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Kæru starfsmenn Garðaskóla 

Handbók starfsmanna kemur nú út í níunda sinn. Markmið Handbókarinnar er að halda til haga 

samræmdu vinnulagi innan skólans til að auka skilvirkni, starfsánægju og öryggi starfsmanna. Á stórum 

vinnustað er nauðsynlegt að boðleiðir og ferlar séu skýrir og í samræmi við tilgang starfseminnar. 

Handbók starfsmanna Garðaskóla er ætlað að koma til móts við það markmið. Handbókin geymir 

starfslýsingar allra starfsmanna og í henni er fjallað um verklag og samstarf í Garðaskóla.  

Handbókin er nytsamlegri á rafrænu formi en útprentuð. Þetta er 

vegna þess að í henni er fjöldinn allur af tenglum á vef 

Garðaskóla, tölvudrif skólans og innri vef Garðabæjar. Starfið í 

skólanum er í vaxandi mæli rafrænt en Handbókinni er þó ætlað 

að draga saman á einum stað leiðarvísi á þau gögn sem 

starfsmenn þurfa að þekkja og nota dags daglega. 

Eðli málsins samkvæmt tekur Handbók starfsmanna reglulega breytingum og þörf er á að uppfæra 

hana árlega. Skólastarfið er ekki fast í óumbreytanlegum farvegi og þróun Handbókarinnar á að sýna 

þær breytingar sem verða á daglegum starfsháttum. Við biðjum alla starfsmenn um að vera vakandi 

fyrir þessu og koma ábendingum á framfæri þegar þörf er á því að lagfæra efni handbókarinnar. 

Við hlökkum til samstarfsins á skólaárinu 2018-2019. 

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri 

Ingibjörg Anna Arnarsdóttir, aðstoðarskólastjóri 

 

 
Starfsmenn í hópeflisæfingu á námskeiði hjá Vöndu Sigurgeirsdóttur í ágúst 2017 

 

 

file://///GB-FS/Share$/Vinnu-%20og%20kjaramál


Inngangur 
Handbók starfsmanna Garðaskóla er hluti af skólanámskrá (9. kafli). Hún er gefin út til starfsmanna 

skólans, útprentuð og á birt á rafrænu formi á innri vef Garðabæjar.  Handbókin er mótuð í samvinnu 

starfsmanna og skal endurskoðuð reglulega. Í bókinni eru lýsingar á starfsreglum og vinnubrögðum 

sem viðhöfð eru í skólanum. 

Um Garðaskóla 
Garðaskóli er grunnskóli með nemendum á aldrinum 13-16 ára (8.-10. bekk). Fjöldi nemenda skólaárið 

2017-2018 er rúmlega 530. Nemendur koma úr öllum hverfum Garðabæjar og gott samstarf er við 

aðra grunn- og framhaldsskóla í bænum. Í skólanum eru á hverju ári um 5-7% nemenda búsettir í 

öðrum sveitarfélögum en Garðabæ. 

Við Garðaskóla starfa um 65 starfsmenn og þar af eru rúmlega 40 kennarar. Aðrir starfsmenn eru 

stjórnendur, kennsluráðgjafi, þroskaþjálfar, námsráðgjafar, skólaliðar, stuðningsfulltrúar, ritari, 

skrifstofustjóri og umsjónarmaður fasteignar. Auk starfsmanna skólans eru starfsmenn skóladeildar, 

félagsmiðstöðvar, heilsugæslu og Skólamatar daglega að störfum í húsinu. 

 
GILDI GARÐASKÓLA ERU  

FRELSI – ÁBYRGÐ – VELLÍÐAN – ÁRANGUR 
 

Gildi Garðaskóla leggja grundvöll að skólabrag og starfi skólans (sjá nánar um gildin á vef: 

http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/gildi-gardaskola/). Gildin eiga við um 

starfsmenn jafnt sem nemendur enda vinnum við saman sem manneskjur og samfélag óháð hlutverki 

hvers og eins í daglegri verkaskiptingu. Skólabragur Garðaskóla er mótaður í anda grunngildanna og 

með aðferðum Uppbyggingarstefnunnar sem allir starfsmenn þurfa að þekkja og tileinka sér. 

Í skólanum er lögð áhersla á sterka faggreinakennslu, jákvæðan skólabrag, sveigjanleika og fjölbreytt 

stuðningsúrræði til að mæta þörfum einstaklinga. Gerð er grein fyrir stefnu skólans og starfsháttum í 

öðrum köflum skólanámskrár og á vef skólans. 

Skólanámskrá 

Skólanámskrá Garðaskóla er birt á vef skólans (http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-

efni/) og uppfærð reglulega. Hún samanstendur af nokkrum hlutum: 

 Almennur hluti lýsir skólastefnu, skólabrag og daglegu starfi. Námsáætlanir og lýsingar á námi og kennslu 

eru hluti af skólanámskránni. 

 Vefurinn Samskipti og skólaandi geymir skólareglur og upplýsingar um hvernig haldið er utan um dagleg 

samskipti og agamál í skólanum. 

 Starfsáætlun er gefin út í upphafi hvers skólaárs og birtir hagnýtar upplýsingar um stefnu skólans, húsnæði 

og aðbúnað, nemendur og starfsfólk og annað er varðar daglegt starf. 

 Ársskýrsla er gefin út í lok hvers skólaárs og birtir innra mat og skýrslur um starf skólaársins. 

 Fréttabréf skólans eru gefin út reglulega og miðla upplýsingum um daglegt starf til foreldra. 

http://innri.gardabaer.is/vinnustadir/gardaskoli/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/gildi-gardaskola/
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/
http://gardaskoli.is/forsida/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/
http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/
http://gardaskoli.is/namid/kennsluaaetlanir/
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/
http://gardaskoli.is/skolinn/starfsaaetlun-gardaskola/
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/arsskyrslur/
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/frettabref/
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Skólanámskráin byggir á Lögum um grunnskóla nr. 91/2008, Aðalnámskrá grunnskóla frá 

2011/2013/2015, ýmsum reglugerðum er varða skólahald á íslandi, skólastefnu Garðabæjar og þeirri 

stefnu sem skólasamfélag Garðaskóla setur. Skólanámskrá Garðaskóla er sett upp skv. skapalóni sem 

stjórnendur grunnskólanna í Garðabæ þróuðu í sameiningu í kjölfar útgáfu Aðalnámskrár grunnskóla 

2011. 

Skóladagatal 

Skóladagatal er samræmt í öllum leik- og grunnskólum Garðabæjar og er gefið út í febrúar/mars ár 

hvert. Að gerð þess koma margir aðilar; kennarar skólans, skólayfirvöld bæjarins og foreldrar. Það er 

stefna og krafa bæjaryfirvalda að vikulangt vetrarfrí sé á vorönn og að þeir dagar ásamt 

skipulagsdögum séu samræmdir í leik- og grunnskólum bæjarins. 

Skóladagatal Garðaskóla er ávallt aðgengilegt á vef skólans og það er uppfært þar eftir þörfum. 

Starfsmönnum er birt skóladagatal með áætluðum fundadögum. Það er vistað á sameign, sent 

starfsmönnum reglulega í tölvupósti og auk þess hengt upp á upplýsingatöflu á starfsmannagangi. 

Þróunarstarf 

Stefna skólans er að styðja við þá kennara sem vilja sækja um styrki vegna þróunarverkefna. Þátttaka í 

þróunarverkefnum er gefandi og mikilvægur liður í starfsþróun starfsmanna. Garðaskóli hefur staðið 

að ýmsum þróunarverkefnum í gegnum tíðina. Upplýsingar um þróunarverkefni og aðra starfsþróun á 

hverju skólaári má nálgast í starfsþróunaráætlun sem gefin er út vor hvert af símenntunarnefnd 

skólans. Áherslur hvers skólaárs eru birtar í starfsáætlun. Upplýsingar um þróunarverkefni fyrri ára má 

lesa á vef skólans. 

Húsnæði skólans 
Húsnæði skólans er í aðalbyggingu, viðbyggingu og 

tveimur útihúsum. Húsnæðið er stórt og margþætt og 

samnýtt af félagsmiðstöðinni Garðalundi. Má segja að 

húsnæðið sé í notkun allan ársins hring því Vinnuskóli 

Garðabæjar hefur bækistöðvar í félagsmiðstöðinni að 

sumri til. Þá er starfsemi í skólanum flest kvöld og gjarnan 

um helgar. Einstaka sinnum er skólinn lánaður til 

gistingar nemenda- eða félagahópa.  

Nemendur Garðaskóla sækja íþrótta- og sundnám í Íþróttamiðstöðina Ásgarð. Skipulag sundkennslu 

2018-2019 verður ekki fullkomlega skv. viðmiðunarstundaskrá þar sem kennslan hefur alfarið legið 

niðri undanfarin tvö skólaár og mikilvægt að bæta nemendum í 10. bekk það upp. Skólalóð, 

útikennslusvæði við skátaheimilið, hraun og lækur í nágrenni skólans er nýtt til kennslu af ýmsu tagi. 

Styttri vettvangsferðir eru farnar með strætó um höfuðborgarsvæðið. Lengri ferðir eru skipulagðar í 

samvinnu við félagsmiðstöðina Garðalund. 

Áhersla er lögð á að vinnuaðstaða starfsmanna sé með besta móti. Kennarar hafa vinnuaðstöðu í 

kennslustofum og/eða vinnuherbergjum fagdeilda. Stjórnendur, námsráðgjafar, forstöðumaður 

bókasafns, kennsluráðgjafi og húsvörður hafa skrifstofu til afnota með viðtalsrýmum eins og þörf er á. 

Starfsmönnum er velkomið að nýta rými skólans eins og þörf er á svo lengi sem það rekst ekki á við 

annað starf skólans. 

http://www.althingi.is/lagas/138b/2008091.html
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
http://www.gardabaer.is/library/Files/Skolamal/Skólastefna%20lokaskjal.pdf
http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Skóladagatal
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/starfsthrounaraaetlun/
http://gardaskoli.is/skolinn/starfsaaetlun-gardaskola/
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/throunarverkefni/


Sumarið 2017 hófst vinna við að byggja upp upplýsingaver á annarri hæð aðalbyggingar. Rýmið heitir 

Miðjan og hýsir bókasafn, tölvukost og hönnunarsmiðju. Haustið 2018 verður lokið við smíði 

innréttinga í Miðjuna. 

Lyklar 

Starfsmenn fá afhenta lykla að þeim hlutum hússins sem þeir nýta í 

störfum sínum og bera ábyrgð á frágangi á þeim vinnusvæðum sem þeir 

nýta hverju sinni. Umsjónarmaður fasteignarinnar sér um öll lyklamál og 

heldur skrá um hverjir eru með hvaða lykla. Ef starfsmaður vill fá aukinn 

aðgang í skemmri eða lengri tíma skal hann hafa samband við húsvörðinn. 

Skrifstofur stjórnenda, sérstofur og rými sem geyma trúnaðargögn 

þarfnast sérlykla og að þeim er takmarkaður aðgangur. 

Öryggismál – þjófavörn og eftirlitsmyndavélar 

Á tilteknum tímum er skólinn þjófavarinn og undir eftirliti öryggisþjónustu. 

Starfsmenn eru beðnir að vinna ekki í húsinu þegar kerfið er virkt, enda eru sá 

tími langt utan dagvinnuramma.  

Í skólanum eru eftirlitsmyndavélar með upptökukerfi. Nýtt kerfi var sett upp 

vorið 2017 með viðbættum myndavélum árið 2018. Myndavélar horfa á 

ganga skólans, anddyri og skólalóð. Skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, húsvörður 

og forstöðumaður Garðalundar hafa aðgang að útsendingum og upptökum úr 

eftirlitskerfinu. Slíkar myndir eru notaðar þegar upp koma mál sem ekki er 

hægt að upplýsa með samtölum við aðila. Þetta eru til dæmis mál sem varða 

skemmdir í húsnæðinu, afbrot og samskipti milli nemenda. Meðferð og varsla 

upplýsinga í eftirlitskerfinu lúta lögum um persónuvernd. Ef lögregla óskar 

eftir afriti af upptökum eru þær afhentar. 

Brunavarnir 

Í skólanum er brunavarnarkerfi, nemar sem skynja hita og reyk ásamt brunaboðum. Sem betur fer eru 

hringingar í brunakerfi í flestum tilvikum ekki merki um vá en nauðsynlegt er að allir hafa varann á 

þegar viðvörunarmerki heyrist. Viðvörunarmerki sem er slitin hringin er forviðvörun og ekki skilaboð 

um rýmingu. Ef viðstöðulaus hringin heyrist í viðvörunarkerfinu eru starfsmenn beðnir um að rýma 

húsið tafarlaust.  

Allir starfsmenn eiga að þekkja Viðbragðs- og áfallaáætlun skólans vel og kunna sitt hlutverk við 

rýmingu. Reglulega er farið yfir ákveðna þætti í áætluninni á starfsmannafundum og rýmingaræfing er 

haldin snemma að hausti ár hvert. Áætlunin er geymd í möppu á fjórum stöðum í húsinu (skrifstofu 

skólans, skrifstofu deildarstjóra námsvers, vinnuherbergi samfélagsfræðideildar og skrifstofu 

skólastjóra) og geymir leiðbeiningar um hvernig haga ber störfum þegar neyðaratvik koma upp auk 

þess sem þar eru geymdar hagnýtar leiðbeiningar um áfallahjálp og fleira. 

Umhverfisstefna 

Í Garðaskóla er stefnt að því á margvíslegan hátt að starfið sé sjálfbært þó langt sé í land að svo sé 

fullkomlega. Allir starfsmenn eru beðnir að leggja sitt af mörkum að umgengni um þau verðmæti sem 

file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Teymi%20og%20þróunarstarf/Áfallaráð
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nýtt eru í húsinu sé góð og að huga að endurvinnslu efnis eins og kostur er. List- og verkgreinakennarar 

skólans hafa verið í fararbroddi hvað þetta varðar. 

Full flokkun er á sorp. Í kennslustofum eru dallar fyrir almennt rusl og pappír. Í matsölum nemenda og 

kennara eru aðrir flokkunardallar og eru allir starfsmenn beðnir um að nýta þá á réttan hátt. 

Kort af skólanum 

Á hverju hausti er farið yfir kort af skólanum og það uppfært ef breytingar hafa orðið á skipulagi. 

Símanúmer og nöfn kennara eru merkt inn á hvert vinnurými. 

 

 



Hagnýti kaflinn 

Fatahengi og starfsmannaskápar 

Fatahengi starfsmanna er við starfsmannainngang. Þar er mikil umgengni og starfsmenn hvattir til að 

skilja verðmæti ekki eftir á þessu svæði. Dyr úr anddyri hússins inn í fatahengið eru alltaf læstar.  

Allir starfsmenn fá til afnota læstan skáp í fjölritunarherbergi. Varalyklar að skápunum eru í vörslu 

ritara sem einnig heldur skrá utan um skápanúmer starfsmanna. 

Stimpilklukka - Vinnustund 

Allar stofnanir Garðabæjar nota stimpilklukku og vefforritið Vinnustund til að halda utan um 

vinnutíma, réttindi og skyldur starfsmanna. Starfsmenn stimpla sig inn og út með því að hringja inn 

númerið sitt í síma í fatahengi starfsmanna. Stefnt er að uppsetningu annars síma við þvottahús 

skólans. 

Nánari upplýsingar um Vinnustund má finna aftar í Handbókinni. 

Salerni - snyrtiaðstaða 

Snyrtiaðstaða er þröng. Starfsmenn hafa snyrtiaðstöðu á ganginum við kaffistofu starfsmanna. Auk 

þess eru salerni frátekin fyrir starfsmenn á annarri hæð (gengið upp hringstigann og til hægri), við 

stofu 104 og við stofu 209. Ef salernin og/eða þrif þeirra eru ekki í lagi eru starfsmenn beðnir um að 

láta umsjónarmann umsvifalaust vita. 

Mötuneyti starfsmanna 

Starfsmannafélagið rekur matarfélag sem heldur utan um þjónustu í 

mötuneyti starfsmanna. Á kaffistofu starfsmanna er morgunverður og 

léttur hádegisverður í boði (salat, skyr, samlokur) og greiða 

starfsmenn efniskostnað í samræmi við þann mat sem þeir fá sér. 

Matráður heldur utan um matargerð og þrif á kaffistofu starfsmanna. 

Hann leiðbeinir starfsmönnum um umgengni á kaffistofunni. 

Matráður hagar störfum sínum í samráði við óskir sem starfsmenn koma á framfæri og hefur samráð 

við skólastjórnendur og matarnefnd starfsmanna um þróun mála. 

Kaffi og te er í boði skólans allt árið.  

Vinnuaðstaða 

Starfsmenn hafa aðgang að fjölritunarherbergi, vinnuherbergjum fagkennara og viðkomandi 

kennslustofum. Flestir kennarar „eiga“ heimastofu en með fjölgun nemenda verður erfiðara um vik að 

tryggja kennurum slíka aðstöðu. Fundir með samstarfsaðilum s.s. nemendum, foreldrum, 

sérfræðingum eða kennurum annarra skóla eru haldnir í fundarherbergi á stjórnendagangi, skrifstofum 

stjórnenda og námsráðgjafa eða í kennslustofum. 
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Boðskipti 

Mikilvægt er að allir starfsmenn fylgist vel með dagskrá vikunnar,  
skóladagatali og dreifingu verkefna yfir önnina. 

Ritari annast símsvörun og að koma skilaboðum til starfsmanna þegar reynt er að ná til þeirra. Ekki á 

að trufla kennara við kennslu nema brýna nauðsyn beri til. 

Allar forfallatilkynningar nemenda og starfsmanna eiga að berast skrifstofu skólans. Verkferlum vegna 

viðveru nemenda er lýst í Samskipti og skólaandi. 

Hólf fyrir skilaboð eru fyrir framan matstofu starfsmanna. Brýnt er að starfsmenn líti reglulega í hólfin 

og noti þau ekki sem geymslur. 

Tölvupóstur er talsvert nýttur til að koma skilaboðum til einstakra starfsmanna og hópa kennara, en 

ekki er alfarið hægt að treysta á þá boðleið. Þess vegna eru öll mikilvæg skilaboð, fundarboð o.fl., 

hengd upp á upplýsingatöflur við matstofu starfsmanna. Stjórnendur taka saman yfirlit um daglegt 

starf og birta á föstudegi dagskrá komandi viku. Próf, vettvangsferðir og önnur verkefni sem bregða frá 

daglegri stundaskrá á að skrá inn á skipulagstöflu á starfsmannagangi. 

Á starfsmanna- og kennarafundum fara einnig fram mikilvæg boðskipti og því mikilvægt að allir 

boðaðir mæti. Ef starfsmenn af einhverjum ástæðum komast ekki á fundi þá geta þeir nálgast 

fundargerðir á rafrænni sameign skólans. 

1 

Símakerfi 

Í Garðaskóla er tölvusímkerfi sem stjórnað er frá tölvudeild Garðabæjar. Allar truflanir og bilanir þarf 

að tilkynna beint til tölvudeildar í síma 512 1515 eða í tölvupóst 1515@gardabaer.is. Ritari tekur við 

símtölum í aðalnúmer skólans (590 2500) og beinir hringingum áfram innan skólans. Símar eru 

víðsvegar í skólanum m.a. í kennslustofum. Ekki er hægt að hringja beint í kennslustofur utan úr bæ, en 

símar á skrifstofum stjórnenda og fleiri starfsmanna eru stilltir þannig að hægt er að hringja beint í 

viðkomandi númer. Starfsmenn geta hringt innanhúss á milli allra síma og er þá nóg að slá inn fjórar 

síðustu tölurnar í símanúmerinu. 

Starfsmenn hafa aðgang að almenna símkerfinu, þ.á.m. GSM-kerfinu, og geta hringt erlendis þegar 

nauðsynlegt er starfsins vegna. Lokað er fyrir símtöl í 900-númer, enda tengjast slík ekki starfi skólans. 

Kort af skólanum með símanúmerum í hverri stofu er uppfært hvert haust.  

                                                           
1 Myndin er fengin af vefnum, 28.9.2018: http://www.cannes.com/en/index/stay-connected.html  

http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/astundun-og-skolasokn/
file://///gb-fs1/GS-Sameign$/Fundargerðir%20í%20Garðaskóla
http://www.cannes.com/en/index/stay-connected.html


Sameiginleg tölvudrif starfsmanna 

Starfsmenn hafa aðgang að nokkrum tölvudrifum til að vista vinnu innan skólans og ýta undir öflugra 

samstarf: 

 Heimadrifi (H-drif): Einkadrif hvers starfsmanns, ekki notað í sameiginleg störf. 

 Sameign-nema (K-drif): Hér hafa nemendur aðgang og geta vista verkefni sín tengd starfi skólans. Drifið 

er flokkað eftir fæðingarárum nemenda.  

 Myndir (M-drif): Myndir úr starfi skólans á yfirstandandi skólaári. Starfsmenn setja hingað inn myndir sem 

þeir taka í skólastarfinu. 

 Gamlar myndir (P-drif): Myndir frá fyrri árum, ekki hægt að bæta við eða breyta. 

 Sameignir (S-drif): Þetta drif geymir ýmsar undirmöppur innan skólans. Stjórnendur hafa aðgang að öllum 

möppum en kennarar möppur sem tengjast starfi þeirra fagdeilda sem þeir vinna með. Allir starfsmenn 

hafa aðgang að möppunni „Sameign“ sem vistar almenn gögn um skólastarfið. Skrifstofa og stjórnendur 

hafa að auki tvö drif fyrir skipulagsstörf og skólanámskrá. 

Mikilvægt er að starfsmenn visti ekki persónulegar ljósmyndir, myndbönd og önnur gögn á heimadrifi 

eða öðrum drifum skólans. Slík vistun er plássfrek og truflandi fyrir starfsemi skólans og Garðabæjar. 

Vefur Garðaskóla 

Skólinn heldur úti heimasíðu sem miðlar upplýsingum um starf skólans. Vefurinn er í umsjón 

kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingamennt sem mótar skipulag, útlit og innihald í samráði við 

stjórnendur skólans. 

Á heimasíðunni eru birtar fréttir og myndir af skólastarfinu. Vefurinn geymir skólanámskrána, 

upplýsingar um nöfn og netföng starfsfólks, foreldrastarf, nemendafélag, daglegt starf skólans og 

margt fleira. Í samræmi við lög um persónuvernd frá árinu 2018 er þess gætt að samþykki nemenda og 

starfsmanna liggi fyrir áður en myndir og fréttir af þeim eru birtar á heimasíðunni. 

Vefur Garðaskóla er stöðugt í endurskoðun og uppfærður eins og þörf er á. Þetta þýðir að í einhverjum 

tilfellum breytast vefslóðir, gamalt efni fer út og nýtt kemur inn í staðinn. Viðbúið er að tenglar í 

þessari Handbók rofni við þetta og eru starfsmenn beðnir um að láta skólastjóra vita ef þeir verða varir 

við slíkt. 

 
Heimasíða skólans sumarið 2018 
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Fréttabréf 

Skólastjóri ritstýrir Fréttabréfi Garðaskóla sem gefið er út rafrænt til að miðla upplýsingum til 

nemenda, forráðamanna og starfsmanna. Öll Fréttabréf eru vistuð á vef skólans. 

Innri vefur Garðabæjar 

Þegar starfsmenn opna vafra í tölvum skólans opnast sjálfkrafa þrjár síður og innri vefur starfsmanna 

Garðabæjar er ein af þeim. Á þessum vef sjá starfsmenn lista yfir aðra starfsmenn bæjarins, 

upplýsingar um ýmis kjara- og mannauðsmál, upplýsingar um tilboð til starfsmanna, matseðil 

Garðaskóla og ýmislegt fleira. Handbók starfsmanna Garðaskóla er vistuð á þessum vef: 

http://innri.gardabaer.is/vinnustadir/gardaskoli/. 

 

 
Innri vefur Garðabæjar – gagnlegir tenglar 

  

http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/frettabref/
http://innri.gardabaer.is/vinnustadir/gardaskoli/
http://innri.gardabaer.is/


Prentun, ljósritun, skönnun og fjölföldun 

Samkvæmt umhverfisstefnu skólans eru starfsmenn hvattir til að halda pappírsnotkun í lágmarki. 
Kennarar skulu leita leiða til að vinna rafræn verkefni með nemendum frekar en á pappír. Með 
auknum tölvukosti verða slíkar leiðir raunhæfari og þær eru í betra samræmi við nútímaleg 
vinnubrögð sem í auknum mæli nýta upplýsingatækni til að leysa verkefni. 

 

Á nokkrum stöðum í skólanum (skrifstofu, stofu 206 og vinnuherbergjum stærðfræðikennara og 

tungumálakennara) eru prentarar sem gegna líka hlutverki ljósritunarvéla og skanna. Allir starfsmenn 

hafa aðgangskóða að þessum vélum og nýta þær vegna vinnu sinnar.  

Til að nálgast prentkóðann sinn fara starfsmenn á slóðina: http://gb-plt:8080/is/. Þar slá þeir inn 

notendanafn og lykilorð í tölvukerfi Garðabæjar og geta beðið um að fá sent nýtt lykilorð í tölvupóstinn 

sinn.  

 

Á þessum vef er líka hægt að fylgjast með prentskipunum sínum og notkun aftur í tímann. 

Einfalt er að skanna skjöl í öllum prenturum og eru þau send í tölvupóst starfsmanns eða beint inn á 

heimadrif hans. Leiðbeiningar má fá hjá kennsluráðgjafa og tölvudeild. 

Í fjölritunarherberginu er stór vél sem notuð er til að fjölfalda námsefni og próf. Þegar prenta þarf stórt 

upplag er mikilvægt að starfsmenn biðji ritara um að vinna verkefnið svo þeir geti stjórnað 

forgangsröðun og álagi á vélina. Kennarar panta prentun og frágang á verkefnum á þar til gerðum 

eyðublöðum, með tilhlýðilegum fyrirvara og í góðu samráði við ritara skólans. Á álagstímum lengist 

biðtími eðlilega t.d. í kringum vorpróf. Ætlast er til að kennarar sjálfir annist fjölföldun á smærri verkum 

og það á að heyra til undantekninga að kennarar sendi nemendur með verkefni til fjölföldunar á 

meðan á kennslustund stendur. 

Allir prentarar eru þannig stilltir að þeir prenta báðum megin á blöð nema um annað sé beðið. 

Aðföng - birgðir 

Fagstjórar og fagkennarar í hverri grein sjá um sérhæfð tækja- og námsgagnakaup fyrir sína faggrein. 

Ritari sér um pantanir á námsgögnum frá Menntamálastofnun (MMS) skv. beiðnum kennara. Enginn 

kvóti er á innkaup frá MMS. Skólastjóri ráðstafar fé úr Námsgagnasjóði til kaupa á námsgögnum frá 

öðrum útgefendum en MMS. Fagstjórar koma beiðnum um slík innkaup til skólastjóra.  

http://gb-plt:8080/is/
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Húsvörður hefur umsjón með ræstivörum, áhöldum til ræstinga og annað sem þörf er á til viðhalds í 

húsinu. Önnur gagna- og efniskaup fara fram frá skrifstofu skólans og sér ritari m.a. um pantanir á 

ritföngum og öðrum námsgögnum nemenda. Kennarar geta beðið um það efni og þau gögn og áhöld 

sem þeir þurfa á að halda en ekki er ætlast til sjálftöku á pappír, ritföngum og áhöldum. Slíku er 

úthlutað frá skrifstofu og á ábyrgð skólaritara. 

Ákvarðanir um meiriháttar tækjakaup eru teknar af skólastjóra í samráði við fagstjóra (fagkennara) og 

tengjast árlegum fjárveitingum til skólans. Ætlast er til þess að fagdeildir sjái um að gera tillögur um 

eðlilega endurnýjun þannig að skólinn standist ávallt fyllstu kröfur um tæki og aðbúnað. Skólastjóri 

tekur á móti öllum tillögum og óskum og kemur þeim á framfæri við gerð fjárhagsáætlunar skólans. 

Hann tekur ákvörðun um forgangsröðun verkefna í samráði við annað starfsfólk. 

 
Starfsmenn á vinnuherbergi við skrifstofu skólans 

Tölvur starfsmanna og nemenda 

Allir starfsmenn hafa greiðan aðgang að tölvum og neti í húsnæði skólans. Allir kennarar fá til afnota 

fartölvu sem er eign Garðabæjar. Þeir undirrita sérstakan samning við tölvudeild Garðabæjar þar sem 

nánar er getið um notkun tölvunnar og meðferð. Fartölvurnar eru tryggðar af sveitarfélaginu á meðan 

starfsmenn nota þær í húsnæði skólans. Starfsmönnum er frjálst að taka vélarnar með sér heim en þar 

gilda persónulegar heimilistryggingar ef tölva verður fyrir skemmdum. 

Fartölvur á aldrei að skilja eftir uppi við í lok kennsludags heldur læsa þær inni í skápum svo þær 
freisti ekki ókunnugra. 

Kennarar í námsleyfi halda tölvum sínum en fari starfsmaður í launalaust leyfi þarf hann að skila tölvu 

inn til tölvudeildar. Uppsetning og allt viðhald á vélunum er í höndum tölvudeildar Garðabæjar. Skólinn 

hefur öflugt þráðlaust sambandi fyrir bæði starfsfólk og nemendur og kennarar geta notað fartölvur 

hvar sem er í byggingu skólans og flestum öðrum stofnunum Garðabæjar. Allir starfsmenn skólans hafa 

eigið netfang í léninu xxx@gardaskoli.is.  

Tölvudeild Garðabær heldur utan um viðhald og aðra þjónustu tengda tölvum bæjarins. Deildin miðlar 

upplýsingum á innra vef Garðabæjar: http://innri.gardabaer.is/ymis-skjol/tolvumal/. Til að kalla eftir 

http://innri.gardabaer.is/ymis-skjol/tolvumal/


þjónustu deildarinnar er hægt að senda tölvupóst í netfangið 1515@gardabaer.is eða hringja í síma 

512 1515. 

Miðjan 

Miðjan er stórt vinnurými á efri hæð aðalbyggingar. Þar er bókasafn (Ásinn), stórt tölvuver (Tvisturinn), 

hönnunarsmiðja (Þristurinn) og búnaður af margvíslegu tagi. Miðjan er opin allan daginn og þangað 

sækja bæði starfsmenn og nemendur bækur, búnað og vinnuaðstöðu. 

Ásinn – bókasafn Garðaskóla 

Ásinn er hluti af Miðjunni, upplýsingaveri skólans. Ásinn er opinn frá 8.10-15.30 alla daga nema 

föstudaga, þá lokar það kl. 14.30. Áhersla er lögð á að bókasafnið sé opið nemendum á skólatíma og 

því er ekki lokað nema brýna nauðsyn beri til. 

Í Ásnum eru tímarit og bókakostur auk þess sem þar eru spjaldtölvuver og fleiri tæki lánuð út. 

Forstöðumaður bókasafnsins veitir kennurum og öðru starfsfólki ráðgjöf og aðstoð við fjölbreytileg 

verkefni. Safnið á ágætan kost fræðibóka um menntun og skyld efni og getur starfsfólk lagt inn óskir 

um bókakaup til forstöðumannsins. 

Forstöðumaður bókasafnsins fræðir nemendur um notkun Miðjunnar og skipuleggur lestrartengda 

viðburði af ýmsu tagi.  

Heimildaritun nemenda 

Starfsfólk skólans samræmir kennslu og vinnubrögð í heimildaritun og nemendur nýta sömu aðferðir 

óháð faggreinum. Stuðst er við APA kerfið og upplýsingar um það má t.d. nálgast á vef ritvers 

Menntavísindasviðs (https://skrif.hi.is/ritver/). Stuttar leiðbeiningar má finna á vef skólans 

http://gardaskoli.is/namid/heimildaskraning/ og kennarar leiðbeina nemendum um notkun þessara 

viðmiða.  

Tölvuver og tæknirými  

Í skólanum eru hálf bekkjarsett af borðtölvum í stofum 203 og 209. Þessi tölvuver eru nýtt í fasta 

ritunartíma íslenskudeildar og nokkurra valgreina. Að 

öðru leyti geta kennarar pantað tíma í þeim og er það 

gert í Innu. Tölvuver sem rúmar heila bekki er staðsett 

í Tvistinum, tölvuveri Miðjunnar. 

Í Ásnum (bókasafni) eru sett af spjaldtölvum til útláns 

og geta kennarar pantað þau í Innu. Vélarnar eru af 

tveimur gerðum: Ipad og Chromebook. 

Í Ásnum hafa nemendur frjálsan aðgang að nokkrum tölvum. Kennsluráðgjafi í tölvu- og 

upplýsingamennt hefur umsjón með tölvuverum nemenda ásamt starfsmönnum tölvudeildar. Auk 

búnaðar í Miðjunni er tækjabúnaður í hljóðveri sem er inn af tónmenntastofu skólans, félagsmiðstöð 

og myndmenntastofu. Þetta eru tæki sem skólinn og Garðalundur hafa komið upp í sameiningu og nýtt 

eru í sértæk verkefni. Meðal þessara tækja eru tölvur frá Apple sem nýttar eru til mynd- og 

hljóðvinnslu.  

Nemendur Garðaskóla fá aðgang að þráðlausu neti (Wifi) með því að sækja um aðgang að BYOD neti 

skólans. Nemendur og/eða forráðamenn þeirra þurfa að sækja um þennan aðganga á vefnum Minn 

mailto:1515@gardabaer.is
https://skrif.hi.is/ritver/
http://gardaskoli.is/namid/heimildaskraning/
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Inna/Leiðbeiningar/Inna_pöntun%20á%20tölvum.png
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Inna/Leiðbeiningar/Inna_pöntun%20á%20tölvum.png
https://minn.gardabaer.is/login.aspx?ReturnUrl=%2f
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Garðabær. Slíkur samningur er gerður með skilyrðum að vírusvarnir tækisins séu í lagi og að Tölvudeild 

Garðabæjar hafi leyfi til að fylgjast með notkun á vefnum og niðurhali. Gestir í húsinu geta notað opið 

gestanet skólans.  

Spjaldtölvur 

Spjaldtölvueign skólans samanstendur af Microsoft Surface, Chromebook og Apple vélum. Um er að 

ræða nokkur sett, misstór, sem flest eru vistuð eru á skólasafni en sum eru föst í ákveðnum 

kennslustofum. 

Annar tækjakostur 

Í kennslustofum eru skjávarpar fastir í lofti. Í flestum kennslustofum eru hátalarar og með þessum 

búnaði er hægt að nýta fjölbreytt hljóð- og myndefni við kennslu. Önnur tæki eru staðsett þar sem 

þörf er fyrir þau. Kennarar þurfa að koma óskum um endurnýjun og viðbætur tækjakosts til skólastjóra 

sem gerir áætlun um innkaup í samræmi við fjárhagslegt svigrúm skólans. 

Daglegt starf í Garðaskóla 
Skólabragur Garðaskóla er skilgreindur á vefnum 

Samskipti og skólaandi á heimasíðu skólans. 

Uppbyggingarstefnan er rauður þráður í þessu efni og 

mikilvægt að allir starfsmenn þekki vel til 

grunnhugsunarinnar sem í henni felst. 

Í upphafi hvers skólaárs er farið yfir Samskipti og 

skólaanda í umsjónartímum. Þar er að finna skólareglur, 

einfaldar umgengnisreglur og agaferla ásamt lýsingu á 

því hvernig unnið er að lausn samskiptamála. Reglur 

varðandi skráningu og utanumhald á skólasókn og 

ástundun eru útskýrðar á vefnum. 

Uppbyggingarstefnan 

Starfsmenn fá reglulega kynningu og upprifjun á uppbyggingarstefnunni og leiðbeiningar um hvernig 

hægt er að nýta aðferðir hennar til að halda uppi jákvæðum skólabrag og árangursríku skólastarfi. 

Stefnan er ekki mjög sýnileg í skólahúsnæðinu en birtist þess í stað í tali og athöfnum starfsmanna. 

Á bókasafni skólans er til heilmikið lesefni um uppbyggingarstefnuna og ábendingar má einnig finna á 

vef skólans. Á rafrænni sameign skólans er líka gagnabanki sem starfsfólk getur leitað í. 

  

https://minn.gardabaer.is/login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/uppeldi-til-abyrgdar-itarefni/
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Uppbyggingarstefnan


Skólareglur og eftirfylgni með hegðun og framkomu nemenda 

Samkvæmt lögum hefur skólasamfélag Garðaskóla sett skólareglur til að lýsa þeim 

grunndvallaratriðum sem tryggja jákvæðan skólabrag. Reglurnar eru samþykktar af skólaráði, eru 

aðgengilegar á vef skólans (http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/skolareglur-gardaskola/) og 

hanga á völdum stöðum í húsinu. 

Þegar nemendur fara yfir marklínur í hegðun eða framkomu bregðast starfsmenn við af festu og á 

uppbyggilegan, lausnamiðaðan hátt. Þær skólareglur sem mest hefur reynt á undanfarin ár eru reglur 

um að vera ekki á útiskóm inni í húsinu og reglur um notkun snjalltækja í kennslustundum. 

  

http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/skolareglur-gardaskola/
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Notkun snjalltækja 

Starfsmannahópurinn setur sér verklagsreglur vegna notkunar snjalltækja í skólanum. Þessar reglur 

þurfa að vera í samræmi við tölvu- og netstefnu skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-

tengt-efni/tolvu-og-netstefna/. Kennsluráðgjafi heldur utan um þjónustu við snjalltæki og leiðbeinir 

um notkun þeirra. Kennarar stýra notkun tækjanna í kennslustundum og nýta þá eftirfarandi 

vinnureglur (síðast uppfærðar í ágúst 2016). Vinnureglurnar má líka nálgast á sérstöku blaði á sameign: 

S:\GS-Sameign\Handbók starfsmanna\Eyðublöð og verkferlar 

Vinnureglur vegna snjalltækja 

 Við viljum að nemendur umgangist snjalltæki á ábyrgan og eðlilegan hátt. 

 Slökkt á að vera á snjalltækjum eða þau stillt á hljóðlaust (silent) í kennslustundum. 

  Mynd- og hljóðupptökur eru einungis heimilaðar í kennslustundum með leyfi kennara. 

 Kennarar geta boðið nemendum að nota snjalltæki í ákveðnum verkefnum. Þeir láta nemendur vita 

fyrirfram svo þeir geti kveikt á tækjunum.  

 Kennarar sem leyfa snjalltæki í kennslustundum stjórna jafnframt hvernig þau eru notuð. 

 Kennarar taka ekki snjalltæki af nemendum. 

 Ef nemandi / starfsmaður á von á áríðandi símtali þá lætur hann vita. 

 Ef nemandi brýtur gegn þessum vinnureglum þá er honum vísað til stjórnenda og fær skráð  óheimil 

notkun síma/raftækja . Kennari hringir á skrifstofu og lætur vita að viðkomandi sé á leiðinni og skráir 

óheimil notkun síma/raftækja í Innu. 

 Stjórnandi ræðir við nemandann. Ef um endurtekið brot er að ræða hefur viðkomandi fagkennari 

samband heim og skráir það sem athugasemd í Innu. 

 Endurtekið brot getur haft þær afleiðingar að nemandi missi aðgang sinn að þráðlausu neti Garðaskóla.  

http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/tolvu-og-netstefna/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/tolvu-og-netstefna/
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Handbók%20starfsmanna/Eyðublöð%20og%20verkferlar


Ástundun nemenda 

Það er grundvallaratriði í starfi skólans að nemendur mæti til starfsins og séu tilbúnir í þá vinnu sem 

liggur fyrir. Kennarar skrá daglega ástundun og fleiri atriði í Innu. Reglur skólans um ástundunarmál má 

lesa í skólanámskrá (kafli 3.2.3) og á heimasíðu (http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-

skolaandi/astundun-og-skolasokn/). Nýtt og samræmt verklag er varðar viðbrögð við ófullnægjandi 

skólasókn er í mótun hjá grunnskólum Garðabæjar. 

Umsjónarkennarar halda utan um ástundunarmál nemenda sinna. Þegar út af ber vinna þeir mál skv. 

verkferlum skólans og í samráði við deildarstjóra. Verkferlarnir eru skráðir í skólanámskrá á vef skólans 

(http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/astundun-og-skolasokn/). Eyðublöð sem notuð 

eru í verkferlinum eru vistuð í umsjónarmöppu skólaársins á sameign: S:\GS-Sameign\Umsjón. 

Inna: skráning á ástundun, námsmati og fleiru 

Allir starfsmenn hafa aðgang að skólaskráningarforritinu Innu (https://www.inna.is/). Starfsmenn nota 

kennitölu sem aðgangsorð og nota íslykil eða rafræn skilríki til að skrá sig inn í fyrsta sinn. Þegar inn í 

Innuna er komið getur hver starfsmaður valið milli nokkurra innritunarleiða. Kennsluráðgjafi í tölvu- og 

upplýsingamennt og ritarar skólans (og samkennarar auðvitað) veita leiðbeiningar um notkun kerfisins. 

Kerfið er auðlært og möguleikar miklir.  

Skrifstofa sendir upplýsingar um skólasókn nemenda heim til foreldra á hverjum föstudegi með 

tölvupósti úr Innu.  

 

 
Frá námskynningum fyrir forráðamenn í september 2018 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/astundun-og-skolasokn/
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/astundun-og-skolasokn/
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/astundun-og-skolasokn/
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Umsjón
https://www.inna.is/
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Kennarar skrá ástundun nemenda daglega í Innu og mikilvægt er að þeir leggi áherslu á það við 

nemendur að góð skólasókn er forsenda árangurs í námi og starfi. Í Innu geta kennarar notað staðlaðar 

merkingar til að senda heim skilaboð um hegðun og vinnubrögð. Leikreglur í ástundunarmálum eru 

skráðar í skólanámskrá og aðgengilegar nemendum og forráðamönnum á vef skólans 

(http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/astundun-og-skolasokn/). Eftirfarandi atriði er 

mikilvægt fyrir kennara að hafa í huga í daglegu starfi: 

 Allir fagkennarar þurfa að staðfesta viðveru nemenda í hverri kennslustund. Frávik frá viðveru og 

ástundunarpunkta skal skrá inn áður en viðvera er staðfest. Ef nemandi er ekki mættur skal skrá fjarvist. 

Ef skýringar á fjarveru hafa ekki verið skráðar fyrirfram í Innu, eins og til er ætlast, þá senda aðstandendur 

eða starfsmenn skýringar til skrifstofu skólans þar sem ritarar leiðrétta eftir þörfum og breyta þá 

fjarvistum í leyfi, veikindi, félagsmálaleyfi eða ferð á vegum skóla. 

 Ef nemendur óska eftir félagsmálaleyfi til starfa í Garðalundi, eða að öðrum félagsstörfum, er gert ráð 

fyrir að fagkennari skrifi undir það áður en tími hefst og skrái félagsmálaleyfi í Innu. 

 Ef starfsmaður fer með hóp nemenda úr húsi á skólatíma er gert ráð fyrir að hann auglýsi það með 

fyrirvara með tölvupósti til allra kennara ásamt því að hengja auglýsingu upp á tilkynningatöflu á 

starfsmannagangi. Þegar hann hefur tekið manntal í ferðinni sendir hann riturum ástundunarlistann og 

þeir breyta fjarvistum í ferð á vegum skóla. 

 Deildarstjórar taka ákvarðanir með umsjónarkennara, nemanda og forráðamönnum um svigrúm til að 

vinna upp slaka ástundun. Skráningum er ekki breytt en hægt er að skrifa yfir lokaeinkunnir. 

 Til að fylgjast með ástundun og hegðun nemenda nýta kennarar staðlaðar umsagnir í Innu. Áhersla er 

lögð á að senda heim skilaboð þegar vel gengur og einnig um þau atriði sem út af ber. 

Þegar ástæða er til skrá starfsmenn athugasemdir inn á spjöld nemenda í Innu. Athugasemdir varða 

t.d. ákvarðanir sem teknar eru um námsframvindu eða sértæk úrræði, upplýsingar um samtöl við 

nemendur, athugasemdir við hegðun nemenda o.fl. Skráningar um nemendur skal ávallt vanda og þær 

verða að vera í samræmi við lög um persónuvernd nr. 90/2018. Til viðmiðunar er gott að hafa 

eftirfarandi atriði í huga þegar athugasemdir eru skráðar í Innu: 

 Varast skal að hafa skráningar of ítarlegar og persónulegar og starfsmenn skulu ekki tjá skoðanir sínar eða 

tilfinningar.  

 Skráningar skulu lýsa staðreyndum. Athugasemdir eiga að vera stuttar og skrifaðar með hlutlausu máli: 

1. Hringt heim…; Fundur haldinn… Viðstaddir voru…; Vísað til stjórnenda… 

2. …vegna hegðunar…; …vegna vinnubragða…; … vegna óviðeigandi samskipta við nem/starfsfólk… 

 Ef ítarlegri upplýsingar eru nauðsynlegar þá þarf að skrá þær á miða, setja í skjalaskáp hjá Guðnýju og 

bæta við athugasemdina í Innu: „Ítarlegri upplýsingar í skjalaskáp.“ 

Athugasemdir eru alltaf opnar fyrir nemendur og forráðamenn. Foreldrar hafa skv. upplýsingalögum 

rétt á að sjá allar upplýsingar sem fjalla um börn þeirra ef þeir óska þess. 

Kennarar eiga að skrá allt heimanám í Innu. Æskilegt er að það sé skráð viku fram í tímann en í síðasta 

lagi sama dag og hópum er sett fyrir heimanámið í kennslustund. Próf og stærri verkefni ber að skrá 

með lengri fyrirvara og þá þarf að gæta að álagi í öðrum námsgreinum á skipulagstöflu á 

starfsmannagangi. 

Kennarar skrá leiðsagnarmat og lokamat í Innu og eru hvattir til að hefja slíkar skráningar snemma á 

skólaárinu þannig að nemendur fái stöðuga endurgjöf á stöðu sína í náminu. Leiðsagnarmatið þarf að 

beina augum nemenda að þeirri fjölbreyttu hæfni sem unnið er að því að efla í grunnskólanum.  

http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/astundun-og-skolasokn/


Upplýsingar um námsárangur og skólasókn nemenda eru prentaðar út úr Innu í lok hvers skólaárs og 

varðveittar skv. Upplýsingalögum nr. 140/2012. 

Nánari upplýsingar um skráningu ástundunar má sjá á vefnum Samskipti og skólaandi. 

 
Inna er mjög aðgengileg og auðveld í notkun 

Leyfisbeiðnir nemenda 

Forráðamenn geta sótt um leyfi frá skólasókn fyrir börn sín og þurfa að gera það fyrirfram. Verkferlar 

skólans vegna fjarveru nemenda eru tilgreindir á vef skólans. Skólinn mælist til þess að forráðamenn 

haldi leyfisbeiðnum fyrir nemendur í lágmarki til að tryggja samfellda skólagöngu og lágmarka álag á 

námsferlinum. Forráðamenn skrá allar leyfisbeiðnir í Innu. Beiðnir um leyfi í 1-2 daga eru afgreiddar af 

ritara skólans en beiðnir um lengri leyfi eru afgreiddar af aðstoðarskólastjóra.  

Stundatöflur kennara og nemenda 

Í 8. bekk er nemendum raðað í bekki sem vinna saman á öllum námssviðum. Nemendur í 8. bekk taka 

25 kennslustundir á viku og að auki umsjónartíma og daglegan yndislestur. Í 9. og 10. bekk er hins 

vegar áfangakerfi og hver nemandi fær einstaklingsmiðaða stundatöflu. Vikulegur námstími er 24 

kennslustundir auk umsjónartíma og yndislesturs. Kennslustundir eru 55 mínútna langar nema 

umsjónartími í 9. og 10. bekk sem er 30 mínútna langur og yndislestur sem er 20 mínútur á dag. 

Stundatöflurnar eru unnar í Innu og eru tilbúnar áður en kennarar koma til starfa í ágúst. 

Í áfangakerfi skólans skipta nokkrar faggreinar hópum í ferðir eftir námslegri stöðu nemenda (danska, 

enska, íslenska og stærðfræði). Í öðrum faggreinum eru blandaðir hópar. Í sumum valgreinum eru 

inntökuskilyrði og þau geta verið af ýmsu tagi (aldur, kyn, hæfnipróf o.s.frv.). Hægt er að lesa út úr 

einkennisstöfum hvers hóps í stundatöflu af hvaða tagi hann er: 

Árgangur  Ferð Fjöldi tíma Dæmi 

9 (9. bekkur) 0 1 (hægferð) 
1 (einn tími í 

viku) 
ÍSL9014 

1 (10. bekkur) 0 2 (miðferð 
2 (tveir tímar í 

viku) 
STÆ1024 

  3 (hraðferð) o.s.frv. DAN1032 

2 
1 

(fjölbrautaráfangar) 
4 (flugferð) o.s.frv. ENS2104 

3 (9. og 10. bekkur 
saman í valgrein) 

0 0 o.s.frv. MYN3002 

Undanþágur nemenda frá tímasókn og eða námsgreinum 

Nemendur geta sótt um undanþágur frá námi af ýmsum ástæðum. Umsóknir um slíkar undanþágur 

verða í öllum tilfellum að vera skriflegar og nemendur/forráðamenn sækja til þess eyðublað á vef 

skólans: http://gardaskoli.is/default.aspx?PageID=6034c1cd-3cf6-11e5-a703-0050568b0a70. Frumrit 

að eyðublaðinu liggur á lokuðu drifi deildarstjóra: S:\Gs-Deildarstjórn. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.140.html
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/
http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/astundun-og-skolasokn/
http://gardaskoli.is/default.aspx?PageID=6034c1cd-3cf6-11e5-a703-0050568b0a70
file://///GB-FS/Share$/Gs-Deildarstjórn
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Deildarstjórar eiga samtal við nemendur og forráðamenn um umsóknir um undanþágur og meta hvort 

þær verði samþykktar. Aðstoðarskólastjóri hefur lokaorð um afgreiðslu þeirra. 

Heimanám 

Í Garðaskóla er lögð áhersla á að heimanám sé hóflegt og þjóni fernum tilgangi: 

1. Að nemandinn fái verkefni sem ætlað er að festa námsatriði í minni (upprifjun). 

2. Að nemandinn fái verkefni sem undirbúa önnur sem lögð verða fyrir í kennslustund. 

3. Að nemandanum sé ætlað að ljúka verkefni sem honum tókst ekki í kennslustund. 

4. Að nemandinn fari með verkefni heim til sín til að sýna foreldrum og veita þeim þannig tækifæri til að 

taka þátt í námi barna sinna. 

Eðlilegt er að skóli og heimili hafi jákvæð samskipti um heimanám og foreldrar ráðgist við kennara um 

umfangið – hvort heldur sem þeim finnst það of mikið eða lítið. Kennarar skrá allt heimanám í Innu þar 

sem bæði nemendur og forráðamenn geta fylgst með skilaboðum jafnóðum. 

Nemendur hafa góða aðstöðu til að sinna heimanámi í húsnæði skólans og margir nemendur í 9. og 10. 

bekk nýta þær lausu stundir sem eru í stundatöflum (eyður) til að ljúka heimanámi á skólatíma. 

Námsmat – undirbúningur, framkvæmd og frágangur 

Kennarar eru hvattir til að nota fjölbreyttar námsmatsaðferðir sem gefa góða mynd af stöðu og hæfni 

nemenda. Samkvæmt Aðalnámskrá er áhersla lögð á að námsmat sé leiðbeinandi fyrir nemendur. Í 

námsáætlunum er gerð grein fyrir því námsmati sem er til grundvallar í hverri  námsgrein. Þar skal 

jafnframt gera grein fyrir mati á hæfni nemenda á námssviðinu og þeirri lykilhæfni sem þjálfuð er í 

faggreininni. Lokamat er birt eins og Aðalnámskrá gerir ráð fyrir með bókstöfunum A, B+, B, C+,C, D og 

stjörnumerktum einkunnum, ef nemendur eru með einstaklingsnámsskrár. 

Prófadagar eru skilgreindir á skóladagatali og eru í maí. Aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar nemenda 

og námsvers skipuleggja prófafyrirkomulag og verkefni starfsmanna á prófadögum. Mánuði fyrir fyrsta 

prófdag fá allir starfsmenn sendar leiðbeiningar um undirbúning prófahalds, sjá einnig blað á sameign: 

S:\GS-Sameign\Handbók starfsmanna\Eyðublöð og verkferlar\Prófreglur.  

Mikilvægt er að allir fylgi samræmdum prófreglum og kynni þær vel fyrir nemendum. Prófreglur 

skólans má nálgast á sameign. Leiðbeiningar um próftöku fyrir starfsmenn og nemendur eru sendar út 

til starfsmanna tímanlega fyrir vorpróf.  

Fagkennarar – athuga varðandi námsmat: 

 Skýrt þarf að vera hvaða hæfniviðmið liggja að baki námsmati. Hæfniviðmið þurfa að koma fram á 

námsáætlun og vera tilgreind og sýnileg nemendum og forráðamönnum í Innu. 

 Samræming kennsluáætlanna. Fyrirfram á að vera ákveðið hvernig námsmat er sett saman.  Námsmat á 

að vera gagnsætt nemendum og forráðamönnum. Lögum samkvæmt.  

 Innan námsgreina eiga námsmat og verkefni að vera samræmd. 

 Fagdeild þarf að setja niður skýrar línur um hvernig tekið er á því ef nemandi sinnir ekki verkefnum sem 

eru hluti af námsmati og geta haft afgerandi áhrif á lokamat. 

file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Handbók%20starfsmanna/Eyðublöð%20og%20verkferlar/Prófreglur
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Handbók%20starfsmanna/Eyðublöð%20og%20verkferlar/Prófreglur


Frágangur einkunna og umsagna á vitnisburðarspjöldum  

Gert ráð fyrir að námsmatsstaða nemanda sé sýnileg í Innu en ekki prentuð sérstaklega út til 

afhendingar nema í lok skólaárs, þá er vitnisburður prentaður út og afhentur nemanda við skólaslit. 

Á vitnisburðarspjaldi eru einkunnir birtar í bókstöfum en í einhverjum tilvikum er um lokið/ólokið að 

ræða. Einkunnir eru gefnar í öllum faggreinum og fyrir ástundun og skólasókn. Á spjaldinu koma líka 

fram upplýsingar um fjarveru nemenda frá skóla, umsagnir til að skýra ýmis tilvik svo sem mikil 

veikindi, aðlagað námsmat, sérstök verkefni sem nemendur hafa unnið o.s.frv. 

Vitnisburður útskriftarnemenda er að auki færður inn á staðlað vitnisburðarskírteini á vef 

menntamálastofnunar. 

Einstaklingsmiðað námsmat 

Ef nemandi sem vinnur skv. almennri námsáætlun fær lokaeinkunnina D þarf kennari að skrá 

athugasemd í skýringardálk. Sama á við um nemendur í 8., 9. og 10. bekk sem eru með aðlagað 

námsmat eða námsefni. Þeir vinna samkvæmt einstaklingsnámskrám og fá stjörnumerktar einkunnir 

með athugasemd í skýringardálki. Þessi einkunnagjöf er aðeins nýtt ef einstaklingsnámskrár liggja fyrir 

og eru samþykktar af forráðamönnum.  

Námsmat nemenda sem eru mikið fjarverandi verður í mörgum tilvikum að skoða sérstaklega og ræða 

fag- og umsjónarkennarar þau tilvik við deildarstjóra. Möguleiki er að skrá athugasemdir í 

umsagnardálk á vitnisburðarblaði. 

Við skráningu athugasemda með einstaklingsmiðuðu námsmati eru notaðar staðalaðar setningar, sjá 

nánar á sameign: S:\GS-Sameign\Handbók starfsmanna\Eyðublöð og verkferlar\Umsagnir á 

vitnisburðarspjöldum.docx 

Próf á skólatíma og prófdögum 

Þegar kennari leggur próf fyrir nemendur þarf hann að gæta vel að vinnubrögðum. Mikilvægt er að 

nemendur þurfi að virða próftíma og gera þarf ráðstafanir til að koma í veg fyrir að einhverjir svindli á 

prófum. Leiðbeiningar til kennara og prófreglur til nemenda eru aðgengilegar á sameign: S:\GS-

Sameign\Handbók starfsmanna\Eyðublöð og verkferlar\Prófreglur 

Í Garðaskóla eru sérstakir prófadagar seint á vorin. Dagarnir eru skertir skóladagar, nemendur í 

hverjum árgangi koma allir á sama tíma og taka próf í einni faggrein á dag á sal skólans og í nokkrum 

sérstofum. Kennarar þurfa að undirbúa þessi próf tímanlega og fá skilaboð frá stjórnendum u.þ.b. 

mánuði fyrir fyrsta prófdag. Senda þarf próf til skrifstofu til prentunar og huga vel að þeim nemendum 

sem þurfa aðlagað námsmat. Fagstjóri ber ábyrgð á prófafyrirkomulagi og einstaklingsmiðun í hverri 

fagdeild. Deildarstjóri námsvers er til ráðgjafar um alla einstaklingsmiðun. 

Sjúkrapróf 

Ef nemendur eru forfallaðir í prófum sem fara fram á hefðbundnum skóladegi þarf kennari að gæta 

þess að koma próftöku þeirra fyrir þannig að það trufli ekki aðra starfsemi. Þær fagdeildir sem leggja 

fyrir próf á skólatíma standa að framkvæmd sjúkraprófs einu sinni í viku. Kennarar þessara fagdeilda 

skiptast á að sitja yfir í sjúkraprófinu sem fer fram á fagfundatíma. 

Leiðbeiningar um framkvæmd sjúkraprófa eru á sameign: S:\GS-Sameign\Handbók 

starfsmanna\Eyðublöð og verkferlar 

http://vefir.nams.is/namsmat/skirteini.html
http://vefir.nams.is/namsmat/skirteini.html
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Trúnaður og persónuvernd 

Árið 2018 hófst innleiðing á nýrri löggjöf um persónuvernd nr. 90/2018. Ríkar skyldur eru lagðar á alla 

starfsmenn skóla að virða trúnað í starfi sínu og á það við um allar upplýsingar sem varða nemendur, 

forráðamenn og samstarfsfólk. Frá hausti 2018 undirrita allir starfsmenn Garðabæjar 

trúnaðaryfirlýsingu þar sem þeir gera einnig grein fyrir því hvort þeir veiti leyfi til myndbirtinga í 

skýrslum og á vefmiðlum skólans og Garðabæjar. 

Persónuvernd er mikilvæg í starfi grunnskóla vegna þess að hver einstaklingur á rétt á því að vita af því 

hvernig farið er með upplýsingar um hann og stýra því að miklu leyti hvar þessar upplýsingar liggja. 

Þegar um er að ræða upplýsingar um börn þarf að vanda vinnubrögð sérstaklega til að ekki komi til 

þess að upplýsingum um þau sé dreift á þann hátt að það geti komið þeim illa seinna á ævinni. 

Í starfi grunnskóla er flókið að halda utan um sjónarmið persónuverndar vegna þess að krafa er gerð á 

skóla að halda utan um afar viðkvæmar upplýsingar og varðveita þær eftir útskrift viðkomandi 

nemenda. Skólastjóri ber ábyrgð á því að farið sé eftir lögum um persónuvernd í hans skóla og 

starfsmönnum ber að fylgja tilmælum hans í þessum efnum. 

Allir starfsmenn Garðaskóla eru bundnir þagnareiði um það sem fram fer í skólanum og snertir 

einkamál nemenda, forráðamanna og samstarfsmanna. Starfsmönnum ber að gæta þess að ræða ekki 

málefni nemenda utan þess vettvangs sem nauðsynlegur er í starfinu og vanda öll samskipti um 

málefni einstaklinga. Þennan trúnað ber að halda óháð því hvaðan upplýsingar um nemendur berast, 

starfsmenn þurfa ávallt að gæta þess að ræða ekki málefni nemenda við óviðkomandi. Í hnotskurn: 

ekki taka þátt í kjaftagangi um nemendur skólans. 

Starfsmenn þurfa að vanda skráningar sínar um málefni nemenda, fylgja verklagsreglum um slíkar 

skráningar og vista þær á viðeigandi stöðum. Mikilvægt er að láta skjöl af þessu tagi ekki liggja á 

glámbekk og ólöglegt er að afhenda þær óviðkomandi aðilum. 

Upplýsingar á prenti um nemendur eru vistaðar í skjalahólfi við skrifstofu skólans (innritun, ástundun, 

námsmat, slysaskráningar, undanþágur og vottorð o.fl). Allar greiningar og sálfræðiskýrslur eru 

geymdar í einu eintaki hjá deildarstjóra námsvers og það er ekki heimilt að ljósrita slíkar upplýsingar 

nema með leyfi og vitund forráðamanna. Kennarar kynna sér að hausti gögn um þá nemendur sem 

þeir vinna með. Þeir hafa samband við deildarstjóra námsvers þegar þá vantar upplýsingar úr skýrslum 

og greiningum. Mjög áríðandi er að kennarar hleypi ekki nemendum inn á vinnusvæði kennara s.s. 

fjölritunarherbergi eða fagstofur. Þar geta trúnaðargögn eðlilega legið frammi í dagsins önn.  

Kennarar hafa aðgang að læstum hirslum í kennslustofum, vinnuherbergjum og í fjölritunarherbergi og 

þeim ber að nýta slíkar hirslur til að geyma viðkvæm gögn. Varðveisluskylda er á lokapróf nemenda og 

ber að geyma þau í skólanum í tvö ár eftir að þau eru tekin. Á tíu ára fresti eru prófúrlausnir teknar til 

varanlegrar vistunar, þau ár sem enda á „0“. 

Rafrænar skráningar um málefni nemenda eru vistaðar í Innu og hvergi annars staðar. Í Innu eru 

upplýsingar um kennitölu, heimili, símanúmer, forráðamenn, stundaskrá, námsmat, viðveru o.fl. Auk 

þessa eru í Innu skráningar um hegðun og vinnubrögð, ýmist í stöðluðum skráningum eða í skráðum 

athugasemdum frá starfsmönnum skólans. Þegar slíkar skráningar eru unnar ber starfsmönnum að 

fylgja viðmiðum frá skólastjóra, sjá framar í handbókinni. 



Allir starfsmenn verða að auki að virða nokkrar einfaldar reglur í tengslum við persónuvernd og 

rafræna vinnslu upplýsinga: 

- Starfsmönnum er ekki heimilt að taka myndir í starfi skólans á eigin snjalltæki. Skólinn verður að geta rakið 

og borið ábyrgð á leið myndefnis um skýjalausnir og aðra farvegi veraldarvefsins. 

- Ekki má birta persónuupplýsingar af neinu tagi, hvorki almennar né viðkvæmar, á samfélagsmiðlum. Á 

samfélagsmiðlum má þó birta tilkynningar og fréttir um starf skólans og myndir af almennum vettvangi, 

t.d. opnum viðburðum í skólanum. 

- Öllum starfsmönnum er óheimilt að gefa upp persónuupplýsingar til „óviðkomandi aðila“. Til dæmis má 

ekki senda foreldrum símanúmer eða netföng skólafélaga eða foreldra þeirra. 

- Alltaf þarf að vanda tölvupóstskrif. Við eigum að geta treyst því að tölvupóstur starfsmanna Garðabæjar 

sé öruggur miðill og gætum fagmennsku í samskiptunum. 

Skjalavarsla 

Auk þeirra skráninga sem nefndar eru í kaflanum um persónuvernd hér að ofan er unnið með ótal skjöl 

um nemendur, starfsmenn og skólastarfið almennt. Skjalastjóri Garðabæjar leiðbeinir starfsmönnum 

skólans um meðferð og vörslu skjala. Skólastjóri heldur utan um áætlun um skjalavistun í skólanum og 

ber ábyrgð á að eftir henni sé farið. Skólastjóri fer yfir hlutverk hvers starfsmanns í þessari áætlun eins 

og þörf er á. 

Yfirlit um skjalavörslu innan skólans er vistað á skrifstofudrifi: S:\Gs-

Skrifstofa\Skólanámskrá\Öryggisstefna Garðaskóla 

Ritarar og stjórendur vinna skv. verklagsreglum um frágang skjala um einstaka nemendur og eru þær 

vistaðar á skrifstofudrifi: S:\Gs-Skrifstofa\Bréf og vottorð um nemendur. Þessar reglur eiga sérstaklega 

við þegar gefin eru út afrit af vitnisburðarspjöldum, staðfesting á skólavist, og þegar gengið er frá 

upplýsingum sem sendar eru til barnaverndar eða annarra aðila utan skólans. 

Gæsla í frímínútum 

Virkt eftirlit er eitt af því sem skiptir máli ef frímínútur og matartímar eiga að ganga vel og öryggi 

nemenda sé tryggt.  Í Garðaskóla sjá skólaliðar að mestu leyti um fríminútnagæslu en kennarar og 

stjórnendur koma einnig að gæslunni. Kennurum býðst að taka að sér vikulegan fastan tíma allt 

skólaárið þar sem þeir sinna gæslustörfum. Aðstoðarskólastjóri heldur utan um skipulag gæslunnar. 

Til að gæslan verði markviss er mikilvægt er að þeir sem sinna gæslu í frímínútum séu upplýstir um 

stefnu og áherslur skólans varðandi frímínútur og viti vel til hvers er ætlast af þeim. Skólastjórnendur 

funda reglulega með þeim hópi sem tekur verkefnið að sér og hugað er að svæðaskiptingu, verkefnum 

og tilgangi gæslunnar. 

Mikil áhersla er lögð á að góður skólabragur og starfsandi ríki í skólanum. Til að stuðla að jákvæðum 

skólabrag og betri líðan nemenda og starfsfólks ásamt því að koma í veg fyrir einelti og agavandamál 

vinnur skólinn í anda uppbyggingarstefnunnar, sjá um samskipti og skólaanda á vef skólans: 

http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/  

Ætlast er til að gæslufólk fylgist með á göngum skólans, gangi um allt húsið en verji mestum tíma þar 

sem flestir nemendur eru staddir. Gæslufólk á að ýta á eftir því að nemendur gangi vel um og virði 

reglur og venjur skólans um samskipti og hegðun. Gæslufólk er hvatt til góðra samskipta við nemendur 

í anda uppbyggingarstefnunnar og ef út af ber skal vísa nemanda til deildarstjóra. 

file://///GB-FS/Share$/Gs-Skrifstofa/Skólanámskrá/Öryggisstefna%20Garðaskóla
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Nánari lýsing á vinnubrögðum við gæslu má lesa á sameign: S:\GS-Sameign\Handbók 

starfsmanna\Eyðublöð og verkferlar. 

Gegn einelti í Garðabæ 

Allir starfsmenn þurfa að huga að velferð nemenda í daglegu starfi og bregðast við neikvæðum 

samskiptum ef og þegar þeir verða varir við slík. Í Garðaskóla eru unnið að eineltismálum skv. 

áætluninni Gegn einelti í Garðabæ. Deildarstjórar og námsráðgjafar sitja í eineltisteymi skólans og 

vinna úr þeim málum sem upp koma. Allir starfsmenn geta vísað málum til teymisins í vinnslu og 

mikilvægt er að gera það skriflega á þar til gerðu eyðublaði: 

https://www.gardabaer.is/media/felagsthjonusta/Tilkynning-um-samskiptavanda-einelti.pdf.  

Farið er yfir eineltisáætlun skólans að hausti með öllum starfsmönnum. Upplýsingar um verkferla og 

eyðublöð má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/studningur/eineltisaaetlun/.  

Viðbrögð við slysum og veikindum 

Áfallaráð Garðaskóla stýrir forvörnum og viðbrögðum vegna slysa og veikinda nemenda og 

starfsmanna. Vinnubrögðum er lýst í Viðbragðs- og áfallaáætlun sem aðgengileg er á sameign (S:\GS-

Sameign\Teymi og þróunarstarf\Áfallaráð og vef skólans.  

Á hverju hausti tekur hjúkrunarfræðingur saman möppu með upplýsingum um nemendur með 

sjúkdóma á borð við bráðaofnæmi, sykursýki og flogaveiki og lýsingu á viðbrögðum við veikindum 

þeirra. Helstu mál eru kynnt á starfsmannafundi í upphafi hvers skólaárs. 

Skólinn er samfélag þar sem allt getur gerst. Vegna þessa er gerð krafa til starfsmanna að þeir geti 

beitt skyndihjálp og námskeið eru haldin í skólanum svo að allir geti reglulega uppfært færni sína í 

þeim efnum. Sundkennarar taka árlegt öryggisnámskeið. Allir starfsmenn eiga að vita hvar lyf og 

skyndihjálpartöskur eru geymdar á skrifstofu skólans og kaffistofu og kunna að nýta þessar töskur 

Starfsmenn sem koma að slysi hjá nemanda eða samstarfsmenn bregðast við eftir bestu getu og láta 

stjórnendur vita eins fljótt og auðið er. Samráð er haft um úrvinnslu og frágang mála. Atvik þarf að skrá 

til að áfallaráð geti farið yfir mál, greint hættu brugðist við til forvarnar.  

 Skráning á slysum nemenda er gerð með eyðublaði sem vistað er í áfallamöppum á nokkrum stöðum í 

húsnæði skólans og rafrænt á sameign. Útfyllt eyðublöð eru geymd í möppu í eldvarnarhólfi við 

skrifstofu. 

 Vinnuslys þarf að tilkynna til skólastjóra eins fljótt og mögulegt er. Upplýsingar um skráningu slíkra slysa 

og vinnuferil má finna á innri vef Garðabæjar: http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-

stjornendur/tilkynning-um-vinnuslys/. 

Viðbrögð við lús 

Starfsmaður sem fær tilkynningu um lús lætur umsjónarkennara og skólahjúkrunarfræðing vita. 

Hjúkrunarfræðingur miðlar upplýsingum og leiðbeiningum áfram. 

Ef tilkynning um lús kemur upp sendir skólahjúkrunarfræðingur póst á viðkomandi árgang.  

Ef tilkynningum fjölgar og við sjáum að um mikið vandamál er að ræða taka hjúkrunarfræðingur og 

skólastjóri sameiginlega ákvörðun um póstsendingu á allan skólann eða frekari viðbrögð. 
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Óveður 

Skólahald er í Garðaskóla á meðan stætt er. Það heyrir til 

undantekninga ef skólahald fellur niður vegna veðurs. Hins 

vegar er foreldrum í sjálfsvald sett hvort þeir sendi börn sín í 

skóla þegar aðstæður kunna að vera varhugaverðar. Ef ill 

veður skella á á skólatíma er nemendum haldið í skólanum 

þar til veðri slotar og engin vá fyrir dyrum. 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur sett fram áætlun um 

tvískipt viðbúnaðarstig vegna óveðurs. Þessari áætlun er 

fylgt skv. fyrirmælum frá Skóladeild Garðabæjar sem er 

tengiliður skóla við slökkviliðið. Skólastjóri ber ábyrgð á 

ákvarðanatöku og framkvæmd viðbúnaðar þegar þörf er á. 

Nýir nemendur 

Forráðamenn sækja um skólavist fyrir börn sín á vefnum Minn Garðabær. Ef innritun berst á miðju 

skólaári taka deildarstjórar og námsráðgjafar á móti nemenda skv. mótttökuferli sem skrásett er í 

skólanámskrá og einnig er hægt að skoða á sameign: S:\GS-Sameign\Handbók starfsmanna\Eyðublöð 

og verkferlar\Móttökuáætlanir. Koma nýrra nemenda er tilkynnt á upplýsingatöflu starfsmanna og allir 

beðnir að taka vel á móti viðkomandi. 

Nemendur sem ljúka grunnskólaprófi fyrr 

Í Garðaskóla mætum við námslegum þörfum nemenda á fjölbreyttan hátt. Stjórnendur í samráði við 

fagstjóra og umsjónarkennara bregðast við óskum nemenda og forráðamanna um frávik frá 

hefðbundnum námsferli. Nemendur geta hliðrað námi í einstökum faggreinum og reglulega óska 

nemendur eftir að ljúka grunnskólanámi á níu árum í stað tíu. 

 Verkferlar þegar óskað er eftir að námi í stökum faggreinum ljúki fyrr: S:\GS-Sameign\Handbók 

starfsmanna\Eyðublöð og verkferlar\Nemendur sem taka grunnskólapróf fyrr 

 Verkferlar þegar óskað er eftir að ljúka grunnskólaprófi á níu árum eru skilgreindir í kafla 11.5 í 

Skólanámskrá: http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/.  

Nemandi hættir á miðju skólaári 

Ef tilkynning eða grunur gefur til kynna að nemandi sé hættur í skólanum þá  þarf að beina því til 

stjórnenda sem afla skriflegrar staðfestingar frá forráðamönnum (tölvupóstur) og vista með innritun 

nemanda í ONE system. 

Stjórnendur láta kennara vita að nemandinn sé hættur í Garðaskóla og biðja skrifstofustjóra um að 

taka viðkomandi af skrá í Innu og úr Skólagátt. Nánari leiðbeiningar á sameign:……… 

Starfsfólk skrifstofu prentar upplýsingar um námsmat og ástundun nemandans út úr Innu og vistar í 

skjalamöppu viðkomandi skólaárs. 

Góð ráð um nýtingu kennslustunda 

Ragnar Gíslason skólastjóri Garðaskóla árin 2002-2014 tók saman góð ráð sem tryggja góða nýtingu á 

kennslustundum og góðan árangur. 
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file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Handbók%20starfsmanna/Eyðublöð%20og%20verkferlar/Nemendur%20sem%20taka%20grunnskólapróf%20fyrr
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Handbók%20starfsmanna/Eyðublöð%20og%20verkferlar/Nemendur%20sem%20taka%20grunnskólapróf%20fyrr
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/
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 Undirbúðu kennsluna með tiltekin og ljós markmið í huga. Nemendur þínir eiga að vita hvert markmið 

kennslustundarinnar er. 

 Gerðu nemendum þínum ljóst að það ert þú sem ákveður upphaf og endi kennslustundarinnar. Þetta kemur í 

veg fyrir óþarfa los við upphaf og lok kennslustunda. 

 Ekki lesa nafnalistann upphátt við upphaf kennslustundar. Byrjaðu heldur að kenna, leggðu inn viðfangsefni 

tímans og fylgstu með þeim sem kunna að koma of seint. Skráðu skólasókn við fyrsta tækifæri eftir að 

nemendur hafa fest athygli við verkefni. 

 Gættu þess að íþyngja ekki nemendum með of mörgum verkefnum – fimmtíu illa unnin stærðfræðidæmi gera 

minna gagn en fimmtán vel leyst dæmi. Þetta er vandasamt verkefni því of fá verkefni skapa einnig vanda. 

Leitaðu að gullna meðalveginum. 

 Fáðu duglegri nemendum aukaverkefni við hæfi. Það er ekki eðlilegt að duglegir nemendur eyði tíma sínum í 

að bíða eftir þeim seinfærari. 

 Leggðu eingöngu fyrir verkefni sem skipta máli og upplýstu nemendur um hvers vegna þau skipta máli. 

 Skipulegðu kennsluna þannig að nemendur hafi nóg fyrir stafni allan kennslutímann. Ekki gefa eftir 

lokamínúturnar – það skapar óróa og vanda til frambúðar. 

 Settu upp skýrar stofureglur s.s. um úthlutun á verkefnum, gagna- og efnisnotkun, ferðir á skólasafn, 

handauppréttingu, salernisferðir, skil á verkefnum, viðbrögð við masi, umgengni o.fl. Nemendur vinna betur 

þegar verklagsreglur kennarans, stofureglur, eru skýrar. 

 Ekki láta nemendur sem koma of seint eða trufla á annan hátt komast upp með að trufla vinnu annarra 

nemenda. Taktu á þeim nemendum þannig að það trufli sem minnst vinnu annarra. Stundum þarf að boða 

þessa nemendur til viðtals á öðrum tíma eða ræða við þá ásamt foreldrum þeirra (og umsjónarkennara). 

 Vertu sveigjanlegur. Ef námsáætlunin bregst – nemendur eru farnir að tapa athygli og þoli – vertu þá 

óhræddur að sveigja út af áætlun. Þá verður þú að vísu að eiga „varaáætlun“ í pokahorninu. 

 Reyndu sem oftast að tengja verkefni við reynsluheim nemenda. 

 

Góð ráð við lok kennslustundar 

Lokamínútur kennslustunda geta á stundum reynst erfiðar, bæði 

kennurum og nemendum. Ráð gegn neikvæðri hegðun nemenda eða 

eirðarleysi/þreytu, er að tryggja nemendum áhugaverð viðfangsefni. 

Til þess að tryggja árangur þurfa eftirfarandi marklínur að vera skýrar: 

 Nemendur viti að þeim verður ekki hleypt út fyrr en stundaskrá segir til um. 

 Nemendur viti að það er kennarinn sem ræður hvenær kennslustund er lokið. 

 Nemendur viti að þeim verður ekki hleypt út fyrr en þeir hafa gengið frá stofunni, tekið til eftir sig, gengið 

frá námsbókum, raðað borðum og komið stólum fyrir undir borðum. 

 Áríðandi: Nemendur viti að kennslustund er ekki lokið fyrr en kennarinn segir eða gefur um það merki. 

Mikilvægt er að allir kennarar skólans sameinist um að nemendur læri að ganga frá kennslustofum. 

Það flokkast undir agaleysi að nemendur geti hlaupið út úr kennslustofum og skilið þær eftir í óreiðu. 

Best er að nýta fyrstu kennslustundir vetrarins í að æfa frágang á stofum – nemendur kunna þetta og 

þeir fáu sem segjast ekki geta lært þetta segja ósatt! Það geta allir nemendur gengið vel frá eftir sig. Á 

hinn bóginn eru þeir margir sem reyna annað. 



Ef kennari skynjar að nemendur eru að missa athygli og þol, þá er skynsamlegt að hafa í pokahorninu 

fjölbreytt lokaverkefni kennslustundar. Þau geta tengst viðkomandi námsgrein (leikur, þraut), 

skólalífinu (viðburðir framundan) eða líðandi stundu (fréttnæmir viðburðir, álitamál). 

„Lokaverkefni“ af þessu tagi hljóta að vera mismunandi eftir námsgreinum og kennarahópar eru 

hvattir til að ræða þetta mál, deila hugmyndum og safna í hugmyndasarpinn. 

Starfsmannastefna 
Öllu starfsfólki Garðaskóla ber að rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta 

kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og samstarfsfólki2. 

Starfsmenn skulu gæta þagmælsku og trúnaðar varðandi öll störf sín í skólanum og ætlast er til að 

kennarar virði og starfi í anda siðaregla Kennarasambands Íslands. 

Í Garðaskóla er lögð áhersla á opin samskipti um öll mál og að starfsmenn hafi skýran vettvang til að 

koma óskum og athugasemdum á framfæri. Tímasetningar og dagskrár funda eru settar fram með 

tilhlýðilegum fyrivara og þess gætt að tímarammi þeirra sé virtur. Hlúð er að jákvæðum starfsanda eftir 

margvíslegum leiðum svo sem með viðburðum starfsmannafélagsins, störfum áfallaráðs, eineltisteymis 

og öryggisnefndar. Góðum skólabrag og jákvæðum starfsanda er þó fyrst og fremst haldið uppi fyrir 

frumkvæði starfsmanna sjálfra, uppbyggileg samskipti þeirra og umhyggjusamt viðhorf til starfsins, 

samstarfsmanna og vinnustaðarins. 

Allir starfsmenn eiga að þekkja vel skyldur sínar til að tilkynna mál til barnaverndar og eiga samráð við 

skólastjóra og nemendaverndarráð um framkvæmd slíkra tilkynninga. Starfsmenn eiga að þekkja vel 

efni reglugerðar 1040/2011 um ábyrgð, réttindi og skyldur allra aðila í skólasamfélaginu. Þar segir m.a. 

að starfsfólk skóla skal ávallt bera velferð nemenda fyrir brjósti og leggja sig fram um að tryggja 

nemendum öryggi, vellíðan og vinnufrið til að þeir geti notið skólagöngu sinnar. Starfsfólki ber að 

stuðla að jákvæðum skólabrag og starfsanda í öllu skólastarfi og góðri umgengni3. Í Garðabæ starfa 

grunnskólar og fleiri aðilar eftir áætluninni Velferð barna og ungmenna í Garðabæ og haustið 2016 

sækja allir starfsmenn tvö námskeið til kynningar á því verklagi fylgja á í starfi með unglingum. 

Kennurum ber að þekkja vel þær kröfur til skólastarfs sem skilgreindar eru í lögum og reglugerðum og í 

Aðalnámskrá grunnskóla. 

Til viðbótar við lög og reglur um skólastarf á Íslandi er í Garðaskóla starfað skv. mannauðsstefnu 

Garðabæjar. Áhersla er lögð á að starfsmenn sýni fagmennsku í verkum sínum, hafi góða aðstöðu til 

vinnu sinnar, að samstarf allra aðila sé gott og að skipulag vinnu sé sveigjanlegt eins og kostur er til að 

mæta þörfum einstaklinga og fjölskylda.  

  

                                                           
2 Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 12. gr. 
3 Reglugerð 1040/2011, 3. gr. 

http://ki.is/um-ki/stefna/sidareglur
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/1040-2011
http://gardaskoli.is/studningur/verklag-um-velferd-barna/
https://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/mannaudsstefna-/
http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/mannaudsstefna-/
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/1040-2011
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Starfsmenn Garðaskóla 2018-2019 

Nafn Starf 

Kennarar 44/43 

Andri Rafn Ottesen Kennari, samfélagsfræði 

Anna Lena Halldórsdóttir Kennari, enska, samfélagsfræði og uppl.mennt 

Auður Edda Geirsdóttir Kennari, veikindaleyfi haust 2018 

Elena Einisdóttir Fagstjóri, stærðfræði 

Elías Bragi Sólmundarson Kennari, stærðfræði 

Emine Gashi Kennari, íþróttir (orlof haust 2017) 

Erla Karlsdóttir Fagstjóri, danska 

Erla Hrönn Randversdóttir Kennari, danska 

Gísli Rúnar Konráðsson Fagstjóri, íslenska 

Guðný Rut Gylfadóttir Kennari, danska 

Guðrún Björk Einarsdóttir Kennari, textílmennt 

Halla Thorlacius Fagstjóri, enska 

Heiða Lind Sigurðardóttir Kennari, myndmennt og samræða 

Helga María Ólafsdóttir Kennari, náttúrufræði og námsver 

Herborg Eðvaldsdóttir Kennari, myndlist 

Hildur Rudolfsdóttir Kennsluráðgjafi í upplýsinga- og tæknimennt 

Hilmar Þór Sigurjónsson Fagstjóri, samfélagsgreinar 

Hulda Kristmannsdóttir Kennari, íslenska 

Hulda Sigurjónsdóttir Kennari, heimilisfræði og upplýsingamennt 

Ingimar Waage Kennari, myndmennt og heimspeki 

Katrín Halldórsdóttir Kennari, stærðfræði og enska 

Kristinn R Sigurbergsson Kennari, stærðfræði 

Kristín S. Sigurleifsdóttir Kennari, íslenska og námsver 

Kristjana F Sigursteinsdóttir Kennari, samfélagsfræði 

Kristján Hrafn Guðmundsson Kennari, íslenska.  

Kristján Rafn Heiðarsson Kennari, heimilisfræði 

Magnús Teitsson Fagstjóri, íþróttir 

Magnús Dagur Sævarsson Kennari, tónlist og myndlist 

Margrét Bettý Jónsdóttir Fagstjóri, náttúrufræði 

María Hrafnsdóttir Forstöðumaður skólasafns 

Ragnheiður Ásta Guðnadóttir Kennari, náttúrufræði 

Ragnheiður Stephensen Kennari, stærðfræði og tæknigreinar 

Ragnhildur Thorlacius Kennari, íslenska 

Róbert McKee Kennari, hönnun og smíði 

Rúna Björk Þorsteinsdóttir Kennari, íslenska 

Rúnar Páll Sigmundsson Kennari, íþróttir 

Sigurbjörg Hjartardóttir Kennari, námsver 

Sigurður Stefán Haraldsson Kennari, enska 

Súsanna Björg Vilhjálmsdóttir Kennari, enska 

Svandís Ríkharðsdóttir Kennari, stærðfræði og íþróttir 

Sylvía B. Gústafsdóttir Kennari, smíði og lýðheilsa 

Vigdís Thordersen Kennari, danska 

Þorfinnur Hannesson Kennari, náttúrufræði 

Þorkell Jóhannsson Kennari, náttúrufræði og stærðfræði 

  



Stjórnun 5 

Ásta Huld Henrysdóttir Deildarstjóri 

Brynhildur Sigurðardóttir Skólastjóri 

Guðný Þóra Friðriksdóttir Deildarstjóri námsvers 

Ingibjörg Anna Arnarsdóttir Aðstoðarskólastjóri 

Jóhann Skagfjörð Deildarstjóri 

Stuðningur 8/5 

Auður Sigurðardóttir Námsráðgjafi - leyfi 2018-2019 

Ásta Gunnarsdóttir Námsráðgjafi - námsleyfi 2018-2019 

Eydís Eva Pálsdóttir Þroskaþjálfi 

Guðmunda Ólöf Jónsdóttir Stuðningsfulltrúi. Lætur af störfum í sept. 2018 

Jóhanna Margrét Eiríksdóttir Náms- og starfsráðgjafi 

Sigríður Anna Ásgeirsdóttir Náms- og starfsráðgjafi 

Vigdís Björk Agnarsdóttir Þroskaþjálfi 

Þórunn Brandsdóttir Stuðningsfulltrúi. Lætur af störfum í nóv. 2018 

Þjónusta 3 

Anna María Bjarnadóttir Ritari 

Óskar Björnsson Skrifstofustjóri 

Svanhildur E. Guðmundsdóttir Starfsmaður í upplýsingaveri 

Almennir starfsmenn 8/7 

Alexey Matveev Skólaliði 

Barbara Maria Zuchowicz Matráður - fæðingarorlof 2018-2019 

Gísli Pálsson Húsvörður 

Kristrún Böðvarsdóttir Matráður 

Laura Goba Skólaliði 

Rosemary Sigurðardóttir Skólaliði 

Vanda Louro Skólaliði 

Zeljko Pjevic Skólaliði 

 

 

 
Starfsfólk og Erasmus+ gestir í trommuhring vorið 2018  
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Ráðning og móttaka nýrra starfsmanna 

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri sjá um að auglýsa störf, taka viðtöl við umsækjendur og meta þá 

gagnvart þeim skilyrðum sem lýst er í auglýsingu um starfið. Að mörgu er að hyggja fyrir nýja 

starfsmenn og stjórnendur aðstoða við það án þess að ætlast til að allt lærist í einu vetfangi. Við 

mótttöku nýrra starfsmanna styðst skólastjóri við gátlista sem tilgreinir þau atriði sem mikilvægt er að 

ganga vel frá á fyrsta starfsári. Dæmi um gátlista forstöðumanna má skoða á innri vef Garðabæjar 

(http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-stjornendur/mottaka-nyrra-starfsmanna/).  

Nýir kennarar í skólanum njóta handleiðslu annarra kennara og stjórnenda. Nýliðar í kennslu, t.d. þeir 

sem eru nýútskrifaðir úr kennaranámi, fá skv. kjarasamningi vikulegan kennsluafslátt og þeim er 

úthlutað leiðsagnarkennara. Kennari sem tekur að sér leiðsögn fær einni vikulegan kennsluafslátt skv. 

kjarasamningi. 

Starfsmannafélag 

Í skólanum er starfandi félag starfsmanna. Félagsmenn eru allir starfsmenn Garðaskóla og innheimt er 

vægt félagsgjald. Í stjórn þess sitja fulltrúar úr mismunandi hópum starfsmanna. Félagið annast 

samúðar- og tækifærisgjafir, samverustundir í lok anna (jól/vor), ferðalög og samkomur starfsmanna. 

Skipan starfsmannafélagsins má lesa á sameign: S:\GS-Sameign\Teymi og þróunarstarf\Nefndir-yfirlit\ 

Starfsmenn skipa líka stjórn matarfélags sem mótar stefnu varðandi mötuneyti starfsmanna, ákveður 

verðskrá og hefur eftirlit með bókhaldi. 

Fulltrúar starfsmanna sitja í ýmsum nefndum og ráðum innan skólans þar sem þeir gæta hagsmuna 

viðkomandi hópa og móta stefnu skólans og bera ábyrgð á framkvæmd afmarkaðra verkefna. 

Upplýsingar um nefndir og ráð hverju sinni eru aðgengilegar á á sameign: S:\GS-Sameign\Teymi og 

þróunarstarf\Nefndir-yfirlit\. 

Trúnaðarmenn 

Starfsmenn skólans tilheyra langflestir öðru af tveimur stéttarfélögum: Kennarasambandi Íslands og 

Starfsmannafélagi Garðabæjar. Trúnaðarmenn eru kosnir á starfsmannafundi í ágúst og sitja tvö ár í 

senn. Upplýsingar um hver er sitjandi trúnaðarmaður hverju sinni má lesa á í nefndalista á sameign: 

S:\GS-Sameign\Teymi og þróunarstarf\Nefndir-yfirlit\ 

Vinnuvernd og öryggisnefnd 

Allir starfsmenn eiga að huga að eigin öryggi við störf sín í skólanum. Ef vinnuumhverfi hefur á 

einhvern hátt neikvæð áhrif á líkamlega og/eða andlega heilsu eða félagsleg samskipti í skólanum ber 

starfsmanni að koma athugasemdum og óskum um úrbætur á framfæri við skólastjóra eða annan 

fulltrúa í öryggisnefnd skólans. 

Öryggisnefnd starfsmanna starfar í samræmi við lög og reglur um vinnuvernd4. Öryggisnefndin fylgist 

með því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi sé í samræmi við lög og reglur. Þeir fara í eftirlitsferðir 

um stofnunina, huga að öryggisbúnaði, gæta að þjálfun og fræðslu starfsmanna og fylgjast með að 

tilkynningarskyldu um vinnuslys og atvinnusjúkdóma sé sinnt. Skólastjóri ber ábyrgð á að kalla 

                                                           
4 Sjá sérstaklega lög vinnuverndarlögin nr. 46/1980 og  reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd 
vinnuverndarstarfs á vinnustöðum. 

http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-stjornendur/mottaka-nyrra-starfsmanna/
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Teymi%20og%20þróunarstarf/Nefndir-yfirlit/
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Teymi%20og%20þróunarstarf/Nefndir-yfirlit/
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Teymi%20og%20þróunarstarf/Nefndir-yfirlit/
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Teymi%20og%20þróunarstarf/Nefndir-yfirlit/
http://www.vinnueftirlit.is/media/almenn-skjol/log_nr_46_1980.pdf
http://www.vinnueftirlit.is/media/sem-heyra-undir-vinnuvernd/920_2006.pdf
http://www.vinnueftirlit.is/media/sem-heyra-undir-vinnuvernd/920_2006.pdf


öryggisnefnd saman, að nefndin haldi fundargerðabók og taki þátt í vinnu við áhættumat og 

aðgerðaráætlun um vinnuvernd í skólanum. 

Í öryggisnefnd sitja öryggisverðir (skólastjóri og umsjónarmaður fasteignar) og fulltrúar kennara og 

annarra starfsmanna. Nöfn sitjandi fulltrúa má ávallt lesa í nefndalista á á sameign: S:\GS-

Sameign\Teymi og þróunarstarf\Nefndir-yfirlit\. 

Jafnréttisstefna 

Jafnréttisáætlun Garðaskóla tekur til starfsmannamála jafnt sem nemenda og námsumhverfis í 

skólanum. Markmið jafnréttisáætlunar er að tryggja að jafnréttis sé gætt í hvívetna í Garðaskóla. Unnið 

er að því að nemendur, starfsfólk og aðrir aðilar skólasamfélagsins geti notið sín sem einstaklingar í 

uppbyggilegu samfélagi. Jafnrétti kynjanna er tekið sérstaklega til skoðunar í áætluninni vegna ákvæða 

í lögum og vegna þess að hlutverk þeirra mótast ennþá af staðalímyndum sem geta heft sjálfsmynd 

einstaklinga af öllum kynjum. Í Garðaskóla skal halda sem jöfnustu hlutfalli kynjanna í öllu starfi 

skólans. Markvisst skal unnið að kynjasamþættingu í stefnumótun og ákvörðunum á öllum sviðum 

skólans. Öll mismunun er óheimil, í hvaða formi sem hún birtist og skal vinna á virkan hátt gegn slíkri 

mismunun. Ofbeldi eða áreitni, kynbundin og af öðru tagi, er ekki liðin.   

Í jafnréttisáætlun Garðaskóla er aðgerðaráætlun sem skilgreinir nánar hvernig unnið er að því að 

tryggja jafnrétti innan skólans. Jafnréttisáætlun er unnin af jafnréttisnefnd skólans og endurskoðuð 

ekki sjaldnar en á þriggja ára fresti. Kristján Hrafn Guðmundsson starfar sem jafnréttisfulltrúi skólans 

og situr ásamt skólastjóra í jafnréttisnefnd. 

Jafnréttisáætlun má lesa á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-

efni/jafnrettisstefna/. 

Samskipti á vinnustað 

Í Garðaskóla hefur starfsandi verið góður og áhersla er lögð á að viðhalda því. 

Starfsmenn huga vel hver að öðrum og styðja þegar eitthvað bjátar á. Gildi 

skólans – frelsi, ábyrgð, vellíðan, árangur – eru lögð til grundvallar samstarfi 

starfsmanna jafnt og í vinnu með nemendum. 

Áreitni og einelti er ekki liðið undir neinum kringumstæðum. Meðvirkni 

starfsmanna í einelti er fordæmd.  

Stjórnendur bera ekki aðeins ábyrgð á störfum starfsmanna heldur einnig á því að grundvallarreglur 

samskipta á vinnustað séu virtar. Á vinnustöðum geta komið upp ágreiningsmál og hagsmunaárekstrar 

sem valdið geta óþægindum. Mikilvægt er að leysa slík mál án tafar áður en þau þróast til verri vegar. 

Fylgst er með stöðu mála í könnun Skólapúlsins að vori, í starfsmannaviðtölum og öðrum samtölum 

milli starfsmanna. 

Skilgreining á hvað einelti og kynferðisleg áreitni er styðst við reglugerð um aðgerðir gegn einelti, 

kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015 en þar segir m.a. í 

3. gr.:  

Einelti: Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni 

verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. 

Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir. 

file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Teymi%20og%20þróunarstarf/Nefndir-yfirlit/
file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Teymi%20og%20þróunarstarf/Nefndir-yfirlit/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/jafnrettisstefna/
http://gardaskoli.is/skolinn/skolanamskra-og-tengt-efni/jafnrettisstefna/
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Stjórnendur Garðaskóla geta gripið til aðgerða gagnvart starfsmönnum sem leggja aðra í einelti, t.d. 

með tilboði um handleiðslu/ráðgjöf, áminningu, tilflutningi í starfi eða uppsögn. Alvarleg atvik verða 

hugsanlega kærð að höfðu samráði við þolanda. Gerandi eineltis verður látinn axla ábyrgð.  

Nánari viðmið um vinnubrögð má lesa: 

 Í bæklingum frá Vinnueftirlitinu: S:\GS-Sameign\Vinnu- og kjaramál\Samskipti á vinnustað 

 Í Mannauðsstefnu Garðabæjar: http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/einelti-areitni-

ofbeldi/.  

 
Vöfflukaffi óvissunefndar vorið 2018 

 

Viðbragðsáætlun 

Starfsmaður sem upplifir að á sig sé hallað í starfi eða verður fyrir einelti eða kynferðislegri áreitni skal 

snúa sér hið fyrsta til þess stjórnanda sem hann treystir best og tilkynna um atvikið. Allir starfsmenn 

geta leitað eftir aðstoð mannauðsstjóra Garðabæjar. Þessir aðilar skulu sýna þolanda fullan trúnað. 

Þegar stjórnandi fær vitneskju um einelti bregðast þeir við samkvæmt eftirfarandi viðbragðsáætlun.  

Strax er metin þörf þolanda fyrir bráðan stuðning og hann veittur. Lögð verður áhersla á að leysa málið 

hið fyrsta og koma í veg fyrir frekara einelti.  

Sá aðili, sem samband er haft við, ákvarðar síðan í samráði við þolandann hvert framhaldið verður. 

Hægt er að velja á milli óformlegrar eða formlegrar málsmeðferðar.  

 Óformleg málsmeðferð: Slík málsmeðferð felur í sér að leitað er upplýsinga hjá þolanda og honum veittur 

stuðningur með trúnaðarsamtali eða ráðgjöf. Aðrir innan vinnustaðarins eru ekki upplýstir um málið. 

 Formleg málsmeðferð: Gerð er hlutlaus athugun á málsatvikum. Rætt er við þolanda, geranda og aðra 

sem veitt geta upplýsingar um málið. Mikilvægt er að leita upplýsinga um tímasetningar og fá fram gögn 

ef einhver eru, s.s. tölvupósta, sms-skilaboð eða annað. 

Fundin verður lausn sem m.a. getur falist í breytingum á vinnustaðnum, vinnubrögðum eða 

vinnuskipulagi. Gerandi mun fá leiðsögn og aðvörun, hann gæti líka verið færður til í starfi. 

file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Vinnu-%20og%20kjaramál/Samskipti%20á%20vinnustað
http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/einelti-areitni-ofbeldi/
http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/einelti-areitni-ofbeldi/


Málinu verður fylgt eftir og rætt við aðila þess að ákveðnum tíma liðnum. Fylgst verður með 

samskiptum aðila málsins. 

Láti gerandi ekki segjast og viðheldur eineltinu getur það leitt til uppsagnar hans úr starfi. 

Viðbragðsáætlun í hnotskurn: 

 

Starfsþróun 

Símenntunarnefnd skólans hefur umsjón með starfsþróunaráætlun og uppfærir hana ár hvert. Nefndin 

sækir um styrki til verkefna sem stór hluti starfsmanna tekur þátt í en áætlunin skilgreinir að öðru leyti 

hvernig starfsþróun er kostuð. Nefndin starfar náið með stjórnendum, fagstjórum, áfallaráði og öðrum 

starfsmönnum og virkjar óskir þeirra hverju sinni. 

Áhersla hefur verið lögð á að starfsmenn sæki námskeið í Uppbyggingu (Restitution) og hafa þau verið 

af ýmsu tagi bæði á Íslandi og erlendis. Öllum starfsmönnum er uppálagt að sækja reglulega 

skyndihjálparnámskeið og námskeið sem tengjast velferð barna og unglinga. Á hverju ári eru 

tilgreindar aðrar áherslur varðandi símenntun starfsmanna. Þess er gætt eftir megni að hver 

starfsmaður hafi svigrúm til að sækja þá starfsþróun sem hann hefur áhuga á og styrkir hann á sérsviði 

hans. 

Hvernig lýkur málum?

aðilar leysa málið sín í milli, sættir breytingar á vinnustaðnum breytingar á ráðningu geranda

Hvað er gert?

strax brugðist við
allt unnið í samráði 

við þig
skýringa leitað hjá 

báðum aðilum
áætlun um úrbætur eftirfylgni máls

Við hvern get ég talað?

skólastjóra
millistjórnendur og 

öryggistrúnaðarmenn
mannauðsstjóra Garðabæjar

Hefur samstarfsmaður misboðið þér?

samskipti - áreitni - ofbeldi? andlega - líkamlega - félagslega?
hver starfsmaður ber ábyrgð á að 
láta vita - ekki samþykkja neikvæð 

samskipti á vinnustaðnum

http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/starfsthrounaraaetlun/
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Á nokkurra ára fresti hafa starfsmenn farið í kynnisferðir til að skoða skólastarf, nú síðast til Southend 

on Sea í Bretlandi í júní 2016. Þar var Shoeburyness High School heimsóttur og starfsmenn sátu 

námskeið hjá Judy Anderson sérfræðingi í uppbyggingarstefnunni. Stefnt er að næstu ferð í júní 2018. 

Ferðir hafa verið kostaðar með hóp- og einstaklingsstyrkjum frá stéttarfélögum og 

endurmenntunarstyrkjum skólans. 

Viðvera, leyfi og önnur og forföll starfsmanna 

Vinnudagur almennra starfsmanna hefst á bilinu 7.30-9.00. Vinnudagur kennara er skilgreindur af 

skólastjóra í samráði við kennarahópinn. Viðvera kennara ræðst að nokkru leyti af lengd kennslutíma 

hvers og eins. Kennarar hafa fasta viðveru í skólanum til kl. 16.30 á þriðjudögum og til kl. 15.50 á 

mánudögum. Föst viðvera er nýtt til fagfunda, annarra funda og samráðs, t.d. samtala um nemendur 

eða til að bregðast við óvæntum uppákomum. Fagfundatímar eru á þriðjudögum kl. 14.30-16.30 og 

aðrir fundir eru haldnir á mánudögum kl. 15.20-15.50 og þriðjudögum kl. 8.10-9.10. Gert er ráð fyrir 

því að stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk leggi sig fram um að vera til staðar þegar þörf er á 

fyrir gott skólastarf og að gagnkvæmur sveigjanleiki ríki milli aðila varðandi vinnutímann. 

Starfsmenn eru beðnir um að tilkynna veikindaforföll eða önnur forföll til ritara á skrifstofu skólans eins 

tímanlega og auðið er. Skrifstofustjóri annast skipulagningu á forföllum kennara undir stjórn 

aðstoðarskólastjóra. Kennarar sem forfallast eru beðnir um að greina riturum frá áætluðum 

viðfangsefnum nemenda þann daginn og leiðbeina um gögn o.þ.h. fyrir forfallakennara. Reynt er af 

fremsta megni að manna forföll, en það tekst ekki alltaf. Nemendur fá tilkynningar um tilhögun 

forfallakennslu á upplýsingaskjá fyrir framan skrifstofu skólans og haft er samband við þá heim ef 

mögulegt er. Foreldrar og nemendur fá skilaboð frá skrifstofustjóra ef kennslustundir falla niður. Í 

upphafi dags sendir skrifstofa SMS skeyti, annars eru send skilaboð með tölvupósti úr Innu. 

Stjórnendum Garðaskóla ber að óska eftir læknisvottorði vegna langtímaveikinda. Þrálát veikindi geta 

kallað fram tilvísun starfsmannahalds í viðtal hjá trúnaðarlækni Garðabæjar.  

Stjórnendur og almennir starfsmenn skipuleggja orlofsdaga sína í samráði við skólastjóra. Leyfi kennara 

eru skilgreind í kjarasamningi þeirra en reynt er að koma til móts við aðrar óskir með gagnkvæmum 

sveigjanleika. Starfsmenn geta sótt um launalaust leyfi og skiptileyfi (vinna af sér) ef orlofsréttur dugar 

ekki til. Reglur um lengri launalaus leyfi starfsmanna Garðabæjar eru settar af bæjarstjórn og auglýstar 

á innri vef. Aðstoðarskólastjóri heldur utan um allar leyfisbeiðnir starfsmanna en skólastjóri þarf að 

samþykkja leyfi til lengri tíma en 30 daga. 

Vinnustund 

Viðverukerfið Vinnustund er notað í Garðaskóla eins og öðrum stofnunum Garðabæjar. Stimpilklukka 

tengist Vinnustund og er hún staðsett í fatahengi starfsmanna. Þar stimpla allir starfsmenn sig inn og 

út á hverjum vinnudegi. 

Vinnustund er vefforrit (https://stund.gardabaer.is/Vinnustund/VSLogin.jsp) sem starfsmenn geta farið 

inn í bæði í vinnu og heima hjá sér. Reglur Garðabæjar um notkun á vinnustund eru á innri vef 

bæjarins: http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/vidverukerfid-vinnustund/. Nánari 

leiðbeiningar um notkun á Vinnustund eru einnig aðgengilegar á innri vefnum: 

http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/vidverukerfid-vinnustund/. Þegar þessar 

leiðbeiningar duga ekki til leitar starfsmaður til skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra. 

http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/leyfi/launalaust-leyfi/
http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/leyfi/launalaust-leyfi/
https://stund.gardabaer.is/Vinnustund/VSLogin.jsp
http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/vidverukerfid-vinnustund/
http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/vidverukerfid-vinnustund/


Vinnustund heldur utan um vinnutíma og réttindi starfsmanna og er notað til að koma skilaboðum til 

launadeildar um tilfallandi yfirvinnu, leyfi, veikindi o.fl.  

Hver starfsmaður þarf að fylgjast með stöðu sinni í Vinnustund, leiðrétta stimplanir eftir þörfum og 

skrá inn veikindi, forfallakennslu og fleiri atriði. Ætlast er til að allir fari inn í Vinnustund a.m.k. einu sinni 

í viku til að að kanna hvort stimplun sé rétt og leiðrétta það sem þarf. Skrifstofustjóri sendir 

starfsmönnum tölvupóst til að minna á Vinnustundina í kringum 10. hvers mánaðar þegar stjórnendur 

ganga frá uppgjöri mánaðar á yfirvinnu og fleiri þáttum. 

Allir starfsmenn eru beðnir um að skrá allan vinnutíma sinn í vinnustund, sama hvort starfið er unnið í 

húsnæði skólans eða annars staðar. Leyfi, önnur en orlof og endumenntunartími kennara, eru skráð 

inn af stjórnendum. Yfirvinna er ekki sjálfkrafa greidd þótt vinnutími sé umfram ráðningarsamning og 

vinnuskýrslur. Frekari greiðslur eru aðeins sendar til afgreiðslu ef skólastjóri samþykkir slíkt. 

Kennarar skrá endurmenntunarverkefnin sín í vinnustund og þurfa þá ekki að halda aðra skrá um 

þennan hluta starfs síns. Endurmenntun er skráð á eftirfarandi hátt: 

 +aukatími  skrá dagsetningu (sveigjanlegt)  velja EM-flokk, eftir því á hvaða tíma verkefnið er unnið 

 skrá tímafjölda  skrá skýringu sem lýsir hvaða verkefni er unnið  vista. 

Þegar endurmenntun er unnin utan dagvinnutími á starfstíma skóla þarf kennari sjálfur að gera ráð 

fyrir álagi og reiknast þá tímarnir með eftirfarandi stuðlum: 

 Eftir kl. 17.00 er vinnutími margfaldaður með 1,33 

 Um helgar er vinnutími margfaldaður með 1,45 

Endurmenntunartími kennara er misjafn eftir orlofsréttindum þeirra og hver kennari gætir þess að 

vinna upp í sinn skilgreinda tíma ár hvert. 

Verkaskipting 
Öll störf miða að því að Garðaskóli sinni hlutverki sínu sem grunnskóli, þ.e. að veita nemendum góða 

menntun. Samkvæmt lögum er hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, „að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun... Þá skal 

grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og 

stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.“5 Nánari markmið eru skilgreind í lögum og 

reglugerðum og í Aðalnámskrá grunnskóla6. 

Mikil áhersla er lögð á að verkaskipting starfsmanna sé skýr en jafnframt lögð rækt við að samvinna sé 

sem mest og best. Til þess að forðast óþarfa skörun verka skulu hér talin upp helstu verksvið 

starfssviða. 

Í Garðaskóla skiptum við verkum þannig að allir nemendur tilheyra tilteknum umsjónarkennara sem 

fylgist með og aðstoðar nemenda við að skipuleggja tíma sinn og er tengiliður við heimili hans. 

Umsjónarkennarar vinna undir stjórn deildarstjóra. 

                                                           
5 Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 2. grein. 
6 Aðalnámskrá grunnskóla. (2011/2013). Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
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Skipurit 2018-2019 

 

Samstarf og samskipti 

Þar sem mikil áhersla er lögð á sérhæfingu og fagmennsku allra starfsmanna í Garðaskóla er mikilvægt 

að skilaboðaleiðir og samskipti séu skýr og góð. Tölvupóstur, dagleg samtöl og fundir eru vettvangur 

þessa samstarfs. Dagskrá hverrar viku er auglýst síðasta dag vikunnar á undan, í tölvupósti og á 

upplýsingatöflu á starfsmannagangi. 

Fundir starfsmanna 

Starfsmannafundur er haldinn í upphafi skólaárs, á skipulagsdögum í janúar og júní og oftar eftir 

þörfum. Á þessum fundum er farið yfir sameiginleg mál svo sem starfsmannastefnu, öryggismál, 

heilsueflingu og fleira.  

Skólastjóri fundar með skólaliðum og umsjónarmanni hússins mánaðarlega til að fara yfir 

verkaskiptingu og dagleg mál varðandi umhirðu hússins. Fundað er með riturum, námsráðgjöfum og 

öðrum starfshópum þegar tilefni er til en megin áhersla lögð á góð samskipti og upplýsingaflæði í 

daglegu starfi. 

Kennarar skólans njóta sjálfstæðis í tilhögun og útfærslu á kennslu sinni í samstarfi við fagdeildir. 

Stefna skólans er að hver kennari njóti hæfileika sinna og sníði kennsluna að styrkleikum sínum og 

áherslum. Á hinn bóginn þurfa allir að vinna innan ramma skólasamfélagsins, laga og Aðalnámskrár. 

Samstarfsfundir eru því nauðsynlegir og í skólanum er öflugt fundakerfi starfsmanna á meðal.  

Fastir fundatímar kennara eru á þriðjudögum kl. 8.10-9.10 

(almennir fundir) og kl. 14.30 – 16.30 (fagfundir). Á 

mánudögum kl. 15.20-15.50 er viðverutími kennara og er 

hann nýttur til ýmiss konar samráðs.  Fundir eru fyrir ýmsa 

hópa: almennir kennarafundir, umsjónarkennarafundir, 

fagstjórafundir, samstarfsfundir með starfsfólki annarra 

skóla/stofnana og fundir nefnda varðandi ýmis afmarkaðri 

verkefni. 

  



Aðrir fundir eru m.a.: 

 Skólastjórnendur (skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar) hittast tvisvar í viku á formlegum 

vinnufundum. Á öðrum fundinum bætast við kennsluráðgjafi og skrifstofustjóri og er þar farið yfir 

dagskrána sem framundan er í starfinu. 

 Nemendaverndarráð skólans hittist vikulega. 

 Aðstoðarskólastjóri fundar með nemendaráði að jafnaði einu sinni í mánuði.  

 Nefndir og ráð funda a.m.k. einu sinni á önn. 

 Skólaráð skólans fundar a.m.k. fjórum sinnum á skólaári. 

 Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri funda reglulega með forstöðumönnum félagsmiðstöðvar. 

 Skólastjórnendur funda reglulega með öðrum skólastjórnendum í bænum auk þess sem þeir hitta 

starfsmenn skólaskrifstofu reglulega. 

Starfslýsingar 
Öll störf miða að því að Garðaskóli sinni hlutverki sínu sem grunnskóli en samkvæmt lögum er hlutverk 

grunnskóla, í samvinnu við heimilin að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun... Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og 

eins.7  

Mikil áhersla er lögð á að verkaskipting starfsmanna sé skýr en jafnframt lögð rækt við að samvinna sé 

sem mest og best. Til þess að forðast óþarfa skörun verka eru í gildi starfslýsingar sem tilgreina helstu 

verkefni. 

Náms- og starfsráðgjafar 

Við skólann starfa tveir náms- og starfsráðgjafar í tveimur stöðugildum og gegna þeir mikilvægu 

hlutverki. Þeir eru lykilaðilar í eineltisteymi skólans og styðja við nemendur á fjölbreyttan hátt bæði 

námslega og persónulega. Námsráðgjafar stjórna starfi nemendaráðgjafa en það er lítill hópur 

nemenda sem tekur að sér ýmis verkefni er varða hagsmuni og líðan nemenda í skólanum. Þeir sitja í 

nemendaverndarráði og starfa náið með stjórnendum og öðrum starfsmönnum að öllu er varðar 

velferð nemenda. Nánar er fjallað um störf og þjónustu námsráðgjafa á vef skólans. 

Náms- og starfsráðgjafar í Garðaskóla 2018-2019 eru Jóhanna Margrét Eiríksdóttir og Sigríður Anna 

Ásgeirsdóttir.  

 

                                                           
7 Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 2. gr. 

http://gardaskoli.is/studningur/namsradgjof/
mailto:johannaei@gardaskoli.is
mailto:sigriduran@gardaskoli.is
mailto:sigriduran@gardaskoli.is
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html


41 
 

Umsjónarmaður fasteigna – húsvörður 

Umsjónarmaður Garðaskóla hefur yfirumsjón með viðhaldi, daglegum rekstri og þrifum á húsnæði 

skólans og hirðingu skólalóðar. Hann er starfsmaður Eignasjóðs Garðabæjar og starfar undir 

sameiginlegri verkstjórn skólastjóra og forstöðumanns Eignasjóðs. 

Umsjónarmaður er nánasti yfirmaður skólaliða og tengiliður við aðila sem sinna þrifum á skólanum, 

öryggisgæslu og viðhaldi. 

Helstu verkefni umsjónarmanns eru að: 

 Vera í góðu samráði við skólastjóra og forstöðumann Garðalundar um allt er varðar umgengni og 

viðhald húsnæðisins. 

 Funda reglulega með skólaliðum og skólastjóra þar sem farið er yfir skipulag og tilhögun á þrifum og 

öryggisgæslu. 

 Almennt eftirlit með skólahúsnæði, öryggis- og brunavarnarkerfum, lagnakerfi, húsbúnaði,  skólalóð og 

leiktækjum. 

 Umsjón og skipulag með ræstingu og aðstoð við ræstingu á álagstímum, ef þörf krefur. Verkstýrir 

skólaliðum í samvinnu við skólastjóra. 

 Annast minniháttar viðhald á húsnæði og innanstokksmunum. 

 Annast sendiferðir og innkaup fyrir skólann 

 Mokar snjó frá inngangi/inngöngum og annast hálkueyðingu þegar þörf krefur. Á samstarf við 

þjónustumiðstöð um meiriháttar snjómokstur/hálkueyðingu. 

 Umsjón með sorpi, sorpflokkun og sorphirðu. 

 Sér til þess að skólahúsnæði er opnað á morgnana. 

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

 Minniháttar viðhald í nærliggjandi leikskólum og stofnunum skv. fyrirmælum forstöðumanns 

framkvæmda- og eignadeildar 

 Önnur verkefni samkvæmt fyrirmælum yfirmanns. 

Umsjónarmaður Garðaskóla er Gísli Pálsson. 

Skólaliðar 

Skólaliðar taka þátt í uppeldisstarfi skólans og sinna öllum almennum störfum sem fram fara í 

skólanum. Þeir starfa undir stjórn umsjónarmanns hússins og funda reglulega með skólastjóra. 

Skólaliðar annast öryggisgæslu og þrif á skólahúsnæðinu og skólalóð. Þrif fara fram á skólatíma og eru 

unnin samkvæmt skipulagi sem umsjónarmaður setur upp í samráði við skólaliða. 

Helstu verkefni skólaliða: 

 aðstoða nemendur í leik og starfi og leiðbeina þeim í samskiptum við aðra nemendur og starfsfólk skólans. 

 aðstoða nemendur á göngum og skólalóð. 

 sjá um að halda lóð skólans hreinni. 

 veita fyrstu hjálp ef slys ber að höndum. 

 aðstoða á skrifstofu skólans 

 aðstoða við störf á bókasafni 

 aðstoða umsjónarmann við tilfærslu á húsgögnum og tækjum, viðhald á búnaði og húsnæði o.fl. 

 aðstoða við störf í matsölu nemenda. 

 annast að öðru leyti þau verkefni sem yfirmaður felur honum enda tengjast þau verksviði hans. 
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Nánari lýsingar á störfum skólaliða má finna í starfslýsingum sem skólastjóri vann í samstarfi við 

skólaliða 2012 og eru þær vistaðar á skrifstofudrifi skólans. 

Skólaliðar í Garðaskóla eru Alexey Matveev, Laura Goba, Rosemary Sigurðardóttir, Vanda Louro og 

Zeljko Pjevic. 

Matráður  

Á kaffistofu starfsmanna starfar einn matráður. Helstu verkefni matráðs eru að elda og bera fram 

morgunkaffi og hádegisverð starfsmanna, þrífa eftir máltíðir og halda utan um þrif á kaffistofu 

starfsmanna. Aðstaða til matargerðar er erfið í núverandi eldhúsi en reynt er að hafa framboð á mat 

eins og best er á kosið.  

Matráður skipuleggur matseðla og verðlista í samráði við matarfélag á vegum starfsmannafélagsins. 

Ritari heldur utan um bókhald matarfélagsins og sendir starfsmönnum rukkun um hver mánaðamót. 

Starfsmenn greiða fyrir þann mat sem þeir kaupa í sjóð á vegum starfsmannafélags Garðaskóla. 

Starfsmenn þurfa ekki að greiða fyrir kaffi og te.  

Matráður er Kristrún Böðvarsdóttir. 

Starfsfólk í matsölu nemenda 

Stafsfólk mötuneytis starfar við fyrirtækið Skólamatur ehf. sem rekur matsöluna. Sameiginleg ábyrgð á 

rekstri er í höndum skólans og fyrirtækisins. Matsalan býður upp á heita máltíð í hádeginu og er hún að 

einhverju leyti forelduð og hituð upp í matsölu Garðaskóla. Ákveðinn matur er eldaður í Garðaskóla, 

t.d. soðinn fiskur. Matsalan selur þar að auki ávexti, drykki og fleira matarkyns á meðan nemendur eru 

í skólanum.  

Skrifstofustjóri 

Skrifstofustjóri er aðstoðarmaður skólastjóra. Hann heldur utan um dagskrá skólastarfs og 

upplýsingaflæði. Hann vinnur náið með skólastjóra og öðrum stjórnendum og tengir saman ólíka hópa 

innan skólans. Helstu verkefni eru að: 

 sjá um upplýsingastreymi: Tilkynningar til nemenda, foreldra, kennara og starfsmanna, efni á heimasíðu, 
fréttablað skólans. 

 stýra skrifstofu skólans þannig að allar upplýsingar liggi þar fyrir og dagleg störf gangi vel. 

 halda utan um forföll starfsmanna og skipuleggja forfallakennslu. 

 aðstoða skólastjóra við verkefni tengd bókhaldi, skjalavörslu og utanumhaldi um vinnutíma 
starfsmanna. 

 aðstoða stjórnendur við skipulag á uppbrotsstarfi og miðlun upplýsinga vegna slíkra viðburða. 

 starfa með heilsueflingarnefnd að því að fylgjast með velferð starfsmanna og stemningu í 
starfsmannahópnum og skipuleggja sameiginleg verkefni. 

 aðstoða aðstoðarskólastjóra við skipulag og framkvæmd prófa á formlegum prófadögum. Helstu 
prófadagar eru samræmd próf og vorpróf. 

 skipuleggja fyrirlagnir ýmissa kannana og sjá um samskipti við rannsóknaraðila vegna þeirra. 

 vera tengiliður við Menntamálastofnun og fleiri aðila sem tengjast starfi skólans. 

 vera tengiliður við Tungumálaver. 

 sjá um samskipti við tungumálaver og skóladeild vegna kennslu í pólsku, sænsku og norsku. 

 funda með stjórnendum, riturum og öðrum starfsmönnum eins og þörf er á. Sitja almenna 
kennarafundi. 

 ýmis önnur verk sem skólastjóri tilgreinir. 

Skrifstofustjóri er Óskar Björnsson. 
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Ritari 

Á skrifstofu skólans fer fram fjölbreytt starfsemi: Almenn skrifstofustörf, skjalavarsla, símsvörun, 

afgreiðsla nemenda, þjónusta við fjölföldun á verkefnum kennara, fjölritun og skipulagning prófa og 

kannana, bókhald, innkaup á rekstrarvörum, umbrot o.fl. 

Ritari tekur á móti forfallatilkynningum nemenda og skráir í Innu. 

Skólaritari er Anna María Bjarnadóttir. 

Töflugerð 

Töflugerð í Garðaskóla er sérhæft verkefni. Ákveðnir kennarar skólans annast það starf í samráði við 

skólastjóra. Breytingar á töflum eru gerðar af deildarstjóra nemenda. 

Elena Einisdóttir er töflugerðarmaður Garðaskóla.  

Starfsmenn í Miðju 

Miðjan er upplýsingaver Garðaskóla. Hún skiptist í fjóra hluta og heldur utan um fjölbreytta starfsemi 

og nýtingu á tækni og upplýsingamiðlum: 

 Ásinn – bókasafn, setustofa og námsaðstaða, útlán á tækjakosti. 

 Tvisturinn – borðtölvustofa sem rúmar heilan bekk. 

 Þristurinn – hönnunarsmiðja sem hýsir meðal annars forritunartæki, þrívíddarprentara, First Lego búnað 

og aðstöðu til hugmyndavinnu og frumsköpunar. 

 Fjarkinn – lokað vinnurými. 

Í Miðju hafa þrír starfsmenn bækistöð og halda utan um starfið: María Hrafnsdóttir er forstöðumaður 

skólasafns, Hildur Rudolfsdóttir er kennsluráðgjafi og Svanhildur Guðmundsdóttir er aðstoðarmaður.  

Forstöðumaður skólasafns 

Á skólasafni starfar kennari sem stjórnar bókasafninu og 

skipuleggur daglegt starf þess. Helstu verkefni forstöðumanns 

skólasafnsins eru: 

Kennsla og ráðgjöf 
1. Kennsla í heimildanotkun, fer fyrst og fremst fram í tengslum við heimildavinnu í samfélagsfræðum.  
2. Safnkynning til nemenda í 8. bekk.  
3. Miðlun og ráðgjöf til kennara. Kynning á starfsemi safnsins s.s. fyrirkomulag útlána, útlánstími, 

umgengnisreglur, tímapantanir, bókavalslistar, tölvunotkun, námsáætlanir o.fl. 
4. Gerð heimildalista tengda verkefnavinnu nemenda.  

5. Miðlun, aðstoð og ráðgjöf til nemenda.  
6. Kennsla og ráðgjöf varðandi lestur. 

 
Daglegur rekstur 

 Stjórnun safnsins. Gerð reglna um skipulag, starfrækslu og afnot. 

 Áætlanagerð, val og innkaup gagna í samráði við aðra starfsmenn, eftirlit með reikningum, safntalning og 
afskriftir safngagna. 

 Skýrslugerð – ársskýrsla skólans, skýrsla safnsins send til Menntamálaráðuneytis. 

 Umsjón með safni, bókum, tækjum og öðrum safngögnum. 

 Umsjón með tölvukerfi safnsins – samstarf við Landskerfi og Bæjarbókasafnið. 

 Útlán, móttaka og frágangur gagna. Skráning á safnkosti í aðfangaskrá, merking, plöstun og skráning í 
tölvuskrá. Framleiðsla útlánskorta. 
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 Gerð innheimtulista, innheimtun gagna.  

 Upplýsingaleit og lán frá öðrum söfnum. 

 Umsjón og viðhald vefsíðu safnsins. 

 
Önnur störf 

 Samstarf við kennara og annað starfsfólk, skipulag verkefna, tímapantanir, niðurröðun hópa o.fl. 

 Starfsþróun: Sækja námskeið, ráðstefnur og fagtengda fundi. Lestur bóka, margmiðlunarefnis og efnis á 

netinu.  

 Samvinna við söfn og stofnanir í bæjarfélaginu og utan þess. Ýmis samvinnuverkefni s.s. Vika bókarinnar, 
Dagur íslenskrar tungu, ljóða- og smásagnakeppni o.fl. 

 Uppsetning ýmiss konar sýninga á safninu. 

 

Kennsluráðgjafi í upplýsinga- og tæknimennt 

Kennsluráðgjafi í upplýsinga- og tæknimennt hefur umsjón með uppbyggingu og þróun tölvu- og 

upplýsingatækni í skólanum. Hann starfar náið með skólastjórnendum, fagstjórum hinna ýmsu 

námsgreina, kennurum og öðrum starfsmönnum auk starfsmönnum tölvudeildar. 

Helstu verkefni kennsluráðgjafa eru: 

 Fylgist með þróun kennsluhugbúnaðar, sérstaklega með tilliti til hvernig tövu- og upplýsingatækni getur 

haft áhrif á kennsluaðferðir og innihald kennslu í hinum ýmsu greinum skólans og daglegum störfum. 

 Leitast við að efla tölvu- og upplýsingatækni í almennu skólastarfi með ráðgjöf við skólanámskrárgerð og 

skipulag á námsáætlunum. 

 Skilgreinir í samvinnu við tölvuumsjónarmann m.a. þörf fyrir vél- og hugbúnað, viðhald og 

uppsetningu/uppfærslu á neti og vinnustöðvum, endurmenntun kennara og kennsluefni. 

 Kynnir fyrir starfsfólki skólans og foreldrum þróun á þessu sviði með stuttum námskeiðum, fundum og í 

fréttabréfum. 

 Vinnur með öllu starfsfólki skólans og foreldrum með þeim hætti að tölvu- og upplýsingatækni gagnist 

sem best lóðrétt og lárétt í skólastarfinu. 

 Hefur samstarf við kennsluráðgjafa í öðrum grunnskólum Garðabæjar. 

 Annast önnur verkefni sem skólastjóri felur honum enda tengjast þau verksviði hans. 

Kennsluráðgjafi er jafnframt í ritstjórn heimasíðu og fréttabréfs Garðaskóla ásamt skólastjóra. Allir 

starfsmenn geta sent kennsluráðgjafa fréttir til birtingar og eru þeir hvattir til að miðla fréttum af 

daglegu starfi. 

Kennsluráðgjafi í upplýsinga- og tæknimennt er.  

Aðstoðarmaður í upplýsingaveri 

Aðstoðarmaður er til staðar í móttöku upplýsingavers og aðstoðar nemendur og starfsmenn með 

margvísleg verkefni eins og þörf er á. Hann heldur einnig utan um fjölföldun á efni sem koma þarf til 

nemenda á MP3 skrám. 

Deildarstjórar  

Deildarstjórar halda utan um öll mál nemenda og verkstýra umsjónarkennurum. Þeir gæta þess að 

utanumhald um viðveru, námsframvindu og líðan nemenda sé skýrt og að öll mál fari í þá vinnslu sem 

þörf er á. Deildarstjórar halda utan um dagskrá skólastarfs og upplýsingaflæði og eru tengiliðir allra 

aðila innan skólans. Störf deildarstjóra eru margþætt. Þeir vinna með og aðstoða nemendur í 
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margvíslegum málum í samvinnu og samráði við deildarstjóra námsvers og skólastjórnendur, kennara, 

forráðamenn, námsráðgjafa og aðra fagaðila skólans.  

Helstu verkefni eru að: 

 Þeir taka á móti nýjum nemendum og forráðamönnum þeirra, kynna skólann og starfsemi hans og 

tryggja það að nýir nemendur raðist í rétta hópa og fái aukaaðstoð í einstaka fögum ef þörf er á. 

Deildarstjórar skipta nýjum nemendum í 8. bekkir og undirbúa og stýra skólasetningum. 

 Þeir aðstoða nemendur við töflubreytingar svo þeir séu í námi við áhuga og hæfi. Deildarstjóri 
skipuleggur eftirlit með stundatöflum nemenda þannig að þær uppfylli allar kröfur Aðalnámskrár. 

 Þeir fylgjast með viðveru nemenda í samvinnu við umsjónarkennara og grípa inn í, eftir ákveðnum 

verkferlum, ef hnökrar eru á henni. Deildarstjórar skilgreina úrræði þegar þörf er á og fylgir eftir 

nemendamálum. 

 Þeir eru í nánu samstarfi við umsjónarkennara og aðra kennara skólans. Þeir samhæfa og verkstýra 
störfum umsjónarkennara og hitta þá á reglulegum fundum til þess að skipuleggja starfið framundan 
og tryggja að allar upplýsingar berist nemendum og forráðamönnum. Deildarstjórar fagstýra gerð 
námsáætlunar fyrir umsjón.  

 Þeir vinna með kennurum og aðstoða í alvarlegum/erfiðum nemenda- og agamálum. 

 Þeir koma að samstarfi við foreldra og skipuleggja samráðsfundi í október og janúar. Þeir eru í 

reglulegum samskiptum við forráðamenn þeirra barna sem ná ekki að fóta sig að fullu í starfi 

Garðaskóla og eins þeirra sem lenda í samskiptavanda. 

 Þeir sitja í teymi með námsráðgjöfum ef upp koma eineltismál eða neikvæð samskiptamál.  

 Þeir sitja í nemendaverndarráði og vinna ásamt fagaðilum að lausn allra mála sem að nemendum 

snúa, t.d. ef finna þarf aðrar skólalausnir vegna heilsufars nemenda eða hegðunar. 

 Þeir skipuleggja, í samstarfi fleiri starfsmenn, félagsmiðstöðina Garðalund og skólastjórnendur, 

sameiginlega viðburði og allt uppbrotsstarf í skólanum bæði hvað varðar tímaskipulag nemenda og 

starfsmanna. Dæmi um viðburði eru skólaslit, fyrirlögn kannana, þema- og uppbrotsdagar, sýningar 

og kynningar í skólanum.  Meðal uppbrotsdaga eru Gagn og gaman í nóvember, listadagar að vori 

annað hvert ár, heilsudagar að vori, skólaþing, aðventa, skólastarf á meðan á skíða- og vorferðum 

Garðalundar stendur, GERT starfsmenntunarverkefni í samráði við námsráðgjafa, afmæli skólans o.fl. 

 Þeir vinna að skipulagi prófadaga í samráði við aðstoðarskólastjóra. 

 Þeir eru tengiliðir við Menntamálastofnun, Tækniskólann og fleiri samstarfsaðila. 

 Þeir eru tengiliðir við FG og aðra framhaldsskóla sem nemendur stunda nám við samhliða námi í 
Garðaskóla. 

 Þeir sækja ýmsa fundi í viðeigandi samstarfsteymum t.d. almenna kennarafundi og stjórnendafundi. 

Deildarstjórar eru Ásta Huld Henrysdóttir og Jóhann Skagfjörð Magnússon. 

Umsjónarkennarar 

Skólaárið 2018-2019 eru átta umsjónarhópar í 8. bekk og 9. bekk og sjö hópar í 10. bekk, samtals 23 

hópar og umsjónarkennarar jafn margir. Umsjónarkennarar gegna veigamiklu hlutverki og eru helstu 

og fyrstu tengiliðir skólans við nemendur og forráðamenn þeirra. Umsjónarkennarar vinna undir stjórn 

deildarstjóra nemenda og eru boðaðir til reglulegs samráðs skv. fundaskipulagi skóladagatals og oftar 

ef þurfa þykir. Umsjónarkennarar gegna lykilhlutverki við að upplýsa nemendur og foreldra um 

skólabrag Garðaskóla og er það gert með vinnu í umsjónartímum, í foreldra- og nemendaviðtölum og 

daglegum samskiptum. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla skal hver nemandi hafa umsjónarkennara. Umsjónarkennari fylgist 

náið með námi nemenda sinna og þroska, líðan og almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi, 

aðstoðar og ráðleggur þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla samstarf skóla og heimila. 

(Lög um grunnskóla 91/2008, 13. gr.) 
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Ætlast er til að umsjónarkennarar kynni sér gaumgæfilega þau gögn sem fyrir liggja um 

umsjónarnemendur sína, s.s. greiningarskýrslur (í vörslu deildarstjóra námsvers), kanni þörf á 

einstaklingsþjónustu s.s. sérkennslu eða þjónustu við afburðanemendur. Umsjónarkennurum ber að 

sækja um tilskilda þjónustu fyrir nemendur sína til skólastjóra, deildarstjóra, deildarstjóra námsvers, 

námsráðgjafa eða nemendaverndarráðs. Þá þurfa umsjónarkennarar að kynna sér skólasókn nemenda 

á undangengnum árum, námsárangur og félagslega stöðu. 

Umsjónarkennarar hitta umsjónarnemendur sína í umsjónartíma sem settur er á stundaskrá hvers 

bekkjar og umsjónarkennara. Þessu til viðbótar skulu umsjónarkennarar vera nemendum og foreldrum 

til viðtals eftir þörfum. Deildarstjórar skipuleggja áætlun fyrir umsjónartíma og í þeim tímum er farið 

yfir skólasókn nemenda, farið yfir tilkynningar og þau mál sem efst eru á baugi í skólastarfinu og varða 

nemendur. Að auki eru kannanir lagðar fyrir í umsjónartímum og ýmis gestaverkefni sem oft eru þá 

flutt á sal skólans. Í námsáætlun umsjónartíma í 8. bekk er lögð áhersla á skólabrag og stafræna 

borgaravitund. Í öllum árgöngum eru umsjónartímar nýttir í sjálfsmat og markmiðssetningu nemenda, 

forvarnir, kynjafræði og jafnréttisfræðslu, námstækni og náms- og starfsráðgjöf og ýmislegt fleira.  

Í Garðaskóla hafa umsjónarkennarar aðgang að Innu (skráningarkerfi) þar sem þeir finna einkunnir, 

dagbókarfærslur og upplýsingar um heimanám og skólasókn nemenda. Forráðamenn skrá veikindi 

barna sinna beint í Innu og skrifstofa staðfestir skráninguna. Forráðamenn senda einnig tilkynningar 

um önnur forföll sem og leyfisbeiðnir í Innu. Allar beiðnir um leyfi eru afgreiddar af riturum skólans 

nema beiðnum um leyfi sem eru lengri en 2 dagar, þær eru afgreiddar af aðstoðarskólastjóra.  Í 

upphafi skólaárs fylgjast umsjónarkennarar með að upplýsingar um hvern nemanda (forráðamenn, 

símanúmer o.s.frv.) séu réttar inn í Innu. Ætlast er til að umsjónarkennarar fylgist daglega með 

athugasemdum sem skráðar eru í Innu um umsjónarnemendur þeirra. 

Helstu verkefni umsjónarkennara eru að: 

 Fylgjast grannt með skólasókn nemenda og vera í samráði við foreldra um það sem aflaga fer.  

 Gera viðkomandi deildarstjóra aðvart þegar skólasókn fer niður fyrir ásættanleg mörk (Sjá reglur um 

meðferð skólasóknarmála á vefnum Samskipti og skólaandi). Nýtt og samræmt verklag er varðar 

viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn er í mótun hjá grunnskólum Garðabæjar 

 Láta foreldra vita ef hegðun og ástundun er ábótavant. Árangursríkast er að boða til fundar með 

foreldrum og viðkomandi nemanda. Áhersla er lögð á gott samband umsjónarkennara og foreldra. 

 Leita aðstoðar námsráðgjafa/deildarstjóra ef sérstök vandamál koma upp sem varða líðan nemenda s.s. 

einelti eða önnur samskiptamál. 

 Veita öðru starfsfólki/fagkennurum upplýsingar um þætti sem nauðsynlegt er að viðkomandi viti þegar 

unnið er með nemandanum (sjúkdómar, ofvirkni, lesblinda, líðan, sérstakar aðstæður, veikindi, 

dauðsföll o.s.frv.). 

 Undirbúa og halda samráðsfundi með nemendum og forráðamönnum einu sinni á önn (oktober og 

janúar). 

 Vera bekkjarfulltrúum og öðrum foreldrum innan handar varðandi félagsstarf og samkomur bekkjarins. 

 Sitja fundi fagaðila og nemendaverndarráðs þegar mál umsjónarnemenda þeirra eru formlega tekin fyrir 

og þess er óskað. Þeir hitta foreldra og nemendur í viðtölum á fundum a.m.k. tvisvar á skólaári. 

 Taka þátt í skipulagi umsjónartíma og standa vel að kennslu þeirra. 

 Hitta nemendur sína ásamt foreldrum einu sinni á ári. Umsjónarkennari getur fengið aðstoð hjá 

félagsmiðstöð vegna slíkra viðburða: morgunverðarhittings, stuttra ferðalaga, spilakvölds, 

skemmtikvölds, o.þ.h. 

http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/astundun-og-skolasokn/
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 Skipuleggja starf með umsjónarhópum á uppbrotsdögum. Vinna með hópum í samstarfi við 

deildarstjóra og aðra kennara. 

Umsjónarkennarar skólaárið 2018-2019 eru: 

8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 

EHR Erla Hrönn Randversdóttir EE Elena Einisdóttir     

KS Kristinn Sigurbergsson EK Erla Karlsdóttir BJ M. Bettý Jónsdóttir 

ALH Anna Lena Halldórsdóttir GRG Guðný Rut Gylfadóttir HT Halla Thorlacius 

SSH Sigurður Stefán Haraldsson KAH Katrín Halldórsdóttir KG Kristján Hrafn Guðmunds 

SV Súsanna Björg Vilhjálmsd. RS Ragnheiður Stephensen  KSS Kristín S. Sigurleifsdóttir 

ÞH Þorfinnur Hannesson RTh Ragnhildur Thorlacius RÁG Ragnheiður Ásta Guðnadóttir 

ARO Andri Rafn Ottesen HÞS Hilmar Þór Sigurjónsson RÞ Rúna Björk Þorsteinsdóttir 

HK Hulda Kristmannsdóttir SR Svandís Ríkharðsdóttir KFS Kristjana Fjóla Sig 

 

 

 

 
Rauður dagur í desember 2017  



Fagstjórar 

Við Garðaskóla starfa fagstjórar á sjö námssviðum: dönsku, ensku, íslensku, íþróttum, náttúrufræði, 

samfélagsfræði og stærðfræði. Í list- og verkgreinum er ekki fagstjórn en kennarar starfa náið saman 

og hafa sérstakt svigrúm til að sinna umsjón með stofum og innkaupum fyrir fagið. 

Hlutverk fagstjóra er að móta stefnu um kennsluhætti og vinnubrögð í viðkomandi námsgrein, vinna 

með fagkennurum að gerð námsáætlana, skólanámskrár, vali á námsefni, yfirferð námsefnis, 

námsmati og stefnumótun. Fagstjórum er ætlað að skipuleggja nám í sinni námsgrein þannig að 

nemendur nái sem bestum árangri og að kennslan sé fjölbreytt og sniðin að einstaklingsþörfum 

nemenda. Fagstjórar, í samvinnu við viðkomandi fagkennara, sinna skipulagningu náms í viðkomandi 

námsgrein eða námssviði. Þeir funda vikulega með fagkennurum í greininni. Fagstjórar sitja einnig 

fundi með og hafa samráð við aðra fagstjóra. Fagstjórar samræma námsmat og einkunnagjöf og gera 

tillögur um fyrirkomulag prófa/námskannana. Fagstjórar veita kennurum greinarinnar kennsluráðgjöf 

og leiðbeina nýliðum. 

Helstu verkefni fagstjóra eru að: 

 gera tillögur um símenntun fagkennara. 

 annast val og innkaup á námsbókum og öðrum gögnum vegna greinarinnar og setja fram tillögur til skólastjóra 
um innkaup kennslutæki og aðbúnað. 

 sjá um upplýsingastreymi sem varðar viðkomandi námsgrein/námssvið: Tilkynningar til nemenda, foreldra, 
kennara og starfsmanna, efni á heimasíðu eða í fréttablað skólans. 

 gerð námsáætlana. 

 samræma námsmat og yfirferð verkefna innan deildarinnar. Bera ábyrgð á einstaklingsmiðun og gerð 
einstaklingsáætlana í faginu. Skila vorprófum til skrifstofu á tilsettum tíma til prentunar (sjá nánar um 
undirbúning vorprófa á sameign: S:\GS-Sameign\Handbók starfsmanna\Eyðublöð og verkferlar\Prófreglur.  
Ætlast er til að yfirferð vorprófa sé samræmd undir stjórn viðkomandi fagstjóra. 

 skila skýrslu um starf sitt á hverju vori. Skýrslan er birt í Ársskýrslu Garðaskóla sem er hluti af skólanámskrá. Í 
ársskýrslu eru birtar umbótatillögur fagstjóra/fagkennara. 

 

Hver fagdeild hefur aðstöðu/vinnustofu í skólahúsnæðinu. 

Fagstjórar eru: 

 Erla Karlsdóttir, danska 

 Halla Thorlacius, enska 

 Gísli Rúnar Konráðsson, íslenska 

 Magnús Teitsson, íþróttir 

 M. Bettý Jónsdóttir, náttúrufræði 

 Hilmar Þór Sigurjónsson, samfélagsfræði 

 Elena Einisdóttir, stærðfræði 

  

file://///GB-FS/Share$/GS-Sameign/Handbók%20starfsmanna/Eyðublöð%20og%20verkferlar/Prófreglur
http://gardaskoli.is/skolinn/utgafa/arsskyrslur/
mailto:erlakarl@gardaskoli.is
mailto:halla@gardaskoli.is
mailto:gisli@gardaskoli.is
mailto:magnus@gardaskoli.is
mailto:betty@gardaskoli.is
mailto:hilmarsig@gardaskoli.is
mailto:elena@gardaskoli.is
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Fagkennarar 

Fagkennarar vinna ýmist undir stjórn fagstjóra eða sem fagteymi og sinna þeim verkum sem fylgja 

starfi innan greinarinnar/námssviðsins. Fagkennarar þurfa að sinna ýmsum verkum sem tengjast 

umhirðu við nemandann og helstu verkefni þeirra eru að: 

 bera ábyrgð á eftirfylgni með því að nemendur sinni heimanámi. Þeir eiga einnig að fylgjast með ástundun 

þeirra í viðkomandi námsgrein. 

 skrá fjarvistir nemenda í Innu og hafa yfirsýn með skólasókn nemenda í viðkomandi námsgrein.  

 skrá umsagnir og lýsingar á atvikum í dagbók nemanda í Innu. Þá er þess vænst að fagkennarar skrái 
einnig jákvæðar umsagnir í Innu. 

 fylgjast með því eftir bestu getu að nemendur skrái heimanám hjá sér og standi skil á því. 

 fylgjast með ástandi námsbóka/námsgagna í höndum nemenda. 

 sjá til þess að nemendur gangi vel um kennslustofur og námsgögn. 

 hafa samráð við aðra fagkennara í greininni. 

 hafa samráð við umsjónarkennara nemenda þegar þörf er á. 

 skipuleggja starf á uppbrotsdögum, t.d. Gagn og gaman dögum. Vinna með hópum á uppbrotsdögum í 

samstarfi við deildarstjóra og aðra kennara. 

Deildarstjóri Námsvers 
Deildarstjóri námsvers er yfirmaður sérkennslumála í umboði skólastjóra.  

 Helstu verkefni deildarstjóra námsvers eru: 

 Að annast skipulagningu sérkennslu, gera tillögur um fyrirkomulag hennar og nýtingu sérkennslukvóta. 

 Að móta stefnu skólans í sérkennslumálum, hafa eftirlit með gerð sérkennslu– og einstaklingsáætlana, 

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

 Að sjá um að skipulagning og kennsla sé þannig að nemendur nái sem bestum árangri og að kennslan sé 

fjölbreytt og sniðin að þörfum nemenda.  

 Að fylgjast með nýjungum á sviði sérkennslunnar og miðla þeim til starfsfólks. 

 Að vera nánasti yfirmaður sérkennara, stuðnings- og meðferðarfulltrúa og funda reglulega með þeim. 

 Að annast starfsmannviðtöl við sérkennara, meðferðarfulltrúa og stuðningsfulltrúa. 

 Að sitja reglulega fundi með öðrum deildarstjórum, aðstoðarskólastjóra og skólastjóra (1-2svar í viku).  

 Að undirbúa og stýra nemendaverndarráðsfundum ásamt því að vera tengiliður við ýmsar 

þjónustustofnanir utan skólans.  

 Að taka á móti ábendingum um stöðu nemenda og umsóknum um sérkennslu.  

 Að hafa eftirlit með mati á stöðu nemenda með því að skipuleggja fyrirlögn hópprófa í samvinnu við aðra 

fagstjóra og einstaklingsprófa í samvinnu við sérkennara.  

 Að aðstoða við að sækja um greiningar til hinna ýmsu sérfræðinga.  

 Að afla og miðla upplýsingum til og frá þjónustustofnunum og sérfræðingum er tengjast sérkennslu 

skólans.  

 Að hafa umsjón með sérkennslugögnum skólans og meta hvað sé nauðsynlegt að hafa til taks hverju sinni.  

 Að skipuleggja og sitja fundi með viðkomandi aðilum fyrir hönd sérkennslunnar, einnig fundi með 

foreldrum, nemendum og starfsfólki sérkennslunnar. 

 Að hafa umsjón með trúnaðargögnum um nemendur og öflun leyfa frá foreldrum um afhendingu þeirra. 

Deildarstjóri námsvers er Guðný Þóra Friðriksdóttir. 

  

mailto:gudny@gardaskoli.is


Sérkennarar 

Sérkennarar vinna undir stjórn deildarstjóra námsvers sem deilir út verkum og samhæfir störf 

sérkennara. 

Stundaskrá sérkennara getur verið mismunandi eftir verkefnum hverju sinni. Breytingar á stundaskrá 

eru ætíð gerðar í samráði við viðkomandi kennara og undir stjórn deildarstjóra námsvers. 

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 er áréttað að allir nemendur eigi að fá „jöfn 

tækifæri á eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku í grunnskólum án aðgreiningar þannig að 

komið sé til móts við náms-, líkams-, félags- og tilfinningalegar þarfir þeirra.” Sérkennarar sinna 

kennslu sem felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/eða 

kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum nemendum á sama aldri er boðið upp á. Kennslumagn 

skal ætíð vera hið sama samkvæmt vinnuskýrslu. 

Þroskaþjálfar 

Þroskaþjálfar annast tiltekna nemendur með sértæka fötlun eða hegðunareinkenni. Þeir haldar utan 

um einstaklingsnámskrá nemenda sinna, skipuleggja framvindu námsins, sinna kennslu og námsmati. 

Þeir fylgjast með félagslegri stöðu nemenda og gæta þess að úrræða sé leitað eftir þörfum. 

Þroskaþjálfar vinna í nánu samstarfi við kennara, stjórnendur og annað starfsfólk. Þeir sitja þá fundi 

sem varða nemendur þeirra með foreldrum, öðrum starfsmönnum skólans og utanaðkomandi 

sérfræðingum. 

Vigdís Björk Agnarsdóttir og Eydís Eva Pálsdóttir eru þroskaþjálfar í Garðaskóla. 

Stuðningsfulltrúar 

Stuðningsfulltrúar vinna við að aðstoða nemendur í námi og öðru starfi í skólanum. Markmið starfsins 

er að auka færni og sjálfstæði nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum. 

Stuðningsfulltrúar vinna skv. áætlunum sem miða að því að draga smám saman úr þörf nemenda á 

stuðningi í þeim tilvikum þar sem það er hægt. Stuðningsfulltrúar aðstoða nemendur og sinna 

gangavörslu í frímínútum og í hádegishléi samkvæmt vaktatöflu. 

Stuðningsfulltrúar vinna undir verkstjórn deildarstjóra námsvers og geta bæði verið að sinna 

einstökum nemendum eða hópum nemenda. Í kennslustundum vinna stuðningsfulltrúar undir 

verkstjórn viðkomandi kennara. Þegar viðkomandi nemendur eru forfallaðir þá vinna stuðningsfulltrúar 

önnur störf skv. verkstjórn deildarstjóra námsvers eða skólastjóra/aðstoðarskólastjóra.  

Helstu verkefni: 

 Aðstoða nemendur við að ná settum markmiðum skv. Aðalnámskrá/einstaklingsnámskrá. 

 Vinna eftir áætlun bekkjarkennara, fagstjóra sérkennslu eða annars ráðgjafa. 

 Aðstoða nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð. 

 Aðstoða nemendur í matar- og kaffihléum 

 Vinna með nemendur í umhverfisfærni innan- sem utanhúss. 

 Vinna með einstaklingi í Námsveri 

 Yfirseta í prófum 

 Lesa og skrifa fyrir nemendur í prófum 

mailto:vigdisa@gardaskoli.is
mailto:eydisp@gardaskoli.is
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Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri 

Samkvæmt lögum er skólastjóri forstöðumaður stofnunarinnar og ber ábyrgð á rekstri hennar í 

umboði sveitarstjórnar. Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra og skólastjóri yfirtekur verksvið 

aðstoðarskólastjóra í forföllum hans. Í 7. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 er starfslýsing 

skólastjóra á þennan veg: 

Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum og veitir faglega 

forystu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila 

skólasamfélagsins. Skólastjóri boðar til kennarafunda svo oft sem ástæða þykir á starfstíma 

grunnskóla. Kennarafundi skulu sækja kennarar og aðrir sérfræðingar skólans. Skólastjóri boðar til 

starfsmannafundar svo oft sem þurfa þykir. Skólastjóri gerir tillögur til sveitarstjórnar um fyrirkomulag 

stjórnunar í grunnskóla með tilliti til þarfa viðkomandi skóla. Skólastjóri ákveður verksvið annarra 

stjórnenda skólans og skal einn þeirra vera staðgengill skólastjóra. 

Skólastjóri Garðaskóla er Brynhildur Sigurðardóttir og aðstoðarskólastjóri er Ingibjörg Anna 

Arnarsdóttir. Þær hafa með sér eftirfarandi verkaskiptingu: 

Helstu verkefni skólastjóra Garðaskóla: 
Áfallaráð 
Starfsmenn: 

 Ráðningarsamningar, vinnuskýrslur 

 Vinnustund annarra en kennara 

 Yfirvinna 

 Samskipti við launaskrifstofu  
Nemendur: 

 Móttaka nýrra nemenda 

 Barnaverndarmál 
Innra starf: 

 Ritstjórn skólanámskrár 

 Skóladagatal 

 Umsjón með stundaskrárgerð 

 Fjármálastjórnun  

 Rekstrarmál – húsnæði, tæki, innkaup 
Samstarfsaðilar: 

 Samráð við nefndir Garðabæjar 

 Tryggingamál 

 Lögreglumál 

 Samstarf við Eignasjóð, vinnueftirlit, 
heilbrigðiseftirlit 

Helstu verkefni aðstoðarskólastjóra Garðaskóla: 
Starfsmenn: 

 Vinnustund kennara 

 Viðvera og leyfisveitingar  

 Sjúkra- og heimakennsla nemenda 
Nemendur: 

 Nemendaverndarráð 

 Sértæk nemendamál 

 Leyfisveitingar 

 Nemendaráð 
Innra starf: 

 Yfirumsjón með daglegu starfi og 
uppbrotsstarfi 

 Yfirumsjón með upplýsingatækni 

 Prófskipulagning 

 Námsgagnapantanir  

 Undirbúningur valgreina 
Samstarfsaðilar: 

 Yfirumsjón með Innu 

 Samvinna við Skólamat 

 Samvinna með Fjölskyldusviði Garðabæjar 

 

Sameiginleg verkefni skólastjóra og aðstoðarskólastjóra Garðaskóla: 
Lýðræðisferlar og nærsamfélagið: 

 Samvinna við Garðalund 

 Skólaráð Garðaskóla 

 Samstarf og samskipti við foreldrafélag  

 Samstarf við skóladeild og stjórnendur 
annarra grunnskóla bæjarins. 

 Samstarf við Fjölbrautaskólann í Garðabæ 

 Erlend nemendasamskipti 

 Samvinna með Tölvudeild 

 

Gæða- og starfsmannastjórnun: 

 Skólaþróun 

 Símenntun starfsmanna 

 Innra mat 

 Mannaráðningar 

 Upplýsingastreymi 

 Fundir með millistjórnendum og öllum 
starfsmannahópum 

 Samvinna með námsráðgjöfum 

 Skrifstofustjórnun  

 Skólasafn 

mailto:brynhildur@gardaskoli.is
mailto:ingibjorg@gardaskoli.is
mailto:ingibjorg@gardaskoli.is


Nefndir og ráð 
Nefndir og ráð í Garðaskóla gegna veigamiklu hlutverki við stjórnun og stefnumótun skólans. Hóparnir 

eru ýmist sjálfsprottnir eða skipaðir til að uppfylla lög um grunnskóla. Skólastjórnendur fylgjast með 

starfi þeirra, taka við stefnumótun og óskum, svara þeim eins og hægt er og fylgja málum eftir í 

framkvæmd. 

Yfirlit um nefndirnar og hverjir sitja í þeim er á sameign: S:\GS-Sameign\Teymi og 

þróunarstarf\Nefndir-yfirlit 

Skólaráð 

Við grunnskóla skal starfa skólaráð8 sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um 

skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar 

um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. 

Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi 

skóla áður en endaleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og 

almennri velferð nemenda. Skólanefnd9 getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra 

skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar. 

Skólaráð er skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum 

fulltrúa annars starfsfólks, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra 

sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa 

grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri 

boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári. 

Upplýsingar um fulltrúa, starfsáætlun og fundargerðir skólaráðs er að finna á vef skólans.  

Kennararáð 

Kennararáð heldur á lofti hagsmunum kennara og kemur þeim á framfæri til stjórnenda. Stjórnendur 

funda með kennararáði a.m.k. einu sinni á önn og oftar ef þörf krefur.  

Foreldrafélag 

Starf foreldrafélags Garðaskóla hefur eflst á undanförnum árum og aðkoma foreldra að skólastarfinu 

hefur aukist. Foreldar láta oftar sjá sig í skólanum, t.d. á foreldramorgnum og stofnaður hefur verið 

sjóður til að styðja við starf skólans.  

Markmið foreldrafélagsins er að efla samstarf heimila og skólans þannig að það leiði af sér öflugra 

skólastarf með menntun, heill og hamingju nemenda að leiðarljósi. Einnig á það að vera 

samstarfsvettvangur foreldra sem uppalenda. 

Stjórnina skipa a.m.k. fimm fulltrúar foreldra sem valdir eru úr röðum bekkjarfulltrúa eða sjálfboðaliða 

og skiptir stjórnin með sér verkum. Félagið skipuleggur eftirtalda viðburði: 

1. Aðalfundur félagsins er haldinn að vori með hefðbundinni aðalfundardagskrá.  

2. Snemma að hausti fundar stjórn foreldrafélagsins með nýjum bekkjarfulltrúum.  

3. Aðrir viðburðir, t.d. í samstarfi við Grunnstoð Garðabæjar. 

                                                           
8 Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 8. gr. 
9  Sbr. Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 6. gr. 
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Nánari upplýsingar um starf foreldrafélagsins er að finna á vef Garðaskóla.  

Nemendaráð 

Nemendaráð gætir hagsmuna nemenda í Garðaskóla og kallar eftir samstarfi við starfsmenn skólans 

eða aðrar stofnanir eftir þörfum. Nemendaráð fundar reglulega með aðstoðarskólastjóra og haldin er 

fundargerðabók. Nánari upplýsingar um nemendaráðið og fundargerðir þess má finna á vef skólans. 

Nemendaráðgjafar 

Á vegum námsráðgjafa starfar hópur nemenda sem ráðgjafar og gegna margvíslegum félagslegum 

hlutverkum. Nemendaráðgjafar kynna nýjum nemendur skólastarfið og taka þátt í hópastarfi með 

nemendum sem þurfa sérstakan stuðning við aðlögun að skólanum. Þessir fulltrúar kynna jafnframt 

skólann út á við og taka á móti gestum. Nemendarágjafar hitta t.d. alla nemendur 8. bekkjar og fjalla 

um einelti. Þá undirbúa nemendaráðgjafar kynningar- og skemmtikvöld vegna heimsóknar fulltrúa 

framhaldsskólanna til okkar.  

Félagsmálaval nemenda 

Í félagsmálaráði sitja nemendur og starfa þeir undir stjórn starfsmanna Garðalundar. Ráðið skipuleggur 

félagsstarf í skólanum og starfar að ýmsum málefnum nemenda í samstarfi við starfsfólk, t.d. 

námsráðgjafa. 

Gæðanefnd 
  

Gæðanefnd skipuð þremur starfsmönnum og fulltrúa foreldra starfar að því að skipuleggja og fylgjast 

með innra mati í Garðaskóla, velja matstæki, leggja fyrir kannanir og vinna úr þeim í samráði við 

stjórnendur skólans. Fyrirlögn og úrvinnsla á könnunum Skólapúlsins spila stórt hlutverk í starfi 

nefndarinnar. 

Áfallaráð 

Hlutverk áfallaráðs er að skilgreina mögulegar aðstæður/hættur sem skapast geta í skólanum, vinna að 

neyðaráætlun fyrir skólann. Meta í hvaða tilvikum eigi að grípa til áfallahjálpar. Annast verkstjórn þegar 

válegir atburðir gerast. Standa að og skipuleggja fræðslu um áfallahjálp. 

Í áfallaráði sitja eftirfarandi starfsmenn: 

 Skólastjóri 

 Umsjónarmaður fasteignar 

 Skólahjúkrunarfræðingur 

 Námsráðgjafi 

 Forstöðumaður félagsmiðstöðvar 

 Ritari skólans 

Áfallaráð birtir mikilvæg gögn sem allir starfsmenn geta kynnt sér í „áfallamöppu“ sem geymd er á 

fjórum stöðum í húsinu: hjá skólastjóra, á skrifstofu skolans, á skrifstofu deildarstjóra námsvers og á 

vinnuherbergi samfélagsfræðideildar. Ráðið uppfærir viðbragðs- og áfallaáætlun skólans árlega og hún 

er aðgengileg á sameign og vefnum. 

http://gardaskoli.is/foreldrar/foreldrafelag-gardaskola/
http://gardaskoli.is/nemendur/nemendarad/
http://skolapulsinn.is/
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Gagn- og gaman (undirbúningsnefnd) 

Á hverju ári eru haldnir þemadagar í Garðaskóla og Garðalundi undir yfirheitinu „Gagn og gaman“. 

Hefðbundið skólastarf er brotið upp og nemendur velja sér viðfangsefni sem í boði eru. Verkefnin eru 

fjölbreytt og ráðast af þeim kröftum og hugmyndum sem leynast í skólanum hverju sinni. Undanfarin 

ár hafa þessir þemadagar tengst afmælisdegi skólans sem er 11. nóvember.  

Haustið 2017 verður Ragnheiður Stephensen verkefnastjóri Gagn og gaman og mun stýra verkefninu 

ásamt Gunnari Richardsyni. 

 
Nemendur draga í Gagn og gaman hópa haustið 2017 

Stoðþjónusta 
Í Garðaskóla er lögð áhersla á að fjölbreyttur stuðningur sé í boði fyrir nemendur sem það þurfa. 

Stoðþjónustan er í megindráttum skipulögð innan námsvers skólans og þar halda starfsmenn uppi 

fjölbreyttri þjónustu. 

Nemendaverndarráð 

Í skólanum starfar samkvæmt heimild í lögum nemendaverndarráð sem er skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra til ráðuneytis í nemendamálum. 

Fastir fulltrúar í ráðinu eru skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjórar nemenda og námsvers, 

námsráðgjafar. Þessi hópur fundar vikulega.  

Fyrsta mánudag í hverjum mánuði bætast fleiri aðilar við á fundi ráðsins: forstöðumaður Garðalundar, 

skólahjúkrunarfræðingur, skólasálfræðingur og fulltrúar félagsmálayfirvalda. Fjölskylduráðgjafi 
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heilsugæslunnar hefur einnig setið þessa mánaðarlegu fundi en hann hefur verið fjarverandi vegna 

veikinda undanfarin misseri. 

Á fundina mæta síðan umsjónarkennarar og aðrir aðilar samkvæmt eðli mála hverju sinni.  

Deildarstjóri námsvers boðar til, stjórnar og leggur fram dagskrá funda nemendaverndarráðs. 

Allir starfsmenn skólans geta vísað málum til nemendaverndarráðs í samráði við deildarstjóra 

námsvers.  

Námsráðgjafar 

Við Garðaskóla starfa tveir náms- og starfsráðgjafar. Hlutverk námsráðgjafa er að vinna með 

nemendum, forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiss 

konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. 

 Samvinna milli nemanda og námsráðgjafa er grundvöllur þess að ráðgjöfin nýtist nemandanum. 

 Aðstoð námsráðgjafa miðar að því að nemandinn læri að taka ákvarðanir sem skipta hann máli. 

Nemendur geta leitað til námsráðgjafa að eigin frumkvæði eða beðið umsjónarkennara um að hafa 

milligöngu um viðtal. Skrifstofa námsráðgjafa er opin nemendum dag hvern og þangað geta nemendur 

leitað með námsvanda, námstækni, félags- og tilfinningamál. 

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

stjórnendum skólans. 

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

nýnemum, kynna skólann og aðstoða nemendur sem standa höllum fæti félagslega. 

Aðstaða námsráðgjafa er í stofu 218 (önnur hæð aðalbyggingar). 

Skólasálfræðingar 

Við Garðaskóla starfar skólasálfræðingur í hlutastarfi. Hann heitir Guðrún Kristófersdóttir 

(gudrunkristofers@gardabaer.is). Skólasálfræðingur hefur aðsetur á Bæjarskrifstofum Garðabæjar og 

skrifstofu til viðtala í stjórnunarálmu Garðaskóla. 

Deildarstjóri námsvers tekur við umsóknum um þjónustu skólasálfræðings. Sótt er um þjónustu hans 

með samræmdu eyðublaði Garðabæjar og er það vistað á vef Garðaskóla. 

Hjúkrunarfræðingur 

Skólaheilsugæsla er á vegum Heilsugæslunnar í Garðabæ. Skólahjúkrunarfræðingur er Branddís Jóna 

Garðarsdóttir. Starfshlutfall hjúkrunarfræðings tekur mið af fjölda nemenda á hverju hausti. Haustið 

2018 nær heilsugæslan í Garðabæ þó ekki að fullmanna stöður skólahjúkrunarfræðinga vegna skorts á 

starfsmönnum. Viðvera hjúkrunarfræðings er auglýst hvert haust og upplýsingar um hana má nálgast á 

vef og skrifstofu skólans. 

Markmið heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. 

Starfsemi hennar er samkvæmt lögum, reglugerðum og tilmælum Landlæknis. Í henni felast skimanir, 

viðtöl um lífsstíl og líðan, bólusetningar og heilbrigðisfræðsla, ásamt ráðgjöf til nemenda, fjölskylda 

mailto:gudrunkristofers@gardabaer.is
http://gardaskoli.is/default.aspx?PageID=6034c1cd-3cf6-11e5-a703-0050568b0a70
http://gardaskoli.is/studningur/hjukrunarfraedingur/


þeirra og starfsfólks skólans. Nánari upplýsingar um starfsemi skólaheilsugæslunnar má nálgast 

á Heilsuvefnum. 

Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í samvinnu við foreldra/ forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og 

aðra sem veita nemendum þjónustu. Starfsfólk heilsugæslunnar er bundið þagnarskyldu. 

Skólahjúkrunarfræðingur, kennari eða skólaliði veita fyrstu hjálp ef slys ber að höndum. Ef barn veikist í 

skólanum eða meiðist alvarlega er haft samband við forráðamenn. 

Samstarfsaðilar 
Starfsfólk Garðaskóla vinnur náið með ótal aðilum en allt starf miðar að því að hagsmunir nemenda 

séu sem best tryggðir. 

Tölvudeild Garðabæjar 

Tölvudeild bæjarins er með höfuðstöðvar á bæjarskrifstofum á Garðatorgi og sinnir þaðan 

margvíslegum erindum í gegnum síma og með því að fjartengjast tölvum starfsmanna. Auk þess koma 

tölvuumsjónarmenn til ýmissa starfa úti í skólunum. Meginverksvið tölvudeildar er að sjá um tölvukerfi 

skólans, netþjóna og útstöðvar ásamt fartölvum kennara. Auk þess gerir deildarstjóri tölvudeildar 

áætlun um innkaup og endurnýjun á tækjakosti í samráði við skólastjóra og kennsluráðgjafa. 

Starfsmenn tölvudeildar sjá um að kerfi starfi, hafa eftirlit með tækjabúnaði, afritun og öryggisþáttum. 

Kennarar leita til tölvudeildar ef bilanir verða á tölvum eða hugbúnaði. Tölvudeild hefur yfirumsjón 

með eftirlitsmyndavélum skólans, símkerfi og prenturum. 

Starfsmenn hafa samband við tölvudeildina í netfangi 1515@gardabaer.is og síma 512 1515. Einnig 

geta þeir sent beiðnir í gegnum innri vef Garðabæjar. 

Skólanefnd grunnskóla 

Skólanefnd grunnskóla er pólitískt kjörin nefnd og kemur að stefnumótun og ákvörðunartöku í 

málefnum allra grunnskólanna í bænum. Nefndin hittist a.m.k. einu sinni í mánuði á starfstíma skólans. 

Stjórnendur og kennarar í grunnskólum Garðabæjar eiga áheyrnarfulltrúa í nefndinni og skiptast 

skólarnir á að skipa í þau hlutverk. Formaður skólanefndar frá árinu 2014 er Sigríður Hulda Jónsdóttir 

Skóladeild Garðabæjar 

Skóladeild Garðabæjar annast umsýslu ýmissa málefna grunnskólanna og er ráðgefandi um ýmiss 

konar sérúrræði. Deildarstjóri skóladeildar er Katrín Friðriksdóttir (katrinf@gardabaer.is) og er 

skrifstofa hennar til húsa í Ráðhúsi Garðabæjar við Garðatorg. Skóladeildin heyrir undir Fræðslu- og 

menningarsvið, forstöðumaður er Margrét Björk Svavarsdóttir (margretsv@gardabaer.is).  

Félagsmiðstöðin Garðalundur 

Garðaskóli og félagsmiðstöðin Garðalundur samnýta húsnæði og starfsemi Garðalundar er virk á 

starfstíma skóla. Starfsmenn Garðalundar vinna því í raun að félagsstarfi nemenda skólans, en oft eru 

kennarar skólans jafnframt hlutastarfsmenn félagsmiðstöðvarinnar. 

Starfsmenn félagsmiðstöðvar vinna með hópi nemenda sem valið hefur félagsmál sem valgrein. Þessi 

hópur skipuleggur helstu viðburði og vinnur að undirbúningi og framkvæmd félagslífsins í skólanum. 

http://www.6h.is/
mailto:1515@gardabaer.is
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Þá starfrækir Garðalundur klúbba, er með opið hús og skipuleggur ýmsa stærri viðburði, árshátíð 

nemenda, „Dag skólans“ í samvinnu við starfsfólk skólans, tekur þátt í Gagn og gaman dögum 

Garðaskóla og í stórum verkefnum Samfés (Samtaka félagsmiðstöðva). 

Nánari upplýsingar má finna á vef Garðalundar. 

Forstöðumaður Garðalundar er Gunnar Richardson (gunnar@gardalundur.is) og hann situr í skólaráði 

Garðaskóla. Arnar Hólm Einarsson (addi@gardalundur.is) er aðstoðarforstöðumaður og situr hann í 

nemendaverndarráði Garðaskóla. 

 
Félagsmálaval Garðalundar heldur utan um hátíðahöld á afmæli skólans 11. nóvember 

Félagsmálayfirvöld (barnaverndarnefnd) 

Starfsmenn fjölskyldusviðs Garðabæjar taka á móti tilvísunum um misfellur nemenda í námi og 

einkalífi. Starfsmenn vinna með skóla að lausn mála og vísa málum til barnaverndarnefndar þegar 

nauðsyn þykir til. Hildigunnur Árnadóttir deildarstjóri (hildigunnur@gardabaer.is)  er helsti tengiliður 

Garðaskóla við fjölskyldusvið og situr fundi nemendaverndarráðs. 

Öllum starfsmönnum Garðaskóla er ráðlagt að kynna sér Lög um vernd barna og ungmenna nr. 

80/2002. Starfsmenn eiga að þekkja verklag um velferð barna og ungmenna í Garðabæ. 

Kirkjan í Garðabæ og önnur trúfélög 

Nemendum Garðaskóla er gefið það svigrúm sem þörf er á til að starfa með kirkjunni og öðrum trúar- 

og lífsskoðunarfélögum, t.d. í tengslum við fermingarfræðslu. Kirkjan í Garðabæ tekur tillit til 

stundaskrár skólans þegar fermingarfræðsla er skipulögð. 

Stjórnendur skólans geta leitað í sjóð sem Vídalínskirkja hefur umsjón með til að leysa félagslegan 

vanda sem nemendur eiga við. Slík umsókn er undirbúin í nemendaverndarráði og er óháð trú 

viðkomandi nemenda. 

http://www.gardalundur.is/g/
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Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

Náið samstarf er milli Garðaskóla og Fjölbrautaskólans í Garðabæ og byggir það á sameiginlegum 

uppruna skólanna. Stjórnendur skólanna funda á hverri önn og ræða um sameiginleg verkefni. 

Fjölbrautaáfangar Garðaskóla eru kenndir í nánu samstarfi við fagdeildir í FG og reglulegt samráð er 

milli fagkennara skólanna. Deildarstjórar vinna með áfangastjóra FG að framkvæmd prófa sem 

nemendur Garðaskóla geta tekið við FG til að fá fjölbrautaáfanga vottaða af framhaldsskóla. 

Tengiliðir við samstarfsaðila 

Stjórnendur skipta með sér ýmsum verkefnum og hér eru talin þau sem varða tengingar við 

samstarfsaðila utan skólans: 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ – Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri er tengiliður. 

Forvarnarvika Garðabæjar – Jóhann Skagfjörð Magnússon deildarstjóri er tengiliður. 

GERT (starfsfræðsla) – Sigríður Anna Ásgeirsdóttir náms- og starfsráðgjafi er tengiliður. 

Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar (GKG) – Ásta Huld Henrýsdóttir deildarstjóri er tengiliður. 

Hjólakraftur, sjálfstyrkingarverkefni – Ásta Huld Henrýsdóttir deildarstjóri er tengiliður. 

Menntamálastofnun: 

- Skólagátt – Óskar Björnsson skrifstofustjóri og Guðný Þóra Friðriksdóttir deildarstjóri námsvers eru 

tengiliðir. 

- Lesferill – Guðný Þóra Friðriksdóttir deildarstjóri námsvers er tengiliður. 

- Samræmd próf – Ingibjörg Anna Arnarsdóttir aðstoðarskólastjóri er tengiliður. 

Tónlistarskólinn í Garðabæ (TÓNGAR) – Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri er tengiliður. 

Tungumálaverið í Laugalækjarskóla – Óskar Björnsson skrifstofustjóri er tengiliður. 

Tækniskólinn, valgrein – Ásta Huld Henrýsdóttir deildarstjóri er tengiliður. 

Tækniskólinn, atvinnutengt nám – Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri er tengiliður. 

Ungmennafélagið Stjarnan – Ingibjörg Anna Arnarsdóttir aðstoðarskólastjóri er tengiliður. 

Ýmsir aðila vegna kannana sem lagðar eru fyrir í skólanum – Óskar Björnsson skrifstofustjóri er 

tengiliður. 
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Spurningar og svör 
Hér á eftir eru settar fram algengar spurningar um skólastarfið og svör við þeim.  Eru starfsmenn 

beðnir um að bæta við í sarpinn. Í skólastarfinu eru auðvitað fjölmörg álitamál og frávik, en best er að 

ferlar og vinnubrögð séu ávallt sem skýrust. 

Margar spurningar fjalla um samskipti og agamál. Brýnt er að leggja áherslu á að ætlast er til að 

kennarar og starfsmenn leiti sem oftast fyrst til umsjónarkennara nemanda þegar út af ber í 

samskiptum. 

Spurning: Nemandi gengur út úr kennslustund án leyfis. 

Svar: Undantekningarlaust hefur nemandi sagt sig úr skóla og fær ekki inngöngu aftur fyrr en 

eftir fund með honum, forráðamönnum og stjórnendum. 

Spurning: Nemandi hlýðir ekki eðlilegum og ítrekuðum tilmælum starfsmanns, t.d. um að fara úr skóm 

eða ganga frá eftir sig við matborð. 

Svar: Nemanda vísað til skrifstofu/stjórnunarálmu. Viðkomandi deildarstjóri/umsjónarkennari 

látinn vita. Ítrekuð brot: Tímabundin brottvísun – foreldrafundur, inntaka með skilyrðum. 

Spurning: Nemandi hlýðir ekki fyrirmælum kennara/starfsmanns um að mæta til 

skrifstofu/stjórnunarálmu. 

Svar: Nemandi hefur sagt sig úr skóla og fær ekki inngöngu aftur fyrr en eftir fund með honum, 

forráðamönnum og stjórnendum. 

Spurning: Hvað gerist þegar nemanda hefur verið vísað til skrifstofu/stjórnunarálmu? 

Svar: Þá gefst öllum aðilum tími og næði til að átta sig á stöðu mála og afla upplýsinga um hvað 

hefur gerst. Nemandinn er látinn jafna sig og síðan er unnið skipulega að lausn máls.  Það fer 

eftir eðli máls hve margir eru kallaðir til. Nauðsynlegt er að umsjónarkennari komi sem fyrst að 

máli. Markmið með tilvísun til skrifstofu/stjórnunarálmu er að grípa inn í hegðun sem truflar 

viðkomandi eða aðra, skýra málavexti, vinna með nemanda þannig að brot endurtaki sig ekki. 

Foreldrum er strax gert viðvart í alvarlegri málum. Skólastjóri og deildarstjórar skrá athugasemd 

í Innu. 

Spurning: Nemandi er staðinn að reykingum á sígarettum eða rafrettum á skólalóð. 

Svar: Skólaganga nemandans er stöðvuð. Foreldrar látnir vita. Nemandi kemur með foreldrum á 

fund stjórnenda þar sem farið er yfir málið. Nemandi þarf að sækja fræðslu um skaðsemi 

reykinga hjá skólahjúkrunarfræðingi. Við ítrekuð brot er nemanda vísað frá skóla í nokkra daga.  

Spurning: Grunur leikur á að nemandi sé farinn að neyta fíkniefna eða sé haldinn átröskun. 

Svar: Samráð er haft við hjúkrunarfræðing skólans sem gerir foreldrum viðvart um grun skólans. 

Hvatt er til þess að nemandinn fari í fíkniefnapróf og viðeigandi meðferð ef grunur reynist eiga 

við rök að styðjast.  Félagsmálayfirvöldum tilkynnt um grun eða vissu um meðferð fíkniefna eða 

neyslu ávanabindandi efna. 



Spurning: Grunur leikur á að nemandi sé ölvaður eða undir áhrifum fíkniefna í skólanum eða á 

skemmtun á vegum skóla/félagsmiðstöðvar. 

Svar: Nemanda er  vísað frá skólanum þar til fundað hefur verið með forráðamönnum og áætlun 

gerð um úrræði. 

Spurning: Nemandi svindlar í prófi. Hvað gerist? 

Svar: Nemandi fær lægstu mögulega einkunn sem er D. Hringt er í foreldra og þeir boðaðir, 

ásamt nemandanum, á fund til að útkljá málið. 

Spurning: Kennari kemur ítrekað of seint eða hleypir of snemma út úr kennslustundum – hvað gerist? 

Svar: Stjórnendur skólans munu gera athugasemdir og kanna orsök vandans og leita lausna með 

kennaranum. Ítrekuð brot af þessu tagi eru áminningarefni. 

Spurning: Hvenær er málum vísað til nemendaverndarráðs? 

Svar: Öllum alvarlegum nemendamálum er vísað til ráðsins sem setur sig inn í mál og gerir 

tillögur um úrræði.  Umsjónarkennarar eru upplýstir um stöðu mála. 

Spurning: Hver er réttur foreldra til að fá leyfi fyrir nemanda? 

Svar: Foreldrar hafa rétt á að taka börn sín tímabundið úr skóla og þurfa að fylla út leyfisbeiðni á 

vef skólans. Í Garðaskóla er gerð alvarleg athugasemd þegar sá tími er lengri en tvær vikur og ef 

tíminn er lengri en þrjár vikur er gerð krafa um skólasókn nemandans í skóla á dvalarstað. Þá er 

gerð athugasemd ef leyfisbeiðnir eru tíðar og nemandi í langan tíma frá skóla. Alvarlegar 

athugasemdir eru gerðar við leyfisbeiðnir nemenda sem stunda skóla illa. 

Stjórnendur skólans leggja áherslu á góða ástundun allt skólaárið. Þurfi nemendur af einhverjum 

orsökum að fá leyfi þá ætlast skólinn til þess að forráðamenn sæki um það með góðum fyrirvara. 

Aðstoðarskólastjóri afgreiðir allar umsóknir um leyfi sem eru til lengri tíma en tveggja daga. 

Foreldrar/forráðamenn bera ábyrgð á að nemandi skipuleggi nám sitt þannig að hann dragist 

ekki aftur úr þegar hann fær leyfi frá skóla. Skólinn gerir þá kröfu að nemendur kynni sér vel 

námsáætlanir og verkefnavinnu á meðan á leyfi stendur. Nemandinn gerir síðan ráðstafanir til 

að ljúka vinnunni og skila henni inn til námsmats. Ef ekki tekst að endurskipuleggja nám þannig 

að nemandinn nái að ljúka námsþáttum eins og t.d. prófum þá er sá þáttur ekki metinn til 

lokaeinkunnar. 

Málefni nemenda sem eru mikið frá skóla vegna veikinda og/eða leyfa eru rædd í 

nemendaverndarráði. Skólastjórnendur gera athugasemdir ef leyfisbeiðnir fara úr hófi fram eða 

að fjarvera nemandans frá skóla skaði framgöngu í námi. Skólaárið 2018-2019 munu 

grunnskólar í Garðabæ ásamt skóladeild og fjölskyldusviði bæjarins samræma verkferla í 

ástundunarmálum nemenda. 

  

http://gardaskoli.is/skolinn/eydublod-og-verkferlar/leyfi/
http://gardaskoli.is/skolinn/eydublod-og-verkferlar/leyfi/
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Spurning: Nemandi er ofvirkur og þarf að hreyfa sig mikið. Má bjóða nemanda að fara tímabundið út úr 

kennslustundum? 

Svar: Lausn á vanda ofvirkra nemenda er einstaklingsbundin. Ráð sem dugar einum getur hentað 

öðrum illa. Ef samkomulag næst um tiltekna hreyfingu ofvirks nemanda er í lagi að leyfa honum 

að fara út úr tíma. Slíkt er þó ætíð gert með þeim skilyrðum að fyrirfram ákveðin tímamörk séu 

virt og með samþykki foreldra. 

Spurning: Má skerða stundatöflu nemenda? 

Svar: Öllum börnum og unglingum á aldrinum 6-16 ára er skylt að sækja skóla skv. 

grunnskólalögum. Skólastjóra er þó heimilt að samþykkja undanþágu frá skólasókn nemanda að 

beiðni foreldra og með gildum rökum. Skólinn getur lagt til tímabundnar skerðingar á tímafjölda 

nemenda sem foreldrar þurfa að samþykkja. Í þeim tilvikum er verið að þjóna því markmiði að 

nemandi nýti tíma sinn í skólanum og að tímaskerðingin sé vegna ástands nemanda, 

úthaldsleysis, veikinda o.þ.h.  

Umsóknir um undanþágur frá námi eru afgreiddar af deildarstjórum og aðstoðarskólastjóra skv. 

vinnuferli sem skilgreint er í skólanámskrá., sjá nánar framar í handbókinni.  

Spurning: Hver er réttur kennara til að fá skammtímaleyfi frá kennslu? 

Svar: Í Garðaskóla er reynt að koma til móts við starfsmenn, m.a. með því að greiða fyrir 

nauðsynlegum skammtímaleyfum vegna fjölskyldu og einkalífs. Í öllum tilvikum eru kennarar 

beðnir um að koma með tillögur um lausn á forföllum sínum og búa til námsáætlun. Stjórnendur 

áskilja sér rétt til að gera athugasemdir og hafna leyfisbeiðni. 

 

Í grunnskólum Garðabæjar kveða samræmdar reglur á um að kennarar geti fengið allt að tvo 

daga á önn í svo kallað skiptileyfi, þ.e. leyfi sem hann vinnur af sér með forfallakennslu. 

Spurning: Hvernig tilkynni ég skammtímaforföll? 

Svar: Hafðu samband við skrifstofu skólans. Sjá nánar framar í handbókinni. 

Spurning: Hvernig næ ég formlegu viðtali við stjórnendur skólans? 

Svar: Stjórnendur skólans, skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar vilja að starfsmenn 

hafi greiðan aðgang og geti fengið viðtöl samstundis, eða sem fyrst. Ef viðkomandi stjórnandi er 

ekki viðlátinn er starfsmönnum bent á að senda þeim tölvupóst og biðja um fundartíma. Einnig 

er hægt að leggja skilaboð í pósthólf stjórnenda. 

Starfsmenn eru hvattir til að líta við hjá stjórnendum skólans sem reyna að hafa skrifstofur sínar 

sem oftast opnar og aðgengilegar starfsmönnum til óformlegs spjalls og ráðagerða. 

  



Spurning: Kennari á í erfiðleikum með tiltekinn hóp/bekk. Hvert leitar hann og hvaða stuðnings má 

hann vænta? 

Svar: Kennarinn ætti umsvifalaust að hafa samband við viðkomandi deildarstjóra. Hann mun 

aðstoða við að kryfja vandann.   

Stefna skólans er að aðstoða kennara við að ná árangri, jafnt í bekkjar-/hópstjórnun og kennslu. 

Kennarar geta farið margar leiðir í leit að lausnum. Kennari sem ekki lætur vita af vanda sínum 

getur einangrast og lent í alvarlegum vanda. Best er að opna málið sem fyrst og kennari getur 

vænst stuðnings frá öllum aðilum: Skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, deildarstjórum, fagstjórum, 

samkennurum og námsráðgjöfum. 

Stjórnendur skólans geta fært til nemendur tímabundið eða varanlega og aðstoðað við viðtöl við 

foreldra. Allir aðilar geta gefið ráð um kennsluhætti, skipulagningu kennslu o.s.frv. 

Í ákveðnum tilvikum getur kennari fengið leiðsagnarkennara eða handleiðslu fagaðila. 

Spurning: Kennari verður áskynja um að misfellur eigi sér stað í aðbúnaði eða uppeldi nemanda 

(neysla, útivist, misnotkun, ofbeldi, óregla o.s.frv.). Hvert skal kennari snúa sér? 

Svar: Best er að kennari snúi sér tafarlaust til viðkomandi deildarstjóra, skólastjóra eða 

aðstoðarskólastjóra. Í málum af þessu tagi er líka nauðsynlegt að hafa samráð við 

hjúkrunarfræðing og/eða námsráðgjafa. Rökstuddur grunur eða vissa um misfellur á uppeldi og 

aðbúnaði nemenda er tilkynntur félagsmálayfirvöldum. Um tilkynningarmál er fjallað á fundum 

nemendaverndarráðs og í öllum tilfellum ber skólastjóri ábyrgð á þeim tilkynningum sem skólinn 

sendir til barnaverndar. 

Spurning: Hvert er frelsi kennara til að víkja frá stundaskrá, t.d. með því að bjóða upp á frjálsan tíma, 

spil, gönguferð o.þ.h.? 

Svar: Frelsi kennara til að skipuleggja tíma nemenda er mikið í Garðaskóla. Þegar kennari telur 

skynsamlegt að víkja frá hefðbundnu námi þá gerir hann það. Slíkt metur kennari sjálfur og nýtur 

til þess trausts stjórnenda. 

Spurning: Getur kennari fengið handleiðslu? 

Svar: Já, kennari sem óskar eftir handleiðslu vegna kennslu og samskipta við nemendur getur 

fengið handleiðslu. Handleiðsla getur verið frá deildarstjóra, námsráðgjafa eða samkennara. 

Í tilteknum tilvikum getur kennari óskað eftir utanaðkomandi aðstoð/áfallahjálp. Skólinn mun 

reyna að verða við slíkum beiðnum. Handleiðsla er niðurgreidd úr sjóðum Kennarasambandsins 

og skólinn kemur að niðurgreiðslu ef þörf er á því. 
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Spurning: Einn (eða fleiri) nemandi truflar - hvað geri ég? 

Svar: Ætlast er til að kennarar ræði við nemendur sem trufla og gefi þeim tækifæri á að bæta ráð 

sitt.  Miklu skiptir að kennari gefi nemanda tíma og velji góðar aðstæður til að ræða málin. 

Orðræður í viðurvist annarra nemenda eru dæmdar til að mistakast. Gott er að biðja nemanda 

að koma fram á gang og fara stuttlega yfir síðasta atvik.   

Ef nemandi lætur sér ekki segjast er ætlast til þess að kennari vísi nemanda til 

skrifstofu/stjórnunarálmu og geri viðkomandi deildarstjóra viðvart. Taka þá við agaferlar skólans 

(sjá vefinn Samskipti og skólaandi).  

Spurning: Get ég neitað nemanda um að fara á salernið? 

Svar: Almenna reglan er að sjálfsögðu sú að nemendur geti farið á salerni þegar náttúran kallar, 

enda taki það skamman tíma og valdi ekki truflun í kennslustund. Góð vinnuregla er að hleypa 

aðeins einum nemanda í einu á salernið. Þegar kennari hins vegar verður þess var að nemandi 

biður þráfaldlega um slíkar ferðir og fjarvera er óeðlilega löng skal kennari ræða málið við 

nemanda og kanna ástæður. Ef grunur leikur á um að nemandi misnoti þessi réttindi skal gera 

honum grein fyrir að hann geti átt von á neitun enda hafi viðkomandi og öðrum nemendum 

verið bent á að nota frímínútur til þessa hluta. Kennarar þurfa að vera minnugir þess að ástæða 

salernisferða eru margs konar og eru einkamál nemenda. 

Spurning: Get ég neitað að hafa nemanda hjá mér í kennslustund? 

Svar: Nei, kennarar hafa ekki það vald að geta neitað að hafa nemanda hjá sér, en þeir eiga að 

setja skilyrði fyrir hegðun nemenda og framkomu í kennslustundum. Á meðan nemendur 

uppfylla ekki þau skilyrði þarf kennari ekki að sitja uppi með hegðun nemandans. Hann getur 

vísað nemandanum til stjórnenda skólans, á skrifstofu/stjórnunarálmu, og óskað eftir því við 

stjórnendur að mál nemanda verði skoðað. Það er ávallt skoðað í samráði við kennarann hvort 

það komi til greina að taka nemanda úr viðkomandi hóp eða bekk. Aðalmarkmið í 

nemendamálum er þó ætíð það að hegðun nemanda verði ásættanleg og að hann þrífist í hóp 

án þess að trufla sjálfan sig, kennarann né aðra í hópnum. 

Ergo: Kennari getur ekki neitað að hafa nemanda hjá sér en hann á að neita því að þola 

neikvæða og truflandi hegðun nemanda. Nemandinn víkur þar til hann bætir hegðun sína eða 

hann fluttur í annan hóp/bekk/skóla. 

Spurning: Erfiðir foreldrar – hvernig bregst ég við? 

Svar: Ef kennari verður þess áskynja að foreldrar séu aðgangsharðir og ósanngjarnir þá eiga þeir 

ekki að sitja einir á fundum með þeim. Kennarar eru umsvifalaust beðnir um að leita til 

stjórnenda skólans og þeir aðstoða kennara í erfiðum foreldramálum. Kennarar eru hvattir til að 

láta strax vita ef foreldrar reynast þeim erfiðir í samskiptum. Forðast skal sem kostur er flókin 

símtöl, heldur fremur boða til formlegs fundar. 

  

http://gardaskoli.is/skolinn/samskipti-og-skolaandi/


Spurning: Börn starfsmanna með í skólann? 

Svar: Að jafnaði tökum við ekki börn okkar með í vinnuna. Slíkt heyrir til undantekninga og 

eingöngu þegar tiltekið neyðarástand skapast. Í þeim tilvikum geta starfsmenn ekki vænst neins 

nema skilnings frá stjórnendum skólans. 

Spurning: Langtímaleyfi – hvaða reglur gilda um langtímaleyfi starfsmanna. 

Svar: Í gildi eru tilteknar reglur um langtímaleyfi starfsmanna Garðabæjar án launa, sjá 

upplýsingar á innri vef Garðabæjar. 

Spurning: Örendi mitt og nemenda er á þrotum, en það eru ennþá 10 mínútur þar til kennslustund 

lýkur. Hvað geri ég? 

Svar: Þetta getur komið upp, einkum ef verkefni nemenda eru einhæf. Ef þessar aðstæður eru 

tíðar ber að skoða skipulag kennslunnar og í hverju vandinn liggur. Oftast er þetta tilfallandi 

vandamál og þá er ýmislegt til ráða – bara ekki hleypa nemendum of snemma út. Það skapar 

vanda á göngum og einnig í næsta tíma því nemendur eru fljótir að finna út þá kennara sem gefa 

eftir beiðnir um að tíma sé lokið fyrr en stundaskrá segir til um. Þá fyrst byrjar martröðin og 

vítahringurinn þrengir að! 

Fleiri spurningar? 
Upplýsinganet skólans er víðtækt og nauðsynlegt fyrir alla starfsmenn að þekkja það vel og nýta það til 

að vinna vel saman með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. 

 

Garðaskóli -
heimasíða

Samstarfs-
fólkið

Upplýsinga-
tafla

Tölvu drifin

Weebly -
starfsþróun

Innri vefur 
Garðabæjar

Heimasíða 
Garðabæjar 

o.fl. vefir

http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/leyfi/
http://gardaskoli.is/
http://gardaskoli.weebly.com/
http://innri.gardabaer.is/
http://www.gardabaer.is/
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Handbók af því tagi sem hér er að ljúka svarar aldrei öllum spurningum sem upp koma í viðamiklu 

starfi grunnskóla. Allir starfsmenn leggja sitt af mörkum til að aðstoða og upplýsa vinnufélaga eftir 

þörfum – það getur átt við um bæða nýja og vanari starfsmenn. Ef þú vilt bæta einhverju í handbókina, 

láttu þá skólastjóra endilega vita: brynhildur@gardaskoli.is. 

 

 

 

 

 

 
Vetrarmorgunn á lóð Garðaskóla 
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