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Gildi Garðaskóla 

Vinnuferli og niðurstaða 

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. 

Mynd 1.  Fyrri og seinni atkvæðagreiðsla um gildi Garðaskóla á starfsmannafundi 
10. júni 2013. 
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Tafla 1. Atkvæðagreiðsla um gildi Garðaskóla 
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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 1 1 



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. 

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  

 
 


