
 
 
ÁRSSKÝRSLA GARÐASKÓLA 
 
 

 
 
 
 

2012-2013 
 



 
  



  Ársskýrsla Garðaskóla 2012-2013 

Ársskýrsla Garðaskóla 2012-2013 

Ritstjóri: Brynhildur Sigurðardóttir 

Fjöldi prentaðra eintaka: 10 

Skýrslan er aðgengileg á rafrænu formi í heimasíðu Garðaskóla: www.gardaskoli.is 

EFNISYFIRLIT 

Inngangur ........................................................................................................................................................................................................... 4 
Skólastarf í Garðaskóla 2012-2013 ..................................................................................................................................................................... 4 

Skóladagatal 2012-2013 ................................................................................................................................................................................ 5 

Húsnæði skólans ........................................................................................................................................................................................... 6 

Bekkir, hópar og ferðir .................................................................................................................................................................................. 6 

Uppbyggingarstefnan .................................................................................................................................................................................... 7 

Útivist og uppbrot ......................................................................................................................................................................................... 7 

Þróun og stefnumótun .................................................................................................................................................................................. 8 

Nemendur ........................................................................................................................................................................................................ 10 
Vinnuvika nemenda .................................................................................................................................................................................... 10 

Nemendafélagið .......................................................................................................................................................................................... 11 

Starfsmenn Garðaskóla .................................................................................................................................................................................... 11 
Stjórnendur og nemendavernd ................................................................................................................................................................... 12 

Fagstjórar .................................................................................................................................................................................................... 12 

Breytingar í starfsmannahópnum ............................................................................................................................................................... 12 

Nefndir og ráð ............................................................................................................................................................................................. 13 

Starfsþróun ................................................................................................................................................................................................. 13 

Foreldrar .......................................................................................................................................................................................................... 15 
Skýrsla stjórnar foreldrafélagsins ................................................................................................................................................................ 15 

Skólaráð ........................................................................................................................................................................................................... 18 
Sjálfsmatsskýrsla .............................................................................................................................................................................................. 18 

Endurskoðun skólanámskrár ....................................................................................................................................................................... 19 

Gildi Garðaskóla .......................................................................................................................................................................................... 19 

Skólapúlsinn ................................................................................................................................................................................................ 21 

Samræmd próf ............................................................................................................................................................................................ 23 

Skýrslur deildarstjóra og fagstjóra um starf skólans......................................................................................................................................... 24 
Ársskýrsla deildarstjóra árganga ................................................................................................................................................................. 24 

Ársskýrsla deildarstjóra námsvers ............................................................................................................................................................... 27 

Ársskýrsla fagstjóra í dönsku ....................................................................................................................................................................... 34 

Ársskýrsla fagstjóra í ensku ......................................................................................................................................................................... 37 

Ársskýrsla fagstjóra í heimilisfræði .............................................................................................................................................................. 39 

Ársskýrsla fagstjóra í textílmennt, fatahönnun og smíði ............................................................................................................................. 42 

Ársskýrsla fagstjóra í íslensku ...................................................................................................................................................................... 44 

Ársskýrsla fagstjóra í myndlist ..................................................................................................................................................................... 49 

Ársskýrsla fagstjóra í íþróttum og sundi ...................................................................................................................................................... 52 

Ársskýrsla fagstjóra í náttúrufræði .............................................................................................................................................................. 54 

Ársskýrsla fagstjóra í samfélagsfræði .......................................................................................................................................................... 56 

Ársskýrsla fagstjóra í stærðfræði................................................................................................................................................................. 58 

Ársskýrsla Skólasafns Garðaskóla ................................................................................................................................................................ 61 

Skýrsla námsráðgjafa Garðaskóla ................................................................................................................................................................ 63 

Ársskýrsla Garðalundar ............................................................................................................................................................................... 68 



 

3 
 

  



  Ársskýrsla Garðaskóla 2012-2013 

4 
 

INNGANGUR 
Í ársskýrslu Garðaskóla er að finna upplýsingar um starfsemi Garðaskóla á skólaárinu 2012-2013. Upplýsingar 

um helstu verkefni starfsfólks, nemenda og foreldrafélags eru teknar saman. Skólastjórnendur og fagstjórar 

birta skýrslur um skólaárið. Ársskýrslunni er í senn ætlað að vera verkfæri í þróunarstarfi og innra mati skólans. 

Ársskýrslan er einnig mikilvæg heimild um skólastarf og inntak þess.  

Það er starfandi skólastjóri sem ritstýrir ársskýrslu í annað sinn vegna þess að Ragnar Gíslason skólastjóri þurfti 

frá að hverja snemma árs 2013 til að einbeita sér að glímu við erfiðan sjúkdóm. Þessi ársskýrsla er byggð upp á 

svipaðan hátt og undanfarnar skýrslur. Þó hafa nokkrir kaflar verið teknir út þar sem þeir birtast nú á hverju 

hausti í Starfsáætlun skólans og er þessi breyting liður í endurskoðun skólanámskrár. Við þá endurskoðun er 

tekið mið af kröfum nýrrar aðalnámskrár og hafa skólastjórnendur grunnskólanna í Garðabæ borið sig saman og 

sett upp sameiginlegt skapalón fyrir skólanámskrár. Stefnt er að því að endurskoðuð skólanámskrá Garðaskóla 

verði birt rafrænt á heimasíðu skólans í nokkrum áföngum skólaárið 2013-2014. Í þessari ársskýrslu er einnig 

birt ársskýrsla foreldrafélagsins í fyrsta sinn en hún er líka aðgengileg á heimasíðu skólans. 

Upplýsingar í ársskýrslu verða aldrei tæmandi og því er ástæða til að benda einnig á heimasíðu skólans þar sem 

nálgast má ýmsar 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. 

Haust 2013, 

Brynhildur Sigurðardóttir, starfandi skólastjóri 

 

 

 
 

SKÓLASTARF Í GARÐASKÓLA 2012-2013 
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. 

  

Ragnar Gíslason skólastjóri og Brynhildur Sigurðardóttir aðstoðarskólastjóri 

http://gardaskoli.is/library/Files/skolanamskra/Starfs%C3%A1%C3%A6tlun%20Gar%C3%B0ask%C3%B3la%202012-2013.pdf
http://gardaskoli.is/foreldrar/foreldrafelag-gardaskola/fundargerdir-2012-2013/
http://gardaskoli.is/
http://www.gardalundur.is/g/
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SKÓLADAGATAL 2012-2013 

Skóladagatal í leik- og grunnskólum Garðabæjar er samræmt til að mæta þörfum fjölskyldna og skapa 

möguleika á samstarfi þvert á skóla. Megin rammi skóladagatalsins er samþykktur af skólanefnd að vori en 

minniháttar tilfærslur á viðburðum geta orðið eftir því sem líður á skólaárið.  

 

Eftirfarandi er skóladagatal Garðaskóla eins og það leit endanlega út í mars 2013. 

Skóladagar = 180

ÁGÚST

1 M 1 L 1 M 1 F 1 L fullveldisdagurinn 1 Þ Nýársdagur 1 F 1 F 1 M Annar í páskum 1 M Verkalýðsdagurinn 1 L

2 F 2 S 2 Þ 2 F 2 S 2 M Sk.d. 2 L 2 L 2 Þ 2 F
Lokapróf í fjölbr. ensku 

Árshátíð Garðaskóla
2 S Vika 23

3 F 3 M 3 M 3 L 3 M 3 F Kennsla hefst 3 S Vika 6 3 S Vika 10 3 M 3 F 3 M Vorferðir og útivist

4 L 4 Þ 4 F 4 S 4 Þ 4 F 4 M 4 M 4 F 4 L 4 Þ Vorferðir og útivist

5 S 5 M 5 F 5 M 5 M 5 L 5 Þ 5 Þ 5 F 5 S Vika 19 5 M Vorferðir og útivist

6 M
Frídagur 

verslunarmanna
6 F 6 L 6 Þ 6 F 6 S Vika 2 6 M

Kynningarkvöld                 

10. bekkinga
6 M Skíðaferðir Garðalundar 6 L 6 M 6 F Frágangur og vorhátíð

7 Þ 7 F 7 S 7 M Gagn og gaman 7 F Jólamatur 10. bekkjar 7 M 7 F 7 F Skíðaferðir Garðalundar 7 S Vika 15 7 Þ 7 F Skólaslit

8 M 8 L Dagur læsis 8 M 8 F
Gagn og gaman       

Dagur gegn einelti
8 L 8 Þ 8 F 8 F Skíðaferðir Garðalundar 8 M Leiksýningar hefjast 8 M 8 L

9 F 9 S 9 Þ 9 F Gagn og gaman 9 S 9 M 9 L 9 L Skíðaferðir Garðalundar 9 Þ 9 F Uppstigningardagur 9 S Vika 24

10 F 10 M 10 M 10 L 10 M 10 F 10 S Vika 7 10 S
Vika 11                                             

Skíðaferðir Garðalundar
10 M 10 F Lokapróf í fjölbr. spæ 10 M Sk.d.

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

12 S 12 M 12 F 12 M 12 M Próf og kennsla 12 L 12 Þ Sprengidagur 12 Þ 12 F 12 S Vika 20 12 M

13 M 13 F 13 L 13 Þ 13 F Próf og kennsla 13 S Vika 3 13 M Öskudagur 13 M Valgreinakynning 13 L 13 M 13 F

14 Þ 14 F 14 S 14 M 14 F Próf og kennsla 14 M 14 F 14 F 14 S Vika 16 14 Þ 14 F

15 M Sk.d. 15 L 15 M 15 F 15 L 15 Þ
Foreldra- og 

nemendaviðtöl
15 F 15 F 15 M 15 M 15 L

16 F Sk.d. 16 S Dagur ísl. Náttúru 16 Þ 16 F Dagur íslenskrar tungu 16 S 16 M 16 L 16 L 16 Þ 16 F 16 S Vika 25

17 F Sk.d. 17 M Samr. pr. 10. b. Ísl 17 M 17 L 17 M Próf og kennsla 17 F 17 S Vika 8 17 S Vika 12 17 M 17 F 17 M Lýðveldisdagurinn

18 L 18 Þ Samr. pr. 10. b. ens 18 F 18 S 18 Þ 18 F 18 M Vetrarfrí 18 M 18 F 18 L 18 Þ

19 S 19 M Samr. pr. 10. b. Stæ 19 F 19 M 19 M 19 L 19 Þ Vetrarfrí 19 Þ 19 F 19 S Vika 21 19 M

20 Þ Sk.d. 20 F 20 L 20 Þ 20 F Jólaskemmtanir 20 S Vika 4 20 M Vetrarfrí 20 M 20 L 20 M Annar í hvítasunnu 20 F

21 Þ
Sk.d. Námsáætlanir 

birtar á neitnu
21 F 21 S 21 M 21 F Sk.d. 21 M 21 F Vetrarfrí 21 F 21 S Vika 17 21 Þ 21 F

22 M Skólasetning 22 L 22 M Sk.d. 22 F 22 L 22 Þ 22 F Vetrarfrí 22 F 22 M 22 M 22 L

23 F 23 S 23 Þ Sk.d. 23 F 23 S Þorláksmessa 23 M 23 L 23 L 23 Þ 23 F 23 S Vika 26

24 F 24 M 24 M
Foreldra- og 

nemendaviðtöl
24 L 24 M Aðfangadagur 24 F 24 S Vika 9 24 S

Vika 13                            

Pálmasunnudagur
24 M 24 F Próf 24 M

25 L 25 Þ 25 F 25 S 25 Þ Jóladagur 25 F 25 M 25 M 25 F Sumardagurinn fyrsti 25 L 25 Þ

26 S 26 M 26 F 26 M 26 M Annar í jólum 26 L 26 Þ 26 Þ 26 F Sk.d. 26 S Vika 22 26 M

27 M 27 F 27 L 27 Þ 27 F 27 S Vika 5 27 M 27 M 27 L 27 M Próf 27 F

28 Þ 28 F Sk.d. 28 S 28 M 28 F 28 M 28 F 28 F Skírdagur 28 S Vika 18 28 Þ Próf 28 F

29 M 29 L 29 M 29 F 29 L 29 Þ 29 F Föstudagurinn langi 29 M Lokapróf í fjölbr. stæ 29 M Próf 29 L

30 F
Foreldrafundir                               

kl. 8:20 - 9:00
30 S 30 Þ 30 F 30 S 30 M 30 L 30 Þ 30 F Þemadagar 30 S Vika 27

31 F 31 M 31 M Gamlársdagur 31 F 31 S
Vika 14              

Páskadagur
31 F Þemadagar

8 19 21 22 14 21 15 16 19 20 5

JÚNÍJANÚAR FEBRÚAR MARS APRÍLSEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER MAÍ

Garðaskóli
4.03.2013 Skóladagatal 2012-2013

Skólaárið
2012– 2013

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

Skólanefnd skal staðfesta áætlun um starfstíma skóla

 

Meðal starfsfólks skóla, nemenda og foreldra eru skiptar skoðanir á þeirri hefð sem hefur skapast að hafa 

vikulangt vetrarleyfi í febrúar. Í umræðu allra aðila um skóladagatal 2013-2014 var kannað hvort hægt væri að 

tvískipta vetrarleyfi til að minnka uppbrot á vorönn en auka það á haustönninni. Niðurstaðan varð að halda 

hefðinni óbreyttri því meirihluti foreldra telur það mikilvægt og ljóst að fjölmargar fjölskyldur í Garðabæ hafa 

gert það að árlegri hefði að nýta vikuna í fjölskyldusamveru og ferðalög. 
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HÚSNÆÐI SKÓLANS 

Skólastarf haustið 2012 litaðist heilmikið af því að framkvæmdum við endurnýjun náttúrufræði- og 

heimilisfræðistofa var ekki lokið. Allir nemendur og starfsmenn þurftu að taka tillit til þess að hluti 

aðalbyggingar var alveg lokuð svo að iðnaðarmenn hefðu vinnufrið. Heimilisfræði- og náttúrufræðideildirnar 

þurftu að færa starf sitt í rými sem engan vegin hentar kennslunni sem fram á að fara og aðdáunarvert hlýtur að 

teljast hversu vel kennurum tókst að halda uppi metnarðarfullu starfi. Stjórnendur Garðaskóla eru þakklátir 

Flataskóla fyrir að hafa veitt skólanum aðgang að kennslurými þar.  

Þegar nýjar kennslustofur voru loks teknar í notkun horfði til mun betri vegar. Starfsmenn eru ákaflega ánægðir 

með endurbæturnar. Allir kennarar sem vinna í kennslustofum í aðalbyggingu horfa nú til þess að geta fengið 

raflagnir og lýsingu á borð við þá sem við sjáum í nýuppgerðu stofunum í sínar kennslustofur. Stjórnendur 

munu gera áætlun um slíkar breytingar í samráði við Eignasvið Garðabæjar.  

Sumarið 2013 verður húsnæði skólans málað að utan. Einnig hefst viðgerð á þaki hússins sem er langþráð úrbót 

til að leysa viðvarandi lekavandamál í aðalbyggingu skólans. Stjórnendur Garðaskóla lýsa ánægju með að 

viðhald skólans sé nú komið í eðlilegan framkvæmdafarveg og munu að auki taka upp umræðu um byggingu 

upplýsingavers á 2. hæð aðalbyggingar. 

BEKKIR, HÓPAR OG FERÐIR 

Í 8. bekk hefur verið lögð áhersla á að taka vel á móti nýjum nemendum og styðja við félagslega aðlögun þeirra í 

nýjum skóla. Nemendum hefur verið skipt niður í bekkjardeildir þar sem þeir hafa notið styrkrar leiðsagnar 

umsjónarkennara. Ekkert val er í boði í 8. bekk en þess í stað er mikil áhersla lögð á list- og verkgreinar fyrir alla 

nemendur. 

Í 9. og 10. bekk hafa nemendur í vaxandi mæli val um hvaða leiðir þeir vilja fara. Þetta er gert mögulegt með 

hópa- og ferðakerfi 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 námshraða í 

kjarnagreinar (dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði). Skólinn býður ríkulegt úrval valgreina en þær voru alls 33 

á skólaárinu 2012-2013. Meðal valgreina voru íþróttir, list- og verknám, spænska og fleiri bóklegar greinar auk 

þess sem hægt var að taka grunnþjálfun í íslensku og stærðfræði. Viðmiðunarstundaskrá er birt í starfsáætlun 

haust hvert og þar má fá nánari upplýsingar um skiptingu tíma milli námssviða. 

Skólinn bauð að venju nemendum í 9. bekk að ljúka námi tveggja ára á einum vetri og geta að því loknu skráð 

sig í framhaldsskólaáfanga í nokkrum námsgreinum í 10. bekk. Þetta fyrirkomulag á langa sögu innan skólans og 

er mögulegt með góðu samstarfi við Fjölbrautaskólann í Garðabæ sem metur námið í Garðaskóla til eininga. 

Síðasta vetur gátu nemendur í 10. bekk lokið tveimur áföngum í íslensku, ensku og stærðfræði auk þess sem 

hægt var að ljúka áfanga í spænsku og fatahönnun við skólann. Einnig var skyndihjálp í boði sem valgrein í fyrsta 

sinn og er sá áfangi metinn til eininga í framhaldsskólum. 

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 

af að styðja við þá á jákvæðan hátt. Nemendur eru hvattir til að sækja þennan stuðning á eigin forsendum og 

hefur það reynst mjög vel. Nemendur sem vilja og þurfa stuðning við námið fá þjónustu í námsveri skólans. 

Námsverið býður fámenna stuðningstíma, einstaklingsleiðsögn og stuðning úti í hópum og er kennslan sniðin að 

þörfum einstaklinga og hópa hverju sinni. Nánari lýsingar á stuðningsneti skólans má lesa aftar í ársskýrslunni í 

skýrslum námsráðgjafa, deildarstjóra árganga og deildarstjóra námsvers. 

Á næsta skólaári mun teymi innan Garðaskóla leggja lokahönd á undirbúning að breytingu á stundatöflu og 

viðmiðunarstundaskrá skólans. Stefnt er að því að taka upp hópa- og ferðakerfið í öllum árgöngum til að skapa 

http://gardaskoli.is/library/Files/skolanamskra/Starfs%C3%A1%C3%A6tlun%20Gar%C3%B0ask%C3%B3la%202012-2013.pdf
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betra svigrúm fyrir einstaklingsmiðun og val nemenda í 8. bekk eins og verið hefur eldri árgöngum. Samfara 

þessari áherslubreytingu verða teknar upp 60 mínútna kennslustundir sem að mati kennara eru hentugri 

starfseiningar heldur en 40 og 80 mínútna einingar sem notaðar hafa verið hingað til. Áætlað er að breytingin 

taki gildi haustið 2014 en stjórnendur skólans munu kynna þessar fyrirætlanir vel í skólaráði og til nemenda og 

foreldra áður en endanleg ákvörðun um framkvæmdina verður tekin.  

UPPBYGGINGARSTEFNAN 

Um árabil hefur starfsfólki skólans verið uppálagt að ýta undir sjálfsábyrgð nemenda með því að eiga við þá 

samskipti sem einkannast umfram allt af virðingu. Í Garðaskóla hefur þessi uppeldisstefna 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. Stefnan mótar öll aga- og samskiptamál í Garðaskóla og var 

höfð til hliðsjónar við framsetningu á skólareglum. 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. 

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

Uppbyggingunni lýst ásamt helstu skólareglum og þeim marklínum sem skólinn setur um hegðun og samskipti 

allra sem að Garðaskóla koma. Starfsmenn fá reglulega fræðslu og leiðbeiningar um hvernig uppbyggingin 

styður þá til að halda uppi jákvæðum samskiptum. Auk þess hafa minni hópar starfsmanna sótt lengri 

námskeið. Haustið 2012 fóru deildarstjórar, námsráðgjafar, kennsluráðgjafi og tveir kennarar á námskeið um 

Uppbyggingarstefnuna í Boston. Vorið 2013 sóttu tveir kennarar í viðbót námskeið sem Diane Gossen og Judy 

Anderson héldu í Reykjavík en þær eru frumkvöðlar í innleiðingu aðferðafræðinnar í skólastarf. 

ÚTIVIST OG UPPBROT 

Í góðu skólastarfi eiga nemendur að finna öryggi í því að ganga til verka samkvæmt skýru skipulagi frá degi til 

dags. Jafn mikilvægt er þó að brjóta upp vanann og horfa í nýjar áttir af og til. Í Garðaskóla hefðbundið 

skólastarf brotið upp reglulega og á margvíslegan hátt og engin undantekning var á því skólaárið 2012-2013. 

Fyrst ber að nefna ferðir sem nemendum gefst kostur á að taka þátt í. Skólinn nýtur góðs af nánu samstarfi við 

félagsmiðstöðina Garðalund við framkvæmd og skipulag ýmissa ferða því fjárhagur skólans gefur ekki svigrúm 

til alls sem óskandi væri. Á gagn og gaman dögum fóru stórir hópar nemenda í skálaferðir sem gengu að venju 

vel. Veður setti strik í reikninginn þegar kom að skíðaferðum Garðalundar því ófært var út úr höfuðborginni 

daginn sem allir hópar ætluðu að leggja af stað. Skólinn fylltist þá af veðurtepptum unglingum og ekki var hægt 

að halda uppi þemaverkefnum eins og áætlað hafði verið með þeim sem ekki fóru í ferðirnar. Nemendur og 

starfsfólk tókust á við erfiðar aðstæður af yfirvegun og jákvæðni og vel gekk að endurskipuleggja allt starf þegar 

veður lagaðist og skíðahópar komust af stað í ferðirnar sínar. 

Það var svo enn meira ævintýri sem mætti 10. bekkingum á leið í vorferð í Þórsmörk því þar hafði veðurfar fyllt 

Krossá umfram það sem bílstjóri gerði ráð fyrir og ein rúta nemenda festist í ánni. Þótt staðan hafi ekki litið vel 

út þegar fyrstu fréttir bárust þá fór allt vel og nemendur komu sáttir heim í lok ferðar. 

Vorferðir í 8. og 9. bekk gengu einnig vel þótt þátttaka þar sé minni heldur en í útskriftarferðinni. Ekki hefur 

skapast skýr hefð fyrir þessum vorferðum en vilji starfsmanna stendur enn til að hægt sé að festa þær í sessi. 

Foreldrafélagið hefur einnig sýnt þessu málefni áhuga og stuðning. 

  

http://gardaskoli.is/library/Files/ymislegt/Gardaskoli%20Samskipti%202012.pdf
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ÞRÓUN OG STEFNUMÓTUN 

Samstarf heimila og skóla: Aðkoma foreldra að skólastarfinu hefur eflst undanfarin ár og má sjá þess skýr merki 

í skýrslu foreldrafélagsins. Góð samfella hefur verið milli starfandi stjórna félagsins og samvinna við kennara og 

stjórnendur skólans góð. Sem dæmi má nefna að það færist í vöxt að umsjónarkennarar og bekkjarfulltrúar 

skipuleggi morgunverðarfundi í skólanum sem skapar gott flæði foreldra inn í skólann og setur skemmtilegan 

svip á hversdagslega morgna í skólastarfinu. Þróunin er ákaflega jákvæð og afrakstur hennar á eftir að koma 

enn frekar í ljós á næstu misserum.  

Jafnrétti, kynheilbrigði og velferð: Jafnréttisstefna Garðaskóla var samþykkt í Fjölskylduráði Garðabæjar 

haustið 2012 eftir umfangsmikla vinnu jafnréttisnefndar skólans við að setja hana saman og fá viðbrögð allra 

aðila skólasamfélögsins við drögum að stefnunni. Stefnan er grundvöllur að starfi skólans á sviði jafnréttis, 

kynheilbrigðis og velferðar og reynist góður stökkpallur að stóru þróunarverkefninu Jafnrétti, kynheilbrigði og 

velferð í Garðabæ sem Garðaskóli tekur þátt í á næsta skólaári ásamt öllum skólum og fleiri stofnunum og 

félagasamtökum í Garðabæ. Meðal verkefna á skólaárinu 2012-2013 sem tengjast þessu sviði var frumsýning 

myndarinnar Fáðu já en í janúar var hún sýnd á sal fyrir 9. og 10. bekk og umræðufundir haldnir með 

nemendum í kjölfarið. Myndin vekur upp spurningar um samskipti og mörk í tengslum við kynhegðun og er 

ákaflega góð viðbót við annað námsefni sem til er á sviði kynfræðslu. 

Heilsueflandi skóli: Fyrir frumkvæði foreldrafélags Garðaskóla var skólinn skráður til þátttöku í verkefninu 

Heilsueflandi grunnskóli sem Landlæknisembættið hefur yfirumsjón með. Á skólaárinu var sett á stofn 

heilsueflingarnefnd innan skólans og vann hún að því að meta stöðu skólans út frá gátlistum sem notaðir eru til 

að meta framvindu þátttökuskóla. Nefndin samdi einnig drög að heilsustefnu skólans og sendi hana til 

umsagnar hjá nemendaráði, stjórn foreldrafélags og starfsmönnum skólans. Breytingartillögur bárust frá öllum 

aðilum og verður tekið tillit til þeirra við frágang stefnunnar sem borin verður undir skólaráð haustið 2013. 

Heilsueflingin í Garðaskóla var formlega sett af stað á heilsudögum 30. og 31. maí 2013 þar sem nemendur tóku 

þátt í fjölbreyttum verkefnum sem tengdust andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu.  

Comenius - Games: Eins og mörg undanfarin ár tók enskudeild Garðaskóla þátt í fjölþjóðlegu samstarfsverkefni 

með styrk frá Comeniusar áætlun Evrópusambandsins. Á þessu skólaári fór af stað nýtt verkefni sem ber titilinn 

„Water – a Sea of Resources“. Nemendur samstarfsskólanna munu vinna myndbönd þar sem fjallað er um 

nýtingu vatns í hverju landi. Auk þessarar vinnu munu minni nemendahópar taka þátt í nemendaskiptum og 

hópar úr Garðaskóla munu heimsækja samstarfsskóla á Spáni og í Þýskalandi á næsta skólaári. Nánari 

upplýsingar um Comeniusar samstarf Garðaskóla má lesa á heimasíðu skólans. 

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 allt skólaárið til að styðja við nemendur í 9. bekk en stuðningur við þá hófst í 8. bekk. 

Verkefnið takmarkaðist af litlu svigrúm í skipulagi skólans vegna þess að hópastærð í árganginum var mjög stór, 

í fjölmörgum hópum í bóklegum greinum voru fleiri en 25 nemendur. Stuðningurinn skipti engu að síður 

sköpum fyrir viðkomandi nemendur og var vinna með þeim skipulögð í samráði við foreldra. Nánar má lesa um 

verkefnið í skýrslu deildarstjóra námsvers. 

Heimspekikennsla: Fjölmargir kennarar í Garðaskóla hafa undanfarin ár tekið þátt í þróunarverkefnum á sviði 

Heimspekilegrar samræðu. Markmið þessa verkefnis er að efla samræðufærni kennara og leiðbeina þeim um 

hvernig hægt sé að nýta heimspekilega samræðu með nemendahópum. Aðferðafræðin er öflug leið til að þjálfa 

gagnrýna og skapandi hugsun auk þess sem samræðuaðferðin byggir upp lýðræðisfærni nemenda. Kennarar í 

list- og verkgreinum hafa verið einstaklega áhugasamir um að tvinna heimspeki inn í nám og kennslu og má 

m.a. lesa um það í ársskýrslu fagstjóra í myndmennt. 

Aukið samstarf list- og verkgreinakennara: List- og verkgreinakennarar í Garðaskóla hafa mikinn áhuga á að 

vinna sameiginlega að verkefnum og fjölga valmöguleikum nemenda á þessu sviði. Á skólaárinu 2012-2013 var 

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/sproti_uthlutun-2013_2014.pdf
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/sproti_uthlutun-2013_2014.pdf
http://faduja.is/
http://gardaskoli.is/skolinn/comenius/
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kennd skapandi smiðja þar sem tveir kennarar unnu saman með hópi að fjölbreyttum verkefnum. List- og 

verkgreinastofurnar voru allar nýttar af hópnum og þessi tilraun gaf m.a. af sér verkefni sem sett voru upp að 

vori til að skreyta ganga skólans. Kennarar voru ánægðir með tilraunina og þá stefnu skólans að fjölga tímum til 

greinanna innan viðmiðunarstundaskrá. 

Góðgerðarverkefni: Bekkjarfulltrúar í 8.IW áttu 

frumkvæði að góðgerðarverkefni nemenda á skólaárinu. 

Foreldrar settu saman hugmynd að verkefni þar sem 

nemendum er boðið að láta gott af sér leiða, fengu 

skólann í samstarf og Fjölskylduhjálp Íslands bauð 

nemendum aðkomu að verkefni á þeirra vegum. Ragný 

Þóra Guðjohnsen hefur fylgst með verkefninu frá 

fræðilegu sjónarhorni og mun fylgjast með og skrásetja 

upplifun nemenda af þátttöku í góðgerðarstarfinu. Hún 

flytur m.a. erindi um verkefnið á Menntakviku 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands haustið 2013. Áætlað 

er að halda verkefninu áfram á næsta skólaári og gefa þá fleiri árgöngum tækifæri til að koma að því. Skipuð 

verður góðgerðarnefnd skólans sem á að skipuleggja og halda utan um verkefnin og í henni munu sitja fulltrúar 

foreldra, starfsfólks og nemenda. 

Í þessari ársskýrslu má lesa dæmi um enn fleiri verkefni sem tekin voru fyrir skólaárið 2012-2013. Þetta er 

fjölbreytt vinna sem nemendur og starfsfólk tekur þátt í af gleði og metnaði. Margvíslegt starf innan skólans er 

kryddað með viðburðum á borð við bláan dag gegn einelti og reglulega fara nemendur og starfsfólk út úr húsi til 

að kynnast nærsamfélaginu og láta til sín taka. Í upphafi hvers skólaárs hefur skólastjóri gefið út Fréttabréf til að 

stilla saman skóla og heimili og má nálgast það á heimasíðu skólans. 

Stjórnendur og starfsfólk Garðaskóla þakka öllum aðilum gott og gefandi samstarf á skólaárinu 2012-2013 og 

við hlökkum til komandi verkefna. 

Samstarfskveðja, 

Brynhildur Sigurðardóttir, starfandi skólastjóri 

  

http://gardaskoli.is/forsida/frettir/frett/2012/11/15/Blar-dagur-gegn-einelti/
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/
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NEMENDUR 
Við Garðaskóla stunda rúmlega 390 nemendur nám í 8. – 10. bekk. Á skólaárinu 2012-2013 röðuðust nemendur 

í bekki eins og sýnt er í töflu hér að neðan.  

 DRENGIR STÚLKUR ALLS UMSJÓNARKENNARI 

8. BEKKUR 

8. GK 

8. GS 

8. IW 

8. KSS 

8. MT 

8. TGB 

 

13 

12 

9 

12 

13 

11 

 

8 

12 

13 

13 

8 

15 

 

21 

24 

22 

25 

21 

26 

 

Gísli Rúnar Konráðsson 

Guðrún Margrét Sólonsdóttir 

Ingimar Waage 

Kristín Sigrún Sigurleifsdóttir 

Magnús Teitsson 

Tinna Guðrún Barkardóttir 

ALLS 70 69 139  

 

9. BEKKUR 

9. EE 

9. ES 

9. HV 

9. MGM 

9. ÓÁG 

 

13 

16 

12 

19 

11 

 

13 

11 

13 

9 

13 

 

26 

27 

25 

28 

24 

 

Elena Einisd./Ragnheiður Steph. 

Elías Sólmundarson 

Hildur Ásta Viggósdóttir 

Margrét Gauja Magnúsdóttir 

Ólafur Ágúst Gíslason 

ALLS 71 59 130  

 

10. BEKKUR 

10. GE 

10. KFS 

10. RE 

10. ÞJ 

10. SSH 

 

0 

16 

14 

13 

13 

 

26 

11 

10 

10 

13 

 

26 

27 

24 

23 

26 

 

Guðrún Björk Einarsdóttir 

Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir 

Reynir Engilbertsson 

Þorkell Jóhannsson 

Sigurður Stefán Haraldsson 

ALLS 56 70 126  

 

 

Samantekt 197 drengir 198 stúlkur 395 nemendur alls 

Fjöldi nemenda í Garðaskóla hefur sveiflast gífurlega undanfarinn áratug. Fækkun nemenda síðustu ár hefur 

reynst skólanum mikil áskorun því ferðakerfið byggir á því að lágmarksfjöldi í árgangi sé 130-140 nemendur. 

Það er starfsfólki skólans því ánægjuefni að stór hópur er skráður í 8. bekk næsta skólaár og við það verður 

skólinn sjálfbær eining á þann hátt sem stefna skólans gerir ráð fyrir.  

Fjöldi nemenda í Garðaskóla undanfarin 10 ár: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

714 737 698 518 426 447 445 438 411 391 

 

VINNUVIKA NEMENDA 

Á unglingastigi sækja nemendur 37 kennslustundir á viku. Fyrsta kennslustund í Garðaskóla hefst kl. 8.10 og 

skóladegi lýkur í flestum tilvikum á bilinu 14.00-15.20. Námið er fjölbreytt og mikil áhersla er lögð á að 

nemendum líði vel í skólanum og njóti sín við nám og störf. Nemendur stjórna ferðum sínum um húsnæði og 
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skólalóð sjálfir og stendur til boða á skrifstofu skólans að fá lánaða bolta og fleira til útileikja. Kennslustundir 

eru brotnar upp með frímínútum og matarhléi.  

Haustið 2012 tók Skólamatur ehf. við rekstri á matsölu skólans og þar geta nemendur verslað heitan mat í 

hádeginu og ýmiss konar smávöru í öðrum hléum. Þótt óánægja sé viðvarandi með verðlagningu á lausri 

matvöru í matsölunni þá er vaxandi ánægja með vöruúrvalið, þjónustuna og heita matinn hjá Skólamat. Fjölda 

nemenda í áskrift að heitum mat hefur fjölgað hægt en örugglega undanfarin ár. Þetta skólaár voru um 25% 

nemenda í áskrift að heitum mat einu sinni í viku eða oftar. 

NEMENDAFÉLAGIÐ 

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

sitja í skólaráði Garðaskóla.  

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. 

Skólaárið 2012-2013 sátu 10 nemendur í ráðinu sem fundaði misreglulega eftir verkefnastöðunni hverju sinni. 

Helstu verkefni ráðsins á árinu voru að halda áfram að veita matsölu skólans aðhald, taka þátt í að móta 

verkefnið heilsueflandi skóli og gefa umsögn um skóladagatal næsta skólaárs. Fulltrúi úr nemendaráði heimsótti 

fund fagstjóra til að miðla sjónarmiði nemenda varðandi heimanám og dreifingu álagspunkta í skólastarfinu og 

voru fagstjórar afar ánægðir með innleggið. Í kjölfarið stefna stjórnendur að umbótum á viðburðadagatali 

skólans til að gera það sýnilegra starfsmönnum og þar með skilvirkara stýritæki þegar kemur að því að dreifa 

vinnu nemenda jafnt yfir skólaárið. 

Á vegum Garðalundar, í samstarfi við skólann, starfar Nemendafélag Garðaskóla sem skipuleggur félagslíf 

nemenda í skólanum. Nemendafélagið 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. Nánar má lesa um verkefni félagsmálahópsins í skýrslu Garðalundar.  

Á vegum námsráðgjafa starfa 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. 

Nemendaráðgjafar hittu alla nemendur 8. bekkjar veturinn 2012-2013 og fjölluðu um einelti. Þá tóku þeir þátt í 

að kynna Garðaskóla fyrir nemendum sem voru að ljúka námi í barnaskólunum í Garðabæ. 

Nemendaráðgjafarnir vinna náið með nemendaráðgjöfum í systurskóla Garðaskóla í þessum málum, Holtaskóla 

í Reykjanesbæ. Nánar má lesa um störf nemendaráðgjafa í skýrslu náms- og starfsráðgjafa. 

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. Á þessu skólaári var áberandi að 

erfitt var að ná öllum fulltrúum í Ungmennaráðinu saman á fundi. Æskilegt er að finna leiðir til úrbóta vegna 

þessa, til dæmis með því að gefa ráðinu skýrara umboð og hlutverk innan stjórnkerfis bæjarins þannig að 

sitjandi fulltrúar gefi starfinu þann tíma sem þörf er á. 

STARFSMENN GARÐASKÓLA 
Við skólann störfuðu alls 52 starfsmenn og þar af voru 32 kennarar, fimm skólaliðar og fimm stjórnendur. Við 

skólann störfuðu kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni, bókasafnsfræðingur og tveir námsráðgjafar í 

samtals 160% stöðugildi. Innan skólans unnu einnig starfsmenn annarra stofanan bæjarins svo sem starfsmenn 

http://gardaskoli.is/forsida/frettir/frett/2013/05/13/Nemendarad-Gardaskola/
http://www.gardabaer.is/stjornsysla/baejarstjorn/ungmennarad/
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Félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar, hjúkrunarfræðingur, umsjónarmaður fasteignar og skólasálfræðingur. 

Rúmur þriðjungur starfsmanna eru karlmenn og hefur það kynjahlutfall haldist svipað um nokkurt skeið. 

Starfandi kennarar sinntu forfallakennslu eins og verið hefur undanfarin ár. Nánari upplýsingar um starfsmenn 

skólans er að finna á vefsíðu skólans. 

 

STJÓRNENDUR OG NEMENDAVERND 

Skólastjóri: Ragnar Gíslason  

Aðstoðarskólastjóri: Brynhildur Sigurðardóttir 

Aðstoðarskólastjóri í forföllum vor 2013: Ingibjörg Anna Arnarsdóttir 

Deildarstjóri 8. og 9. bekkja: Helga María Ólafsdóttir 

Deildarstjóri 10. bekkjar: Sigurrós Gunnarsdóttir 

Deildarstóri námsvers: Guðný Þóra Friðriksdóttir 

Kennsluráðgjafi í tölvu-og upplýsingatækni: Guðrún Björg Egilsdóttir  

Náms- og starfsráðgjafar: Ásta Gunnarsdóttir, Auður Sigurðardóttir 

Skólasálfræðingur: Brynjólfur G. Brynjólfsson 

Skólahjúkrunarfræðingur: Ása Sjöfn Lórensdóttir 

 

FAGSTJÓRAR 

Danska: Bergljót Böðvarsdóttir 

Enska: Halla Thorlacius  

Heimilisfræði: Kristján Rafn Heiðarsson 

Íslenska: Helga Ólafsdóttir 

Íþróttir og sund: Magnús Teitsson  

Myndmennt: Ingimar Waage 

Náttúrufræði: Þorkell Jóhannsson  

Stærðfræði: Elena Einisdóttir    

Samfélagsfræði: Reynir Engilbertsson  

Textílmennt og smíði: Guðrún Björk Einarsdóttir 

BREYTINGAR Í STARFSMANNAHÓPNUM 

Á skólaárinu urðu breytingar í hópi starfsmanna af ýmsum ástæðum. Halla Thorlacius var í námsleyfi, Ásthildur 

Jónsdóttir og Elena Einisdóttir fóru í fæðingarorlof. Allar eru þær kennarar og koma aftur til starfa haustið 2013. 

Ragnar Gíslason skólastjóri var frá störfum vegna veikinda frá febrúar og út skólaárið. Ingibjörg Anna 

Arnarsdóttir var í námsleyfi þar til hún kom inn í starf aðstoðarskólastjóra vegna forfalla Ragnars. Þrír 

http://gardaskoli.is/skolinn/starfsfolk-gardaskola/
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starfsmenn létu af störfum á árinu: Boban Ristic, Margrét Gauja Magnúsdóttir og Guðrún M. Sólonsdóttir og 

þakka fyrrum vinnufélagar þeim kærlega fyrir samstarfið. Tveir nýir kennarar bættust í hópinn: Ragnheiður 

Stephensen og Kristinn Ólafsson og munu þau starfa áfram við skólann. Auk þeirra koma Kristján Hrafn 

Guðmundsson og Nanna Traustadóttir til starfa haustið 2013. Þá kemur einnig Kristjana Guðjónsdóttir inn sem 

kennsluráðgjafi í forföllum Guðrúnar Bjargar Egilsdóttur sem verður í námsleyfi 2013-2014. 

NEFNDIR OG RÁÐ 

Nefndir og ráð innan Garðaskóla þjóna þeim tilgangi að fylgjast með afmörkuðum þáttum starfsins, móta stefnu 

og koma hugmyndum í framkvæmd. Síðustu ár hefur þátttaka nemenda og starfsmanna í ýmsum nefndum 

aukist. Þetta hefur eflt lýðræðisleg vinnubrögð og ferla innan skólans. Lögum samkvæmt starfar skólaráð við 

skólann sem fylgist með skipulagi og þróun starfshátta og gefur umsagnir um breytingar sem eru í farvatninu. 

Aðrar nefndir sem eiga sér fastan sess í starfi skólans eru t.d. eineltisteymi, nemendaráð, áfallaráð, 

starfsmannafélagið og Gagn-og-gaman nefndin. Nefndir sem hafa orðið til á síðustu misserum fyrir frumkvæði 

og áhuga starfsmanna, nemenda og foreldra eru til dæmis ferðanefnd, góðgerðarnefnd og hallarbyltingarnefnd 

sem mun leggja fram tillögur um þróun námskrár og stundatöflu skólans. Nánari upplýsingar um hverjir sitja í 

starfandi nefndum má finna á vefsíðu skólans. 

STARFSÞRÓUN 

Símenntunarnefnd var skipuð Bergljótu Böðvarsdóttur, Brynhildi Sigurðardóttur og Vigdísi Björk Agnarsdóttur. 

Nefndin heldur utan um óskir starfsmanna varðandi starfsþróunarverkefni, forgangsraðar þeim og gerir áætlun 

um framkvæmd námskeiða. Nefndin skrifar starfsþróunaráætlun skólans og birtir í júní ár hvert. 

Skólastjórnendur kalla eftir yfirliti um unnin starfsþróunarverkefni frá hverjum starfsmanni. Slík skráning er enn 

í þróun í Garðaskóla og mun komast í fastan farveg þegar verkferlar um starfsmannaviðtöl verða frágengnir á 

næsta skólaári. 

 

Fjölmörg verkefni voru tilgreind í starfsþróunaráætlun Garðaskóla 2012-2013. Stærsta verkefnið sem allir 

fagmenntaðir starfsmenn tóku þátt í var undir hatti Menntaklifsins, starfssamfélags grunnskólanna í Garðabæ. 

Starfsmenn úr öllum grunnskólum bæjarins völdu sér einn grunnþátt menntunar í nýrri aðalnámskrá og unnu 

með þann þátt allt skólaárið. Þeir hittust á fimm málstofum sem dreifðust yfir árið, lásu sig til um grunnþáttinn 

og ræddu stöðu hans og hlutverk í skólunum. Þannig urðu til sérfræðingar, í öllum grunnþáttunum, í skólunum 

sem vonandi geta rýnt og gefið góð ráð inn í nýjar skólanámsskrár sem allir skólarnir standa frammi fyrir að 

þurfa að vinna. Vinnan í Menntaklifinu skapaði nýja vídd í samstarfi grunnskólanna í bænum og kom í góðu 

framhaldi af sameiginlegum fagfundum sem festir hafa verið í sessi undanfarin ár.  

http://gardaskoli.is/skolinn/nefndir-og-rad/
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/
http://www.klifid.is/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=156
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Stöðu starfsþróunarverkefna við lok skólaársins 2012-2013 má skoða í eftirfarandi töflu. 

Hver? Hvað? Stöðumat 

Allir starfsmenn Skyndihjálp - inngangsnámskeið Lokið í janúar 2013 

Náms- og 
starfsráðgjafar 

Ráðstefna um forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi.  
 
Auk þess sóttu námsráðgjafar og deildarstjórar fleiri 
námskeið/málstofur á sviði kynheilbrigðis. 

Lokið október 2012 

Náms- og starfsráðgjafi Námskeið um áfallahjálp Lokið í desember 2012 

Kennarar Námsmat í nýrri Aðalnámskrá: Námskeið í Garðabæ Lokið í ágúst 2012 

Allir starfsmenn Skólaheimsókn til Akureyrar Lokið september 2012 

Fagmenntaðir 
starfsmenn 

Uppbyggingarstefnan – námskeið í Boston Lokið nóvember 2012 

Sérkennarar og 
stuðningsfulltúar 

Námskeið um kennslu blindra Lokið október 2012 

Stuðningsfulltrúar Námskeið um störf stuðningsfulltrúa og samskipti við 
nemendur, Hofsstaðaskóli 

Lokið október 2012 

Allir starfsmenn Heilsuefling – Garðaskóli verði heilsueflandi skóli Drög að heilsustefnu komin í 
umsagnarferli í maí 2013. 
Heilsuefling skólans formlega sett 
af stað á heilsudögum 30.-31. 
maí. 

Kennarar Faggreinanámskeið, t.d.: 

 námskeið sem Reykjavíkurborg stóð fyrir í ágúst 
2012 (íslenskukennsla, kennsla nýbúa o.fl.) 

 heimspekinámskeið í París 2012 (2 kennarar) 

 ráðstefnur og námskeið faggreinafélaga (ensku- og 
dönskukennarar sérlega virkir) 

  

Viðvarandi verkefni og mun halda 
áfram. Persónubundið. 

Allir starfsmenn Starfsþróunarverkefni að eigin vali, t.d.: 

 leshópar 

 áhorf á heimilda- og fræðslumyndir  

 mastersnám og annað framhaldsnám (a.m.k. 5-7 
starfsmenn) 

 þátttaka í stjórnun og starfsemi faggreinafélaga 

 kennsla og námskeiðahald utan skólans 

Viðvarandi verkefni og mun halda 
áfram. Persónubundið. 

Allir starfsmenn Umræðufundir um gildi skólans: Unnið á 
starfsmannafundum í ágúst 2012 og júní 2013. 

Gildi skólans valin á 
starfsmannafundi í júní 2013. 

Fagmenntaðir 
starfsmenn 

Endurskoðun skólanámskrár: Ýmis námskeið og ráðstefnur 
Markmið: að afla nauðsynlegra upplýsinga og gagna fyrir 
endurskoðun á skólanámskrá Garðaskóla; að taka þátt í 
umræðu um nýja Aðalnámskrá 

Þátttöku í umræðuhópum 
Menntaklifsins um grunnþætti 
menntunar lokið í maí 2013. 

Kennari og þroskaþjálfi Mannréttindafræðsla: þróunarverkefni Lokið í júní 2013. Góður árangur 
af verkefninu og valgreininni 
verður haldið áfram. 

Kennarar Heimspekileg samræða: þróunarverkefni Tveir kennarar luku námskeiði í 
apríl 2013. 

Kennarar og 
þroskaþjálfi 

Námskeið um notkun iPad í kennslu og sérkennslu: 
Kennarar og kennsluráðgjafi sóttu námskeið hjá EHÍ og 
Skemu auk þess að sækja ráðstefnur og málfundi þar sem 
fjallað var um spjaldtölvunotkun. 

Fyrsta áfanga lokið, verkefninu 
verður haldið áfram næsta 
skólaár. 

Kennarar Umræðufundir um marklínur og skólareglur – haldið á 
kennarafundum í ágúst 2012 og vorönn 2013. 

Viðvarandi verkefni í skólanum og 
mun halda áfram. 

Enskukennarar Second Life í enskukennslu – Þróunarverkefni  
Markmið: að auka reynslu og þekkingu kennara í nýtingu á 
Second Life sýndarveruleikanum í skólastarfi 

Lokið í júní 2013. 

Skólaliðar Námskeið um þrif og meðferð hreinsiefna Ólokið júní 2013, verður áfram á 
dagskrá. 
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FORELDRAR 
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. Starfsreglur og fundargerðir 

foreldrafélagsins eru birtar á heimasíðu skólans. 

 

SKÝRSLA STJÓRNAR FORELDRAFÉLAGSINS 

Stjórn foreldrafélags Garðaskóla 

Í vetur sátu 4 fulltrúar foreldra í stjórn foreldrafélagsins; Kristbjörg Ágústsdóttir formaður, Dórothea Elva 

Jóhannsdóttir varaformaður, Björn Heimir Björnsson ritari og Katrín Helgadóttir fulltrúi stjórnar í skólanefnd. 

Stjórnin fundaði 7 sinnum í vetur, þar af tvisvar sinnum með skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. Að auki var 

fundur með bekkjarfulltrúum skeytt saman við aukaaðalfund í september. Allar fundargerðir má finna á 

heimasíðu Garðaskóla.  

Helstu verkefni vetrarins voru stuðningur við bekkjarfulltrúa, undirbúningur félagsgjalds, umsjón foreldrarölts, 

matarmál og einelti sem var alltaf á dagskrá á öllum fundum. Á fundum með skólastjórnendum var til dæmis 

fjallað um brunaæfingar í skólanum, val á nemendum í Comeniusarverkefnið, framkvæmd Gagn og gaman daga 

og hvaða forvarnir boðið er uppá fyrir nemendur. 

Bekkjarfulltrúar 

Í vetur voru kosnir 2-3 bekkjarfulltrúar í hverjum bekk og í heildina voru starfandi 43 bekkjarfulltrúar í 

skólanum. Hlutverk bekkjarfulltrúa er að stuðla að auknu samstarfi foreldra, kennara og nemenda innan hvers 

bekkjar, að vera tengiliður foreldra við stjórn foreldrafélagsins, hafa umsjón með mætingu foreldra á úthlutuðu 

kvöldi í foreldrarölti og skipuleggja í samvinnu við fulltrúa nemenda og umsjónarkennara eina til tvær 

bekkjarskemmtanir á vetri. Bekkjarskemmtanir eru sérstaklega mikilvægar í 8. bekk. 

Mismunandi hefur verið hversu virkt foreldrastarfið hefur verið í vetur. Í sumum bekkjum hefur verið haldið 

morgunkaffi sem er skemmtileg tilbreyting frá hefðbundnum bekkjarskemmtunum. Þá hittast foreldrar og börn 

auk umsjónarkennara í léttum morgunverði og spjalli í skólanum. Í nokkrum bekkjum var skipulagður 

sameiginlegur viðburður eins og bíóferð, keiluferð eða skautaferð en var þátttaka misdræm og í einhverjum 

http://gardaskoli.is/pages/2958
http://gardaskoli.is/foreldrar/foreldrafelag-gardaskola/
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tilfellum þurfti að aflýsa ferð. Einnig munu einhverjir bekkir vera að stefna á að hafa hitting í lok skólaársins þar 

sem er grillað er saman.  

Einn bekkur hélt skemmtilegt og vel skipulagt bekkjarkvöld þar sem 12 stöðvar með fjölbreyttum verkefnum 

voru settar upp víðsvegar um skólann. Myndir voru teknar og þær svo sýndar á meðan veitingar voru snæddar.  

Bekkjarfulltrúar 8.IW skipulögðu góðgerðarverkefni 

bekkjarins sem vatt svo uppá sig þannig að úr varð 

góðgerðarverkefni skólans með aðkomu nemenda í 8. 

bekk. Verkefninu var hrundið af stað miðvikudaginn 24. 

apríl þegar nemendur í 8.IW bökuðu kanilsnúða í 

heimilisfræðitímum, pökkuðu þeim í textílmennt. Í 

hádeginu sóttu foreldrar átta unglinga úr bekknum sem 

fóru til starfa í matarúthlutun Fjölskylduhjálparinnar og 

afhentu þar snúðapakkana.  

Verkefnið hélt svo áfram þar sem fleiri nemendur í 

árganginum bökuðu og dreifðu gjöfunum hjá 

Fjölskylduhjálp Íslands. Verkaskipting er þannig að börnin gefa sinn tíma, skólinn skaffar leiðsögn og hráefni, 

foreldrar sjá um akstur til Fjölskylduhjálpar og allir uppskera. Forsendurnar fyrir vali samstarfsaðila voru þær að 

börnin gætu unnið létt verk í þágu samtakanna, en ekki væri lögð áhersla á peningasöfnun. Verkið nýttist 

jafnframt í okkar nærsamfélagi. Fjölskylduhjálp Íslands fyrir valinu í þetta skiptið þar sem þau gátu útvegað 

nemendum verkefni með stuttum fyrirvara. 

Foreldrarölt 

Tilgangurinn með foreldarölti er að varna því að unglingar lendi í vanda og koma í veg fyrir hópamyndanir eftir 

löglegan útivistartíma. Nærvera fullorðinna þar sem unglingar hafa safnast saman hefur róandi og 

fyrirbyggjandi áhrif. Með þessu minnkum við líkurnar á að unglingarnir lendi í aðstæðum sem ógna þeim eða 

hræða. Slík nærvera gefur unglingunum líka tækifæri til að leita aðstoðar fullorðinna ef á þarf að halda. Síðast 

en ekki síst er markmiðið með foreldrarölti að foreldrar kynnist innbyrðis og umhverfinu sem unglingarnir 

hrærast í. Ítarlegar upplýsingar um foreldrarölt, tilgang og framkvæmd er að finna á heimasíðu Garðaskóla, 

undir Foreldrar. 

Stjórn foreldrafélagsins í samstarfi við Garðalund skipuleggur foreldrarölt á föstudags og laugardagskvöldum 

hluta úr vetri.  

Að þessi sinni var um að ræða átta kvöld frá 26. október til 17. nóvember, en þá höfðu allir 16 bekkir verið 

boðaðir einu sinni. Flest kvöld tókst að smala saman hópi foreldra sem fór á röltið. Alla jafna voru fáir unglingar 

á ferli, en þeir sem sást til voru til fyrirmyndar. Eitt kvöldanna var fellt niður vegna slæms veður en tveir hópar 

létu ekki vita hvort náðst hefði að mynda hóp. 

Í haust benti starfsfólk Garðalundar á að vorin væru að ýmsu leyti mikilvægari tími til að halda úti foreldrarölti. 

Þá eru unglingarnir meira úti við og þar sem þeir eru eldri þá eru fleiri byrjaðir að neyta áfengis. Því var ákveðið 

að gera tilraun með að halda líka foreldrarölt nokkrar helgar í vor. Byrjað var að skipuleggja sex kvöld, frá 12. 

apríl til 27. apríl, þar af eitt sem Sjálandsskóli ætlaði að sjá um. Viðbrögð foreldra voru mjög dræm, þannig að 

aðeins á tveimur þessara kvölda náðist að mynda hópa sem fóru á röltið. Sex bekkir hafa enn ekki verið boðaðir 

í vor, með það í huga að það megi kalla á þá síðar ef á þarf að halda. 

Eitt aukaforeldrarölt var haldið aðfarakvöld uppstigningardags að tillögu Garðalundar. Það var ákveðið með svo 

skömmum fyrirvara að bekkjarfulltrúarnir voru sjálfir beðnir um að taka kvöldið að sér. Mikið líf var það kvöld í 

bænum en foreldrar urðu ekki varir við óæskilega hegðun. 
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Nefndir 

Í vetur var starfandi matarnefnd sem í sátu Hafdís Bára Kristmundsdóttir, Hanna Lilja Jóhannsdóttir og Björgvin 

Harri Bjarnarson. Nefndin fundaði tvisvar sinnum í vetur og heimsótti einnig skólann á matartíma til að kynna 

sér aðstæður. Til stóð að funda með skólastjórnendum í janúar sem og með Skólamat, sem sér um matinn í 

grunnskólum Garðabæjar, og fulltrúum nemenda. 

Í Garðaskóla er ekki boðið uppá salatbar og á meðan hann er ekki þá er nemendum í grunnskólum Garðabæjar 

mismunað. Hins vegar þá þarf viðbótarmönnun ef salatbarinn kemur. Nemendum í mataráskrift hefur fjölgað 

en þeir njóta engra fríðinda nema í verðinu sem er örlítið lægra. Skólinn sker sig úr öðrum skólum sem 

fyrirtækið þjónar þar sem það hefur mjög gott upp úr sölu á langlokum, samlokum og slíku og í raun miklu 

meira en upp úr heita matnum. 

Spurningin er hvaða stefnu við viljum taka í matarmálum nemenda. Vilji skólans er skýr hvað það varðar að vilja 

fá matarmálin til sín og ráða matreiðslumenn til að elda á staðnum. Vilji bæjaryfirvalda er líka skýr og stefnan er 

að gera samning fyrir alla skólana og halda áfram með Skólamat. 

Skólaráð 

Skólaráð Garðaskóla starfar samkvæmt 8. grein laga nr. 91/2008 um grunnskóla og reglugerð nr. 1157/2008 um 

skólaráð við grunnskóla. Verkefni skólaráðs er að taka þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna 

hans í samræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald. Skólaráð er afar mikilvægur lögboðinn vettvangur 

foreldra til að koma skoðunum sínum á skólastarfi á framfæri við skólastjórnendur grunnskóla. Ítarlegri 

upplýsingar um skólaráð má finna á heimasíðu Garðaskóla. 

Foreldrar eiga tvo fulltrúa í skólaráði. Fulltrúar foreldra í skólaráði árið 2012 2013 eru Kristín Helgadóttir, fulltrúi 

foreldra, og Katrín Helgadóttir, fulltrúi stjórnar foreldrafélagsins. Skólaráð fundaði þrisvar sinnum í vetur og má 

finna fundargerðir á heimasíðu skólans. Á fundunum var m.a. fjallað um skólanámskrá, skóladagatal, ársskýrslu 

og starfsáætlun skólans, vettvangsferðir nemenda, undirbúning verkefnis um heilsueflandi grunnskóla og 

úrskurð Mennta- og menningarmálaráðuneytis um að Garðaskóla sé óheimilt að fella niður kennslu meðan 10. 

bekkur tekur samræmd próf. 

Grunnstoð Garðabæjar 

Grunnstoð Garðabæjar er samráðsvettvangur foreldrafélaga í Garðabæ. Þar eiga sæti fulltrúar tveir fulltrúar frá 

öllum grunnskólum bæjarins, annar fulltrúinn er í stjórn foreldrafélagsins og hinn er fulltrúi í skólaráði. Fulltrúar 

Garðaskóla í vetur voru Kristbjörg Ágústsdóttir úr stjórn foreldrafélagsins og Kristín Helgadóttir fulltúi í skólaráði 

Garðaskóla. 

Tilgangur grunnstoðarinnar er að efla rödd foreldra sem hagsmunahóps og sameina krafta þeirra til góðra verka 

í skólamálum. Samstarfið auðveldar foreldrafulltrúum að vera bæjaryfirvöldum til aðstoðar og ráðuneytis um 

skóla- og fjölskyldumál. Grunnstoð er í samstarfi við Heimili og skóla – landssamtök foreldra. Grunnstoð 

Garðabæjar skipar fulltrúa úr sínum röðum í skólanefnd til tveggja ára í senn sem og varafulltrúa. Fulltrúi 

foreldra situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt sbr. 4 málsgrein 6. greinar grunnskólalaga nr. 

91/2008. Í vetur var fulltrúi foreldra í skólanefnd Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir úr Flataskóla. 

Fulltrúar í Grunnstoðum funda að jafnaði 3-4 sinnum á önn og má finna fundargerðir á heimasíðu Garðabæjar. 

Verkefni Grunnstoða eru m.a. að skipuleggja fræðslufund fyrir foreldra sem haldinn er árlega á vorönn og funda 

með bæjarstjóra tvisvar sinnum á vetri og koma þar milliliðalaust á framfæri óskum og athugasemdum foreldra.  

  

http://www.gardabaer.is/thjonusta-i-gardabae/skolar-og-menntun/grunnskolar/grunnstod-gardabaejar/
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Lokaorð 

Stjórn foreldrafélags Garðaskóla veturinn 2012-2013 mun öll ljúka störfum nú í vor. Við viljum þakka öllum 

foreldrum og forráðamönnum sem tekið hafa þátt í störfum foreldrafélagsins í vetur fyrir störf sín. Einnig viljum 

við þakka skólastjórnendum og starfsmönnum Garðaskóla fyrir samstarfið í vetur. Við óskum nýrri stjórn 

velfarnaðar í starfi. 

Gleðilegt sumar, 

Kristbjörg, Dórothea, Björn og Katrín 

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 níu fulltrúar: skólastjóri og aðstoðarskólastjóri, fulltrúi kennara, fulltrúi annarra starfsmanna 

skólans, tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar nemenda og fulltrúi grenndarsamfélagsins. Starfsreglur og 

fundargerðir skólaráðs eru birtar á heimasíðu skólans. Skólaárið 2012-2013 hélt skólaráð fjóra fundi og var 

umræða á þeim opin og gagnrýnin. Meðal mála sem voru rædd voru skóladagatal, heilsustefna skólans og 

fyrirkomulag skólastarfs á meðan 10. bekkur tekur samræmt próf. Fulltrúar nemenda bentu á að dagskrá í 

kringum eineltisdaginn mætti vera meira áberandi og verður það tekið til skoðunar innan skólans. Skólastjóri 

hóf einnig kynningu á væntanlegum breytingum á skólanámskrá, lengd kennslustunda og 

viðmiðunarstundaskrá. Gert er ráð fyrir að sú breyting verði áfram í undirbúningi næsta skólaár. 

SJÁLFSMATSSKÝRSLA 
Á undanförnum árum hefur sjálfsmat Garðaskóla að miklu leyti byggt á óformlegum og eiginlegum aðferðum. 

Stjórnendur hafa lagt sig fram um að hlusta á starfsmenn, nemendur og foreldra til dæmis með reglulegum 

heimsóknum í alla bekki og umræðufundum í rýnihópum foreldra og starfsmanna. Gæðanefnd skólans hefur 

lagt línur varðandi innra mat og séð um framkvæmd þess á formlegan hátt. Í gæðanefnd sátu Auður 

Sigurðardóttir, Brynhildur Sigurðardóttir og Sigurður Stefán Haraldsson. Auk þess var Guðrún Björg Egilsdóttir 

nefndinni til ráðgjafar og hélt utan um kannanir Skólapúlsins. 

Skólaárið 2012-2013 lagði gæðanefnd eftirfarandi áherslur: 

 að koma starfsmannaviðtölum í fast ferli 

 að ýta áfram endurskoðun á skólanámskrá Garðaskóla 

 að ljúka vinnu starfsmanna við að skilgreina gildi skólans 

 að taka upp kannanir Skólapúlsins fyrir foreldra og starfsmenn og efla úrvinnslu á niðurstöðum úr 

öllum könnunum 

 að stjórnendur héldu áfram að hlusta eftir röddum allra í skólasamfélaginu og beina óskum í viðeigandi 

farvegi. 

Ekki náðist að koma öllum markmiðum í framkvæmd og við lok skólaársins var ljóst að áriðandi væri að koma 

starfsmannaviðtölum af stað en það hafði ekki tekist á skólaárinu vegna forfalla og mannabreytinga í 

stjórnunarteymi skólans. Starfsmannaviðtöl verða skipulögð af skólastjórnendum næsta skólaár og komast 

vonandi í réttan farveg í kjölfarið. 

  

http://gardaskoli.is/foreldrar/skolarad/
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ENDURSKOÐUN SKÓLANÁMSKRÁR 

Endurskoðun skólanámskrár fór hægt af stað en mikilvægar grunnstoðir hennar voru þó lagðar. Stjórnendur 

allra skólanna í Garðabæ komu sér saman um sameiginlegt skapalón fyrir skólanámskrá og ætti það að flýta 

fyrir þeirri vinnu sem framundan er. Í Garðaskóla einbeittu allir starfsmenn sér að því að lesa og rýna í nýja 

aðalnámskrá. Á skólaárinu birtust leshefti um grunnþætti menntunar, lýsingar á námsgreinasviðum 

aðalnámskrár og skýrari upplýsingar bárust frá ráðuneyti um lykilhæfni. Enn vantar skýrari leiðbeiningar um 

breyttar áherslur varðandi námsmat í nýju aðalnámskránni en starfsmenn Garðaskóla munu taka þann 

málaflokk ítarlega fyrir skólaárið 2013-2014. Kennarar hófu vinnu við endurskoðun skólanámskrár og á 

vordögum hófst þróun á nýju skapalóni fyrir kennsluáætlanir í öllum faggreinum. Skapalónið verður sett í 

notkun haustið 2013 og þróað áfram allt næsta skólaár. 

GILDI GARÐASKÓLA 

Á skipulagsdögum í ágúst 2012 hófst vinna starfsmanna við að skilgreina þau gildi sem grundvalla starf og 

skólabrag Garðaskóla. Gæðanefnd skólans undirbjó vinnuna og fékk Vilhjálm Kára Haraldsson mannauðsstjóra 

Garðabæjar til ráðgjafar. Vilhjálmur Kári stjórnaði vinnu á starfsmannafundi í Garðaskóla 17. ágúst 2012 þar 

sem starfsmenn unnu í hópum. Niðurstaða hópanna var safn gilda með skýringum sem lýsa því sem starfsmenn 

leggja áherslu á í starfi skólans. Gæðanefndin fór yfir allar niðurstöður og tók saman þau 15 gildi sem nefnd 

voru með skýringum ólíkra hópa. 

Á vordögum 2013 voru gildin hengd upp á kaffistofu starfsmanna með skýringunum sem gefnar höfðu verið í 

hópunum. Starfsfólk var beðið um að kynna sér efnið og velja þau þrjú gildi sem hverjum og einum þætti 

mikilvægust. Þessi kosning var leynileg og atkvæðum var safnað í kassa á kaffistofunni. Á starfsmannafundi 10. 

júní var síðan talið upp úr kassanum og þau þrjú gildi sem fengu flest atkvæði voru virðing, vellíðan og 

fagmennska. Að talningu lokinni hófst umræða þar sem starfsmenn útskýrðu tengingar sem þeir sáu milli ólíkra 

gilda og gagnrýndu þá niðurstöðu sem hrein talning atkvæða leiddi í ljós. Því var andmælt að fagmennska gæti 

talist gildi skólans þar sem hugtakið væri of starfsmannamiðað og ekki nógu skýrt hvað í því fælist. Einnig varð 

mikil umræða um tengslin milli gildanna metnaður, árangur og fagmennska. Ákveðið var að greiða atkvæði að 

nýju þannig að fundargestir gætu birt vilja sinn að nýju í ljósi þeirrar umræðu sem fram hafði farið. Seinni 

atkvæðagreiðslan var leynileg eins og sú fyrri, atkvæði voru skráð á miða sem safnað var í kassa. Við talningu 

kom í ljós að niðurstaðan hafði breyst lítillega og gildin sem nú fengu flest atkvæði voru virðing, ábyrgð og 

vellíðan. Fundurinn samþykkti að þetta væru gildi skólans að mati starfsmanna og starfandi skólastjóri tók að 

sér að kynna niðurstöðuna í skólaráði haustið 2013. 

Niðurstöður fyrri og seinni atkvæðagreiðslu um gildi Garðaskóla á starfsmannafundi 10. júni 2013 má sjá á 

þessari mynd: 
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Í eftirfarandi töflu má sjá skýringar starfsmanna á þeim gildum sem tekin voru til umfjöllunar: 

Gildi Skýring 
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Virðing  Allir sem starfa (nemendur, starfsmenn, foreldrar) inna Garðaskóla bera 
virðingu fyrir hverjum öðrum, skoðunum, eigum og starfi. Heiðarleiki er í 
fyrirrúmi hafður 

 Virðing er nauðsynleg til að öllum líði vel. Uppbyggingastefnan. 

 Mikilvægt gildi í samskiptum nemenda og starfsmanna. 

 Gagnkvæm virðing starfsfólks og nemenda. Virðing fyrir sjálfum sér og öðrum. 

 Tillitsemi í leik og starfi. Virðing fyrir sjálfum sér og öðrum. 

9 30 

Samkennd  Við, starfsfólk og nemendur erum stolt að vera hluti af Garðaskóla. Leggjum 
áherslu á samkennd, umburðarlyndi og jafnrétti. Hlúa að þeim sem minna 
mega sín. 

2  

Heilindi  Erum heil í því sem við gerum og berum virðingu hvert  fyrir öðru.   

Samstaða  Starfsmenn og nemendur standa saman og stuðla að góðu skólastarfi. 1  

Umhyggja  Reynt að vinna heildrænt með þarfir allra einstaklinga.   

Fagmennska  Við leggjum áherslu á vönduð og öguð vinnubrögð.  Einstaklingsmiðaða  
kennslu, sjálfstæði og metnað í starfi. 

 Metnaður kennara fyrir sínu starfi og að árangur fyrir námi nemenda er mikill. 

 Fagmannleg vinnubrögð hvað varðar námið og samskipti. 

 Viðhalda fagmennsku á öllum sviðum. 

 Sérmenntaðir kennarar í öllum greinum. Faglegt samstarf í deildum 

4 2 

Ábyrgð  Hver og einn ber ábyrgð á sinni hegðun og framkomu. Við leggjum metnað 
okkar í að gera nemendur hæfa til að bera ábyrgð á námi sínu og lífi. 

3 20 

Sjálfsábyrgð  Nemendur bera ábyrgð á stundvísi, halda utan um nám sitt, framkomu við 
aðra, umgengni. 

  

Uppbygging  Ferðakerfi er dæmi um hvernig nemendur ná að njóta sín í námi og ná árangri. 1 2 

Vellíðan  Við leggjum áherslu á að öllum líði vel og reynum eftir fremsta megni að veita 
stuðning. Gagnkvæmt traust stuðlar að  vellíðan. 

 Grundvallaratriði til að ná árangri í leik og starfi. Við leggjum mikla áherslu á að 
öllum líði. Vel 

 Starfsfólk skólans sameinast um að vellíðan nemenda sé í fyrirrúmi og tengir 
það goðum námsárangri. 

 Vellíðan starfsfólks kallar á aukinn metnað og árangur. Vellíðan nemenda 
sömuleiðis. Getuskipting. Ferðakerfi. 

 Viljum gera það sem þarf til að öllum líði vel. 

5 30 

Gleði  Það á að vera gaman að fara í Garðaskóla. Að ná markmiðum sínum, tónlist, 
leiklist, líf í skólanum 

 Vera dugleg við að sýna glaðlegt viðmót. Passa að vera jákvæður. Brosa – 
brosa – brosa. 

 Í Garðaskóla ríkir gleði. Það er gaman að vera hluti af Garðaskóla. 

1 1 

Frelsi  Þekkja réttindi og skyldur.  Öllu frelsi fylgir ábyrgð.   

Heilbrigði  Andlegt og líkamlegt heilbrigði allra.  2 

Metnaður  Góður árangur í námi. Námsáætlunum fylgt vel eftir. Áhugi starfsmanna  á 
endurmenntun. Skilar árangri. 

 Metnaður kallar á dugnað og þrautseigju sem verður til árangurs á öllum 
sviðum bæði hjá nemendum og starfsfólki. 

 Allt skólastarf einkennist af metnaði/árangri. 

 Höfum metnað fyrir því að öllum gangi vel og líði vel. 

3 6 

Árangur  Við leggjum metnað okkar í að hver og einn einstaklingur nái þeim árangri sem 
hann hefur forsendur til  og leggjum öll kapp á að aðstoða hvern og einn til að 
ná þeim markmiðum.     

 Mikilvægt að allir geri sitt besta og taki framförum. Mætum þörfum hvers og 
eins  

2 6 

Framför  Við viljum að allir taki framförum hvort sem það er námslega eða á öðrum 
sviðum. Jafnt starfsmenn sem nemendur. Allir þroskast í námi og starfi. 

  

Þrautseigja  Nemendur fái  þá hvatningu sem þeir þurfa til að ná fram sínu besta.   

Tillitssemi  1  
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Gildi Garðaskóla eru því VIRÐING – ÁBYRGÐ – VELLÍÐAN. Niðurstöður þessarar vinnu verða lagðar fyrir 

skólaráð haustið 2013 og vinna verður hafin við að festa gildin í sessi sem leiðbeinandi afl í skólasamfélaginu. 

SKÓLAPÚLSINN 

Kennsluráðgjafi í upplýsingamennt hefur haldið utan um framkvæmd á könnunum Skólapúlsins og hafa þær 

kannanir nú tekið við af fyrri könnunum sem framkvæmdar voru af skólanum og foreldrafélaginu. Á skólaárinu 

var spurningalisti Skólapúlsins lagður fyrir úrtak nemenda í fimm skipti sem dreifðust yfir skólaárið. Könnun var 

lögð fyrir foreldra í febrúar og fyrir starfsmenn í mars. Allar kannanir Skólapúlsins eru rafrænar og allra skilmála 

persónuverndar er gætt. Kannanirnar gefa margvíslegar upplýsingar og gera skólum kleift að bera stöðu sína 

saman við stöðu annarra skóla á Íslandi sem taka þátt í sömu könnunum. Nánari upplýsingar má nálgast á 

heimasíðu Skólapúlsins. 

Gæðanefnd Garðaskóla vinnur að því að koma úrvinnslu á niðurstöðum kannana í skipulagt ferli þannig 

upplýsingar nýtist til að styrkja það sem vel er gert og laga það sem þörf er á að bæta. Ekki tókst að ljúka þessari 

vinnu á skólaárinu og því fór ekki fram nægileg kynning á niðurstöðum kannana til starfsmanna, foreldra og 

nemenda. Stjórnendur skólans hafa brugðist við þessu með því að skipa sérstakan gæðastjóra fyrir næsta 

skólaár og mun Sigurður Stefán Haraldsson enskukennari gegna því hlutverki. Helstu niðurstöður kannana liggja 

engu að síður fyrir og verða hér taldar upp helstu línur sem birtast. 

Í nemendakönnun Skólapúlsins má sjá að svör nemenda hafa á undanförnum árum mjakast í átt til hins betra á 

nánast öllum þáttum sem spurt er um. Nemendur virðast almennt ánægðir með skólann og sést það meðal 

annars í svörum þeirra við opnum spurningum í lok hverrar könnunar þar sem spurt er annars vegar hvað þeim 

þyki gott við skólann sinn og hins vegar hvað þeim þyki slæmt við skólann. Nemendur eru ánægðir með 

félagslífið, frelsi innan skólans og það að þeim er treyst til að bera ábyrgð á sjálfum sér. Þeir kunna vel að meta 

góða kennslu en gagnrýna kennara sem hlusta ekki nógu vel á nemendur. Mikil ánægja er með ferðakerfið og 

stuðning við nemendur sem þurfa á því að halda. Þótt nemendur séu afar ánægðir með að hafa skápa til 

umráða þá eru þeir hins vegar ekki ánægðir með húsakostinn og kvarta um kulda, ónýta glugga og slitin 

húsgögn og að þrif séu ekki alltaf nógu góð. Margir nemendur lýsa óánægju með matsölu skólans, þar sé matur 

ekki nægilega hollur og of dýr. Einnig er kvartað yfir röð að afgreiðsluborðinu sem getur verið löng.  

Svör nemenda við spurningum Skólapúlsins liggja í flestum tilfellum í kringum meðaltalstölur þeirra skóla sem 

taka þátt í könnuninni. Ánægja af lestri og iðkun íþrótta eru einu þættirnir sem falla undir meðaltalið. Í 

Garðaskóla hefur mikil áhersla verið lögð á lestur nemenda og því er ljóst að taka verður kennsluna til 

endurskoðunar og finna leiðir til að virkja nemendur í lestur á þann hátt sem þeim þykir áhugaverður. Á 

skólaárinu gekk Garðaskóli í raðir heilsueflandi Grunnskóla og vonir stjórnenda standi til að það muni hafa áhrif 

á ástundun nemenda og viðhorf til íþrótta. Nemendur Garðaskóla sýna svörun sem er talsvert yfir meðaltali á 

þáttum sem varða sjálfsálit, stjórn á eigin lífi og stjórn á eigin árangri. Þetta er í anda upbbyggingarstefnunnar 

sem lögð hefur verið til grundvallar í starfi skólans. Þegar rýnt er í niðurstöður má þó sjá að hópur drengja í 10. 

bekk svaraði þessum þáttum ekki á jafn jákvæðan hátt og sýndu meiri merki um vanlíðan og kvíða en nemendur 

í öðrum árgöngum. Þetta er dæmi um hvernig Skólapúlsinn getur nýst starfsmönnum skólans sem 

greiningartæki varðandi stöðuna í nemendahópnum hverju sinni. Stjórnendur skólans leggja áherslu á að vinna 

jafnóðum með niðurstöður af þessu tagi frá og með næsta skólaári. 

Svör foreldra við könnun sem lögð var fyrir í febrúar 2013 voru í svipuðum anda og svör nemenda. Langflestir 

foreldrar eru ánægðir með skólabraginn, nám og kennslu, telja að börnum þeirra líði vel í skólanum, að einelti 

sé lítið og vel tekið á þeim málum innan skólans. Foreldrar hrósa sérstaklega þjónustu námsráðgjafa og 

námsversins sem styðja við nemendur á einstaklingsbundinn hátt. Hins vegar er ekki mikil ánægja með 

sálfræðiþjónustuna og vert að rýna betur í hvað þar liggur að baki. Einn þáttur sker sig úr hvað varðar neikvæð 

viðhorf foreldra og það er áhersla skólans á námsmat í formi prófa og áhyggjur af einhæfum kennsluháttum. 

Tæplega þriðjungur foreldra telur áherslu á próf of mikla eða alltof mikla og er þetta marktækt hærra hlutfall en 

http://skolapulsinn.is/um/
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í öðrum skólum. Í samræmi við þetta telur rúmlega þriðjungur foreldra að í Garðaskóla sé of lítil eða alltof lítil 

áhersla lögð á námsmat af öðru tagi en próf. Svör foreldra styðja við kvartanir nemenda vegna húsnæðisins 

sem er orðið lúið og matsölu skólans sem telst dýr og matur þar ekki nægilega góður. Foreldrar nemenda í 

Garðaskóla eru ánægðir með ferðakerfið og þann sveigjanleika sem það veitir nemendum um framvindu í námi. 

Þeir eru einnig ánægðir með samskipti kennara og nemenda en telja kennara sýna lítið frumkvæði að samstarfi 

við foreldra. 

Það er fátt í svörum nemenda og foreldra sem kemur starfsmönnum Garðaskóla á óvart og skólinn er að vinna 

að ýmsum úrbótum sem kallað er eftir. Samstarf við Eignasvið Garðabæjar hefur eflst undanfarin misseri og er 

viðhald skólans og endurnýjun innbúsins í eðlilegu ferli. Stoðkerfi skólans er öflugt og í daglegum samskiptum 

við nemendur og foreldrar fá starfsmenn góða endurgjöf á nytsemi þess. Málefni matsölunnar hafa lengi verið 

til athugunar og hefur nemendaráðið beitt sér sérstaklega í þeim efnum auk þess sem matarnefnd 

foreldrafélagsins hefur þrýst á mikilvægar úrbætur. Ljóst er að Garðaskóla leggur áherslu á hollustu í vöruúrvali 

matsölunnar og samstarf við Skólamat um heilsueflinguna verður eflt á næsta skólaári. Hátt vöruverð hefur hins 

vegar reynst erfiðara verkefni. Það er staðreynd að sífellt fleiri nemendur nýta áskrift að heitum mat í hádeginu 

og njóta þar tiltölulega ódýrs og fjölbreytts fæðis. Á skólaárinu 2012-2013 nýttu um 25% nemenda áskriftina en 

fyrir fimm árum nam þessi tala einungis 5%. Nýting nemenda á matsölu Garðaskóla er sambærileg við það sem 

gengur og gerist í sambærilegum skólum á unglingastigi. 

Starfsmenn svöruðu könnun Skólapúlsins í mars 2012. Fyrirlögn könnunarinnar var ekki nógu vel undirbúin af 

hálfu stjórnenda skólans og ýmsir ágallar á könnuninni sjálfri komu í ljós þegar kennarar svöruðu henni. Hún var 

of löng og of margar spurningar óskýrar. Athugasemdum var komið á framfæri til Skólapúlsins sem vinnur að 

úrbótum fyrir næstu fyrirlögn.  

Í samanburði við aðra skóla er lífaldur, menntunarstig og starfshlutfall starfsmanna Garðaskóla nokkuð hátt. 

Yfirvinna starfsmanna Garðaskóla er meiri en í nokkrum öðrum skóla sem tekur þátt í Skólapúlsinum. Viðvera er 

góð en starfsmenn nýta sér sveigjanlegan vinnutíma og vinna stóran hluta undirbúnings utan skólans. 

Vinnuandi er góður og starfsánægja mikil. Starfsmenn þekkja fá tilfelli áreitni og eineltis en þó er um einhver 

slík tilfelli að ræða og ávallt er nauðsynlegt að taka slíkt alvarlega. Af svörum starfsmanna sést að fáir hafa 

fengið starfsmannaviðtal á undanförnum misserum (41%) en þeir sem hafa fengið slíkt samtal telja það 

langflestir gagnlegt. Þetta styður enn frekar við nauðsyn þess að stjórnendur setji starfsmannaviðtöl í fastan 

feril. Svör kennara sýna að samráð kennara um kennsluna er lítið miðað við aðra skóla en þetta stingur í stúf við 

ásýnd skólans þar sem samstarf innan fagdeilda er rótgróið og tekur umtalsverðan tíma í hverri viku. Samvinna 

um kennslu t.d. þar sem kennarar meta störf hver annarra á jafningjagrundvelli er lítil. 

Kennarar eru spurðir sérstaklega um viðhorf sín til starfsins og eru þeir ánægðir með kennarastarfið. Miðað við 

aðra skóla er upplýsingamiðlun kennara til foreldra lítil en áætlaður tími til heimanáms nokkuð mikill. Stöku 

nemendur og foreldrar kvarta undan álagi vegna heimanáms á meðan aðrir telja það síst of mikið. Niðurstaða 

stjórnenda hefur verið að svo lengi sem heimanám þjóni námslegum tilgangi og sé skýrt afmarkað þá sé það 

viðeigandi hluti af námi nemenda í Garðaskóla. Aðeins 41% kennara leggur mikla áherslu á mat í formi prófa og 

er það marktækt lægra hlutfall en í öðrum skólum. Þessi svörun er á skjön við raddir nemenda og foreldra sem 

telja of mikla áherslu lagða á próf í Garðaskóla. Ljóst er að starfsmenn skólans munu taka námsmat innan 

skólans til rækilegrar endurskoðunar og verður mikill kraftur settur í þá vinnu á næsta skólaári. Athyglisvert 

verður að sjá hvort hægt verði að greina breytingar í könnunum næsta vetur. Þegar kennarar svara spurningum 

um kennsluhætti sína sést að algengast er að kennari vinni með öllum bekknum í einu og síðan að nemendur 

vinni verkefni einstaklingslega. Hópavinna tekur um 22% tímans sem er lægra hlutfall en í öðrum skólum og lítill 

tími fer í einstaklingsmiðaða kennslu að mati kennara Garðaskóla. Töflukennsla og einstaklingsverkefni eru of 

áberandi í kennsluháttum skólans ef horft er til nýrrar aðalnámskrár grunnskóla þar sem áhersla er lögð á 

einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta nálgun sem þjálfar hæfni nemenda á víðum grundvelli. Það er hins vegar 

líka ljóst að margvíslegt þróunarstarf og nýbreytni er í gangi í kennslustofum Garðaskóla og á hverju ári hafa 

kennarar frumkvæði að skapandi og skemmtilegum verkefnum. Dæmi um slíkt má lesa í skýrslum fagstjóra í 
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þessari ársskýrslu og þar sést að fullur vilji er til þess að halda áfram að þróa kennsluhætti og starf skólans á 

faglegan hátt.  

SAMRÆMD PRÓF 

Á hverju ári rýna stjórnendur og kennarar Garðaskóla í niðurstöður samræmdra prófa í 10. bekk. Árangur 

nemenda skólans hefur verið mjög góður. Starfsmenn hafa verið sérstaklega ánægðir með að bæði stúlkur og 

drengir hafa náð mjög góðum árangri. Kynjamun hefur þó mátt greina í íslensku og leitar íslenskudeild skólans 

leiða til að leiðrétta hann. 

Helstu niðurstöður samræmdra prófa 2012 má sjá á myndum hér að neðan. 
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SKÝRSLUR DEILDARSTJÓRA OG FAGSTJÓRA UM STARF SKÓLANS 

ÁRSSKÝRSLA DEILDARSTJÓRA ÁRGANGA 

Á skólaárinu 2012-2013 var Helga María Ólafsdóttir deildarstjóri í 8. og 9. bekk og Sigurrós Á. Gunnarsdóttir 

deildarstjóri í 10. bekk. 

Starf deildarstjóra er margþætt. Þeir vinna með og aðstoða í margvíslegum málum í samvinnu og samráði við 

skólastjórnendur, kennara, forráðamenn, námsráðgjafa og aðra fagaðila skólans. Deildarstjórar sjá m.a. um 

röðun nemenda í bekkjardeildir í 8. bekki og hafa umsjón með töflubreytingum í samráði við töflugerðarmann 

skólans. Þeir sitja skilafundi vegna nemenda sem koma í 8. bekk. Þá fundi sitja einnig fyrrverandi 

umsjónarkennarar, deildarstjórar og sérkennarar nemenda í 7. bekkjum. Í samráði og samvinnu við 

námsráðgjafa sjá deildarstjórar um móttöku nýrra nemenda í skólann. Hlutverk umsjónarkennara er viðamikið 

og styðja deildarstjórar við starf þeirra, skipuleggja og sitja reglulega fundi þar sem starfið er undirbúið og 

samræmt. Deildarstjórar fylgjast með skólasókn og ástundun nemenda og bregðast við með viðeigandi 

aðgerðaráætlunum þegar þörf er á. Þeir stjórna samráðsfundum með forráðamönnum nemenda þegar ástæða 

þykir til. Deildarstjórar skipuleggja kynningu á skólastarfinu til forráðamanna og nemenda 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 

samráðsfundi með öðrum sérfræðiaðilum skólans á lögbundnum nemendaverndarráðsfundum. Í samráði við 

skólastjórnendur sjá deildarstjórar árganga um að undirbúa skólasetningu og skólaslit. Þeir koma að 

undirbúningi og skipulagningu sérdeilda ásamt deildarstjóra sérkennslu. Skipulag og dagskrá uppbrotsdaga er 

einnig í höndum deildarstjóra í samvinnu við aðra starfsmenn. Deildarstjórar eru prófstjórar á formlegum 

prófdögum.  

Uppbyggingarstefnan er höfð að leiðarljósi í skólastarfi Garðaskóla og undanfarin ár hafa deildarstjórar sótt 

námskeið í tengslum við hana. Auk þessara námskeiða sækja deildarstjórar fjölbreytta endurmenntun til að 

viðhalda færni og fylgjast með straumum og stefnum í skólamálum.  

Viðburðadagatal skólaársins 2012 - 2013 

Hér má sjá viðburðadagatal skólaársins 2012 – 2013. Helstu viðburðir og annað er tengist skólastarfinu er skráð 

í eftirfarandi töflu. Listinn er alls ekki tæmandi en gefur ákveðna mynd af starfsemi skólans.  

Haustönn 2012 

  15. - 19. ágúst Skipulagsdagar  

Vika 1 20. - 24. ágúst Kynningarfundur fyrir forráðamenn 8.árg. 
Skólasetning 22. ágúst. 
Hópefli, allir árgangar 24. ágúst. 

Vika 2 27. - 31. ágúst Foreldrafundir 30. ágúst. 

Vika 3 3. - 7. september  

Vika 4 10. - 14. september  

Vika 5 17. - 21. september Samræmd próf 17. - 19. sept.  
Tannfræðsla 8. bekk 20. sept. 

Vika 6 24. - 28. september Haustferð fermingarbarna 27. - 28. sept. 
Skipulagsdagur 28. sept. 

Vika 7 1. - 5. október Haustferð fermingarbarna 4. - 5. okt. 

Vika 8 8. - 12. október  

Vika 9  15. - 19. október  

Vika 10 22. - 26. október Skipulagsdagur 22. - 23. okt. 
Foreldra- og nemendaviðtöl 24. okt. 
Lífsleikniverkefni f. 8. árg. 
Forvarnardagskrá/Marita fyrir 10. árg. 
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Vika 11 29. okt. - 2. nóvember Skólaþing, Alþingi 10. árg. 

Vika 12 5. - 9. nóvember Gagn og gaman 7. - 9. nóv 

Vika 13 12. - 16. nóvember Sameiginlegir fagfundir skóla í Garðabæ 13. nóv 
Rithöfundaheimsókn 15. nóv. 
Þjóðmenningarhús 9. árg. 13. - 15. nóv. 
Dags íslenskrar tungu 16. nóv.  
Dagur skólans 16. nóv. Hátíðardagskrá. 

Vika 14 19. – 23. nóvember  

Vika 15  26. - 30. nóvember  

Vika 16. 3. - 7. desember Rithöfundaheimsókn 8. árg.  
Hátíðarkvöldverður fyrir 10. árg. 7. des. 

Vika 17. 10. – 14. desember Próf og kennsla 12. - 14. des. 

Vika 18 17. - 21. desember Próf og kennsla 17. des 
Tannfræðsla í 8. - 10. árg. 18. des. 
Jóladagskrá/jólaball 20. des. 

 

Vorönn 2013 

Vika 1 2. - 4. janúar Skipulagsdagur 2. jan. 

Vika 2 7. - 11. janúar Afhending einkunna 11. jan. 

Vika 3 14. - 18. janúar Foreldra- og nemendaviðtöl 15. jan. 
Forvarnardagskrá Blátt áfram 8. árg. 16. jan. 
Skólaþing 10. árg. í FG 18. jan. 

Vika 4 21. - 25. janúar Skyndihjálparnámskeið fyrir starfsmenn. 

Vika 5 28. janúar - 1. febrúar Forvarnardagskrá Fáðu já 10. árg. 30. jan. 
Forvarnardagskrá/Marita eftirfylgni 1.feb. 

Vika 6 4. - 8. febrúar 
 

Ungt fólk/Rannsókn og greining í 8. - 10.b. 6. feb. 
Framhaldsskólakynning fyrir 10. árg. 6. feb. 

Vika 7 11. - 15. febrúar  

Vika 8 18. – 22. febrúar Vetrarfrí 

Vika 8 25. febrúar - 1. mars Forvarnardagskrá Fáðu já 9. árg. 

Vika 9 4. - 8. mars Skíðaferðalög allir árgangar. 
Heimsóknir nemenda úr 7. bekk. 

Vika 10 11. - 15. mars Heimsóknir nemenda úr 7. bekk. 
Valgreinakynning 15. mars. 

Vika 11 18. - 22. mars Heimsókn 10. árg. í FG  

Vika 12  
 

25. - 29. mars  Páskafrí  

Vika 13 2. - 5. apríl Dagur bókarinnar, allir árgangar. 

Vika 14 8. - 12. apríl Málstofur, grunnskólar í Garðabæ. 
Heimsókn frá Spáni og Þýskalandi/Comenius.  

Vika 15 15. - 19. apríl Málstofur, grunnskólar í Garðabæ. 

Vika 16 22. - 26. apríl Ökuleikni/akstursforvarnir 22. - 23. apríl 10. árg. 
Starfsdagur 26. apríl. 

Vika 17 29. apríl - 3. maí Árshátíð Garðaskóla 2. maí. 
Málstofur, grunnskólar í Garðabæjar 3. maí. 

Vika 18  6. - 10. maí Sjálfboðaliðastarf 8. árg.  

Vika 19 13. - 17. maí Leikhúsferð 9. og 10. árg. 

Vika 20 21. - 24. maí  Vorpróf hefjast 24. maí. 

Vika 21 27. - 31. maí  Vorpróf 27. – 29. maí 
Heilsueflingardagar 30. - 31. maí. 
Eltu drauminn, fyrirlestur fyrir 10. árg. 
Gróðursetning 8. árg. 
Leikhúsferð 9. árg. 
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Skyndihjálparnámskeið 10. árg. 

Vika 22 3. - 7. júní Vorferðir,allir árgangar. 3. - 5. júní 
Útivistardagar  
Vorhátíð/bóka- og skápaskil 6. júní 
7. júní skólaslit/útskrift  

Vika 23 10. - 11. júní  Skipulagsdagar 

Skólastarf og vinnuumhverfi nemenda 

Skólastarf í Garðaskóla er að mestu leyti í föstum skorðum. Nemendur fá kennsluáætlanir í upphafi hverrar 

annar sem segja til um framvindu námsins en engu að síður nýtir skólinn sér það svigrúm sem gefið er til að 

sinna annars konar náms- og skólastarfi. Uppbrot og óhefðbundið skólastarf eru fastir liðir sem lögð er mikil 

áhersla á, því ekki verður deilt um mikilvægi þess að brjóta upp og fara aðrar leiðir. Vinnuumhverfi nemenda er 

hefðbundið og nemendur fara á milli skólastofa í faggreinakennslustofur. Góð aðstaða er á bókasafni til að 

vinna, lesa eða nota tölvur. Tölvuver er til afnota undir stjórn fagkennara.  

Ferðalög og óhefðbundið skólastarf 

Á hverju skólaári gerum við ráð fyrir námsferðum og ferðalögum í skólastarfinu. Í vetur var farið í stuttar 

námsferðir í mörgum námsgreinum svo og lengri ferðir í samvinnu við Garðalund.  

Áralöng hefð er fyrir því að brjóta upp skólastarfið á haustönn með svokölluðum Gagn og gaman dögum. Á 

Gagn og gaman dögum velja nemendur sig í hópa eftir áhugasviði hvers og eins þar sem árgangarnir blandast í 

leik og starfi. Dagar þessir fóru fram í byrjun nóvember og eins og fyrr eru nemendur og starfsmenn sammála 

um ágæti þeirra og mikilvægi þess að brjóta upp hefðbundið skólastarf. 

Dagana 6. - 8. mars fór stór hluti nemenda í skíðaferðalög á vegum Garðalundar og eins og undanfarin ár var 

ákveðið að hafa þemadaga í stað hefðbundinnar stundaskrár fyrir þá nemendur sem völdu að vera að störfum í 

skólanum. Vel tókst til á þemadögum og hafa þeir nú fest sig í sessi í starfi skólans. 

Fræðslu- og félagslegt gildi námsferða og ferðalaga er óumdeilt auk skemmtanagildisins. Undanfarin ár hafa 

allir árgangar farið í vorferðir og í ár fór 8. bekkur í dagsferð, 9. bekkur fór í tveggja daga ferð og 10. bekkur í 

þriggja daga ferð. Skipulag og undirbúningur þessara ferða er unnið í nánu samstarfi við félagsmiðstöðina 

Garðalund og að nokkru leyti í samvinnu við foreldrafélag skólans. Kynning til foreldrasamfélagsins var í 

mars/apríl og ferðirnar farnar í byrjun júní. Þeir sem ekki fóru í þessar ferðir voru í skipulögðu starfi í skólanum 

undir stjórn kennara skólans. 
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Uppbrot vordaga var mjög fjölbreytt í ár og byrjaði á heilsueflingardagskrá sem hófst með setningarathöfn á sal 

skólans. Því næst tók við fjölbreytt skipulag þar sem heilsuefling var í forgrunni. Nemendur fóru í fjölbreytta 

leiki, dagsferðir, fóru á leiksýningu, fengu fyrirlestur rithöfundar, gróðursettu plöntur og margt fleira.  

Nemendur fengu margs konar forvarnardagskrá á skólaárinu og má þar nefna lífsleikninámskeið á vegum Blátt 

áfram, Marita forvarnarfræðslu gegn vímuefnanotkun, tannfræðslu á vegum Lýðheilsustöðvar, fyrirlestur vegna 

ökuforvarna að ógleymdu skyndihjálparnámskeiði á vegum Rauða krossins sem hefur verið haldið fyrir 

nemendur í 10. bekk í lok skólaárs undanfarin ár. 

Ástundun nemenda og vinnuferlar 

Garðaskóli leggur áherslu á að nemendur stundi nám sitt af festu og sæki skóla sinn vel og teljum við lykil að 

góðum námsárangri felast m.a. í góðri skólasókn og stundvísi. Ef upp koma tilvik þar skólasókn er ábótavant 

grípum við til verkferla og aðstoðum nemendur við að koma málum sínum í réttan farveg. Umsjónarkennarar 

halda utan um skólasókn umsjónarnemenda sinna og senda t.d. forráðmönnum vikulegt yfirlit skólasóknar og 

ástundunar í gegnum Mentor. Nemendur sem ítrekað koma of seint eða skráðir eru með fjarvistir án skýringa 

eru kallaðir í viðtal hjá umsjónarkennara og/eða deildarstjóra. Ef skýringar fást ekki er haft samband við 

forráðamenn. Verði skólasókn óásættanleg fær nemandi og forráðamenn hans tilkynningu/aðvörun og 

nemanda er gefinn kostur á því að taka sig á. Lækki skólasóknareinkunn áfram eru nemendur og forráðamenn 

boðaðir á samráðsfundi og leitað enn frekari leiða til úrbóta.  

Allt utanumhald um skólasókn og ástundun er unnið í samræmi við Lög um grunnskóla nr. 91/2008 gr. 3, 15 og 

19 og reglugerð um ábyrgð og skyldur allra aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011 gr. 3, 4 og 5. Í 

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

með nemendum og forráðamönnum þeirra ásamt skólanum að því að betri árangur náist. 

Samstarf við sérfræðiaðila 

Deildarstjórar starfa í nánu samstarfi við marga sérfræðiaðila innan og utan skólans. Samstarf við 

skólahjúkrunarfræðing fer m.a. fram á samráðsfundum nemendaverndarráðs og er eins og áður mikilvægur 

þáttur í góðri líðan nemenda. Skólasálfræðingur situr einnig nemendaverndarráðsfundi en hann er fyrst og 

fremst greiningaraðili nemenda og aðstoðar við að finna úrræði m.a. fyrir þá sem þurfa viðtalsmeðferðir. 

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

Deildarstjórar hafa einnig verið í miklu og góðu samstarfi við félagsrágjafa á fjölskyldusviði Garðabæjar en þetta 

samstarf er mikilvægur hluti af því að styrkja og bæta líðan nemenda. Námsráðgjafar og deildarstjórar vinna 

náið saman að því sameiginlega markmiði að bæta líðan nemenda og er það samstarf afar mikilvægur þáttur í 

meðferð og við úrlausn nemendamála. Einnig ber að nefna gott og mikilvægt samstarf við starfsmenn 

félagsmiðstöðvarinnar Garðalundar. 

Við færum starfsfólki Garðaskóla þakkir fyrir gott samstarf á liðnu skólári, 

Helga María Ólafsdóttir, deildarstjóri 8. og 9. bekkja 

Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, deildarstjóri 10. bekkjar 

 

ÁRSSKÝRSLA DEILDARSTJÓRA NÁMSVERS 

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

og kennurum. 

Stoðkerfið starfar undir stjórn deildarstjóra námsvers og kemur ársskýrsla hans hér að neðan. Auk starfsfólks í 

námsveri koma námsráðgjafar 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 má ávallt nálgast nánari upplýsingar um þjónustuna hverju 

sinni. 

Starfsfólk og kennsla í námsveri :  

 Anna Ragnarsdóttir (1x tími í námsveri í ensku). 

 Auður Edda Geirsdóttir (skapandi verkstæði, íslenska, stuðningur inn í 8. bekk íslenska, 

félagsfærniþjálfun, stuðningur við blindan nemanda í 9. bekk). 

 Ásthildur Jónsdóttir (utanumhald og stuðningur við blindan nemanda í 9. bekk, 1x tími íslenska sem 

annað mál í 8 bekk, sérkennsla í heimilisfræði og stuðningur í náttúrufræði). Ásthildur fór í 

fæðingarorlof í febrúar. 

 Brynhildur Sigurðardóttir (1x tími á viku íslenska fyrir nýbúa í 8. bekk). 

 Elías Sólmundsson (sérkennsla í stærðfræði 9. bekkur) 

 Emine Gashi (sund 1x tími á viku). 

 Guðmunda Ó. Jónsdóttir (stuðningur) 

 Guðný Þóra Friðriksdóttir (deildarstjóri, stuðningur í stærðfræði í 8. bekk, lestrarskimanir og 

lestrargreiningar). 

 Guðrún M. Sólonsdóttir (enska í námsveri 1x tími á viku).  

 Hulda Sigurjónsdóttir (sérkennsla í heimilisfræði/ leysti Ásthildi af).  

 Kristinn Sigurbergsson (stærðfræði í námsveri).  

 Kristín H. Bernharðsdóttir(stuðningur í stærðfræði við nemendur í 8, 9 og 10 bekk).  

 Kristín Sigurleifsdóttir (1x námsverstími í íslensku, stuðningur inn í 8 bekk íslenska). 

 Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir (íslenska í námsveri, sérkennsluhópur í samfélagsfræði og stuðningur 

inn í íslensku í 8 bekk). 

 Margrét Björnsdóttir(íslenska sem annað mál 4x tímar á viku í 9 og 10 bekk, stuðningur inn í íslensku í 

8 bekk og íslenska í námsveri). 

 Svandís Ríkharðsdóttir (sérkennsla í stærðfræði í 10. bekk). 

 Ólafur Ágúst Gíslason (íþróttir og sund). 

 Vigdís Björk Agnarsdóttir (stuðningur við blindan nemanda, stuðningur í íþróttum, stuðningur inn í 8. 

bekk íslenska, stuðningur í ensku í 9 og 10. Bekk, Ipad kennsla og félagsfærniþjálfun og fl). 

 Þórunn Brandsdóttir (stuðningur). 

ADHD verkefnið: Garðaskóli fékk styrk frá Velferðarráðuneytinu vegna nemenda með ADHD. Ákveðið var að 

vinna með hóp drengja í 9. bekk. Þegar þessir sömu drengir voru í 8. bekk var unnið með hluta hópsins utan 

kennslustunda með það að markmiði að bæta framkomu þeirra og hegðun en þeir sýndu ekki marktækar 

framfarir. Haustið 2012 var ákveðið að styrkja þessa drengi inn í raunaðstæðum þ.e. í kennslustundunum 

sjálfum. Tímar fyrir hvern og einn nemandi í verkefninu voru eyrnamerktir þ.e. kennari fór inn í hópinn og vann 

með nemandanum að bættri sjálfstjórn og aðstoðaði hann námslega. Valdir voru 6 piltar í verkefnið. 

Markmið verkefnisins var að fá nemendur til að átta sig á hegðun sinni, samskiptum og vinnuframlagi í 

kennslustundum með það að leiðarljósi að ná betri sjálfstjórn. Farið var yfir grundvallaratriði þess að vera hluti 

af hópi með þeim skyldum og ábyrgð sem því fylgir. Drengirnir voru boðaðir í viðtal og voru allir samþykkir því 

að taka þátt í verkefninu sem og allir foreldrar. Nemendur skrifuðu undir viljayfirlýsingu þar sem þeir staðfestu 

http://gardaskoli.is/Studningur
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að þeir ætluðu að reyna að fylgja ákveðnum atriðum til að ná bættri sjálfstjórn og meira vinnuframlagi. 

Hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar er lögð til grundvallar vinnu með nemendunum. 

Auður Sigurðardóttir námsráðgjafi, Guðný Þóra Friðriksdóttir deildarstjóri námsvers og Helga María Ólafsdóttir 

deildarstjóri 8. og 9. bekkja skipulögðu og héldu utan um ADHD verkefnið. Þeir kennarar sem sinntu kennslu og 

stuðningi voru: 

Kristinn Sigurbergsson (stuðningur inn í stærðfræði), Kristjana Fjóla (stuðningur inn í ýmsar kennslustundir), 

Gísli Rúnar Konráðsson (stuðningur inn í dönsku, ensku), Vigdís Thordersen (stuðningur inn í dönsku), Svandís 

(stuðningur inn í stærðfæði). Allir kennarar sem komu að verkefninu, bæði þeir sem veittu stuðning og þeir sem 

fengu stuðning inn í kennslustundir, sögðu að þessi inngrip hefðu skipt sköpum í kennslunni. Sérstaklega var 

tekið fram að það að fá annan fagkennara inn í kennslustundina minnkar óróa og dregur úr óæskilegri hegðun. 

Þá er betur hægt að stýra krökkunum inn í vinnu og hægt að aðstoða þá námslega fljótt og vel.  

ADD verkefnið: Í apríl 2013 var ákveðið að setja af stað stuðningsúrræði fyrir tvær stúlkur í 9. bekk sem glímdu 

við alvarleg einkenni ADD, kvíða og fleiri atriða sem gerðu þeim erfitt fyrir að mæta í skólann og halda út heilan 

skóladag. Deildarstjóri námsvers skipulagði og hélt utan um þetta stuðningsúrræði. Fjórir kennarar tóku að sér 

kennslu 2 tíma á viku hver þ.e. Kristín Sigurleifsdóttir (íslenska), Kristjana Fjóla (samfélagsfræði), Ragnheiður 

Stephensen (stærðfræði) og Anna Ragnarsdóttir (enska). Guðný Þóra, Helga María og Rósa Gunnarsdóttir 

deildarstjórar kenndu líka 2 tíma á viku hver. Stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfi og námsráðgjafi komu einnig að 

verkefninu. Önnur stúlkan mætti 100% í þetta stuðningsúrræði og sýndi umtalsverðar framfarir en hin stúlkan 

hætti að mæta eftir 10 daga vegna alvarlegra veikinda. 

Ljóst er að brýn þörf er á úrræði sem þessu næsta vetur til að mæta þörfum þessara stúlkna. 

Fundir: Starfsfólk sérkennslu hefur hist og fundað 3x í vetur. 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. Margir starfsmenn sinna sérkennslu og stuðningi og erfitt er að ná saman 

hópnum vegna starfa þeirra í öðrum deildum. Vinnan hefur gengið vel og deildarstjóri hefur verið í góðum 

samskiptum við starfsmenn deildarinnar.  

Einn upplýsinga-og samræmingarfundur var haldinn vegna nemanda með sérþarfir, sem kom í skólann á miðju 

skólaári. Þann fund sátu allir kennarar sem komu að nemandanum. Nokkrir fundir voru haldnir vegna ADHD 

verkefnisins bæði upplýsinga og stöðufundir með þeim kennurum sem að verkefninu komu.  

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. Í vetur var unnið í þremur teymum og fundað reglulega. 

Deildarstjóri námsvers situr skilafundi með nemendum og foreldrum og hittir kennara barnaskólanna og 

fjölbrautaskólans til að miðla upplýsingum um nemendur milli skólastiga. Skilafundir vegna lestrargreininga 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 námsversins er almennt áhugasamt um að sækja námskeið sem nýtast þeim í starfi og 

auka faglega þekkingu innan deildarinnar. Á skólaárinu hefur mestur þungi farið í innleiðingu nýrrar 

aðalnámskrár.  



  Ársskýrsla Garðaskóla 2012-2013 

30 
 

Þrír starfmenn námsversins þær Guðný Þóra, 

Margrét Björnsdóttir og Vigdís Björk 

þroskaþjálfi fóru á tveggja tíma námskeið hjá 

Skemu til að læra á Ipad. Allir starfsmenn 

fengu námskeið í skyndihjálp þ.e. seinni hluta 

námskeiðs. Í september fóru um 30 

starfsmenn Garðaskóla í náms-og kynnisferð 

til Akureyrar og skoðuðu m.a. bæði 

Menntaskólann á Akureyri og 

Verkmenntaskólann á Akureyri. Vigdís Björk 

sótti námskeið vegna blinds nemanda hjá 

Þekkingar-og þjónustumiðstöð fyrir blinda og 

sjónskerta. Margrét Björnsdóttir sótti 

námskeið varðandi íslensku sem annað mál og 

um speglaða kennslu. Átta starfsmenn frá 

Garðaskóla þ.á.m. deildarstjóri námsvers fóru til Boston í nóvember á tveggja daga námskeið um 

Uppbyggingastefnuna. Guðný Þóra og Vigdís Björk þroskaþjálfi ásamt Ástu námsráðgjafa sátu tveggja daga 

ráðstefnu Greiningar-og ráðgjafastöðvar sem bar yfirskriftina ,,Hinar ýmsu ásjónur einhverfunnar“. Einnig fór 

Guðný Þóra ásamt Ingibjörgu Önnu aðstoðarskólastjóra á vinnufund sem bar yfirskriftina ,, Leiðtogar í 

heimabyggð“. Vinnan fór fram í húsnæði HÍ og viðfangsefnið var innleiðing nýrrar aðalnámskrár. Þessi 

vinnufundur var annar af tveimur en hinn er áætlaður 30 ágúst. Guðný Þóra sat fyrir hönd skólans málþing um 

,,Skóla án aðgreiningar“. 

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

skólans. Þar eru 4 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. Námsverið fékk skjávarpa inn í stofu 204 haustið 2012 og hefur það 

aukið notkunarmöguleika stofunnar mikið. Mála þarf stofur og laga leka- og rakaskemmdir. Þróunin í 

Garðaskóla síðastliðin tvö ár hvað varðar sérkennslu og stuðning er sú að þjónustan er veitt inn í námshópana í 

stað þess að taka nemendur út úr kennslustundum.  

Starfsvið sérkennslunnar: Stuðningur við nám fer fram innan bekkjar eða utan. Þá er stuðst við sömu markmið 

og að mestu leyti sama námsefni og bekkurinn notar. Námsmat er samkvæmt áætlunum árgangsins. Sérkennsla 

fer fram innan bekkjar eða utan. Í sérkennslu eru námsmarkmið einstaklingsmiðuð og frábrugðin markmiðum 

bekkjarins. Þessu fylgja sérpróf og sérmerktar einkunnir og það hefur áhrif á framvindu náms hjá nemandanum, 

bæði þegar hann flyst milli árganga í Garðaskóla og þegar í framhaldsskólann er komið. 

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

hegðun, líðan og félagsfærni nemenda. Einstaka nemendur fá stuðning í verklegum tímum og íþróttum. 

Námsver: Kjarnastarfsemi sérkennslu Garðaskóla fer fram í námsverinu. Þar fengu nemendur í 9. og 10. bekk 

stuðning við nám í ensku, íslensku og stærðfræði. 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 þ.e. í íslensku.  

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. 22 
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nemendur voru með einstaklingsnámsskrá þ.e. aðlagað námsefni og námsmat í einhverri námsgrein, langflestir 

aðeins í einni grein (stærðfræði/ íslensku/ensku/náttúrufræði/samfélagsfræði).  

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 halda 

áfram með tveggja kennara kerfi í hægferðahópunum í íslensku og stærðfræði. 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. Góð reynsla var af þessu fyrirkomulagi og því var 

ákveðið að halda því áfram. Kennarar sem að þessu verkefni komu eru almennt sammála um að vel hafi til 

tekist. Tveggja kennara kerfi býður upp á sveigjanleika 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 og bæta við dönsku í 10. bekk. 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.  

Með blindum nemanda var aukakennari (stuðningsfulltrúi í einstaka tímum) í flest öllum kennslustundum. 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. 

Á skólaárinu var unnið í tveimur sérúrræðum annars vegar með drengi með AHDH og hins vegar með stúlkur 

með ADD (sjá lýsingu á verkefnum hér að ofan).  

Í haust var ákveðið að búa til sérstaka námshópa í 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. Áfanginn fékk nafnið ,,íslenska sem annað mál“ og kenndar voru 4 stundir á 

viku. Fjórir nemendur 9. bekk hófu nám en einn þeirra hætti í skólanum á skólaárinu. Þessir nemendur eru allir 

með undanþágu í dönsku þannig að þessir tímar komu í staðinn. Segja má að þessi kennsla sé á tilraunastigi 

bæði hvað varðar kennsluefni og kennsluaðferðir. Almenn ánægja var meðal nemanda og var t.d. 

eftirtektarvert hvað þeir voru duglegir að tjá sig í tímunum. Stefnt er að því að halda þessari vinnu áfram næsta 

vetur og kannski bætast einhverjir nemendur í hópinn.  

Í 9. bekk á vorönn 2013 þáðu 12 drengir aðstoð í íslensku, 12 drengir í stærðfræði og 1 drengur í ensku. 

Í 9. bekk á vorönn 2013 þáðu 8 stelpur aðstoð í stærðfræði, 5 í íslensku og 4 í ensku.  

Kennslan fór fram í námsveri í stofum 204 og 208 og var viðbót við hefðbundna stundartöflu hjá þeim. Sumir 

þáðu bæði aðstoð í stærðfræði og íslensku og aðrir fengu fleiri en einn tíma á viku í námsgreininni.  

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

hægferðahópunum. Í 10. bekk í vetur hafa verið nokkrir nemendur með miklar námsþarfir og tveggja kennara 

kerfið haldið vel utan um þessa nemendur. Tveir nemendur hafa fengið inngöngu á starfsbraut í FG og unnið 

var að aðlögun þeirra nemenda í samstarfi við kennara á starfsbrautinni. 

Í haust var ákveðið að búa til sérstaka námshópa í 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. Áfanginn fékk nafnið ,,íslenska sem annað mál“ og kenndar voru 4 stundir á 

viku. Sex nemendur 10. bekk stunduðu íslenskunám í þessum hópi í vetur. Þessir nemendur voru allir með 

undanþágu í dönsku þannig að þessir tímar komu í staðinn. Segja má að þessi kennsla sé á tilraunastigi bæði 
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hvað varðar kennsluefni og kennsluaðferðir. Almenn ánægja var meðal nemanda og var t.d. eftirtektarvert hvað 

þeir voru duglegir að tjá sig í tímunum.  

Í 10. bekk á vorönn 2013 þáðu 12 drengir aðstoð í íslensku og 14 drengir í stærðfræði. 

Í 10. bekk á vorönn 2013 þáðu 12 stelpur aðstoð í stærðfræði, 23 í íslensku og 4 í ensku.  

Kennslan fór fram í námsveri í stofum 204 og 208 og var viðbót við hefðbundna stundartöflu hjá þeim. Sumir 

þáðu bæði aðstoð í stærðfræði og íslensku og aðrir fengu fleiri en einn tíma á viku í námsgreininni.  

Tilraun var gerð með að aðlaga námsefni og námsmat í samfélagsfræði fyrir 12 nemendur í 10. bekk. Lögð var 

áhersla á samræður og þátttöku nemenda. Stuðst var að einhverju leyti við efni sem almennt er kennt í 10. 

bekk. Eftir veturinn er það mat kennarans að betra sé að blanda getulitlum nemendum inn í stærri blandaða 

hópa – því erfitt var að fá nemendurna í umræður og skoðanaskipti.  

Í 10. bekk fengu 4 nemendur félagsfærniþjálfun og 4 nemendur fengu sérkennslu í heilbrigði og kynfræðslu. 

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 með einstaka nemendur sinntu stuðningi 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 fengið undanþágur frá skyldunámsgreinum af ýmsum ástæðum. Foreldrar og skólastjóri verða 

að samþykkja slíka undanþágu og þær eru ekki veittar nema að vel ígrunduðu máli vegna þessa að þetta úrræði 

getur skert möguleika nemandans þegar í framhaldsskóla kemur. Í vetur hafa nemendur á vegum 

sérkennslunnar einkum fengið undanþágu frá námi í dönsku og annarri af stóru lesgreinunum (náttúrufræði og 

samfélagsfræði). 

Aðlögun á námsefni og námsmati er ýmist í höndum fagstjóra, fagkennara eða sérkennara.  

Sérúrræði í prófum: Ákveðnir nemendur hafa þörf fyrir sértæk úrræði við próftöku vegna kvíða, 

einbeitingarerfiðleika eða lestrartengdra erfiðleika. Vel var staðið að slíkum sérúrræðum í vorprófunum en 

nauðsynlegt er að huga betur að aðstæðum nemenda á öðrum prófatímum. Nokkrir nemendur tóku próf í vor 

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

vinnuafl. Skólinn á 14 MP3 spilara sem hægt er nota ef kennarar vilja bjóða lesblindum nemendum að hlusta á 

texta í stað þess að lesa hann. Þetta úrræði var því miður ekki nýtt í vor en það er von mín að kennarar hugi að 

þessu stuðningsúrræði.  
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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. Sveitarfélagið Garðabær gerði í ársbyrjun 2012 samning við söluaðila EASY TUTOR og býður 

nemendum á grunnskólaaldri sem eiga við lestrarerfiðleika að setja 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. Því miður hefur, á þessu skólaári, ekki verið mikil ásókn í þessa þjónustu en 

deildarstjóri námsvers hyggst setja þunga í þetta verkefni næsta vetur og vekja athygli nemenda og foreldra á 

þessu hjálpartæki.  

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. 

Ipad: Á skólaárinu voru keypar 5 ipad spjaldtölvur. Ákveðið var að byrja að þróa vinnu með spjaldtölvurnar í 

námsverinu. Spjaldtölva var töluvert notuð með einhverfum nemanda og einnig voru þær notaðar í kennslu 

nemenda sem hafa íslensku sem annað mál.  

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 12 málum sem hann vann að í vetur, þar af voru ellefu athuganir og eitt mál af 

öðru tagi. Haldnir voru ellefu skilafundir. Í vinnslu eru athuganir er varða nemendur í 10.bekk og hyggst hann 

klára þau mál í sumar og halda fundi með nemendum og foreldrum. Á skilfundum sitja, auk Brynjólfs, 

viðkomandi nemandi, foreldrar, umsjónarkennari og deildarstjóri námsvers. Tveir nemendur eru á biðlista eftir 

sálfræðigreiningu. 

Guðný Þóra Friðriksdóttir sérkennari/deildarstjóri námsvers og verkefna lagði lestrarskimun GRP14 fyrir 

nemendur í 9. bekk alls 130 nemendur á haustmisseri 2012. 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, 24 fyrir nemendur í 10. bekk og 11 fyrir 

nemendur í 9. Bekk og 1 nemanda í 8. bekk. Um var að ræða bæði frumgreiningar og endurgreiningar. Á biðlista 

í lok skólaársins 2012-2013 eru 19 nemendur en það eru nemendur sem allir hafa fengið greiningu áður og 

njóta þeirrar þjónustu sem lesblindir hafa rétt á. Ein stærðfræðigreining var gerð á starfsárinu 2012-2013. Að 

mati stærðfræðikennara hafa greiningar sem gerðar hafa verið á síðustu árum ekki skilað miklum upplýsingum 

umfram það sem stærðfræðikennarar sjá í daglegri vinnu með nemendum. Ekki hefur fundist hentugt 

greiningartæki fyrir unglingastigið og því hefur starfsfólk sérkennslu í samráði við stærðfræðideildina lagt niður 

að mestu leyti greiningar á færni nemenda í stærðfræði.  

Undirbúningur/áherslur fyrir næsta vetur:  

 Byrja starfsárið með því að funda með foreldrum og sérsníða stundartöflur fyrir 10-15 nemendur  

 Áfram tveggja kennara kerfi í grunngreinum. Reynt verður að stuðla að enn frekara samstarfi á milli 

kennara. 

 Þróunarvinna með einstaklingsnámskrár sem taka mið af nýrri aðalnámskrá, grunnþáttum menntunar 

og lykilhæfnimarkmiðum. Einnig þarf að uppfæra útlit og framsetningu einstaklingsnámsskráa m.t.t. 
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skapalóns sem verið er að þróa í Garðaskóla með það að markmiði að samræma útlit áætlana hjá 

fagdeildunum. 

 Unnið verður að nýrri skólanámskrá m.t.t. nýrrar aðalnámskrár 

 Efla samstarf við íslenskudeild varðandi stuðning í 8. bekkjum og hægferðir í 9. og 10. bekk. 

 Stefnt er að því að kenna „íslenska sem annað mál“ í öllum árgöngum. 

 Áhersla verður lögð á að kynna Easy tutor lestrarkennsluforritið fyrir kennurum, nemendum og 

foreldrum. Haldið verður áfram að þróa sérúrræði á prófum t.d. með því að nýta betur tölvur og 

lestrarforrit, upptökutæki og mp3 spilara. 

 Deildarstjóri ætlar að kynna sér starfstengd úrræði fyrir nemendur og hvort hægt sé að bjóða upp á 

slíka þjónustu í Garðaskóla. 

 Þróa áfram vinnu með spjaldtölvur í sérkennslu 

Júní 2013, 

Guðný Þóra Friðriksdóttir, deildarstjóri sérkennslu og verkefna 

 

ÁRSSKÝRSLA FAGSTJÓRA Í DÖNSKU 

8. bekkur 

Kennarar: Bergljót: 1 hópur, Hildur: 2 hópar, María: 1 hópur, Vigdís: 2 hópar 

Í 8. bekk er bekkjarkerfi og 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 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. Á vorönn unnu nemendur verkefni sem tengdist fermingunni og mátti sjá sýnishorn af 

vinnu þeirra á vegg andspænis vinnuherbergi. 

9. bekkur 

Kennarar: Bergljót: 2 hópar, Hildur: 2 hópar, Vigdís: 2 hópar 

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

Hildur sá um að kenna 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 en er orðið 

barn síns tíma. 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. Von er á nýju námsefni í haust sem við bindum miklar vonir við. Eins og 

fram hefur komið er efnið sem við vinnum með nú komið til ára sinna og stenst vart kröfur nýrrar 

aðalnámskrár. 
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10. bekkur 

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

Nemendum var raðað í hraðferð, miðferð eða hægferð og var tekið mið af stöðu og árangri nemenda í 9. bekk. 

Nemendur í hægferð voru með aðlagað námsefni og námsmat. Námsefnið Ekko frá Námsgagnastofnun hefur 

verið notað með góðum árangri í nokkur ár í hrað- og miðferðum. Efnið er fjölbreytt og þjálfar helstu 

færniþætti og býður m.a. upp á góð hlustunarverkefni. 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. Eins og í fyrra fengu tungumálin úthlutað degi til að leggja fyrir munnleg próf á prófadögum vorannar 

og er mikil ángæja með það fyrirkomulag hjá okkur dönskukennurunum. Eins og oft áður er sá dagur sem 

nemendur mæta í munnlegu prófin ánægjulegur fyrir kennara og vonandi 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 á viku í öllum árgöngum. Kennt er í lotum og lýkur hverri lotu með 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 í dönsku 25% á 

móti lokaeinkunn á vorönn.  

Kennslulotur í öllum árgöngum eru mislangar og ræðst lengdin af viðfangsefni hverju sinni en einnig getur 

skipulag annar haft áhrif á lotuskiptingu. Við upphaf eða lok hverrar lotu er reynt að brjóta upp kennsluna með 

verkefnavinnu eða sýnd er dönsk kvikmynd. 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. 

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. Ég vil þó benda á 

að aðstaða í tölvuveri er ekki nægilega góð. Loftræsting er slæm og húsgögn eru illa farin og er sértaklega mikil 

þörf á að endurnýja stóla. 

Á kennsluáætlunum haust og vor 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 miðferðir lesa styttri smásögur en hraðferðir. Sérstakar áætlanir eru gerðar fyrir 

hægferðahópa í 9. og 10. bekk.  

Síðustu kennslulotu, bæði á haust- og vorön, lauk með prófum þar sem gafst kostur á að leggja dönskupróf fyrir 

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

prófa hópana samdægurs þegar próf eru lögð fyrir í kennslustund. 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 ætti að gefa 

raunhæfustu mynd af stöðu nemenda.  

Starfið framundan 

Eins og áður hefur komið fram eigum við von á nýju námsefni fyrir 9. bekk en tölvuverð vinna fylgir því að 

innleiða nýtt námsefni og viða að sér ítarefni sem hentar efninu. Mikið starf er framundan á næsta skólaári með 

innleiðingu nýrrar aðalnámskrár. Breyta þarf kennsluáætlunum og það starf mun hefjast strax í skólabyrjun. 

Stefnt er að því að kennsluáætlanir vorannar verði komnar á það form sem skólinn hefur sett sér. En breytingar 

http://gardaskoli.is/default.aspx?PageID=006ce6ac-5fb1-4603-99a1-5dc5ac0caff3
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gerast ekki á einni nóttu og smátt og smátt munum við endurskoða kennsluaðferðir og námsmat eftir því sem 

tími vinnst til. 

Að lokum 

Þegar á heildina er litið gekk dönskukennslan ágætlega á skólaárinu. Margir nemendur í 8. bekk stóðu sig mjög 

vel í dönsku á kennsluárinu en eins og oft áður eru nemendur í árganginum sem munu þarfnast sértækra 

úrræða á næsta ári. Í 9. og 10. bekk gekk kennslan með ágætum í hraðferðum en allt of margir nemendur í mið- 

og hægferðum voru ekki að standa sig sem skildi og er þá sérstaklega átt við drengi. Áhugi er ekki nógu mikill og 

reynist mörgum þeirra erfitt að halda út 80 mínútna kennslustund en flestir hópar hafa tvær samfelldar 

kennslustundir einu sinni í viku. Svar okkar við því er að reyna að hafa kennsluna sem fjölbreyttasta og hefur 

tölvuverið oft á tíðum verið góð lausn.  

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

námshópunum. Í 8. bekk þar sem ekki er raðað eftir getu eru oft á tíðum nemendur sem þarfnast mikillar 

aðstoðar. Mikil þörf var á liðsauka í hægferðum og miðferðum 9. og 10. bekkjar í vetur.  

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. 

Eins og áður höfum við 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. En því miður eru enn einhver 

brögð af því að nemendur og foreldrar fylgjast ekki nógu vel með því sem skráð er á Mentor. 

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. Innra starf 

dönskudeildarinnar gekk ágætlega, fagfundir voru haldnir flesta þriðjudaga fram að páskum og hittust kennarar 

þess utan til að vinna verkefni eða ræða málefni deildarinnar. En vorönnin var óvenjuleg að því leyti að mikið 

var um námskeið á þeim dögum sem jafnan eru áætlaðir til starfa í fagdeildum og gafst því minni tími til 

samstarfs en oft áður. Var þetta sérstaklega bagalegt þegar kom að undirbúningi prófa. Því miður eru 

starfsdagar kennara ekki valdir með hliðsjón af þörf kennara og kom það sér illa að fá ekki dag til að ganga frá 

námsmati nemenda. 

Félag dönskukennara stóð fyrir mörgum áhugaverðum viðburðum og námskeiðum á síðasta kennsluári eins og 

svo oft áður. Dönskukennarar skólans eru duglegir að nýta sér þá endurmenntun sem er í boði sem vonandi 

skilar sér í fjölbreyttum kennsluháttum í takt við það sem ný aðalnámskrá boðar. 

Garðabæ í júní 2013, 

Bergljót Böðvarsdóttir, fagstjóri í dönsku 
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ÁRSSKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ENSKU 

Enskukennarar skólaárið 2012-2013 voru þau Anna Eyvör Ragnarsdóttir, Guðrún Margrét Sólonsdóttir sem 

leysti af Höllu Thorlacius sem var í námsleyfi og Sigurður Stefán Haraldsson sem gegndi einnig stöðu fagstjóra 

þetta árið. Fagfundir voru haldnir vikulega en þar fóru enskukennarar yfir það sem var framundan hverju sinni: 

áætlanir, kennsluaðferðir, hvernig yfirferð efnis og kennsla einstakra nemenda og hópa hafi gengið. Það er ljóst 

að fagfundir eru ekki of margir þegar í mörg horn er að líta, sérstaklega þegar mikið þarf að funda um önnur 

mál eins og t.d. grunnþætti í nýrri námskrá og vonandi að fagfundir fái framvegis alltaf að hafa sinn stað í hverri 

viku þrátt fyrir önnur brýn mál. Í vetur voru töluverðar breytingar á kennsluefni og þar af leiðandi mun meira en 

venjulega sem ræða þurfti og ákveða á fagfundum. 

Nýtt kennsluefni frá Námsgagnastofnun í 9. og 10. bekk var 

tekið í notkun í vetur. Það tekur að sjálfsögðu sinn tíma að 

komast inn í nýtt efni og læra að nýta sér alla möguleika 

þess að fullu. Eftir á að hyggja hefði verið skynsamlegra að 

skipta aðeins í öðrum árganginum í einu því sú vinna sem 

fylgir frumvinnslu efnis, gerð áætlana upp úr því og jafnvel 

endurskoðunar á þeim þegar líða tók á önnina, gerð 

verkefna og prófa, svo vel sé að verki staðið, var í einu orði 

sagt gríðarleg. Laun fyrir fagstjórn eru ekki í samræmi við 

umfang þeirrar vinnu þegar svo mikið nýtt efni kemur inn, 

meginþungi þess hvílir eðli málsins samkvæmt á fagstjórum deilda. Þetta tókst þó allt saman en hamarinn var 

ekki klifinn þar sem hann var lægstur. Það kom fljótlega í ljós að glænýtt kennsluefnið er ekki fullkomið og það 

kallaði á vinnslu ýmiss konar ítarefnis fyrir alla árganga. Kennsluefni bókanna hefur þó þann kost að vera byggt 

upp á nýjum, lengri og aðlaðandi lestextum sem nemendum finnast áhugaverðir, ásamt skýrum, ágætlega 

fjölbreyttum og misþungum verkefnum í vinnubók. Deildin er því í heildina mun betur sett með þetta efni. 

Næsta vetur byggjum við svo á reynslunni og fínpússum í 9. og 10. bekk eins og gert var með 8. bekkjar efnið í 

vetur. Hljóðdiskar innihalda upplestur á lestextum bókanna fyrir árgangana þrjá og í ljósi reynslu síðasta árs 

voru keypt nokkur eintök af 9. og 10. bekkjar efninu svo nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestur hefðu 

aðgang að þeim á bókasafninu. 

10.bekkur  

Í vetur var boðið upp á hægferð, blandaða miðferð/hraðferð og tvo fjölbrautaráfanga fyrir nemendur sem 

höfðu lokið flugferð í 9. bekk. Nemendur í fjölbrautaensku gátu áfram tekið auka lokapróf í áföngunum í FG 

þrátt fyrir að við höfum ekki fylgt FG í bókarkaupum sl. haust en það verða sömu bækur notaðar næsta vetur. 

Við það verður meira samræmi í áföngunum sem kenndir eru í Garðaskóla og FG. Með lokaprófinu í FG gátu 

nemendur tryggt að námið fáist metið inn í framhaldsskóla. Farsælt samstarf FG og Garðaskóla heldur því áfram 

og nemendur okkar fá að sjá hvernig þeir standa í samanburði við þær kröfur sem FG miðar við. Nemendur 

okkar stóðu sig afar vel í þessum samanburði eins og ávallt áður.  

Með nýju kennsluefni í 10. bekk hafa verkefni nemenda beinst meira í áttina að auknum orðaforða og 

lesskilningi á meðan málfræði sem slík er ekki í eins stóru hlutverki og áður sem samræmist vel nýrri námskrá. 

Nemendur í mið/hraðferð lásu auk þess tvær langar óstyttar sögur og eina léttlestrar bók (styttri) að auki, en 

nemendur í hægferð lásu fleiri styttri og léttari texta. Í viðbót við nýjar bækur var töluvert um ítarefni fyrir 

nemendur því ekki er sama röð á mikilvægum þáttum í málfræði milli bóka; ýmislegt er í bók 9. bekkjar en ekki í 

10. bekk sem var öfugt farið í eldri bókum og því þurfti stoppa í götin hér og þar. Eins var töluverð vinna lögð í 

vinnslu á ítarefni um orðflokka sem vart er minnst á í bókunum. Við yfirferð samræmda lokaprófsins sem 

Námsmatsstofnun stendur fyrir á haustin sést mjög ítrekað, að mati undirritaðs, að jafnvel þó að nemendur 10. 

bekkjar standi sig nokkuð vel í ensku og hafi hana mikið í eyrunum þá má enn þroska máltilfinningu þeirra og 

orðaforða með markvissari þjálfun í myndun og notkun á viðeigandi orðflokkum, bæði í ritun og tali. Þessu fylgir 
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töluverð vinnsla með orðabækur og var m.a. farið í tölvutímum í svoleiðis vinnu til að kenna nemendum 

handtökin. Í nýju námskránni er einnig lögð áhersla á aukna þátttöku nemenda í námsmati og var þemaverkefni 

þannig að vinnuhópar nemenda fengu matsskala í hendur og gáfu hinum vinnuhópunum einkunn sem svo réði 

mestu í námsmati þess hluta. Þetta tókst mjög vel, nemendum fannst þeir fá betri tilfinninningu fyrir eigin 

vinnu sem virkaði hvetjandi á þá. Að loknum prófum og verkefnum var unnið með þá þætti sem gengu lakar en 

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. Flugferðarnemendur fylgja áætlun 10. 

bekkjar á vorönn og þurfa að fá a.m.k. 8,0 í lokaeinkunn til að ná áfanganum og halda áfram í 

framhaldsskólaáfanga í 10. bekk. Langflestir stóðu sig með miklum ágætum en það fer nú oft svo að einn eða 

tveir ná ekki tilskilinni einkunn og þurfa því að taka 10. bekkjar námsefnið aftur. Í hinum almennu hópum var 

lögð áhersla á að hafa verkefnin fjölbreytileg hvað varðar inntak og efnistök og námsmat. Nýtt efni fyrir 

árganginn býður upp á ferskari lestexta sem svo er unnið með á mjög margvíslegan hátt. Í viðbót var unnið 

sérstaklega með orðflokkamálin eins og í 10. bekk, þó ekki í sama magni, til þess að dýpka máltilfinningu 

nemenda. Nemendur verða þá viðbúnari slíku í 10. bekk. Munnlegt próf var tekið á haustönn eftir nokkurra 

tíma í þjálfun og var það gert til þess að fá hinn almenna nemanda til að vera aðeins ófeimnari í tjáningu á 

ensku í tímum. Í þemaverkefni vorannar var það einnig mat nemenda sjálfra, eins og hjá 10. bekk, sem mestu 

réði um einkunn. Nemendum fannst þetta mjög athyglisvert og jákvætt. Þetta verður án efa gert aftur í 

árganginum og jafnvel í fleiri verkefnum enda ýtir þetta undir áhuga þeirra en um leið gagnrýnni skoðun á eigin 

frammistöðu á uppbyggjandi hátt. Nemendur fóru svo einnig í gegnum hefðbundin verkefnaskil, skrifleg próf og 

hlustun. 

8.bekkur 

Í vetur bjuggum við að því að hafa fyrir ári síðan tekið inn fyrstu bókina í röð þriggja nýrra kennslubóka fyrir 

unglingastigið. Þar þurfti þó að fínpússa örlítið og vinna ýmiss konar ítarefni í viðbót. Lestextar nýju bókarinnar 

eru nemendum mjög athyglisverðir og skapa oft miklar umræður sem er auðvitað jákvætt. Unnið var markvisst 

með orðaforðann og þá málfræði sem notuð er, en auk þess var bætt við ítarefni til að útskýra enn betur en 

gert er í kennsluefninu sjálfu. Námsmat var hefðbundið í 8. bekk, skrifleg próf, hlustun og margskonar 

verkefnaskil bæði skrifleg og munnleg, en ekkert jafningjamat var notað eins og áður er lýst fyrir 9. og 10. bekk. 

Það má búast við því að það komi inn næsta vetur. Í nýju námskránni er einmitt lögð áhersla á fjölbreytni 

námsmatsins og að nemendur taki meiri þátt í því. Það er því viðbúið að þáttur nemenda muni aukast í matinu 

smám saman og þá hugsanlega þannig að hin hefðbundnu stóru lokapróf sem hafa gilt 40-50% missi eitthvað 

vægi sitt.  

Bókakostur skólabókasafnsins stendur okkur enskukennurum ofarlega í huga. Þær bækur sem notaðar voru í 9. 

en einkum 10. bekk í kjörbókarlestri voru að stórum hluta fengnar að láni annarsstaðar en á skólasafninu, enda 

voru þær bækur sem mörgum nemendum hugnaðist að lesa lengri en meginþorri þeirra bóka sem safnið hefur 

yfir að ráða. Sjálfsagt má tengja það við hina öru tækniþróun allt í kringum okkur en henni fylgir greiður 

aðgangur að les- og myndefni á ensku. Í dag vilja fleiri nemendur okkar lesa vinsælar skáldsögur í fullri lengd og 

ekki skemmir ef vinsælar kvikmyndir hafa verið gerðar við, en því miður eru ekki margar þannig til á safninu. Í 

framhaldsskólaáfanganum á vorönn var t.a.m. lesin bókin The Hobbit í fullri lengd en fjárveiting fékkst fyrir einu 

bekkjarsetti og var það mikið ánægjuefni og mjög þakkarvert, nemendur voru ákaflega spenntir fyrir þeirri góðu 

bók. En léttlestrarbækur eru líka nauðsynlegar því ekki ráða allir við bækur í fullri lengd og texti þeirra er 

aðlagaður getustigum. Á hverju ári kemur út töluvert magn nýrra bóka og útgáfur af nýjum og sígildum verkum, 

bæði í fullri lengd og eins aðlagaðar eftir getustigi svo það er sífellt að aukast framboðið á spennandi efni. Að 

hafa vel búið bókasafn í skólanum, sem felst ekki einungis í tölvukosti, er gulls ígildi því það hlýtur að laða að 

forvitið ungviðið okkar, áhugi eykst, og þá fleygir viðkomandi fram í tungumálanáminu því lestur og skilningur 
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munu vega þyngra í tungumálanámi samkvæmt nýrri námskrá. Það er því einlæg von enskudeilarinnar að 

möguleikar skólans í innkaupum á nýju efni verði rýmkaðir.  

Næsta vetur tekur Halla Thorlacius að nýju við fagstjórn, en Guðrún M. Sólonsdóttir hættir störfum við skólann. 

Henni er þökkuð ánægjuleg samfylgd og óskað gæfu og velfarnaðar á nýjum slóðum. Efnislega munum við 

fínpússa nýtt efni sem tekið var í notkun eins og áður er getið og leitast enn frekar við að auka þátttöku 

nemenda sjálfra í námsmati og efnisvali eins og það er hægt. 

Fyrir hönd okkar enskukennara skólans þakka ég stjórnendum Garðaskóla einstaklega gott samstarf í vetur.  

Garðabær, júní 2013, 

Sigurður Stefán Haraldsson, fagstjóri í ensku  

ÁRSSKÝRSLA FAGSTJÓRA Í HEIMILISFRÆÐI 

Kennarar: 

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

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

Ásthildur Jónsdóttir: heimilisfræði 8. bekk, valáfangar í 9. bekk. 

Kennsluefni 

Í 8. bekk er notaðar bækurnar Heimilisfræði II ásamt bóklegum verkefnum og uppskriftum, Matur og menning 

bókleg verkefni og uppskriftir frá kennara. 

Í 9. og 10. bekk eru notuð verkefni og uppskriftir frá kennara. 

Kennslustundafjöldi 

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

9. bekkur. Tvær kennslustundir á viku, hálfan veturinn. 

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

Námsmat 

Í öllum árgöngum er stuðst við símat. Í 8. bekk er hver tími metinn og gildir 70%, verkefnabók gildir 30%. Í 9. og 

10. bekk er hver tími metinn og gildir 100% af lokaeinkunn. 

Starfið í vetur 

Vegna framkvæmda við endurnýjun á kennslueldhúsi skólans hófst haustönnin ekki eins og venjulega með 

nákvæmri umfjöllun og yfirferð á vinnusvæði, áhöldum og tækjum, vinnu og hreinlætisreglum, námsmati og 

kennsluáætlun. Deildin fékk aðstöðu til bóklegrar kennslu í Flataskóla. Voru þar unninn verkefni ásamt því að 

farið var í vettvangsferðir út í náttúruna og til fyrirtækja. Gekk kennsla stórslysalaust nema hvað kennarar og 

nemendur voru orðnir þreyttir á aðstöðuleysi og að geta ekki hafið verklegu kennsluna. 

Það jók á álagið að fagstjóri var í veikindaleyfi stóran hluta haustannar og að hluta til út vorönnina líka. Aðrir 

kennarar fylltu í skarðið og miðað við erfiðar aðstæður gekk starfið vel. Þegar ný heimilisfræðistofa var tekin í 

gagnið lyftist nám og kennsla upp á hærra plan þar sem aðstaðan er mun betri og fagmannleg á allan hátt.  
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Í verklegu starfi er nemendum skipt í 2-4 manna hópa sem vinna saman og bera sameiginlega ábyrgð á 

vinnusvæðinu. Þar reynir á félagslegan þroska þeirra, sem getur verið misjafn. Nemendur vinna annað hvort 

með sameiginleg eða einstaklingsverkefni samkvæmt kennsluáætlun en fá sjálfir að velja verkleg verkefni fjórða 

hvern tíma.  

Nemendur eru flestir mjög áhugasamir, skemmtilegir og glaðir og hafa auðsjáanlega mjög gaman og gott af að 

vinna við að skapa og búa til það sem hægt er að borða. Við vinnum eftir ýmsum uppskriftum og lögum 

mismunandi rétti svo sem kjötrétti, fiskrétti og grænmtisrétti, einnig brauð og kökur. Verkefni sem hægt er að 

borða og njóta þegar settu marki hefur verið náð. Oft er það svo að stúlkurnar hafa meiri áhuga á að útbúa 

ýmsar kökur en drengirnir hafa meiri áhuga á að laga kjötrétti og pissur. Fiskur er því miður ekki mjög vinsæll, 

en líkar vel þegar búið er að elda.  

Starfinu er stjórnað af kennurum sem benda á óhollustu sykurs í mætvælum og þá sérstaklega í mikið unnum 

mætvælum svo sem ýmsum drykkjum og mjólkurvörum. Áhersla er lögð á að mikilvægt sé að borða fjölbreytt 

fæði og að vita hvaða hráefni eru í matnum sem við borðum. Nemendum er kennt að mikilvægt sé að laga 

matinn frá grunni og forðast sem mest unnar vörur. 

Verkleg verkefni eru mikilvægur hluti skólastarfsinns þar sem tækifæri gefst til að hvíla sig smá stund frá 

bókunum en um leið læra aðra mikilvæga hluti sem nýtast vel allt lífið. 

Kostnaður 

Heimilisfræðin er frekar kostnaðarsamt fag og hefur matvöruverð hækkað töluvert síðustu misserin. Milli anna 

getur hækkun numið nokkrum prósentum. Tekist hefur að ná fram örítið meiri afslætti hjá Samkaupum eða úr 

7% í 10%, sem er ágætt en betur má ef duga skal. Tilburðir kennara til að spara sjást því takmarkað þegar horft 

er á matar reikningana. Passa þarf mjög vel upp á öll hráefniskaup til heimilisfræðinnar og fara vel með. En 

þetta er ekki auðvelt verkefni þar sem vöruverð hækkar stöðugt en áætlað fjármagn til heimilisfræðinnar hefur 

ekki hækkað að sama skapi. Hátt vöruverð þarf að hafa í huga við gerð kennsluáætlunar næsta haust og aðlaga 

verkefni að háu vöruverði, hafa verkefnin einfaldari og ódýrari. Heimilisfræði reksturinn er eins og rekstur 

heimila okkar þar sem matarinnkaup vega hvað mest í kostnaði við heimilshaldið. 

Kennsluhættir 

Í verklegu verkefnunum reynir mjög á hæfni, sjálfstæði, skipulag og samvinnu nemenda sem getur gengið 

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

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

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

hópur mætir. Stundin á milli hópa verður oft ansi lítill og svolítið stressuð fyrir kennarana því undirbúa þarf 

verkefni fyrir næsta hóp sem getur verið annar árgangur með önnur verkefni. Af þessum sökum verður viðvera 

kennaranns í kennslustofunni oftast án hléa og samneytis við aðra kennara og starfsmenn skólanns, sem er 

miður. 

Bókleg verkefnavinna er eingöngu í 8. bekk. Þar er vægi bóklegra verkefna 30%. Kennslustundir eru fjórar 

samliggjandi á viku og fer venjulega ein kennslustund í bóklega vinnu. Áhugi nemenda á bóklegri heimilisfræði 

er stundum frekar lítill og þarf að passa vel upp á að halda nemendum við efnið. Í bóklegri heimilisfræði er farið 

í næringarefni matvæla, aukaefni í matvælum, hættuleg efni í heimilishaldi, bent á kostnað við heimilisrekstur 

og ýmisleg fleira. 

Gagn og gaman vikan lífgar svo um munar upp á skólastarfið og námið. Þetta er mjög góð leið til að brjóta upp 

skólastarfið, þar sem nemendur og starfsmenn fá tækifæri til að kynnast nýjum/öðrum spennandi hlutum eða 

verkefnum.  
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Þrif 

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

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

starfsmanna sem sjá um þrif. 

Framtíðarsýn 

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

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

Fagstjóri hefur t.d. tekið einn dag á gagn og gamandögunum í að skoða og fá kynningu á veitingahúsinu 

Perlunni sem er mjög áhugavert og skemmtilegt. Lítið mál er að búa til námskeið sem tengjast heimilisfræði, 

matreiðslu og bakstri, af nógu er að taka. 

Við gætum t.d. verið með þverfaglegt nám/námskeið/val í hleðslu úr torfi og grjóti. Ég veit að einhver þekking á 

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

heimilisfræðistofuna, á grasinu sem er annars ekkert notað, já og tjalda yfir að hætti víkinga, verkefni fyrir 

textíl. Þar má vera með aðstöðu til þess að elda/baka úti ásamt bekkjum og borðum til að snæða við, verkefni 

fyrir járn og trésmíði. Svona verkefni held ég að sé ekki mjög kostnaðarsamt og gefur mikið af sér af ánægju og 

þekkingu. 

Skólamötuneyti fyrir nemendur er gullið tækifæri á að tengja saman atvinnulíf og kennslu t.d. í 9. og 10. bekk. 

Þetta gæti verið hluti af valáfanga eða nýr valáfangi, verknám. Ég veit samkvæmt fyrri reynslu að nemendur 

kunna svo sannarlega að meta slíka tengingu, hafa gaman af og finnst slíkt spennandi og skemmtilegt. Þar gætu 

nemendur komið sínum hugmyndum á framfæri í vali á réttum með heilsusamlegt í huga. Mjög mikilvægt er að 

nemendur séu með í skipulagi skólanns, þeir eru svo hugmyndaríkir og skapandi. 

Endurnýjun og úrbætur 

Endurnýja þarf eitthvað af handverkfærum. Þetta á sérstaklega við um potta, pönnur, rafmagnsþeytara og svo 

eitthvað af smærri handverkfærum sem kosta ekki svo mjög mikið en allar vörur hafa jú hækkað töluvert og 

safnast er saman kemur. Endurnýjun er óhjákvæmileg þar sem notkun á eldhúsinu er mikil og tæki og tól hafa 

takmarkaðan líftíma og ganga úr sér. 

Kennslubækur eru orðnar mjög lúnar og þarf að kaupa inn nýtt námsefni. Nýlega var gefið út kennsluefni fyrir 8. 

bekk sem þarf að taka í notkun nú í haust. 

Nú höfum við fengið nýtt og flott eldhús fyrir heimilisfræðikennsluna sem er alveg frábær og góð vinnuaðstaða 

bæði fyrir nemendur og kennara. 

Ný aðalnámskrá grunnskóla hefur verið gefin út og þarf að vinna töluvert við að koma henni í ramma 

heimilisfræðinnar og matreiðsluáfanga. 

Lokaorð 

Ég held að mikilvægt sé að auka möguleika og val nemenda í verklegum greinum við skólann sem er gott 

veganesti út í lífið. Heimilisfræðikennarar í Garðaskóla vilja skapa þægilegt umhverfi og góðan vinnuanda í 

heimilisfræði og matreiðslu. Okkar tilfinning er að það hafi tekist þokkalega síðustu ár. 

Með þökk fyrir veturinn og megi skólinn og verklegar greinar dafna og eiga bjarta framtíð. 

Virðingarfyllst, 

Kristján Rafn Heiðarsson, fagstjóri í heimilisfræði 
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ÁRSSKÝRSLA FAGSTJÓRA Í TEXTÍLMENNT, FATAHÖNNUN OG SMÍÐI  

Kennarar og kennslustundafjöldi 

Guðrún Björk Einarsdóttir kennir textíl, fatahönnun, prjón og skapandi smiðju, Árni Már Árnason og Jóhann Örn 

Héðinsson hönnun og smíði, Auður Edda skapandi smiðju. Kennslustundafjöldi er tvær stundir á viku en þrjár 

hjá fjölbrautavalhóp. Í 8. bekk fá allir nemendur kennslu hálfan veturinn í hvorri grein fyrir sig en í 9. og 10. 

bekkjar valhópum allt skólaárið. 

  

Starfið í textílmennt og fatahönnun 

Í 8. bekkjunum er lögð áhersla á að gera nemendur sjálfbjarga á saumavélarnar. Hægt er að velja milli nokkurra 

verkefna og nemendur velja efni og útfærslur sjálfir. Hóparnir fara í tölvuver og finna sér einfalda klippimynd 

sem höfðar til þeirra og setja á verkefnið sitt með tauþrykksaðferð. Saumaðar voru töskur, tölvubretti, svuntur 

og ýmsir smáhlutir og nokkrir prjónuðu. Gerð er krafa um að nemendur þekki muninn á náttúrulegum efnum og 

gerviefnum og þekki eiginleika og uppruna algengustu vefjaefnanna. Farið var yfir hvaða efni eyðast í 

umhverfinu og hver ekki og hvernig má endurnýta. Fjallað var um áhrif textíliðnaðarins á umhverfið 

(sjálfbærni).  

Nemendur taka könnunarpróf í vefjaefnisfræðinni en annars eru verkefni og virkni metin og grunnkunnátta á 

saumavélarnar. Flestir þurfa mikla aðstoð í textílmennt og fullmikil bið er eftir aðstoð oft á tíðum. Markmið fyrir 

næsta vetur er að vísa nemendum á kennsluleiðbeiningar og þjálfa um leið lestur og fá þá til að skoða 

skýringarmyndir og reynir þá í auknum mæli á þátt læsis í námi nemenda.  

Í vetur voru tveir 9. bekkjar hópar í fatahönnun, blandaður hópur þar sem prjónað var og saumað, hópur í 

skapandi smiðju og 10. bekkjar valhópur. 

Í 9. bekk voru unnin fjölbreytileg verkefni en lögð áhersla á hugmyndavinnu þar sem teikningum, sniðum og 

leiðbeiningum er safnað í vinnubók. Ætlast er til að lokið sé 1-2 verkefnum á önn eftir umfangi. Í 10. bekk er 

áherslan á að hanna og sauma flíkur. Gerðar eru nokkrar æfingaprufur og á vorönn árshátíðarfatnaður. Í ár var 

framlag nemenda á árshátíð metið til einkunnar. Litið er á tískusýninguna sem sameiginlegt verkefni hópsins og 

góða þjálfun í sviðsframkomu.  

Skapandi smiðja var tilraunaverkefni þar sem unnið var þvert á námsgreinar og myndmennta- og smíðastofan 

notuð ef þörf var á verkefnanna vegna. Í hópnum voru nemendur sem þurftu námslegan og félagslegan 

stuðning innan um aðra sem voru sjálfstæðari í vinnubrögðum. Allir unnu að fjölbreyttum og skapandi 

verkefnum. Lögð var áhersla á sjálfstæði nemenda í að koma með hugmyndir að verkefnum sem þau teiknuðu, 

fundu í bókum og á netinu. Tvö verkefni voru unnin sem hengd voru upp í andyri skólans, óróar og textílverk á 
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þremur blindrömmum. Unnin voru margvísleg verkefni s.s. nytjahlutir úr gleri, fatalitun, teiknivinna og 

uppsetning vinnubókar, þæfing, tauþrykk, prjón, tískuteikning í tölvum, útsaumur og skartgripagerð.  

Þrír nemendur luku einingum á framhaldsskólastigi. Um er að ræða áhugasama og duglega nemendur sem 

stóðu sig með prýði.  

Textílstofan er mikið notuð en þar eru saumaðir búningar fyrir Stíl fatahönnunarkeppni grunnskólanna. Þar eru 

gjarnan notuð gömul efni í anda sjálfbærni og endurnýtt það sem til fellur. Forkeppni var haldin í Garðaskóla og 

vinningslið skólans hafnaði í 4. sætinu í lokakeppninni sem haldin var í Hörpunni 24. nóvember. Það verður að 

teljast góður árangur þar sem milli 60 og 70 skólar taka þátt. Hópur nemenda aðstoðaði við að sauma búninga 

fyrir skólaleikritið og gekk það hratt og vel fyrir sig. 

Undirrituð lauk 10 eininga endurmenntunarnámsskeiði á mastersstigi í HÍ í sníðagerð í víðustu merkingu, 

námskeiði í boði Garðabæjar í nýsköpun og sjálfbærni hjá DÖGG vöruhönnuði og örnámsskeiði í Klifinu um 

hvernig unnt er að endurnýta umbúðir á skapandi hátt. 

Starfið í smíði 

Tveir kennarar kenndu smíðina í vetur og fór hún aðallega fram í Garðaskóla en tveimur hópum var kennt í 

Flataskóla. Þar er smíðastofan ný og góð aðstaða hvað varðar búnað og tæki. Verkefni voru fjölbreytt. Lögð var 

áhersla á hugmyndavinnu og að nemendur hanni og teikni í vinnubók og skili málsettri teikningu sem hægt er 

að byggja á. Unnir voru margs konar hlutir í tré, messing, kopar og silfur en 8. bekkjar hópnum sem kennt var í 

Flataskóla gerðu einnig glerskál og einhverjir unnu í plast.  

Valhóparnir notuðu mikið rennibekkina, tálguðu og unnu í málm. Renndar voru hafnarboltakylfur, lampar, 

kertastjakar o. fl. Algeng verkefni eru hirslur undir skart, geisladiska og fleira sem nemendur teikna upp og 

málsetja í þrívídd. Kennari aðstoðar við útfærslu. Lögð er áhersla á hönnunarþáttinn og að nemendur komi með 

hugmyndir að verkefnum. Við námsmat eru metin þau verkefni eða þeir gripir sem unnin voru, vinnubók með 

teikningum og kennslublöðum og vinnusemin eða hvernig nemendur nýttu tímann.  

Næsta vetur stendur til að vera með stuttar innlagnir eða fræðslu um afmarkað efni og í kjölfarið verkefni sem 

þau þurfa að gera heima. Nokkuð vel hefur gengið að endurnýta það efni sem liggur í stofunni og þar þarf að 

hreinsa vel til fyrir haustið. Umsjón með tækjum og búnaði, smáviðgerðir, efniskaup og umhirða stofunnar eru 

stór þáttur í vinnu verkgreinakennara. Mikilvægt er að efla samvinnu milli þeirra kennara sem kenna greinina 

og fara betur yfir það hvernig verkefni og vinna er metin. Ætla má að aukin samvinna styrki bæði kennara og 

námsgreinina í heild og ekki síst nemendur. Unnið verður að því samhliða innleiðingu nýrrar skólanámsskrár og 

hefst sú vinna í haust. 

Tæki og búnaður í verkgreinastofum: 

Á vorönn var keypt ný overlockvél og saumavél í textílstofu. Vandaðar vélar sem endast vel með góðri 

umgengni. Þeim fylgir stutt námsskeið sem stendur til að fara á. Upphaflega voru keyptar vandaðar vélar í 

smíðastofu en þær eru orðnar gamlar og erfitt að útvega varahluti. Mikilvægt er að gerð verði áætlun um 

endurnýjun tækja og búnaðar á hverju ári. 

Skólanámsskrá 

Í nýrri aðalnámsskrá eru sameiginleg hæfniviðmið fyrir list- og verkgreinar svo og hæfniviðmið fyrir hverja 

námsgrein fyrir sig við lok 10. bekkjar. Hæfniviðmiðunum er skipt upp í þrjá þætti í textíl og smíði sem í grófum 

dráttum eru handverk, hönnun og umhverfi. Kennarar þurfa að finna leiðir til að ná markmiðunum. Námsmat 

þarf að vera skýrt og taka mið af hæfniviðmiðunum. Frammistöðumat er talið henta vel í list- og verkgreinum 

þar sem stuðst er við ákveðin frammistöðuviðmið sem koma fram á matskvarða. Í námsskrá eru gefin upp 

matsviðmið fyrir 10. bekk sem byggð eru á hæfniviðmiðum og miðað við flokk B þar sem gert er ráð fyrir að 
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þorri nemenda nái þeirri hæfni sem ætlast er til við lok grunnskóla. A þýðir frammúrskarandi hæfni og C að 

nemandi hafi ekki staðist kröfurnar fyllilega. D þýðir að nemandi hefur ekki staðist. Matsviðmiðin þurfa að vera 

skýr. Inn í kennsluna á að flétta grunnþætti menntunar læsi, sjálfbærni, sköpun, lýðræði, jafnrétti og heilbrigði. 

Næsta skólaár þarf að nýta til að innleiða þær breytingar sem koma fram í nýrri aðalnámsskrá. Semja þarf 

hæfniviðmið fyrir 8. og 9. bekk og byggja kennsluna þannig upp að þorri nemenda nái hæfniviðmiðum 10. 

bekkjar við útskrift úr Garðaskóla. Lögð er áhersla á að nemandi safni hugmyndum um nám sitt á námstímanum 

í möppu sem jafnframt auðveldar mat á stöðu hans. Verkferlið allt er metið en ekki einungis lokaafurð. Öll þessi 

vinna bíður okkar næsta haust og þurfum við að nýta næsta skólaár vel til aðlögunar. 

Lokaorð 

Á liðnu skólaári var brugðist við því ójafnvægi sem hafði myndast milli bóklegra og verklegra greina með því 

tryggja að allir nemendur gætu valið a.m.k. tvær stundir í list- og verkgreinum. Næsta skólaár er nokkuð jöfn 

dreifing á milli þeirra list- og verkgreina sem í boði eru. Stefnt var að því að fækka valgreinum m.a. til að 

auðvelda stundarskrárgerð. Nú verða því fleiri hópar í öllum list- og verkgreinahópum en það ætti að styrkja 

greinina í heild og jafnframt tryggja að farið sé að lögum hvað varðar kennslumagn. 

Mikilvægt er að við eflum samstarf og samvinnu innan list- og verkgreinanna og vinnum saman að gerð nýrrar 

skólanámsskrár.  

Átak þyrfti að gera í því að fegra skólaumhverfið frekar og gera verk nemenda sýnilegri. Mætti hugsa sér að 

gera eitthvað slíkt á Gagn og gaman dögum. 

Fríska þyrfti upp á textíl- og smíðastofu með því að mála stofuna og pússa borð og parket.  

Kennarar hafa reynt að endurnýta og gera hagstæð innkaup þar sem allt efni hefur hækkað mikið. Skapandi 

smiðja var ekki í boði á valblaði og er nokkur eftirsjá í því en við vildum fækka og efla þær valgeinar sem fyrir 

eru. Mögulegt er að greinin komi inn í haust fyrir nemendur með sérþarfir og aðra sem vilja vinna að skapandi 

fjölbreyttum verkefnum en það er óljóst á þessu stigi. Skapandi hópurinn var fámennur í upphafi en allt 

skólaárið bættust við nýjir nemendur. Skemmtileg vinna sem óx og dafnaði og efldi bæði kennara og nemendur. 

Við þurfum að endurskoða hvort ekki sé full ástæða til að bjóða upp á skapandi smiðju aftur á næsta ári. 

Mikið og gott samstarf var við Garðlund um átaksverkefni í tengslum við fatahönnunarkeppni, leikrit og 

árshátíð. Ánægjulegast var að það tókst að efla þátt list- og verkgreina á komandi skólaári en um það var 

samstaða og skilningur stjórnenda og kennara.  

Guðrún Björk Einarsdóttir, fagstjóri í textílmennt og smíði 

ÁRSSKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ÍSLENSKU 

Kennarar 

Þeir kennarar sem komu að íslenskukennslu skólaárið 2012-2013 voru: Auður Edda Geirsdóttir, Gísli Rúnar 

Konráðsson, Helga Ólafsdóttir, Kristín S. Sigurleifsdóttir, Margrét Erla Björnsdóttir, Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, og 

Tinna Guðrún Barkardóttir. Margrét sneri til starfa eftir fæðingarorlof en nýliðinn í hópnum er Gísli Rúnar sem 

áður kenndi íslensku við Árskóla á Sauðárskróki.  

Fagfundir 

Sú hefð hefur skapast að halda fagfundi í Garðaskóla á þriðjudagseftirmiðdögum. Á fagfundum íslenskudeildar 

fer fram mikilvæg fagleg umræða um kennslu, námsmat og annað sem snýr að faginu. Íslenskan er margskipt og 

því þarf deildin góðan tíma til að fara yfir málin; skoða hvað er framundan, hvað hefur gengið vel og hvað mætti 
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betur fara. Á milli þess sem fundað er eru íslenskukennarar í miklum tölvusamskiptum. Kennarar deila 

verkefnum sín á milli og ekki má gleyma að slá á létta strengi.  

Skref í átt að heildstæðri móðurmálskennslu 

Undanfarin ár hafa íslenskukennarar í Garðaskóla nýtt aðferðir sem finnast í hugmyndafræði heildstæðrar 

móðurmálskennslu við kennsluna. Þetta þýðir að hinir mismunandi þættir íslenskunnar hafa verið samþættir og 

kýs fagdeildin að kalla kennsluaðferðina skref í átt að heildstæðri móðurmálskennslu. Lögð er áhersla á að 

nemandinn glími við raunverulega hluti á fjölbreyttan hátt og nýti eigin reynslu og upplifun. Nemendur skrifa 

um reynslu sína, ræða um það sem tekist er á við, lesa upp fyrir aðra nemendur, velja sjálfir að hluta til 

viðfangsefni, hjálpast að, leita upplýsinga o.s. frv.  

Heildstæð móðurmálskennsla er talin vænleg leið fyrir nemendur til að átta sig á tengslum ólíkra þátta 

móðurmálsins og einnig má ætla að tilgangur námsins verði þeim ljósari. Litið er á textann sem eina heild og 

markmiðið er að tengja alla helstu þætti íslenskunámsins saman. Þannig snýst allt um að varpa ljósi á það 

hvernig þessir þættir vinna saman; málfar, stafsetning, bókmenntafræði, málfræði o.fl. Stefnan snýst m.a. um 

að láta nemendur vinna í beinum tengslum við texta.. Heildstæð móðurmálskennsla gerir miklar kröfur til 

kennara og kallar á mikinn og stöðugan undirbúning kennslunnar.  

Kennsluaðferð heildstæðrar móðurmálskennslu gerir námið að mörgu leyti líflegra og frjálsara en þar sem 

mismunandi þættir íslenskunnar eru kenndir aðgreindir. Ef litið er til námsárangurs nemenda Garðaskóla virðist 

kennsluaðferðin heppnast vel. 

Námsumhverfi 

Íslenska er ein umfangsmesta námsgrein grunnskólans. Þessu til stuðnings má geta að engin önnur grein hefur 

jafn margar kennslustundir á viku í Garðaskóla. 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 

og þarf það að vera hvetjandi og örvandi. 

Íslenskukennarar leggja áherslu á að námsumhverfið sé þannig úr garði gert að nemendum og kennurum líði vel 

og hægt sé að vinna að fjölbreyttum viðfangsefnum. Nemendur taka þátt í að skapa umhverfi sem þeim finnst 

aðlaðandi með því að hengja verkefni sín á veggi kennslustofunnar og ganga skólans.  

Lögð er áhersla á að úrval bóka og tímarita, sem tengjast faginu, sé í hverri íslenskustofu svo að nemendur 

þjálfist í notkun handbóka og gagnabanka. Til að skapa gott aðgengi nemenda við upplýsingaröflun á 

veraldarvefnum væri einnig gott ef a.m.k. ein tölva væri til staðar, nemendum til afnota, í hverri kennslustofu.  

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 síðastnefnda hópsins luku við 

námsefni 9. bekkjar fyrir áramót og 10. bekkjar síðari hluta vetrar. Þeir raðast í fjölbrautaáfanga næsta ár.  

Í 8. bekk er nemendum ekki raðað í ferðir heldur miðast röðunin við ákveðið vinaval sem fram fer áður en þeir 

koma í Garðaskóla.  

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

Undanfarin ár höfum við í íslenskudeildinni reynt að bregðast við þessum kvörtunum með því að hefja starf 

haustannar með lestri unglingabóka, svokallaðrar unglingabókalotu, sem stendur fyrstu þrjár til fjórar vikurnar. 

Á þetta reyndar við um 9. bekkinn einnig. Þannig hefjum við strax þjálfun nýnema í lestri og kynnum á sama 
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tíma þau vinnubrögð sem við viljum viðhafa. Þetta fyrirkomulag hefur gefist mjög vel og er það von okkar að 

kvörtunum fækki enn og við náum að minnka getubilið með meiri samvinnu milli skólastiga.  

Valáfangar 

Tveir valáfangar voru í boði í íslensku þetta skólaár; stafsetningar- og málfræðigrunnur (SOM) og 

skemmtilestur. Í fyrrnefndu greininni var ein kennslustund kennd á viku í 9. bekk en tvær í 10. bekk þar sem 

farið var betur í grunnatriði íslenskunnar. Í skemmtilestri var einum hópi nemenda úr 9. og 10. bekk boðið upp 

á bókmenntalestur, framsögn, leiklestur, umræður og grunnatriði fundaskapa. Nemendur sóttu leiksýningar 

sem tengdust lestrinum og komu fram á Degi íslenskrar tungu og á samkomu félags fagfólks á skólasöfnum. 

Þrátt fyrir góða aðsókn í þessa hópa undanfarin ár, sérstaklega SOM, og ánægju með þá verða þeir því miður 

ekki í boði næsta vetur.  

Kennsluáætlanir 

Mikil vinna er lögð í 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 auðvelda þær forráðamönnum að 

fylgjast með námi barna sinna. 

Tvenns konar kennsluáætlanir eru notaðar í íslenskudeildinni; annars vegar yfirlit yfir heila önn og hins vegar 

vikuáætlanir. Vikuáætlanir eru 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 

ánægju með þetta fyrirkomulag því fjölmargir nemendur Garðaskóla eru uppteknir við alls kyns tómstundir og 

hjálpa áætlanirnar þeim að vinna sér í haginn.  

Allt heimanám er sett fyrir í lok hvers tíma og auk þess skráð í Mentor. Ekki ætti því að vefjast fyrir nemendum 

hver heimavinnan er frá degi til dags en ekki eru allir á eitt sáttir um hvort heimanám eigi rétt á sér. Best væri ef 

kennarar í Garðaskóla tækju höndum saman um ákvörðun í þeim efnum í framtíðinni. 

Námsmat  

Námsmat í íslensku er 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. Mikilvægt er að geta prófað alla árganga á sama tíma og við sömu 

aðstæður.  

Námsmat í íslensku var með hefðbundnu sniði í vetur og í samræmi við áherslur í aðalnámskrá grunnskóla. 

Nemendur tóku lokapróf í öllum árgöngum í lok hvorrar annar. Styttri próf voru lögð fyrir reglulega og tengdust 

mismunandi vinnulotum. Við innleiðingu nýrrar námskrár er mælst til að fjölbreytt námsmat verði viðhaft. 

Leiðsagnarmat, vinnumappa með endurskoðuðuðum verkum nemenda, sjálfs- og jafningjamat er þar nefnt til 

sögunnar.  Íslenskukennarar í Garðaskóla hafa látið reyna á sjálfs- og jafningjamat undanfarin ár, 

sérstaklega þegar um hópvinnu og munnleg verkefni er að ræða, og finnst spennandi að láta reyna enn betur á 

fjölbreytni er námsmat varðar.  

Samræmd próf voru tekin í september og er hlutverk þeirra nú það sama og í 4. og 7. bekk. Ýmsum þykja prófin 

óþörf hjá 10. bekk eftir að þau hættu að hafa áhrif við inngöngu í framhaldsskóla. Það er því lokaeinkunn úr 

grunnskóla sem gildir í dag og sýnist sitt hverjum í þeim efnum. 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.  
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Spurning er hvort endurskoðunar sé þörf á samræmdum prófum. Margir kennarar líta svo á að best sé að hafa 

þau að vori og í svipaðri mynd og fyrir breytingar. Allir nemendur sitji þá við sama borð þegar árangurinn við lok 

grunnskóla er metinn.  

Nýtt námsmat, sem taka á gildi vorið 2015 hjá tíunda árgangi, gjörbreytist þegar niðurstöður á talnabilinu 0 – 10 

víkja fyrir bókstafakvarðanum A – D . Spurning er hvort breytingin komi til með að auðvelda framhaldsskólum 

val nemenda inn í skólana. Hvort forsvarsmenn nýrrar ríkisstjórnar láti til þessara breytinga koma yfirleitt 

kemur í ljós og ætti að skoða vandlega allar forsendur áður en til þess kemur.  

Viðfangsefni  

Auk hefðbundinna viðfangsefna í íslensku má nefna þemaverkefni í bókmenntum, lestur Íslendingasagna, lestur 

skáldsagna eftir íslenska og erlenda höfunda í öllum árgöngum o.m.fl. Ríkari áhersla hefur verið lögð á lestur og 

bókmenntir undanfarin ár og hefur samstarf við skólabókasafnið verið mikið og gott. Hefð hefur skapast fyrir 

því að fá íslenska rithöfunda í heimsókn í Garðaskóla til að kynna bækur sínar og ræða eitt og annað er varðar 

bókmenntir og lestur.  

Í tíunda árgangnum hafa ljóð og bókmenntir skipað stóran sess á haustönn. Náðu margir nemendur góðum 

tökum á ljóðahlutanum og nokkrir, sem fengu andann yfir sig, létu ljóð sín vera sýnileg uppi á vegg 

kennslustofu. Íslendinga saga var lesin í upphafi vorannar og unnu nemendur margvísleg verkefni í tengslum við 

hana. Var þar jafnt um einstaklings- sem hópvinnu að ræða. Er það ánægjuefni hve margir nemendur sýna 

fornbókmenntunum áhuga og njóta þess að lesa og læra um gamla tímann. Á þetta við um nemendur allra 

árganga. 

Á vorönn lásu nemendur í tíunda árgangi Mýrina eftir Arnald Indriðason, sem var nýtt efni í fyrra, og horfðu á 

kvikmyndina að lestri loknum. Sjálfstæði í vinnubrögðum og samvinna var höfð að leiðarljósi. Tímaramminn var 

skýr og nemendur réðu ferðinni. Almenn ánægja ríkti varðandi lotuna.  

Námsefni sem fjölbrautanemendur nota helst að mestum hluta í hendur við það sem notað er í FG hverju sinni.  

Íslenskukennarar Garðaskóla fylgjast jafnan með framboði leikhúsanna því mikilvægt er að að glæða námið lífi 

með því að sækja leikhús, kvikmyndahús eða söfn og tengja það námsefninu á einhvern máta. Árið í ár var 

engin undantekning hvað þetta varðar. Nemendur tíunda árgangs fengu tækifæri til að sjá leiksýningu 

Þjóðleikhússins Englar alheimsins nýverið en skáldsagan hafði þegar verið lesin. Var almenn ánægja með 

sýninguna sem var í senn áhrifamikil og grátbrosleg á köflum.  

Í níunda árgangnum voru gerðar áherslubreytingar í fyrra sem gáfust vel og voru bókmenntum og lestri gerð 

góð skil. Farið var með nemendur í heimsókn að Gljúfrasteini eftir lestur á brotum úr verkum Nóbelskáldsins.  

Þau gleðilegu tíðindi bárust síðan snemma sl. haust að Borgarleikhúsið myndi á vormisseri hefja sýningar á 

Ormstungu sem byggð er á Íslendinga sögunni um Gunnlaug ormstungu. Þetta kom sér afar vel fyrir nemendur 

níunda árgangs sem nutu þessa að sjá líflegan flutning Íslendinga sögunnar sem lesin hafði verið. Var mikil 

ánægja með leikhúsferðina og nemendum áttunda árgangs gefinn kostur á að sjá verðandi lesefni sitt lifna í 

meðförum leikaranna. Lestur viðamikilla skáldsagna eftir íslenska höfunda er meðal þess efnis sem nemendur 

lásu í vetur og reyndist vel.  

Áttundi árgangurinn fékk í upphafi skólaárs markvissa kynningu á vinnubrögðum og grunnatriðum íslenskunnar 

í bland við lestur unglingabókar eftir íslenskan höfund. Verkefnavinna samhliða lestrinum var fjölþætt og 

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

nemendur kvörtuðu yfir því að fá ekki einfaldar efnisspurningar og að þurfa að skrifa eigin hugleiðingar og 

skoðanir á ákveðnum málefnum. Smám saman óx nemendum ásmegin og voru flestir ánægðir með lotuna. 

Íslendinga saga var lesin, kynning og verkefnavinna í tengslum við þjóðsögur og ýmislegt fleira var á dagskrá.  
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Skólanum er þröngur stakkur skorinn er kemur að kaupum á bókum sem ekki eru á úthlutun. Ástæðan er m.a. 

sú að fjölbrautaáfangar taka stóran hluta úthlutunarinnar. Til að mynda er áhugi á að skipta út gamalli 

skáldsögu og kaupa aðra nýja fyrir áttunda árganginn, sem hentar báðum kynjum og nær vel til nemenda, sem 

reynst hefur erfitt.  

Nemendur í áttunda árgangnum hafa nokkur undanfarin ár fengið eina kennslustund á viku í tölvuveri. Þar 

vinna þeir fjölbreytt ritunarverkefni í mismunandi forritum og útbúa t.d. eigið tímarit sem geymir bæði vandað 

og áhugavert efni. Margs konar þjálfun á sér stað í þessum kennslustundum og í okkar tölvuvædda þjóðfélagi er 

nauðsynlegt að kenna góð og gild vinnubrögð, m.a. varðandi notkun heimilda. 

Lestur 

Í nýrri aðalnámskrá er lögð mikil áherslu á læsi og er þar átti við að lestur og ritun haldist í hendur. 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 sem undirrituð kýs að kalla yndislestur. Í 

þessum tímum sitja nemendur og lesa kjörbækur að eigin vali, skrifa um efnið, og hugrenningar sínar varðandi 

það, í sérstakar stílabækur og mæla lestrarhraða. Einnig kynna nemendur kjörbækurnar fyrir samnemendum 

sínum og rökstyðja mat sitt á þeim. Kjörbókakynningum er, ásamt öðrum ritunarverkefnum, gjarnan komið fyrir 

á veggjum skólans. Þetta fyrirkomulag hefur virkað vel og hvetur til vandaðra vinnubragða. Nemendur eru 

forvitnir um efni mismunandi bóka og kynningar og lestur á verkefnum samnemenda hjálpar til við val á nýrri 

kjörbók.  

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

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

jákvæðu viðhorfi til lestrar í Garðaskóla. Nemendur vita og finna að þeir hafa áhrif á lestrarumhverfi sitt, koma 

með tillögur og velja sjálfir texta til að lesa. Því miður á yndislestur í harðri samkeppni við afþreyingarefni á 

tölvutæku formi. Erfiðara er að fá nemendur til að lesa heima og er nauðsynlegt að heimili og skóli taki höndum 

saman varðandi lesturinn. Bókasafn skólans nýtist vel í tengslum við kjörbókalestur. Þar fá nemendur góða 

þjónustu og afdrep til að njóta lesturs góðra bóka.  

Garðaskóli hefur undanfarin ár komið sérlega vel út í könnunum, m.a í lesskilningi. Má að einhverjum hluta 

þakka útkomuna því góða lestraruppeldi sem nemendur í Garðaskóla hafa fengið. Við innleiðingu nýrrar 

námskrár ætti því lestrarþátturinn ekki að vefjast fyrir nemendum. Hefur það verið samdóma álit 

íslenskukennaranna að auka þurfi áherslu á framsögn og ritun.  

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. Er óskandi að hægt verði að bjóða nemendum þessa mikilvægu aðstoð 

í náinni framtíð en hún hefur legið niður undanfarin ár.  

Að lokum 

Íslenskudeildin hefur til margra ára unnið árangursríkt og gott starf. Íslenskukennarar skólans eru reynslumiklir, 

samhentir og góðir kennarar sem hafa áhuga og metnað að leiðarljósi í verkum sínum. 

Ákveðnar áherslubreytingar koma fram í nýrri námskrá. Erfitt er að fjalla hér og nú um hvernig þær breytingar 

verða í framkvæmd en heilmikil vinna og tími fór í lestur og hugmyndavinnu varðandi grunnþætti nýju 

námskrárinnar í vetur. Haldið verður áfram með vinnuna næsta haust. Æði margt er óljóst er varðar 

fyrirhugaðar breytingar sem vonandi verða innleiddar smám saman í skólastarfið.  

Líkt og með margt annað í lífinu fer oftast best á að nýta það sem vel hefur gefist og bæta inn öðru sem betur 

mætti fara. Er það von undirritaðrar að svo verði í þessu máli öllu. Breyting breytinganna vegna ætti ekki að 
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eiga sér stað en breyting sem eykur áhuga og gæði, nemendum og kennurum til ánægju og framdráttar og er á 

faglegum grunni er jákvæð.  

Í öllu skólastarfi skiptir máli að eiga greiðan aðgang að fjölbreyttum námsgögnum. Samkvæmt lögum mega 

fjölbrautanemendur ekki kaupa sín námsgögn sjálfir, eins og fram hefur komið. Varast ber að láta bókakaup 

eins hóps koma niður á framboði námsgagna hjá öðrum því hollt og gott er að skipta út og bæta námsefni 

reglulega.  

Eins og fram hefur komið hefur íslenskudeildin leitast við að hafa uppbrot af ýmsu tagi til að styðja við 

námsefnið og gefa því meiri dýpt. Er þá sérstaklega litið til vettvangs- og leikhúsferða þetta skólaár. Kennarar í 

íslenskudeildinni eru stoltir af því uppbroti sem þeir stóðu fyrir í vetur, hvort heldur sem var innanhúss eða 

utan.  

Víst er að stefnt verður að því að halda góðu og metnaðarfullu starf í íslenskudeildinni og leitast við að gera gott 

starf enn betra.  

Ég þakka stjórnendum, samkennurum og öðru starfsfólki ánægjulegt samstarf undanfarna vetur. Nemendum 

mínum þakka ég frábærar stundir og foreldrum þeirra góða samvinnu.  

Næsta skólaár verður Sigurrós Á. Gunnarsdóttir, sem gegnt hefur starfi fagstjóra mörg undanfarin ár, áfram 

deildarstjóri í 10. bekk. Ég hef fengið leyfi frá störfum í eitt ár og mun Gísli Rúnar Konráðsson taka við fagstjórn í 

íslensku. Óska ég honum allra heilla í starfi sínu.  

Garðabæ í júní 2013, 

Helga Ólafsdóttir, fagstjóri í íslensku. 

ÁRSSKÝRSLA FAGSTJÓRA Í MYNDLIST 

Myndmennt er fjölbreytt námsgrein og innan Garðaskóla er henni skipt í nokkrar undirgreinar. Fyrst er að nefna 

myndmennt sem skyldunámsgrein í 8. bekk þar sem hálfum hópum er kennt í hálfan vetur. Valgreinarnar 

„Myndlist“, „Margmiðlun“, „Ljósmyndun“ og „Leir og Gler“ eru í boði fyrir 9. og 10. bekk. Valhóparnir eru 

blandaðir úr 9. og 10. bekk og stunda nemendur námið tvær kennslustundir í senn allan veturinn auk 

kennslustundar í Listasögu. Undirritaður annaðist alla kennslu nema í „Leir og gler“ og „Ljósmyndun“, en hana 

annaðist Auður Edda Geirsdóttir. 

Í 8. bekk var sem fyrr sérstök áhersla var lögð á mannslíkamann og flest verkefnin tengdust því. Hópar fyrir 

áramót teiknuðu andlit að eigin vali og notuðu reitaaðferð við að stækka fyrirmyndirnar – lögð var áhersla á 

grátóna og skugga. Nemendur skiptust á að sitja fyrir og teikna hver aðra og var einkum horft á hlutföll 

mannslíkamans. Það verkefni þróaðist yfir í litla skúlptúra sem voru mótaðir með vír og klæddir með 

dagblaðapappír og hveitilími. Flestir skúlptúrarnir sýndu íþróttafólk. Unnið var með rými og fjarvídd rifjuð upp; 

eftir því sem hlutir fjarlægast áhorfanda minnka þeir og færast ofar í sjónsviðið. Nemendur unnu myndverk sem 

byggði á blandaðri tækni: Þeir teiknuðu rými sem þeir síðan fylltu í rökréttri fjarvídd með fígúrum úr blöðum og 

tímaritum – loks var umhverfið málað með þekjulitum. Einnig var farið í tölvuver og nemendur sýnd 

undirstöðuatriði í myndvinnslu. Ljóst er að slík verkefni þarfnast meiri tíma. 

Eftir áramót komu seinni helmingar 8. bekkjanna og breytti undirritaður áætlunum. Byrjað var á rannsókn á 

teikningu sem miðli í gegnum tíðina: Skopteikningar – pólitísk ádeila – raunsæjar teikningar listamanna – 

teikningar náttúruvísindamanna (teikning sem upplýsingar) – teikningar arkitekta og hönnuða – tækniteikningar 

verkfræðinga. Unnið var með heimspekilega samræðuaðferð við að rannsaka eiginleika teikninga. Í framhaldinu 

var unnið með teikningar úr heimi teiknimyndanna með þá hugmynd að það sem býr að baki því sem virðist 

vera einföld teikning t.d. Mikki mús er háþróuð, útpæld undirbúningsvinna. Með þeirri áherslu var unnin 

teikning eftir fyrirmyndum úr teiknimyndaheiminum. Sem fyrr var notuð reitaaðferð og áhersla lögð á ljós og 
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skugga og áhrif þeirra á form og blæbrigði. Að þessu loknu unnu nemendur með vírskúlptúra líkt og á haustönn 

og að þeim loknum mótuðu nemendur mannshöfuð í leir eftir fyrirmynd að eigin vali. Líkt og á haustönn var 

unnið með umhverfi – rými og mannslíkamann með blandaðri tækni.  

Í upphafi vorannar barst beiðni frá deildarstjóra skóladeildar um þátttöku í teiknisamkeppni í tengslum við 

alþjóðlega sýningu félags frímerkjasafnara en félagið áformaði sýningu á frímerkjum í Ásgarði í Garðabæ. 

Undirritaður sótti fund ásamt myndmenntakennrurum frá öllum skólum Garðabæjar þar sem verkefnið var 

kynnt. Á þeim fundi var ákveðið að þema verkefnisins skyldi verða íþróttir. Við kynningu á verkefninu til 

nemenda var lagt upp með heimspekilega samræðu um hver væri fallegasta íþróttin. Verkefnið var tímafrekt – 

lögð var mikil áhersla á hlutföll mannslíkamans og nemendur notfærðu sér niðurklippta líkamshluta til að skapa 

trúverðuglega líkamsstöðu. Nærri allir nemendur luku við myndirnar sem var skilað til deildarstjóra 

grunnskóladeildar. Þrír nemendur Garðaskóla hlutu viðurkenningu og var það heil örk (30 frímerki) með mynd 

sinni á.  

Námsmat í 8. bekk var símat, byggt á verkefnum nemenda sem höfðu öll svipað vægi. 

Í Myndlistarvali í 9. og 10. bekk voru tveir hópar – báðir mjög litlir. Veturinn hófst á leirmótunarverkefni þar 

sem nemendur mótuðu höfuð í raunstærð af þekktum persónum úr fjölmiðlum. Verkefnið er umfangsmikið og 

tímafrekt – en vekur ávallt áhuga nemenda og aðdáun þeirra sem berja verkin augum. Síðan tók við dúkrista og 

var viðfangsefni nemenda frjálst en gerðar voru nauðsynlegar undirbúningsteikningar og eðli prentlistarinnar 

rætt s.s. speglun forma og lita. Síðan tók við bolaþrykk, þar sem nemendur hönnuðu mynd/merki til að þrykkja 

á boli sem þeir komu sjálfir með að heiman. Nemendum voru kennd undirstöðuatriði í myndvinnslu í tölvum. 

Aukin tækni felur í sér mörg sóknarfæri fyrir hinn skapandi huga og er mikilvægt að huga að því í framtíðinni. Að 

þessu verkefni loknu var unnið með litafræði og málverk og stuðst við ljósmyndir sem nemendur fundu sem 

fyrirmyndir. Unnið var sérstaklega með olíuliti og eiginleika þeirra. Litir voru greindir í heita og kalda, litafjarvídd 

var kynnt og nemendur útfærðu ljósmyndirnar litafræðina að leiðarljósi. Á vorönn var áfram unnið með 

málverk. Að lokum tóku við frjáls lokaverkefni nemenda. Nemendur fengust við ólík verkefni: Sumir kusu að 

einbeita sér að blýantsteikningum en aðrir máluðu málverk – ýmist með akrýl- eða olíulitum.  

Námsmat var símat, byggt á verkefnum nemenda sem höfðu öll svipað vægi. 

Listasaga var kennd í einum hópi en í honum voru nemendur úr öllum valhópum í listgreinum. Fyrri hluta 

haustannar var skeiðað yfir listasöguna alla leið frá hellamálverkum og einstaka listastefnur teknar fyrir og 

helstu listamenn. Eftir áramót var fjallað um íslenska listamenn, einn í hverri viku. Í hverri kennslustund fylltu 

nemendur út vinnubókarblað þar sem þeir gerðu grein fyrir sýn sinni á verkin til umfjöllunar. Í lok hvers tíma 

fékk ég nemendur með í gagnrýnar samræður um verkin þar sem þeir lögðu til grundvallar hugmyndir sínar sem 

þeir höfðu sett á blað. Ég gerði ríka kröfu um rökstuðning og voru vinnubókarblöð þessi grundvöllur að 

námsmati ásamt þátttöku í samræðum. Á vorönn skiluðu nemendur ritgerð um Kjarval og unnu einnig 

glærukynningu um íslenska samtímalistamenn að eigin vali sem var kynnt í síðasta tíma skólaársings. Þetta var í 

síðasta sinn sem listasaga er kennd sem sérstök námsgrein vegna breytinga á fyrirkomulagi valgreina. Áður var 

listasaga skylda fyrir þá sem völdu sér einhverja undirgrein myndmennta í 9. og 10. bekk. Þannig urðu 

kennslustundirnar þrjár á viku sem nemendinn notaði en slíkt fyrirkomulag takmarkaði valmöguleika 

nemandans. Í framtíðinni mun listasagan verða fastur liður í hinni verklegu kennslu – en það mun einnig efla 

heimspekilega samræðu innan greinarinnar. Námsmat er símat, byggt á vinnubókarblöðum nemenda, ritgerð 

og glærukynningu. 

Margmiðlun er valgrein í 9. og 10. bekk sem undirritaður hefur kennt síðan 1998. Áherslan er á hina skapandi 

hlið tækninnar og svarar valgreinin að vissu leyti þeirri þörf sem er til staðar í hefðbundum myndlistargreinum 

um tækniþekkingu. Undanfarin ár hefur undirritaður verið að afla sér þekkingar á þrívíddargrafík og notað 

eingöngu frjálsan hugbúnað „Blender“ (blender.org). Með því forriti er mögulegt að búa til allt frá einföldum 

tvívíðum teikningum yfir í flóknar hreyfimyndir. Mikill tími fór í vinnu í Blender en vinna við slík verkefni er 



 

51 
 

tímafrek. Einnig var unnið í forritum á borð við Inkscape sem er frjálst teikniforrit fyrir vektora og hentar einnig 

fyrir einfalt umbrot, Scribus (sem er frjálst umbrotsforrit) og Gimp (sem er frjálst myndvinnsluforrit). Einnig var 

Processing forritunarumhverfið kynnt fyrir nemendum ásamt því mikla framboði á sjálfsnámsmöguleikum sem 

vefir eins og „khanacademy.org“ og „code.org“ hafa upp á að bjóða.  

Námsmat var símat, byggt á verkefnum nemenda sem höfðu öll svipað vægi. 

Leir og gler 

Unnið var með verkefni í gler og leir til skiptis. Var það gert til að dreifa álagi á ofnum og til að nemendur 

viðhaldi áhuga nemenda.  

Gler: Nemendur eru flestir óvanir glervinnu og spenntir fyrir henni því var byrjað á verkefnum í gleri. Byrjað var 

á því að kynna nemendum gler, hvernig á að meðhöndla það, skera, klippa, lita, nota skapalón o.s.frv. Fyrsta 

verkefnið var einfalt en tók á flestu því sem tengist glervinnu. Eftir fyrsta verkefni var tekist á við flóknari 

verkefni. Fyrir áramót bjuggu nemendur til ýmsa hluti t.d. ljósker, diska, bakka, skálar, kertastjaka og ýmsar 

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

öðlast grunnfærni í meðferð glers. 

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

með hann. Verkefni sem nemendur búa til eru t.d. nytjahlutir, lágmynd og skúlptúr. Áhersla var lögð á að 

nemendur lærðu grunnaðferðir í leirvinnu s.s. að notast við kúluaðferð, pulsuaðferð, plötuaðferð og notkun 

móta. Einnig var lögð áhersla á að nemendur prófuðu leirrennslu og það í minnst tvo tvöfalda tíma. Hverjum 

nemanda var ætlað að prufa tækið minnst einu sinni fyrir áramót og einu sinni eftir áramót. Notaður var 

sérstakur rennsluleir og gekk þetta verkefni mjög vel. Nemendum fannst þetta mjög spennandi og skemmtileg 

vinna sem ýtir undir það að meira verði unnið með leirrennslu í framtíðinni. Leir þarf tvær brennslur og læra 

nemendur að fylga eftir brennslum. Nemendur læra einnig að vinna með skaðlaus oxíð og glerunga sem sett 

eru á leirinn eftir fyrstu brennslu.  

Námsmat var símat, byggt á verkefnum nemenda sem höfðu öll svipað vægi. 

Athugasemdir um aðstöðu og tækjabúnað við leirvinnu: 

 Leirofn þarf að laga þar sem ekki er lengur hægt að treysta á að glerungar komi rétt út. Glerungurinn á 

það til að renna og leka niður á ofnplöturnar sem bæði eyðileggur plöturnar og hlutina sem nemendur 

hafa útbúið. Ef engar úrbætur verða gerðar er hætt við að möguleikar á notkun glerungs takmarkist 

mjög.  

 Loftræsting: Þar sem mikill hiti myndast þegar brennsla er í gangi þá þyrfti loftræsting að vera betri. 

Verkefni á næsta skólaári: Auður Edda mun reyna að bæta við verkefnum sem unnin verða t.d. í fimo leir, 

steypu og gifs. Þótt gaman sé að koma með fleiri verkefni og efni inn í áfangann þá er það einnig gert af 

nauðsyn þar sem leirofninn hefur ekki skilað verkefnum nemenda í því ástandi sem ætlast er til og er sárt að 

horfa á nemendur sjá verk sín „eyðileggjast“. 

Nemendur voru yfirleitt sáttir við áfangann, þeir voru áhugasamir og „Leir og gler“ er greinilega áfangi sem 

hentar bæði strákum og stelpum. 

Ljósmyndun 

Ljósmyndun var kennd sem heils árs áfangi í vetur. Lögð var áhersla á grunnatriði ljósmyndunar en nemendur 

voru ekki skyldugir til að eiga myndavélar og notuðu margir nemendur símana sína sem myndavélar. 
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Kennd voru grunnatriði ljósmyndunar s.s. uppbygging ljósmyndar og stillingar á DSRL myndavélum (stafrænum 

spegilmyndavélum). Lögð var áhersla á að nemendur lærðu á helstu stjórntæki myndavélar eins og ljósop, 

hraða og ISO. 

Myndvinnsla í tölvum var einnig kennd. Lögð var áhersla á að nemendur vönduðu myndatöku og þyrftu því 

myndir þeirra á sem minnstri eftirvinnslu. Notast var mest við myndvinnsluforritið Adobe Photoshop Elements. 

M.a. var kennt að lýsa og dekkja myndir, lagfæra liti, klippa, skeyta saman myndum, nota filtera sem boðið er 

upp á í forritinu o.fl. Nemendur fengu einnig tækifæri á að kynna sér forritið Monkey og gerðu svokallaða stop-

motion mynd. 

Kennslustundir skiptust í: fyrirlestraform, myndvinnslu í tölvum og vettvangsferðir. Í vettvangsferðum var unnið 

t.d. með þemu: haustmyndir, litríkar myndir. Einnig var farið út til að æfa það sem hafði verið kennt í 

kennslustofu. Farið var í nokkur skipti sérstaklega út til að nemendur fengju æfingu í notkun DSRL 

myndavélanna. Þeir nemendur sem ekki áttu DSRL myndavélar fengu að æfa sig á myndavél skólans. 

Ljósmyndun verður ekki kennd á næsta skólaári. Auður Edda telur skynsamlegra að kenna ljósmyndun á einni 

önn en heilu skólaári því erfitt reyndist að viðhalda áhuga nemenda í svo langan tíma. Í vettvangsferðum mættu 

nemendur oft ekki með myndavélar eða myndavélar og símar voru ekki með næga hleðslu á batteríum til að 

nýta tímana vel. Gott væri að hafa nokkrar myndavélar tiltækar í skólanum til að kenna á. Tölvumál voru ekki í 

góðu standi í vetur og réðu tölvur stundum ekki við þau verkefni sem nemendur voru að vinna að eins og stop-

motion verkefni sem unnið var í Monkey-jam.  

Námsmat var símat, byggt á verkefnum nemenda sem höfðu öll svipað vægi. 

Aðstaða, efni og tæki: Hvað aðstöðuna varðar er brýn þörf á að fara í endurskoðun á innréttingum eins og áður 

hefur komið fram á þessum vettvangi og vísar undirritaður í ársskýrslur síðustu ára. Glervinnan þarf 

nauðsynlega betri aðstöðu og má velta því fyrir sér hvort smíðastofan henti betur. Loftræsting í kompunni þar 

sem leirbrennsluofninn er þarfnast tafarlausra úrbóta. Klippitölva Garðalundar er staðsett í stofunni og kemur 

að góðu gagni ásamt skanner. Gott væri þó að hafa þrjár sæmilega öflugar tölvur fyrir nemendur til afnota til að 

gera myndvinnslu í tölvum aðgengilegri. Borð eru komin til ára sinna en duga vel engu að síður. Stólar eru með 

hæðarstillingu og um flest ágætir en vantar sárlega að hafa hjól undir þeim – þeir eru þunglamalegir í 

meðförum án hjólanna en hjól eru fáanleg hjá framleiðanda. Lögð hefur verið fram ósk til skólastjóra að kaupa 

hjól undir stólana og laga fótskemla sem eru brotnir á nokkrum stólum. Myndmenntin hefur lausan skjávarpa til 

umráða – það fyrirkomulag er haft þannig að textílmennt geti haft afnot af skjávarpanum einnig án teljandi 

vandkvæða. Skjávarpinn hefur einnig komið að góðum notum þegar skjávarpar hafa bilað í öðrum stofum. 

Gjört í júní 2013, 

Ingimar Ólafsson Waage, fagstjóri í myndmennt 

ÁRSSKÝRSLA FAGSTJÓRA Í ÍÞRÓTTUM OG SUNDI 

Markmiði 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 2012-2013 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. 

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

Ríkharðsdóttir. 
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Í vetur var unnið markvisst að því að gera Garðaskóla að Heilsueflandi grunnskóla. Það verkefni er á vegum 

landlæknisembættisins og unnið í samvinnu við fulltrúa þess. Heilsueflingarnefnd sem skipuð var fulltrúum 

kennara, stjórnenda og nemenda hélt marga undirbúningsfundi og í lok skólaárs voru tveir skóladagar lagðir 

undir heilsueflingu. Haldið verður áfram af fullum krafti í þessu starfi næsta vetur og áhersla lögð á næringu.Nú 

þegar Garðaskóli er orðinn Heilsueflandi grunnskóli þá er aukin þörf fyrir aukna fjölbreyttni í íþróttaframboði. 

Engir frjálsir tímar voru fyrir alla nemendur skólans í vetur líkt og undanfarin ár. Enn og aftur vil ég ítreka að 

mikilvægt er að bjóða nemendum uppá frjálsa tíma til að geta keppt 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. Víðavangshlaup Garðaskóla verður 

endurvakið næsta vetur. 

Skólahreysti grunnskólanna fór fram í febrúar. Garðaskóli var í riðli með 15 öðrum skólum úr Kópavogi, 

Garðabæ og Álftanesi og endaði í fjórða sæti, sem er góður árangur en aðeins eitt lið úr þessum riðli komst 

áfram í úrslitakeppnina. Lið Garðaskóla var þannig valið að undankeppni fór fram þar sem allir nemendur í 9. og 

10. bekk gátu tekið þátt. Þrjár stúlkur og þrír drengir sem voru efst í undankeppninni skipuðu síðan keppnis lið 

Garðaskóla. Keppni þessi vakti töluverða athygli hjá nemendum sem mættu og studdu sitt lið vel. Áfram verður 

boðið upp á einn valhóp næsta skólaár í Skólahreysti þar sem áhersla verður lögð á æfingar tengdar keppninni.  

Jón Pétur Úlfljótsson danskennari frá Dansskóla Jóns Péturs og Köru sá um danskennsluna í haust eins og 

undanfarin ár. Nemendur fengu tvær kennslustundir í dansinum og höfðu mikið gagn og gaman af. 

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 ágætlega en næsta vetur verða 

árgangarnir sér og er það gott.  

Einn valhópar var í „Að rækta líkamann“ þar sem markmiðið var að hafa námið sem fjölbreyttast. Þrír hópar 

voru í slökun. Tveir sértímar voru fyrir stúlkur og drengi, sem áttu erfitt með að vera í hóp og það er greinileg 

þörf fyrir þessa tíma.  

Knattspyrna og handknattleikur bættust við sem valgreinar í 9.og 10. bekk í vetur. Þessar greinar nutu mikilla 

vinsælda en því miður gekk handknattleikurinn ekki sem best og verður ekki í boði næsta vetur en knattspyrnan 

gekk mjög vel og verður áfram í boði. 

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 sem gilti 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. Meðaleinkunnir skiptust þannig milli árganga: 

8.bekkur 8,4; 9.bekkur 8,2 og 10. bekkur 8,5. 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.  

Fjöldi læknisvottorða var 12 (var 10 s.l. vetur) í öllum árgöngum og 10 nemendur voru með undanþágu frá 

íþróttum (voru 13 s.l. vetur). Hluti vottorðanna er vegna þess að nemendur treysta sér ekki til að taka þátt í 

tímum af ýmsum ástæðum. Fjöldi vottorða er svipaður og undanfarin ár. Vottorðin skiptust þannig milli árganga 

að í 8. bekk var 1 vottorð, 9. bekk 4 vottorð og í 10. bekk 7. Tveir nemendur voru með undaþágu frá íþróttum í 

10.bekk, sjö í 9.bekk og einn í 8.bekk.  
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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. 

Samstarf íþróttakennara var mjög gott í vetur. Samstarf við íþrótta- og æskulýðsfulltrúa gekk einnig vel og 

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

Meðaltalseinkunn allra árganga er 8,30 (var 8,10 árið 2012).  

Sund 

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

og hjálp í viðlögum. Kennslan í heild gekk nokkuð vel fyrir sig, árangur allra árganga er viðunandi. 

Samsetning einkunna fyrir veturinn var byggð á tímatökum 25%, sundstíl 25% og virkni 50%. Meðaleinkunn er 

7,8( var sl. vetur 7,5) Einkunnir skiptast þannig milli árganga. 8.bekkur 7,7, 9.bekkur 7,8 og 10. bekkur 8,0.  

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

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 eru með vottorð og treysta sér ekki til að vera 

með stórum hópi eða eiga erfitt með tiltekna sundgrein. Mjög mikilvægt er að sérkennslutímarnir séu eftir að 

bóklegri kennslu lýkur. 

Tuttugu nemendur voru með læknisvottorð hluta eða allan veturinn og með undanþágu frá sundi voru 6 

nemendur. Skipting vottorða og undanþága var þannig: 

 8.bekkur: einn nemandi með vottorð og einn með undanþágu.  

 9. bekkur: Fjórtán vottorð og fjórir nemendur með undanþágu 

 10. bekkur: fimm vottorð og tveir nemendur með undanþágu.  

Skipting milli kynja var þannig að tólf stúlkur voru með vottorð og átta 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. Allir nemendur luku skyndihjálparnámskeiði. 

Ný aðalnámsskrá grunnskóla 

Það verða ekki róttækar breytingar á kennslugreinum eða skipulaginu með tilkomu nýrrar námsskrár en 

einhverjar áherslubreytingar verða. Það á eftir að ræða og vinna betur nýja námsskrá í íþróttum og sundi. 

Aðstaða sem í boði er hefur áhrif á hvaða íþróttagreinar eru í boði hverju sinni  

Garðabær í júní 2013, 

Magnús Teitsson, fagstjóri í íþróttum og sundi 

ÁRSSKÝRSLA FAGSTJÓRA Í NÁTTÚRUFRÆÐI 

Skólaárið 2012 – 2013 kenndu sex kennarar náttúrufræði við Garðaskóla og hafa aldrei verið fleiri síðan 

undirritaður hóf störf við skólann 1983. Þessir kennarar voru: Þorkell Jóhannsson, Margrét Gauja Magnúsdóttir, 

Ásthildur Jónsdóttir, Helga María Ólafsdóttir, Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir og Kristinn Ólafsson. Kristinn kom 

til starfa á miðri vorönn og leysti Ásthildi af þegar hún fór í fæðingarorlof og tók einnig við hluta af kennslu 

Margrétar Gauju sem minnkaði við sig kennslu undir vorið.  

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. 

http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/
http://gardaskoli.is/namid/glosuvefir/natturufraedi-glosur/
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Nýjar kennslustofur 

Upphaf skólaársins einkenndist nokkuð af því að nýjar kennslustofur voru ekki tilbúnar og kennarar því dreifðir 

um allan skóla með sína kennslu og aðstaðan til verklegrar kennslu því engin. Öll tæki og tól voru í geymslu og 

lítt aðgengileg. Þetta setti nokkuð svip sinn á skólabyrjun og varð að auki til þess að nokkur hefðbundin 

haustverkefni fóru forgörðum. Allt leystist þetta þó með góðum vilja kennara og nemenda. Nýjar og glæsilegar 

kennslustofur voru svo teknar í notkun um miðja haustönnina. Öll aðstaða í þeim er til fyrirmyndar og vil ég 

sérstaklega nefna góða lýsingu og hljóðvist. Enn vantar þó húsgögn og „alvöru“ töflu í stofu 103. Þá var einnig 

gert ráð fyrir föstum hátölurum í allar stofur en þá vantar enn.  

Starfið í vetur 

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. 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 7,8. Kennarar í 8. bekk voru Þorkell, Helga María, Margrét Gauja og Kristjana Fjóla og 

Kristinn. 

Í 9. bekk eru kenndar fimm kennslustundir á viku. Með tilkomu nýrra kennslubóka hefur verið nokkuð um 

breyttar áherslur í 9. bekk. Þar spilar einnig inn í að eldri bækur eru sumar hverjar hættar að fást. Ný og glæsileg 

kennslubók um mannslíkamann var kennd á haustönn. Í þeirri bók er góður kafli um kynfræðslu sem kom þá í 

stað eldri bókar („Strákar og stelpur“). Í svartasta skammdeginu eftir áramótin var byrjað á stjörnufræði síðan 

teknir tveir kaflar úr bókinni „Erfðir og þróun“. Í lok vorannar var síðan eðlisfræði og byggt á bókinni „Kraftur og 

hreyfing“. Meðaleinkunn á vorönn í 9. bekk var 7,1. Kennarar í 9. bekk voru: Margrét Gauja, Þorkell, Ásthildur 

og Kristinn.  

 Í 10. bekk er náttúrufræði valgrein og í vetur var um þrjá valmöguleika að ræða. Í tveimur áföngum voru 

kenndar fjórar kennslustundir á viku og eru þeir skilgreindir sem góður undirbúningur undir nám á 

náttúrufræðibrautum framhaldsskólanna. Annar áfanginn byggir á bókinni „Orka“ og hinn á bókinni „Maður og 

náttúra“. Í báðum þessum valhópum var auk þess rifjað upp námsefni fyrri ára og nokkru bætt við td. 

lífefnafræði og sameindaerfðafræði. Þriðji valhópurinn var svo með þrjár kennslustundir á viku og lærði um 

mannslíkamann og las nýju bókina „Mannslíkamann“. Að mestu er fylgt markmiðum eldri námskrár 

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

tengslum við varmafræði, rafsegulfræði, hljóðfræði og ljósfræði. Færri tilraunir voru í líffræðihlutanum en fleiri 

verkefni t.d. í tölvuveri og sá hópur vann mjög stórt verkefni um vatn.  
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Næsta skólaár 

Innleiðing nýrrar námsskrár mun vafalaust setja mark sitt á næstu ár. Vinna við það er þegar hafin og í vetur var 

sérstaklega hugað að grunnþáttum menntunar. Við fyrstu sýn er helsta breytingin frá fyrri námsskrá að minni 

áhersla er á þekkingarmarkmið en aukin áhersla á leiknimarkmið. Þetta endurspeglast svo í þeim breytingum 

sem kynntar hafa verið á einkunnagjöf 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.  

Ekki er undirritaður sannfærður um ágæti þessarar nýju námsskrár í náttúrfræðum og sér ekki í fljótu bragði 

samhengið við nýjar kennslubækur í náttúrufræði sem hafa verið að koma út síðustu ár. Að mínu mati hafa 

kennslubækur oft stýrt innihaldi kennslunnar meira en námsskrár. Hvað námsmatið varðar hefur undirritaður 

alltaf verið fylgjandi því að nemendum stæði til boða að þreyta samræmtpróf.  

Þá hefur Nanna Traustadóttir verið ráðin til skólans í náttúrufræðikennsluna og mun hún verða með mesta 

kennslu í deildinni næsta vetur og auk þess sinna fagstjórn í samvinnu við undirritaðan.  

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 2013, 

Þorkell Jóhannsson, fagstjóri í náttúrufræði 

ÁRSSKÝRSLA FAGSTJÓRA Í SAMFÉLAGSFRÆÐI 

Kennarar og tímafjöldi 

8. bekkur: Kennslustundir eru 3 á viku. Kennarar voru Guðmundur Einarsson, Ólafur Gíslason og Reynir 

Engilbertsson. 

9. bekkur: Kennslustundir eru 3 á viku. Kennarar voru Guðmundur Einarsson, Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir og 

Reynir Engilbertsson 

10. bekkur: Kennslustundir voru 3 á viku. Kennarar voru Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir og Reynir 

Engilbertsson. 

Kvikmyndasaga 2 valhópar: Kennslustundir voru 3 á viku. Kennari: Reynir Engilbertsson 

Námsefni 8. bekkjar 

Námsefni á haustönn er Sögueyjan 1. Viðfangsefni bókarinnar er Íslandssagan frá landnámi og fram að 

siðaskiptum. Áhersla verður lögð á að fjalla um og láta nemendur átta sig á lífi og lifnaðarháttum forfeðra 

okkkar. Fjallað er um landafundi,siglingar,atvinnuhætti og daglegt líf í landinu. Áhersla er lögð á að nemendur 

átti sig jafnframt á tengslum og samskiptum Íslendinga við aðrar þjóðir bæði hvað varðar verslun og 

menningarleg tengsl. 

Til stuðnings við bókina eru notaðar kvikmyndir t.d. ,,Hrafninn flýgur“ heimildarmyndir eins og ,,Landafundir“ 

eftir Kára Schramog og Listasaga: frá hellalist til 1900 eftir Halldór Runólfsson og Ingimar Waage . Þá má geta 

þess að farið verður með alla nemendur í 8. bekk í heimsókn á Landnámssafnið í Reykjavík. 

Aðalviðfangsefni vorannar var það sem kalla má almenn landafræði heimsins. Þar eru til umfjöllunar hin 

margvíslegu viðfangsefni og hugtök sem landafræðin fæst við, má þar nefna t.d. jarðsaga, loftslags og 
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gróðurbelti,orka,mengun,búseta, hafið og jarðvegseyðing. Samfara umfjöllun um hafið frá öllum hliðum unnu 

nemendur mismunandi skilaverkefni 

 Að lokum var unnin hópavinna um orkumál þar sem hver hópur hafði ákveðna tegund orku til umfjöllunar t.d. 

vatnsorka, olía og gas, kjarnorka og fleira fjallað var um kosti og galla hvers flokks fyrir sig og framtíðarhlutverk í 

heiminum. Hóparnir kynntu síðan verk sitt fyrir bekknum með skyggnu sýningu á skjávarpa.  

Námsefni 9. bekkjar 

Námsefni haustannar er Íslandssaga 1550 – 1900 og þar er aðalkennslubók Sögueyjan 2. Fjallað er um tímabilið 

með áherslu á að nemendur reyni að átta sig á og skilji gang sögunnar og geti á einhvern hátt sett sig í spor 

landsmanna á þessum erfiðu tímum í sögu lands og þjóðar. Jafnframt verður lögð áhersla á að tengja sögu 

landsins við helstu strauma og stefnur í Evrópu. 

 Dæmi um viðfangsefni sem fjallað verður um er: Siðaskiptin-Styrking konungsvalds-Menning og menntun-

Sjálfstæðisbaráttan-Þróun bændasamfélagsins og endalok þess – Vesturfarar. 

Sem ítarefni við námsbókina munum við nota kvikmyndir og heimildarmyndir af ýmsum toga, nefna má að í 

tengslum við þróun menningar og lista munum við nota nýútkomna bók: Listasaga frá hellalist til 1900 eftir 

Halldór Runólfsson og Ingimar Waage. 

Viðfangsefni vorannar var landafræði heimssins og voru þar allar heimsálfurnar til umfjöllunar. Tekið var til 

kennslu algerlega nýtt námsefni sem kallast ,, Um víða veröld” og reyndist það vel á allan hátt. Námsefnið bíður 

upp á mikla möguleika og það eina sem setur okkur takmörk eru of fár kennslustundir í faginu. 

Námsefni 10. bekkjar 

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

bók voru notuð myndbönd um tímabilið. Nemendur skrifuðu umfangsmikla 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 og er til margra nota. Þá má nefna að allir 

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 skólaeinkun en þar var meðaleinkun 7,54 sambærilegur árangur á 

síðasta ári var 7,39. Fjöldi nemenda sem lauk prófi í samfélagsfræði var 115. 

9. bekkur. Þar er með meðaleinkunn 7,58 og var 7,26 á síðasta ári, sem er í mjög góðu lagi, námsmatið og 

námsefni er algerlega sambærilegt. Fjöldi nemenda í samfélagsfræði var 127. 

8. bekkur er með meðaleinkunn 7,83 en var með 7,94 á síðasta ári. Fjöldi nemenda sem var í samfélagsfræði 

var 142. 

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

eins og skjávarpa, og fartölvum. Þennan áhuga má enn auka með skemmtilegri notkun á þessum hjálpartækjum 

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

Nú stendur fyrir dyrum upptaka nýrrar aðalnámsskrár og mun það hafa umtalsverð áhrif í samfélagsfræðinni 

eins og í öðrum námsgreinum. Undirritaður sótti fund í vetur þar sem helstu höfundar kaflans um 

samfélagsfræðigreinarnar útskýrðu markmið og leiðir. Páll Skúlason prófessor fór fyrir þessari vinnu og var 

áhugavert að heyra hann útskýra vinnu hópsins. 

Talsverðar umræður hafa átt sér stað meðal kennara deildarinnar um það hvernig okkur beri að taka á þessum 

breytingum sem framundan eru. Nýtt námsefni er óðum að koma fram, sem er í takt við áherslur nýrrar 

námsskrár og er það vel. 

Ljóst er að við skoðun kemur í ljós að við erum að mestu að vinna í samræmi við nýjar áherslur, en annað 

þurfum við að lagfæra og betrumbæta. Ákveðið hefur verið að leggja áherslu á að nota nýjar aðferðir við 

námsmat í 9. bekk næsta vetur sem tilraun í þessa átt. Áhersla verður þar lögð á að minnka vægi hefðbundinna 

prófa en auka hinsvegar vægi annarskonar vinnu nemenda frá degi til dags. Þá munum við leggja áherslu á að 

auka og leggja mat á samvinnu nemenda. Stefnt er á að koma upp sjálfsmati í öllum árgöngum. 

Leitast verður við að þessar nýju áherslur muni endurspeglast í kennsluáætlunum næsta vetrar sem unnar 

verða í agúst. 

Garðabær, 11. júní 2013, 

Reynir Engilbertsson, fagstjóri í samfélagsfræði 

ÁRSSKÝRSLA FAGSTJÓRA Í STÆRÐFRÆÐI 

Stærðfræðikennarar 

 8. bekkur: Elena Einisdóttir/Ragnheiður Stephensen, Elías Sólmundarson, Svandís Ríkharðsdóttir og Þorkell 

Jóhannsson 

9. bekkur: Elena Einisdóttir/Ragnheiður Stephensen, Elías Sólmundarson, Kristinn Sigurbergsson og Svandís 

Ríkharðsdóttir  

10. bekkur: Elena Einisdóttir/Ragnheiður Stephensen, 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 blandaðan hóp í 8. bekk þar sem 20-27 

nemendur með einkunnir á bilinu 2-10 starfa undir 

stjórn eins kennara. Svigrúm til einstaklingsmiðunar 

verður takmarkað við þessar aðstæður. En sem 

betur fer hafa stuðningsfulltrúar verið okkur innan 
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handar í 8. bekk sem er algjörlega nauðsynlegt. Það tekst vonandi á næstu árum að fá hópakerfið inn í 8. bekk. 

Hópakerfið hefur þróast þannig að nú kennum við bæði flugferð í 9. bekk og fjölbrautaáfanga í 10. bekk. Með 

þessu er nemendum boðið að stytta námstímann til stúdentsprófs með því að taka hluta námsins í Garðaskóla. 

Kennsluefnið skiptist í meginatriðum í tvennt, annars vegar eru notaðar kennslubækur frá Námsgagnastofnun 

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

bekk og upprifjunarhefti við lok hvers kafla. Einnig bjóðum við upp á vönduð upprifjunarhefti eftir haustönn og 

vorönn. Nýtt kennsluefni sem ber nafnið „Átta til tíu“ hefur verið gefið út af Námsgagnastofnun og er notað að 

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

Kennsluaðferðir felast í útskýringum frá töflu og einstaklingsaðstoð. Þar sem nemandi hefur ekki bara einn 

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

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

stærðfræðiverkefnum. Hópverkefni eru unnin með reglulegu millibili. 

Mat á árangri, markmið og leiðir 

Árangurinn í stærðfræði þetta skólaárið er með besta móti. Samræmdu prófin í 10. bekk voru tekin í september 

og kom Garðaskóli mjög vel út þó samanburðurinn sé ekki eins marktækur þar sem engir prófdómarar fylgjast 

með fyrirlögn í skólunum. Eins er starf grunnskólakennaranna orðið enn mikilvægara þar sem framhaldsskólar 

hafa nú eingöngu skólaeinkunnir til viðmiðunar þegar nemendur sækja um skólavist. Eitt aðalmarkmið okkar 

stærðfræðikennara í Garðaskóla er að samræma yfirferð og fara sameiginlega yfir stóru prófin til að sömu 

viðmið séu lögð til grundvallar við námsmat hjá öllum nemendum. Annað markmið okkar er að nemendur læri 

allt sem tilgreint er í námskrá og lokaprófið í 10. bekk taki á sem flestum þáttum sem nemendur eiga að kunna 

samkvæmt námskrá. Samstarf kennara hefur alla tíð verið mjög gott og allt námsmat gert í samráði.  

Hér að neðan koma meðaleinkunnir úr samræmdum prófunum 2012. 

 

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 lítil sem engin aðstoð við heimanám í boði (aðeins nokkrir tímar fyrir jólapróf) og því meira um það að 

nemendur kæmu ólærðir í tíma þar sem enga hjálp var að fá heima. Vonandi fáum við inn heimanám allan 

næsta vetur þar sem nemendur koma mun betur undirbúnir í tíma ef þeir hafa tækifæri til að fá aðstoð við 

heimanámið.  

31,8 31,3 30,5 29,2 28,9 27,9 30 

7,03 6,7 6,7 6,1 6,1 6,2 6,5 

Meðaltöl í stærðfræði 

Normaldreifðar einkunnir Einkunnir á bilinu 0-10
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Hnitmiðuð nýting hverrar kennslustundar, ennþá meira aðhald í heimanámi og meiri kröfur um verkefnaskil 

geta án efa skilað betri árangri.  

Frá skólaslitum 2013 

Fjórir nemendur fengu viðurkenningu í stærðfræði, tveir fyrir framfarir og tveir fyrir framúrskarandi árangur í 

stærðfræði. 

Um flugferðir og framhaldsdeildir 

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

hóps 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 sjötti veturinn sem kenndir 

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

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

Stærðfræðigrunnur 

Í vetur var aftur boðið upp á valgrein sem nefnist stærðfræðigrunnur bæði í 9. og 10. bekk. Kennslustundir á 

viku voru tvær í 10. bekk og ein í 9. bekk. Í vetur voru tveir hópar í 10. bekk og einn hópur í 9. bekk og hafði 

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

samdi allt námsefnið með það að leiðarljósi að styrkja nemendur í þeim grunni sem þarf til að ganga vel í 

stærðfræðinni sem verið var að takast á við í stærðfræðihópunum. Þetta er mjög góð viðbót í stærðfræðina og 

nauðsynlegt að halda þessu vali inni þar sem þetta gerir ekkert annað en að bæta árangurinn í stærðfræði.  

Námsver og sérkennsla 

Í Garðaskóla er starfrækt svokallað Námsver. Kristinn Sigurbergsson stærðfræðikennari kenndi 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 stærðfræðitímum í námsver.  

Hægferðarhópar hafa einnig verið starfræktir í vetur bæði í 9. og 10. bekk og hefur það gengið vel og stefnan 

sett á eins hópa næsta vetur. Í þessum hópum hafa tveir kennarar skipt með sér hópnum. Einn kennari hefur 

séð um 4-6 nemendur en hinn um 10-12 nemendur. Þessi skipting hefur verið mjög nemendavæn. Sex 

nemendur luku grunnskólaprófi , árið 2013, með sérmerkta einkunn. 

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 „Átta til tíu“ meira og meira inn en við efumst um að það verði einhvern tímann tekið eingöngu 

inn í Garðaskóla. Margt er 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 úr þeim þáttum sem 

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 nota það 

í kennslu þar sem skjávarpi er loksins kominn í allar stærðfræðistofurnar, það er svo hægt að nota þetta forrit í 

kennslu. Tölvur eru orðnar svo stór hluti af okkar samfélagi og notkun þeirra þarf að fléttast meira inn í 
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stærðfræðikennsluna. Eins vill fagstjóri fá gagnvirka 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 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 þurfi að leggja meira í samræmda prófið. Faglegt mat okkar er að það er ekki nóg að hafa 

eingöngu krossapróf eins og verið hefur síðastliðin þrjú ár. Samræmd próf á hausti gera ekki mikið gagn þar sem 

nemendur leggja sig ekki eins fram þegar prófin gilda ekki við inngöngu í framhaldsskóla. 

Stærðfræðideilidin hefur skoðað nýjar leiðir við námsmat til að koma til móts við nýjar kröfur aðalsnámskrár 

þar sem deildin er mjög prófamiðuð. Það sem við höfum rætt er að koma inn fjölbreyttari námsmatsaðferðum 

t.d. jafningjamati, sjálfsmati, para- og hópvinnu, munnlegum prófum og tölvuvinnu. Næsti vetur mun fara í 

tilraunastarfsemi til að prófa hvaða aðferðir henta í deildinni og í hverjum árgangi. Eins höfum við rætt 

grunnþætti menntunar og hvernig við getum tengt þá inn í stærðfræðinámið. 

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

Garðabær í júní 2013, 

Elena Einisdóttir og Svandís Ríkharðsdóttir fagstjórar í stærðfræði 

ÁRSSKÝRSLA SKÓLASAFNS GARÐASKÓLA  

Meginmarkmið Skólasafns Garðaskóla eru sem fyrr: 

 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 teljum við mikilvægt að skólasafnið sé þægilegur staður að vera á. Þar eiga nemendur og starfsmenn 

skólans að geta unnið í ró og næði og sýna öðrum safngestum tillitsemi. 

Safnið er opið alla virka daga frá kl. 8:10 til 15:30. Nemendur eru mjög duglegir að nýta sér safnið á skólatíma, 

hvort sem er í frímínútum, hádegishléum eða þegar eyður eru í stundaskrá þeirra. Þeir koma á safnið til að hafa 

næði til lestrar, vinna verkefni í tölvum, afla upplýsinga, undirbúa sig fyrir kennslustundir og próf svo fátt eitt sé 

nefnt.  

Safnið er ágætlega rúmgott fyrir núverandi nemendafjölda þó að oft sé þéttsetið og kom fyrir að færri kæmust 

að en vildu, t.d. í hádegishléum. Margir nemendur voru nánast fastagestir á safninu og ánægjulegt er að færst 

hefur í vöxt að stúlkur nýti sér safnið. Fyrir örfáum árum var það svo að meginhluti safngesta eða á bilinu 80-

90% safngesta voru drengir. Er það jákvæð og ánægjuleg þróun að nú eru nokkuð jöfn kynjahlutföll safngesta. 

Pláss er fyrir 48 nemendur í sæti. Húsbúnaður er lúin og ósamstæður enda samanstendur hann að mestu af 

upprunalegum húsgögnum af gamla Bæjarbókasafninu sem flutti úr húsinu fyrir 15 árum. Áklæði stólanna er 

orðið mjög slitið og hefur þeim sem verst eru farnir verið skipt út fyrir stóla sem tilheyra í raun sal skólans. 

Starfsmenn safnsins eru María Hrafnsdóttir bókasafnsfræðingur og kennari og Svanhildur Guðmundsdóttir sem 

starfar að hluta á safninu, leysir af á skrifstofu, sinnir ræstingum og fleiru sem til fellur hér í skólanum. 

  



  Ársskýrsla Garðaskóla 2012-2013 

62 
 

Útlán  

Eitt af lykilhlutverkum safnsins er að styðja við lestrarþjálfun nemenda og læsi í víðum skilningi. Því er mikilvægt 

að geta boðið nemendum upp á fjölbreytilegt úrval bóka til upplýsingaöflunar, kjörbókalesturs sem og 

skemmtilesturs. Nemendur voru duglegir að fá bækur að láni og fengu hvatningu og leiðsögn um bókaval frá 

starfsfólki safnsins. 

Heildarútlán bóka og gagna í vetur voru 5073 eintök. Vanskil í vetrarlok eru alltaf einhver og í ár voru vanskil 

tæp 80 eintök sem er nokkru meira en á síðastliðnum vetri. Um 25 bækur eru í vanskilum hjá nemendum 10. 

bekkjar sem útskrifaðist frá okkur í vor. Þær bækur teljast glataðar, því þrátt fyrir ítrekað innheimtuaðgerðir 

starfsmanna safnsins með dyggri aðstoð umsjónarkennara var þeim ekki skilað inn fyrir skólalok. 

Safnkostur 

Heildargagnaeign safnsins var í upphafi skólaárs 

15.745 eintök. Á skólaárinu bættust við 498 eintök 

sem er nokkru minna en keypt var inn á síðasta 

skólaári. Afskrifaðar voru 186 glataðar og skemmdar 

bækur. Stór hluti afskrifta á hverju ári eru bækur sem 

hafa verið í vanskilum hjá nemendum sem útskrifaðir 

eru úr Garðaskóla. Raunaukning safnkosts á skólaárinu 

voru 312 eintök sem er um helmingi minna en á 

síðasta skólaári. Tímarit í áskrift voru 9 en einnig 

bárust safninu nokkuð af gjafatímaritum.  

Heildarsafnkostur var í lok starfsársins 16.057 eint. og 

skiptist á eftirfarandi hátt:  

Efni Fjöldi 

Snældur 84 

Snælda/hljóðbók 161 

Bækur  14.444 

Spil  19 

Geisladiskar/tónlist 173 

Geisladiskur/hljóðbók 542 

Tölvugögn 57 

DVD  213 

Tæki 72 

Tímaritshefti 47 

Gagnasett  1 

Kort 15 

Nótur 2 

Myndbönd 227 

 16.057 
 

Starfsemi safnsins 

Í fyrstu viku skólaársins var nemendum í 8. bekk boðið á safnið. Þeir fengu kynningu á skipulagi safnkosts, 

starfsemi safnsins og starfsreglum.  
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Í tilefni af Degi íslenskrar tungu 16. nóvember komu tveir ungir rithöfundar, Kjartan Yngvi Björnsson og 

Snæbjörn Brynjarsson í heimsókn á safnið. Þeir kynntu og lásu upp úr bók sinni Hrafnsauga fyrir einn árgang í 

senn, alls þrisvar sinnum. Þeir hlutu einmitt Íslensku barnabókaverðinin 2012 fyrir bók sína. 

Nokkru síðar í byrjun desember fengum við aðra rithöfundaheimsókn. Að þessu sinni voru það tvær ungar 

konur, Birgitta Elín Hassell og Marta Hlín Magnadóttir sem komu og kynntu bókaflokk sinn Rökkurhæðir. Þær 

lásu upp úr tveimur síðustu bókum sínum fyrir nemendur í 8. bekk. 

Að loknum haustannarprófum seinnihluta desember fór fram hin árlega kynning á nýútkomnum bókum á 

skólasafninu. Nemendur komu á safnið með íslenskukennurum sínum, tveir til þrír hópar í senn. Nýjustu bækur 

safnsins voru kynntar og lesið upp úr nokkrum þeirra. 

Fremur lítið var um hefðbundna verkefnavinnu á safninu í vetur. Helsta skýringin er líklega breyttar 

kennsluaðferðir. Verkefni sem kennarar leggja fyrir eru að mestu unnin í tölvum og nemendur nýta rafræna 

upplýsingaleit en ekki ritaðar heimildir. 

Á vorönn var lítið um skipulagða dagskrá á skólasafninu. Undirrituð var í launalausu námsleyfi í Danmörku í 

nokkrar vikur. Vorönnin var að öðru leyti ódrjúg og mikið um uppbrot s.s vetrarfrí, skíðaferðir og páskafrí. 

Færst hefur í vöxt að kennarar noti safnið sem prófastofu. Próftakan dreifist nokkuð jafnt yfir veturinn en þó 

hafa allt upp í 30-40 nemendur þreytt próf á safninu sömu vikuna. Komið hefur fyrir að 10 nemendur hafa tekið 

próf í sömu kennslustund frá mismundandi kennurum. Nauðsynlegt er að setja fastmótaðar reglur um þetta 

fyrirkomulag þannig að það trufli ekki starfsemi safnsins. 

Maímánuður fór að mestu í frágang og innheimtu bóka. 

Garðabær, júní 2012, 

María Hrafnsdóttir forstöðumaður skólasafnsins 

SKÝRSLA NÁMSRÁÐGJAFA GARÐASKÓLA 

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 

Einstaklings ráðgjöf 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.  
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Aðstoð námsráðgjafa felst m.a. í: 

 könnun og greiningu á áhugasviði nemenda. Nemendum er 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 216 nemendur úr 8.-10. bekk í einstaklingsviðtöl til námsráðgjafa. Margir nemendur komu oft eða 

voru í föstum viðtölum eða stuðningi allt skólaárið. Forráðamenn komu einnig í viðtöl og margir höfðu samband 

símleiðis eða með tölvupósti. Námsráðgjafar eru oft í miklum samskiptum við umsjónarkennara og stjórnendur 

skólans vegna einstaka nemenda. 

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

eða oftar skólaárið 2012 – 2013.*  
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*Þá eru ekki talin viðtöl vegna áhugakönnunar Bendils við alls 91 nemanda í 10. bekk og allir nemendur 10. 

bekkjar fóru til námsráðgjafa í einstaklingsviðtal við lok skólagöngunnar.  

Hópráðgjöf / fræðsla 

Hópráðgjöf og fræðsla er nokkuð umfangsmikil í starfinu. Námsráðgjafar hittu alla nemendur skólans yfir 

veturinn. Hér má sjá helstu viðfangsefni fræðslunnar eftir árgöngum.  

1. Náms- og starfsfræðsla (NOS) í 10. bekk 

Skólaárið 2012-2013 var þriðja skólaárið 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 Aðalnámsskrá 2007) 

Viðfangsefni vetrarins í náms- og starfsfræðslu: 

 Sjálfskönnunarverkefni 

 Upplýsingar um námsframboð framhaldsskóla  

 Áfanga- og bekkjarkerfi kynnt 

 Uppbygging námsferla í framhaldsskólum 

 Umræður um brottfall úr framhaldsskólum 

 Áhugasviðskönnun 

 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  

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. 

2. Áhugakönnunin Bendill í 10. bekk 

Nemendum stóð til boða að taka áhugakönnunina Bendil á vorönn og voru um 70% nemenda í 10. bekk sem 

tóku hana. Þeir fengu 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 hefðu þörf á 
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frekari ráðgjöf varðandi val á námsbraut eða skóla. Örfáir nemendur voru óákveðnir og var þeim boðið í annað 

viðtal. 

3. 9.bekkur fékk kynningu á námsframboði á framhaldsskólastigi  

4. 8.bekkur fékk eftirfarandi kynningar: 

 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, umræða um samskipti og bekkjarandi 

 fræðsla um einelti – nemendaráðgjafar sáu um fræðslu undir leiðsögn námsráðgjafa 

Ýmis verkefni 

Nemendaráðgjöf 

Í vetur störfuðu fjórtán nemendur sem nemendaráðgjafar, fjórir nemendur úr 9. bekk og tíu úr 10. bekk. 

Samstarf hefur verið við nemendaráðgjöf Holtaskóla í Keflavík og Lækjarskóla í Hafnarfirði og hafa hóparnir 

heimsótt hvor annan og fengið sameiginlega fræðslu. 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. Þá voru nemendaráðgjafar með jafningjafræðslu um einelti fyrir alla 

nemendur í 8. bekk. 

 

Önnur verkefni námsráðgjafa voru m.a. 

 umsjón og framkvæmd með degi jákvæðra samskipta /degi gegn einelti í nóvember 2012 

 skipulagning á aðlögun og móttöku nýrra nemenda og eftirfylgd með þeim 

 heimsókn með nemendur 10. bekkja í Fjölbrautaskóla Garðabæjar 

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

 þátttaka í móttöku nemenda 7. bekkja Hofsstaða- og Flataskóla  

 seta í Áfallaráði skólans, endurskoðun og viðhald áfallaáætlunar 

 þátttaka í Gæðanefnd skólans 

 þátttaka í Heilsunefnd skólans 
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 skráning fundargerða nemendaverndarráðs 

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

og Álftanesskóla 

 kynning á ferlum í eineltismálum grunnskóla Garðabæjar fyrir skólanefnd Garðabæjar 

 aðkoma að fræðslu forvarnasamtakanna Blátt áfram í Garðaskóla fyrir nemendur 

 umsjón með Blátt áfram námskeiði fyrir flokkstjóra Vinnuskóla Garðabæjar í júní 2013 

 umsjón með eineltisfræðslu fyrir flokkstjóra Vinnuskóla Garðabæjar í júní 2013 

 samráðsfundir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Garðabæjar og Álftaness 

 samvinna við námsráðgjafa við Holtaskóla í Keflavík og Lækjarskóla í Hafnarfirði 

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

 í verkefninu ,,Gegn einelti í Garðabæ“  

Endurmenntun / viðhald fagþekkingar námsráðgjafa 

 sept. 2012 Morgunverðarfundur Náum áttum. Fastur á netinu? 

 sept. 2012 Málþing á Grand Hóteli. Unnið gegn einelti – aðgerðir og ábyrgð. 

 sept. 2012 Námsferð til Akureyrar. Kynning á námi í Menntaskólanum á Akureyri og 

Verkmenntaskólanum. 

 okt. 2012 Vitundarvakning um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Fræðsluþing um 

kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, 

Innaríkisráðuneytisins og Velferðarráðuneytisins. Haldið í Breiðholtsskóla. 

 nóv. 2012 Námsferð til Boston. Uppbyggingarnámskeið. 

 nóv. 2012  Þátttaka í umræðuhóp Mennta- og menningarmálaráðuneytisins um eflingu og 

kynningu á verk- og tækninámi. 

 des. 2012 Félag sjálfstætt starfandi sálfræðinga: Áfallahjálp og sálræn skyndihjálp. 

 feb. 2013 Fundur vegna innritunar í Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. 

 mars. 2013 Skóli margbreytileikans og stoðkerfi skóla. Málþing á Grand hóteli í Reykjavík. 

 mars 2013 Kynja- og jafnréttisfræðsla á mið- og efsta stigi grunnskóla. Endurmenntun HÍ, 

Dunhaga 

 apr. 3013 Blátt áfram og Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd í samstarfi við 

Jafnréttisstofu. Ráðstefna um forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi. 

 maí 2013 Vorráðstefna Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins. Ýmsar ásjónur einhverfunnar. 
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Lokaorð 

Tveir náms- og starfsráðgjafar voru starfandi í Garðaskóla í vetur. Annar í fullu starfi en hinn í 60% starfi í 

ráðgjöf og hlutastarfi í kennslu í náms- og starfsfræðslu. Eins og áður hefur komið fram er það stór hluti 

nemenda sem nýtir sér námsráðgjöf skólans. 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 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. 

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

við að bæta þjónustu okkar í námsráðgjöfinni með áherslu á að námsráðgjöf er fyrir alla nemendur. Við munum 

vinna að því að koma á aukinni námstækni í 8. bekk í samvinnu með fag- og umsjónarkennurum. Í samstarfi við 

GERT verkefnið verður unnið að því að nemendur í 10. bekk fái aukna starfsfræðslu næsta vetur. Hugað verður 

enn frekar að þeim nemendum sem standa höllum fæti í skólakerfinu m.t.t. brottfallshættu í framhaldsskóla og 

unnið markvisst að því að styrkja utanumhald og vinnu með þeim. 

Garðabæ, júní 2013, 

Auður Sigurðardóttir og Ásta Gunnarsdóttir, náms- og starfsráðgjafar Garðaskóla 

ÁRSSKÝRSLA GARÐALUNDAR 

Haustönn 

Garðalundur hóf starfsemi sína þann 

10.september, farið var á úrslitaleik Stjörnunnar 

hjá 3. flokki í körfubolta og það var virkilega vel 

mætt. Ratleiknum var því frestað þangað til 12. 

september þar sem venja er að hefja dagskrá 

fyrsta opna húss vetrarins á honum. Farið var í 

óvissuferð með 8. bekkinn viku seinna og 

skemmtu allir sér mjög vel og mæting var góð. 

Opnunarballið var haldið þann 21. september og 

var þemað í ár neon og mættu allir gestir með 

„glow in the dark” glingur á sér. Dj Baldur og 

Proxyfigura sáu um stuðið á dansgólfinu. 

Landsmót Samfés var haldið á Ísafirði í byrjun 

október og sendum við sex félagsmála fulltrúa, öll úr Garðaskóla. Krakkarnir voru okkur til sóma og með þeim 

fóru tveir starfsmenn Garðalundar. Margt var um að vera í októbermánuði; við tókum m.a. þátt í samskólaballi 

með félagsmiðstöðinni Elítunni og Klakanum, vorum með Pálínuboð, máluðum gryfjuna, héldum 

sundlaugafatapartý fyrir 9. bekk, bolaþrykk og tie-dye, karamellugerð, kúrukvöld fyrir 10. bekkinn og taboo 

kvöld svo e-ð sé nefnt. Einnig fóru Stíl hóparnir af stað með vinnusmiðju í þrjár vikur á vegum Brynhildar í 

Garðalundi og Guðrúnar Bjarkar textílkennara.  

Nóvember var ekki síður viðburðaríkur. Mánuðurinn hófst á lan-móti sem haldið var þann 2. nóvember, slíkur 

viðburður er alltaf vinsæll. Næst á dagskrá var Félagsmiðstöðvardagurinn sem haldinn var í annað sinn í 

Garðalundi. Þá opnar félagsmiðstöðin dyr sínar fyrir öllum bæjarbúum og kynnir fjölbreytta starfsemi sína. Við 

vorum með heitt á könnunni og krakkarnir bökuðu múffur í tilefni dagsins. Stíll forkeppnin var haldin í 

Garðalundi þann 14. nóvember og var keppt um besta búninginn, flottustu förðunina og hárgreiðsluna. 

Sigurvegarar að þessu sinni voru Mónika, Berglind, Sigríður og Lára með mjög framtíðarlegan búning enda var 

það þema keppninnar. Stíll aðalkeppnin var svo haldin þann 24. nóvember í Hörpu, okkar keppendur lentu í 5. 
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sæti sem er frábær árangur  Herrakvöld sem orðið er að árlegum viðburði var haldið þann 16. nóvember. 

Strákarnir grilluðu sér hamborgara, spiluðu póker og Fifa 13 og Ari Eldjárn var með uppistand. Hið margrómaða 

Stelpukvöld var á dagskrá 23. nóvember og var boðið upp á fullt af skemmtiatriðum, happdrætti ofl. 

Garðalundur hélt vinaball með Rock þema þann 30. nóvember og var ótrúlega gaman að sjá krakkana dressa sig 

upp í anda ballsins. 

Nokkuð var um jólaföndur, jólabakstur og jólabíó í desembermánuði. Útvarp Garðalundur fór í loftið með 

tíðnina FM 103,9 þann 3. desember og var út vikuna. Þar var boðið upp á jólatónlist, þáttastarf, markaðsstarf 

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

alvöru útvarpsvinnu. Einnig var hið árlega jólamatarboð fyrir 10.bekkinga þann 7. desember og var að þessu 

sinni boðið upp á reyktan kalkún. Fólk tók hraustlega til matar síns og var lítið sem ekkert eftir. Garðalundur var 

lokaður á meðan á jólaprófunum stóð, frá 10.-14. desember. Jólaballið var haldið þann 19. desember og var 

mætingin mjög góð enda allir fegnir að vera búnir í prófum og jólafrí að byrja. Siggi Hlö hinn vinsæli 

útvarpsmaður sá um tónlistina og leynigestur kíkti í heimsókn.  

Vorönn 

Starfsemin fór geyst af stað eftir jólafrí með opnu húsi þann 4. janúar og klúbba- og nefndastörf hrukku í gang. 

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

skipuleggja hið víðfræga draugahús. Nýársballið sem er hefð fyrir að sé grímuball var 18. janúar og var mikið um 

flotta og frumlega búninga. Hæfileikakeppnin Safinn var haldin 23. janúar og voru nokkur söngatriði skráð til 

leiks en engin annars konar atriði voru í keppninni. Félagsmálafræði krakkar fengu eina kósý gistinótt í 

skólanum þann 25. janúar og hristust þau vel saman. Garðalundur tók þátt í landshlutakeppni söngkeppni 

Samfés sem haldin var í Mosfellsbæ þann 1. febrúar. Okkar keppandi, Helmuth komst áfram úr þeirri keppni í 

þá stóru sem haldin var í mars í Laugardalshöll. 

Í byrjun febrúar var draugahúsið sem er fastur liður hjá félagsmiðstöðinni. Það var vinsælt sem endranær en 

um hundrað 8. bekkingar fóru í gegnum brautina. Þar fengu nemendur að kynnast brjáluðum uppvakningum, 

vampírum, geðbiluðum læknum, slátrara og ýmis konar draugum svo eitthvað sé nefnt. Það tókst sérstaklega 

vel og er komin mikil reynsla á þennan viðburð. Kjóla-og árshátíðarklúbburinn hóf göngu sína með Brynhildi og 

Guðrúnu Björk í fararbroddi. Þann 13. febrúar kom Ari Eldjárn í heimsókn með sitt vinsæla uppistand. 

Undirbúningur fyrir aðalkeppni söngkeppni Samfés hófst fyrir alvöru og var febrúar fljótur að líða þar sem nóg 

af verkefnum voru fyrir hendi. Skíðaklúbbarnir yfirtóku dagskrá mánaðarins og voru með ýmsar uppákomur. 

Vetrarfríið skall á þann 18. febrúar og var í viku.  
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Marsmánuður var þéttskipaður og hófst á Samféshátíðinni þar sem um 5000 unglingar hittust og skemmtu sér í 

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

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

býtum. Skíðaklúbbarnir ætluðu í sínar ferðir 6. mars, eldri hópurinn til Akureyrar en sá yngri í Bláfjöll. Hins vegar 

stóð veðrið ekki með okkur og fólk varð veðurteppt í Garðaskóla. Þá skapaðist mikil og góð stemning í 

skólanum, pöntuð var pizza og búið til bíó og spilað var í nokkrum stofum. Lagt var af stað daginn eftir til 

Akureyrar með fjölmennan hóp en aflýsa varð 8. bekkjar ferðinni. Sú ferð var farin 11. mars og komið heim á 

miðvikudeginum 13. Ferðirnar gengu mjög vel og slysalaust fyrir sig þrátt fyrir erfiða byrjun. Að kvöldi 18. mars 

kom töframaðurinn Einar Mikael í heimsókn og sýningin hans var ótrúlega skemmtileg. 22. mars var páskabingó 

og Friends maraþon. 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 25. mars og stóð til 2. apríls. Páskafríið var undirlagt fyrir leikritið og frumsýndi 

leiklistarhópurinn söngleikinn Ghost undir leikstjórn Ragnheiðar Dísu Gunnarsdóttir þann 8. apríl. 

Hljómsveitarstjóri var Baldvin tónmenntakennari. Söngleikurinn var virkilega skemmtilegur og gerðu krakkarnir 

þetta með stæl, sumir stálu þó senunni. Alls urðu sýningarnar tíu talsins. Árshátíðin okkar var þann 2. maí 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. Hljómsveitirnar Valdimar og 

Sykur sáu um fjörið ásamt plötusnúðunum Baldri og Proxyfiguru. Leynigestur mætti að vanda og sló í gegn. 

Félagsmálafræði hópurinn fór í tveggja nátta vorferð 29. maí sem þau söfnuðu fyrir sjálf með ýmsum hætti. 

Farið var í sumarbústaðinn Glæsibæ í landi Búrfells í Grímsnesi, átt kósý tíma, kvöldvökur haldnar, farið í 

gönguferðir, spilað á spil, farið í heita pottinn, grillað og bakað. Ferðin heim byrjaði brösulega þar sem rútan 

festi sig í innkeyrslunni í drullusvaði. En að lokum kom stór traktor og náði að hífa hana upp úr drullunni við 

mikinn fögnuð krakkanna. 

Mikið var brallað á opnum húsum í vetur og má þar nefna, smoothie gerð, íspinnagerð, skotbolta, 

skartgripagerð, brjóstsykursgerð, kokkakeppni, frisbíkvöld, spilakvöld, Guitar Hero keppni, kaffihúsakvöld, 

draugasögur í kjallara, kappát, skákmót og pizzukeppni. Garðalundur er ein virkasta félagsmiðstöðin á landinu 

og er að jafnaði með skipulagt starf fimm sinnum í viku í boði fyrir unglingana okkar. 

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

 jölbrautaskólinn í Garðabæ fékk ýmsa tæknilega aðstoð. Einnig fékk Rauði  rossinn aðstöðu til 

námskeiðahalds í sumar og Dale Carnegie í vetur fyrir sín vinsælu uppbyggingarnámskeið. Skapandi sumarhópar 

fengu alls konar aðstoð fyrir sín verkefni og vinnuskólinn gekk mjög vel.  

Félagsmálafræði heldur áfram að vera vinsæl sem valfag og voru alls 25 nemendur sem útskrifuðust vorið 2013 

en í byrjun vetrar voru 27 skráðir í hópinn. Veturinn var viðburðaríkur og skemmtilegur, Garðalundur þakkar 

starfsfólki Garðaskóla fyrir samstarfið í vetur! 

F.h. Garðalundar, 

Brynhildur Þórðardóttir, aðstoðarforstöðumaður 

 

 

 

 


