum og gera þess vegna miklar kröfur til 

þeirra. Nemendur finna að þeim er treyst til góðra verka og hafa metnað til að standa undir 

þessu trausti. Foreldrar standa vörð um velferð barnanna sinna og láta skólann vita hvað sé 

gott og hvað þurfi að laga. Bæjaryfirvöld koma svo að þessu samfélagi með skilgreiningum 

og römmum sem hjálpa okkur að skerpa á áhersluatriðum og gæta jafnt að hagsmunum 

allra aðila. Samfélag af þessu tagi nærist á opnum samskiptum og málefnalegum átökum og 

við erum lánsöm að hafa slík samskipti í góðum og árangursríkum farvegi hér í Garðskóla.  

  

  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fréttabréf Garðaskóla 

Nemendur eiga að 

njóta ávaxta góðrar 

hegðunar sinnar og 

sjálfsstjórnunar.  

Síðastliðið vor birtust niðurstöður úr alþjóðlegu PISA rannsókninni sem lögð var fyrir 

nemendur í 10. bekk vorið 2009. Rannsóknin er unnin á vegum OECD og er framkvæmd í 

yfir 60 löndum um allan heim. Prófað er í læsi, stærðfræði og náttúrufræði. Prófið metur 

þekkingu nemenda á þessum sviðum, færni þeirra til að rýna í texta af ýmsu tagi og vinna 

úr upplýsingum sem gefnar eru. Prófið er lagt fyrir 15-16 ára nemendur í 

þátttökulöndunum þriðja hvert ár. 

Góð þátttaka var í PISA prófinu meðal nemenda í 10. bekk Garðaskóla vorið 2009 og náðu 

þeir sérlega góðum árangri á öllum prófþáttum. Nemendur Garðaskóla voru í hópi þeirra 5 

skóla á Íslandi sem náðu besta árangrinum í þessari prófun og má segja að meðaltal 

Garðaskóla hafi verið á heimsmælikvarða!  

Við lítum á góða niðurstöðu á PISA prófinu sem vitnisburð um það góða starf sem 

nemendur og kennarar Garðaskóla vinna að staðaldri.  
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Samskipti og skólaandi 
Bæklingurinn Samskipti og skólaandi er aðgengilegur á heimasíðu Garðaskóla. Þetta er 

lítið rit sem útskýrir skólareglur og vinnubrögð skólans í samskiptum og úrvinnslu mála. 

Við hvetjum nemendur og forráðamenn til að kynna sér efni bæklingsins mjög vel því 

hann útskýrir til hvers við ætlumst af nemendum og hvernig starfsmenn bregðast við 

þegar vel eða illa gengur. 

Í Garðaskóla höfum við undanfarin ár unnið í anda Uppbyggingar-stefnunnar. 

Grunnhugmynd þessarar stefnu er að nemendur eiga að njóta ávaxta góðrar hegðunar 

sinnar og sjálfsstjórnunar. Við gerum ráð fyrir að allir geti gert mistök og eigi þá að fá 

tækifæri til að leiðrétta þau á sanngjarnan og yfirvegaðan hátt. Í skólanum er spornað 

gegn neikvæðri hegðun með því að setja marklínur gegn óásættanlegri hegðun þeirra fáu 

sem getur skaðað hina mörgu.  

Nánari upplýsingar um Uppbyggingarstefnuna má finna á heimasíðu Garðskóla og á 

Facebook síðunni „Uppbygging sjálfsaga – uppeldi til ábyrgðar“. 

Vélhjól á skólalóðinni 
Fleiri nemendur en áður eiga vélknúin hjól t.d. skellinöðrur og rafvespur. Síðastliðið vor 

og nú á haustdögum hefur starfsfólk skólans tekið eftir aukinni umferð þessara tækja á 

lóð skólans og stundum ber því miður á því að eigendur tækjanna gæta ekki fyllstu 

varúðar. Unglingarnir hafa verið hjálmlausir á hjólunum, sést 2-3 saman á hjóli og 

stundum hafa hjólin verið lánuð þeim sem kunna ekki nógu vel með þau að fara. 

Við biðjum foreldra um að huga vel að þessum málum með börnum sínum. Starfsmenn 

skólans ræða við nemendur á skólalóðinni og hafa þeir í öllum tilvikum tekið 

vinsamlegum tilmælum vel. Við þurfum að vera samtaka í því að hafa umferðina á 

skólalóðinni í góðu lagi.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fréttabréf Garðaskóla 3 

Skólasafnið er opið alla skóladaga kl. 8.00-15.30. Þar geta nemendur og starfsfólk m.a. sótt 

sér bækur til gagns og gamans, setið við lestur eða verkefnavinnu, notað tölvukost og keypt 

útprentun. Skólasafnið er í nánu samstarfi við aðrar deildir skólans. Íslenskukennarar senda 

nemendur daglega á safnið til að velja sér kjörbækur og ná í skyldulesefni. 

Samfélagsfræðideildin vinnur verkefni í heimildaritun á skólasafninu og aðrar deildir semja 

við safnið um samstarf af ýmsu tagi. 

Á safninu liggja frammi ýmiss konar tímarit sem nemendur skólans hafa áhuga á að lesa auk 

þess sem bókakostinum er ætlað að höfða til unglinga. Bækur eru lánaðar út af safninu og er 

skilafrestur 3 vikur. Á hverju vori ber þó á því að erfitt er að kalla inn þær bækur sem lánaðar 

hafa verið út og afföll hafa verið meiri en okkur þykja ásættanleg. Því hefur nú verið ákveðið 

að leggja vanskilagjald á þær bækur sem ekki er skilað og mun safnvörður senda út reikninga 

vegna þessa í lok maí ef þörf verður á. Við vonum að nemendur og foreldrar vinni með okkur 

að því að halda bókakosti safnsins í góðu lagi og skila bókum tímanlega. 

 

Skólasafnið 

Á heimasíðu skólans 
má nálgast eyðublöð, 
kennsluáætlanir og 
ýmsar upplýsingar 

Því hefur nú verið 

ákveðið að leggja 

vanskilagjald á þær 

bækur sem ekki er 

skilað 

  

  

  

  

Heimasíða Garðaskóla – www.gardaskoli.is 
Við hvetjum foreldra til að skoða heimasíðu Garðaskóla reglulega. Heimasíðan er stöðugt 

uppfærð með nýjustu fréttum úr skólalífinu. Þar er líka að finna mikinn gagnabanka um 

vinnubrögð og framkvæmd mála í skólanum.  

Meðal efnis á heimasíðunni er: 

 skóladagatal – nýjasta útgáfa hverju sinni 

 kennsluáætlanir í öllum námsgreinum 

 skólanámskrá og ýmsir textar um stefnu skólans og þróunarverkefni 

 upplýsingar og gögn frá foreldrafélaginu 

 eyðublöð vegna leyfisbeiðna, umsókna um stuðning/sérkennslu og tilkynninga 
um eineltismál 

 upplýsingar um þjónustu námsvers, námsráðgjafa og annarra sérfræðinga við 
skólann 

 tengill á matseðil og áskriftarþjónustu í matsölu nemenda 

 vinnureglur skólans í heimildaritun 

 og margt fleira 
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MATSALA NEMENDA Í GARÐASKÓLA 
Í vetur mun fyrirtækið Skólamatur ehf. reka matsölu nemenda í Garðaskóla. Matsalan 

verður opin alla skóladaga kl. 9.00-13.45 og þar er hægt að versla drykki, brauð, jógúrt, 

ávexti og fleiri smárétti. Í hádeginu er heit máltíð í boði eins lengi og birgðar endast. Hægt 

er að greiða með skólakortinu, peningum og debetkorti.  

Nánari upplýsingar um þjónustu Skólamatar má nálgast á heimasíðu þeirra (skolamatur.is) 

og þar má líka sjá matseðil vikunnar. Nemendur geta verið í áskrift að heitum mat einn 

eða fleiri daga vikunnar. Sótt er um áskrift á heimasíðu skólamatar. 

Skólamatur ehf. hefur nýhafið samstarf við Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem tekur þátt í 

verkefninu „heilsueflandi framhaldsskóli“. Við bindum vonir við að reynslan sem fyrirtækið 

byggir upp í því samstarfi geti haft jákvæð áhrif í matsölu Garðaskóla þannig að úrval verði 

fjölbreytt og óskum nemenda um hollan mat verði mætt. Skólamatur hefur fullan hug á að 

hlusta eftir röddum nemenda og foreldra og það verður væntanlega verkefni skólaráðs í 

vetur að halda utan um þetta samráð. 

 

Skólakortið – öruggt og þægilegt 
Skólakortið er í raun innanhúss „debetkort“ sem öllum nemendum skólans er gefinn 

kostur á að nýta til kaupa á matvöru í matsölu skólans. Nemendur/foreldrar leggja tiltekna 

upphæð að eigin vali inn á reikning í gegnum heimabanka sinn á Netinu. Starfsmenn 

skólans færa fjárhæðina samdægurs 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. Allar upplýsingar um skólakortið 

eru veittar á skrifstofu skólans. 

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 í upphafi skólaárs en þurfa að greiða 500 krónur ef þeir glata korti 

og vilja fá nýtt kort. Myndir eru teknar af nýjum nemendum skólans í upphafi skólaárs. 

Skólakortið er einnig hægt að nota við kaup á ljósritun og útprentun á skólasafni. 
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Skólinn fékk dálitla andlitslyftingu í sumar þegar heimilisfræðistofan og gangar í 

aðalbyggingunni voru málaðir og gluggakarmar í matsölu nemenda lagfærðir. Þetta viðhald 

skiptir miklu svo auðveldara sé að halda skólahúsinu hreinu og snyrtilegu. Þannig viljum við 

hafa skólann og treystum á gott samstarf við nemendur varðandi umgengni og snyrtimennsku 

í húsnæðinu. 

Eins og nemendur tilgreindu á skólaþingi á síðasta vori er mikil þörf fyrir viðhald og 

endurnýjun búnaðar í skólanum. Við vonum því að framhald verði á framkvæmdum í 

skólanum en áætlanir um endurbætur hafa legið í dvala um skeið. Fyrir nokkrum árum var 

undirbúningur hafinn að endurnýjun náttúrufræði- og heimilisfræðistofa auk þess sem 

skipuleggja átti upplýsingaver í miðrými á 2. hæð skólans. Vera má að eitthvað þurfi að 

endurskoða þessar gömlu aðgerðaráætlanir en það hefur dregist úr hófi að betrumbæta 

húsnæðið og innréttingar í sérgreinastofum. Þetta er sérstaklega bagalegt í 

heimilisfræðistofunni sem er í notkun alla skóladaga og hýsir eina vinsælustu námsgrein 

skólans. 

 

Viðhald á húsnæði skólans 

Skólahreystikeppnin hefur notið vaxandi vinsælda meðal unglinga og almennra 

sjónvarpsáhorfenda undanfarin ár. Nemendur Garðaskóla hafa tekið þátt í keppninni og staðið 

sig með prýði án þess að mikið hafi verið gert úr undirbúningi í skólanum. Nú verður gerð 

bragarbót á þessu því ný valgrein – skólahreysti – verður í boði fyrir nemendur 9. og 10. bekkja 

í vetur. Valgreinin er ein kennslustund á viku þar sem lögð verður áhersla á æfingar og 

undirbúning fyrir Skólahreystikeppnina í vetur.  

 

Skólahreysti 

 

  

  

Þróunarverkefni í Garðaskóla 

 Í Garðaskóla voru á síðasta ári unnin þrjú umfangsmikil þróunarverkefni. Enskudeildin 

vann  fjölþjóðlegt verkefni með styrk frá Comeniusar áætlun Evrópusambandsins, þverfaglegur 

hópur kennara þróaði leiðir til að taka upp heimspekilega samræðu í öllum faggreinum og 

starfræktir voru tveir litlir nemendahópar til að koma sérstaklega til móts við þarfir nemenda 

með ADHD greiningar. Í vetur verður öllum þessum verkefnum haldið áfram með einhverju 

móti. Skólinn hefur þó ekki svigrúm til að fjármagna ADHD verkefnið eins og gert var með styrk 

frá Velferðarráðuneytinu í fyrra. Skýrslur um þróunarverkefnin verða aðgengilegar á heimasíðu 

Garðaskóla. 
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Enskudeild Garðaskóla hefur um árabil staðið fyrir fjölþjóðlegu samstarfi við skóla í 

Finnlandi, Frakklandi, Ítalíu, Þýskalandi, Spáni og Kína. Starfsfólkið í Garðaskóla sem stóð 

að síðasta verkefni fékk viðurkenningu frá Alþjóðasviði Háskóla Íslands fyrir vel heppnað 

verkefni en það fólst í gerð uppskriftabókar. Verkefnið sem nú er í gangi ber yfirheitið 

„games“ eða „leikir“ og snýst um að nemendur búa til spurningaspil í anda Trivial Pursuit. 

Hópur nemenda sem nú er að hefja nám í 10. bekk Garðaskóla hefur unnið að því í 

ensku- og samfélagsfræðitímum að semja spurningar í spilið. Síðastliðinn vetur fóru 

nemendur og kennarar í skólaheimsóknir til Þýskalands og Frakklands og næsta vor mun 

lítill hópur nemenda fara í síðustu ferðina á vegum þessa verkefnis.  

Comenius verkefnið: GAMES 

Heimspekikennarar Garðaskóla ásamt heimspekikennurum í tveimur leikskólum Garðabæjar 

stjórna í vetur þróunarverkefni með þátttöku allra leik- og grunnskóla bæjarins. Markmið 

verkefnisins er að þjálfa kennara í að beita heimspekilegri samræðu og virkja nemendur með 

sér í slíka samræðu. Skólastefna Garðabæjar kveður á um að leik- og grunnskólar eigi að 

veita nemendum þessa þjálfun til að efla samstarfshæfileika þeirra og gagnrýna og skapandi 

hugsun.  

 

Guðrún Margrét Sólonsdóttir samfélagsfræðikennari hlaut styrk úr Sprotasjóði Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins og mun í vetur þróa leiðir til að nýta sýndarveruleikann 

Second Life í samfélagsfræðikennslu í 9. bekk. Second Life er sýndarveruleiki á Netinu. 

Notendur eru fjölmargar menntastofnanir á öllum skólastigum um allan heim. Skólarnir 

nota sýndarveruleikann sem kennsluaðstöðu með því að búa til litlar einingar um 

afmörkuð viðfangsefni innan Second Life heimsins. Þetta umhverfi hentar mjög vel til 

kennslu þar sem það er lifandi og síbreytilegt og nemendur taka virkan þátt í uppbyggingu 

þess.  

Í vetur mun lítill hópur nemenda í 9. bekk byggja upp eyju innan Second Life. Á eyjunni 

sinni munu nemendur setja upp upplýsingasetur um sögu Íslands. Frá eyjunni munu þeir 

síðan ferðast og skoða staði sem þeir eru að læra um í hefðbundnu 9. bekkjar 

samfélagsfræðinni. Nemendur í Garðskóla hópnum ætla að heimsækja eyjur sem 

bandarískir nemendur hafa sett upp og bjóða síðan þessum bandarísku félögum í 

heimsókn á íslensku eyjuna sína. Af þessari lýsingu má sjá að þarna gefst tækifæri til 

fjölþætts náms. Nemendur munu styrkja færni sína í margmiðlun, byggja upp 

þekkingarbanka um sögu Íslands, fræðast um veröldina á skemmtilegan hátt og þjálfast í 

samskiptum við enskumælandi jafnaldra. 

 

Heimspekileg samræða í skólastarfi 

SECOND LIFE: SAMFÉLAGSFRÆÐI Á NETINU 

Enskudeildin og 

nemendur í 10. bekk 

eru að búa til spil í 

samstarfi við skóla í 

fimm öðrum löndum 

Skólarnir nota 

sýndarveruleikann 

sem kennsluaðstöðu  

  

  

  



 

 
 

  

Fréttabréf Garðaskóla 7 

Námsráðgjafar hafa aðsetur á 2. hæð skólans við hliðina á bókasafninu. Námsráðgjafarnir eru 

tveir, Ásta Gunnarsdóttir og Auður Sigurðardóttir. Þeir eru við alla daga og allir eru velkomnir 

að líta við hjá þeim. Þeir sem vilja panta tíma geta gert það beint hjá námsráðgjöfunum eða á 

skrifstofu skólans. 

Hlutverk námsráðgjafa er að vinna með nemendum, forráðamönnum, kennurum, 

skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að 

námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. 

Námsráðgjafar eru lykilmenn í forvörnum gegn einelti og úrvinnslu á málum sem upp kunna 

að koma. Garðaskóli tekur þátt í verkefninu ,,Gegn einelti í Garðabæ” sem er 

samstarfsverkefni grunnskóla bæjarins. Markmið verkefnisins er að koma á samræmdum 

vinnubrögðum til að fyrirbyggja og bregðast við einelti, bæta líðan og öryggi nemenda og 

skólabraginn í heild. Unnar hafa verið áætlanir og skilgreiningar um hvernig starfsmenn eiga 

að bregðast við einelti og vinna með það. Allir starfsmenn skólans taka þátt í verkefninu. Í 

skólanum er starfrækt eineltisteymi sem í sitja deildarstjórar árganga og námsráðgjafi.  

Ef grunur vaknar um einelti gagnvart þínu barni eða öðrum er mikilvægt að vitneskja um það 

berist til skólans sem fyrst. Einelti ber að tilkynna með formlegum hætti og með því að fylla út 

eyðublað sem nálgast má á heimasíðu skólans, www.gardaskoli.is. Þegar upp koma eineltismál 

er unnið úr þeim samkvæmt vel skilgreindu ferli. Allar nánari upplýsingar má nálgast á 

heimasíðu Garðaskóla. 

 

 

Námsráðgjöf Garðskóla  
– allir nemendur velkomnir 

  

  

 

Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar 
sem einn eða fleiri níðast á einum, sem á erfitt með að 

verjast.  
Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með þeim afleiðingum 

að þolanda líður illa og hann finnur til varnarleysis. 

 

 

Við sættum okkur ekki 
við einelti í Garðaskóla! 

http://www.gardaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=124141
http://www.gardaskoli.is/Pages/3984


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á síðasta vori var haldið þriggja daga skólaþing í Garðaskóla. Þingið sátu nemendur og 

starfsmenn auk nokkurra foreldra og forráðamanna sem tóku þátt í dagskránni á 

lokadaginn. Markmið skólaþingsins var að skiptast á skoðunum um skólalífið, draga fram 

það sem við erum ánægð með, skilgreina það sem við erum ekki nógu ánægð með og 

leita leiða til úrbóta.  

Helstu niðurstöður þingsins voru þær að nemendur eru almennt mjög ánægðir með 

Garðaskóla. Þeir kunna vel að meta val- og áfangakerfi skólans og þann stuðning sem 

nemendur fá til að ná árangri í námi sínu. Nemendum líður almennt vel í skólanum og 

eru ánægðir með félagslífið. Þeir gera sér samt grein fyrir að allir þurfa að leggja sitt af 

mörkum til að samskipti haldist góð. Nemendum er annt um að einelti sé ekki liðið í 

skólanum vegna þess að það hefur niðurbrjótandi áhrif. 

Málefni matsölunnar voru mikið rædd á skólaþinginu. Vilji nemenda í matarmálum er 

skýr: þeir vilja hollan, góðan og fjölbreyttan mat á hóflegu verði. Það virðist t.d. skipta 

máli að skapa tilbreytingu í vöruúrvali af og til því góður matur getur orðið leiðigjarn ef 

sami rétturinn er á boðstólnum 180 daga á ári.  

Annað hitamál á þinginu var skólahúsnæðið, tækjabúnaður og annar aðbúnaður. 

Nemendur kvörtuðu undan slitnum húsgögnum sem rífa klæðnað og hlýtur slík kvörtun 

að vera mjög skiljanleg. Skólasamfélagið vill hafa húsið snyrtilegt og þrifalegt en þegar 

viðhaldi er ábótavant verður erfiðara að halda þessu í lagi. 

Nemendur hafa skiptar skoðanir á ýmsu er varðar nám og kennslu svo sem einstökum 

kennslugreinum, vinnuálagi og heimanámi. Þeir virðast þó sammála um að það sé 

mikilvægt að reyna að halda vinnuálagi í jafnvægi yfir skólaárið og þeir kalla eftir því að 

skýrari viðmið séu sett um heimanám í skólanum. Nemendur hrósa sérstaklega þeim 

kennslugreinum sem þykja skemmtilegar og fjölbreyttar og má þar nefna heimilisfræðina 

og íþróttirnar. Nemendur kunna vel að meta kennara sem sýna ákveðinn sveigjanleika og 

hafa góðan húmor. 

Í lok skólaþingsins lögðu þátttakendur fram tillögur til úrbóta í framtíðinni og meðal 

þeirra voru eftirfarandi: 

 Meira val og fjölbreyttara námsframboð og fjölbreyttari kennsluhættir. 

 Skýr stefna um heimanám. 

 Fjölbreyttari íþróttakennslu, taka tillit til þeirra sem æfa mikið. 

 Bæta samskipti kynjanna, t.d. með verkefnum í lífsleikni. 

 Fjölbreyttari, hollari og ferskari mat. 

 Jafnara hitastig i húsinu.  

 Nemendur gangi betur um. Auka þrif í öllum skólanum. 

 Endurnýja húsgögn og tækjakost, fleiri sófa. 
 

 

SKÓLAÞING GARÐASKÓLA 
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Nemendur kunna vel 

að meta val- og 

áfangakerfi skólans  

Nemendur vilja bæta 

samskipti kynjanna í 

skólanum, t.d. með 

verkefnum í lífsleikni  
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Skrifstofa skólans er opin 

alla skóladaga kl. 7.30-

15.00, nema á föstudögum 

til kl. 14.30. 
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Skrifstofa Garðaskóla er opin alla virka daga kl. 7.30-15.00, nema á föstudögum lokar hún 

kl. 14.30. 

Skólaritari er Anna María Bjarnadóttir. Auk hennar starfa á skrifstofunni Kristín H. 

Bernharðsdóttir og Svanhildur E. Guðmundsdóttir. 

Stjórnendur skólans hafa aðsetur í skrifstofuálmunni: 

Skólastjóri haustið 2011: Brynhildur Sigurðardóttir 

Aðstoðarskólastjóri haustið 2011: Ingibjörg Anna Arnarsdóttir 

Deildarstjóri 8. og 9. bekkjar 2011-2012: Helga María Ólafsdóttir 

Deildarstjóri 10. bekkjar 2011-2012: Ingibjörg Anna Arnarsdóttir 

Deildarstjóri námsvers 2011-2012: Guðný Þóra Friðriksdóttir 

 

Félagsmiðstöðin Garðalundur hefur aðsetur í miðrými skólans. Garðalundur og Garðaskóli 

deilda húsnæði og starfa saman að félagsmálum nemenda. Að öllu jöfnu gilda sömu 

reglur um starfsemi Garðalundar og Garðaskóla: 

Forstöðumaður Garðalundar 2011-2012: Gunnar Richardson 

Aðstoðarforstöðumaður Garðalundar 2011-2012: Brynhildur Þórðardóttir 

Skólasafnið er opið alla daga kl. 8.00-15.30. Skólasafnkennari er María Hrafnsdóttir. 

Hjúkrunarfræðingur skólans er við fram að hádegi flesta daga vikunnar. 

Hjúkrunarfræðingur Garðaskóla er Ása Sjöfn Lórensdóttir. Skólalæknir er Ásmundur 

Jónasson. 

Skólasálfræðingur er Brynjólfur G. Brynjólfsson. Hann hefur aðsetur á skólaskrifstofu 

Garðabæjar, sími 525 8500. Brynjólfur hefur aðstöðu til viðtala í skrifstofuálmu 

Garðaskóla og hittir þar nemendur og foreldra nema um annað sé samið. 

Námsráðgjafar skólans eru Ásta Gunnarsdóttir og Auður Sigurðardóttir. Þær eru til viðtals 

á skrifstofu námsráðgjafa alla skóladaga. Nemendur og foreldrar geta pantað viðtal eftir 

þörfum í aðalsíma skólans 590 2500. 

Fyrirspurnir og ábendingar má senda á gardaskoli@gardaskoli.is 

Netföng allra starfsmanna má finna á heimasíðu skólans. 

 

 

HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR 
GARÐASKÓLI 

v/Vífilsstaðaveg 

210 Garðabæ 

 

SÍMI: 

590 2500 

FAX: 

590 2501 
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