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HEILSUEFLING Í GARÐASKÓLA 

HEILSUSTEFNA GARÐASKÓLA 
Heilsustefnu Garðaskóla er ætlað að skilgreina hvernig grunnþátturinn heilbrigði og velferð 

fléttast inn í allt starf skólans. Heilsustefnan er sameiginleg yfirlýsing starfsmanna, nemenda 

og foreldra við skólann. Skólinn er þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli sem 

Landlæknisembættið stendur að og fær með því ráðgjöf og stuðning varðandi heilsueflingu 

innan skólans. 

Heilsustefnan miðar að því að skapa daglegar venjur og starf sem bæta heilsu og líðan allra þeirra sem starfa og 

nema við skólann. Það er stefna skólans að tryggja eins góða og heilsusamlega vinnuaðstöðu og unnt er 

jafnframt því sem nemendur og starfsmenn eru hvattir til virkrar þátttöku og aukinnar meðvitundar um 

jákvæðan lífsstíl. 

MEGINMARKMIÐ HEILSUSTEFNUNNAR 
Heilsustefna Garðaskóla greinist í fimm megin markmið: 

1. Garðaskóli hvetur til aukinnar hreyfingar meðal starfsmanna og nemenda skólans og stuðlar að aukinni 

meðvitund um gildi hreyfingar fyrir andlega og líkamlega heilsu. Þessu markmiði verður meðal annars 

náð með því að: 

a. allir kennarar hugi að því að byggja hreyfingu inn í skóladag nemenda, t.d. með því að 

skipuleggja útikennslu eða standa upp frá bókum og gera teygjuæfingar. 

b. skólinn standi fyrir og stuðli að þátttöku í almennri hreyfingu nemenda og starfsmanna svo 

sem að ganga í skólann og taka þátt í lífshlaupinu, hjólað í vinnuna o.fl. 

c. skólinn standi fyrir sjálfstæðum viðburðum a.m.k. einu sinni á önn svo sem meðmælagöngu í 

tengslum við dag gegn einelti, fjallaferð eða innanskólamóti af einhverju tagi. 

d. taka árlega þátt í Skólahreysti. 

e. tryggja fjölbreytt úrval íþróttavalgreina í skólanum. 

f. gefa nemendum sem stunda miklar íþróttir utan skólans svigrúm til að fá þær metnar sem 

valgreinar í Garðaskóla. 

g. eiga gott samstarf við bæjaryfirvöld í Garðabæ um stuðning við hreyfingu og almenna 

heilsueflingu nemenda og starfsmanna. 

h. bæta aðstöðu til að geyma hjól við skólann og hvetja nemendur og starfsmenn til að hjóla í 

skólann. 

 

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli
http://namtilframtidar.is/#!/heilbrigdi-og-velferd
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli
http://www.lifshlaupid.is/
http://hjoladivinnuna.is/
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli
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2. Skólastarf Garðaskóla tekur mið af því að hlúð sé að andlegri heilsu nemenda og starfsmanna skólans 

og að allir leggi sitt af mörkum til að efla góðan starfsanda í skólanum. Þessu markmiði verður meðal 

annars náð með því að: 

a. gildi skólans (virðing, ábyrgð, vellíðan) séu sýnileg í öllum samskiptum og starfi. Þau birtast 

meðal annars í vinnubrögðum uppbyggingarstefnunnar. 

b. í lífsleikni sé rætt um ábyrgð einstaklingsins á eigin lífi og hvernig gott sé að takast á við 

áskoranir. 

c. fræðslu sé miðlað um gildi geðræktar og hvernig best sé að hlúa að andlegri heilsu og 

heilbrigðu líferni. 

d. að nemendur geti leitað eftir ráðgjöf og stuðningi hjá kennurum, námsráðgjöfum, 

hjúkrunarfræðingi og stjórnendum skólans og fái úrlausnir mála sinna. 

e. tryggja nemendaverndarráði svigrúm til að koma á fót sérstökum úrræðum þegar þörf kallar 

á. 

f. gefa nemendum tækifæri til að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi sem útvíkkar reynsluheim 

nemenda og kynnir þeim gildi fjölbreytileikans í samfélaginu. Slík verkefni eru skipulögð af 

nemendum, foreldrum og starfsmönnum.  

  
 

 

3. Í Garðaskóla er stuðlaða að aukinni neyslu á hollum mat og auknum skilningi á mikilvægi þess að 

nemendur og starfsmenn tileinki sér hollar matarvenjur. Þessu markmiði verður meðal annars náð 

með því að: 

a. boðið sé upp á fjölbreytt og hollt fæði í mötuneyti. Vilji skólans er að allir matur sé eldaður á 

staðnum í eldhúsi Garðaskóla. Til viðbótar við heitan mat og hefðbundna vöru leggi skólinn 

áherslu á að í mötuneyti sé salatbar eða annað fyrirkomulag til að tryggja aðgang að ferskum 

ávöxtum og grænmeti. 

b. hvetja nemendur sem kjósa að koma með nesti að heiman að hafa það fjölbreytt og hollt. 

c. að bæta aðstöðu í matsal nemenda með því að þrískipta matartímum og bæta við 

húsgögnum. 

d. í heimilisfræði sé áhersla lögð á holla og fjölbreytta matargerð. 

e. nemendur vinni verkefni tengd heilbrigðu mataræði og birti niðurstöður þeirra í skólanum. 

Tilvalið er að þessi verkefni séu unnin í samstarfi nokkurra faggreina. 

f. aðgengi að drykkjarvatni sé gott. 

g. nemendur fái fræðslu og stuðning við tannhirðu og tannvernd og flúorskolun einu sinni í 

mánuði í 10. bekk. 

h. þegar skólinn bjóði veitingar á fundum eða viðburðum taki þær mið af fjölbreytni og hollustu. 
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4. Í Garðaskóla er forvarnarfræðsla skipulögð út frá þörfum og áhættuþáttum hverju sinni. Þessu 

markmiði verður meðal annars náð með því að: 

a. í skólanum séu gerðar kannanir á borð við Ungt fólk þannig að fylgst sé með líðan, neyslu og 

lífsháttum nemenda skólans. 

b. vinna samkvæmt áætlunum Garðabæjar á sviði starfsmannamála, eineltismála og 

kynheilbrigðis. 

c. bjóða reglulega upp á fræðslu um hætturnar samfara einelti. Gerð sé grein fyrir slíkri fræðslu 

og aðgerðum gegn einelti á heimasíðu skólans. 

d. skilgreina í skólanámskrá hvernig unnið sé að fjölbreytileikafærni og umburðarlyndi nemenda 

og starfsmanna. 

e. því sé fylgt fast eftir að skólahúsnæðið og umhverfi skólans sé laust við alla notkun vímuefna. 

f. bjóða upp á fræðslu um skaðsemi tóbaks og annarra vímuefna. 

g. fræðsla um netnotkun og siðferði á netinu sé vel skilgreind í skólanámskrá. Hafa gott samstarf 

við foreldra varðandi tölvunotkun, t.d. að fylgja eftir tilmælum foreldra um daglegan 

tölvutíma. 

5. Stjórnendur og starfsmenn Garðaskóla tryggja öryggi í skólahúsnæðinu og að örygggisáætlunum 

skólans sé framfylgt. Þessu markmiði verður meðal annars náð með því að: 

a. áfallaráð tryggi að áætlanir um brunavarnir, smitsjúkdómavarnir og viðbrögð við annarri 

hættu séu uppfærðar og aðgengilegar á vef skólans. 

b. öryggisnefnd tryggi unnið sé áhættumat í skólanum og aðgerðaráætlun sé unnin út frá því 

mati.  

c. að brugðist sé hratt og vel við þegar laga þarf aðbúnað í skólahúsnæðinu og á lóð skólans. 

d. rýmingaræfing sé haldin í upphafi hvers skólaárs. 

e. starfsmönnum sé gefinn kostur á að sækja skyndihjálparnámskeið á 2-3 ára fresti. 

f. nemendur í 10. bekk sæki skyndihjálparnámskeið. 

g. starfsmönnum sé boðin flensubólusetning og heilsufarsskoðun árlega. 

Heilsueflingarnefnd Garðaskóla ber ábyrgð á heilsustefnunni hverju sinni og uppfærir hana eftir þörfum. 

Nefndin á eftir þörfum samstarf við stjórnendur, nemendaverndarráð og áfallaráð skólans. 

 

Samþykkt í skólaráði Garðaskóla 22. janúar 2014 

Brynhildur Sigurðardóttir, starfandi skólastjóri 

 

  

http://www.rannsoknir.is/rg/skyrslur/
http://www.gardabaer.is/stjornsysla/starsfmannamal/starfsmannahandbok/
http://www.gardabaer.is/thjonusta-i-gardabae/skolar-og-menntun/gegn-einelti-i-gardabae/
http://gardaskoli.is/studningur/einelti/
http://gardaskoli.is/skolinn/vidbragds-og-afallaaaetlun/
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ÞRIGGJA ÁRA ÁÆTLUN Í HEILSUEFLINGU 
Heilsueflingarnefnd setur upp þriggja ára áætlun um heilsueflingu sem unnið verður eftir og endurskoðuð eftir 

þörfum. Með þessu móti munu nemendur skólans taka þátt í fjölbreyttum verkefnum tengdum heilsueflingunni 

án þess að þeir upplifi of mikla endurtekningu milli ára. 

Ár 1: Áhersla lögð á matarmenningu í skólanum. Sérstök verkefni sem unnin eru á árinu eru: 

 að kanna möguleikann á að eldhús skólans sé notað til að framleiða mat fyrir nemendur og starfsfólk. 

 að fylgjast með framboði á matvöru í mötuneyti nemenda og leggja áherslu á hollt úrval. 

 að kanna möguleikann á að bjóða nemendum hafragraut í morgunmat. 

 fræðsla og viðburðir sem tengjast hollu mataræði. 

 jafningjafræðsla nemenda um hollt mataræði. 

 flúorskolun komið aftur í reglulegt ferli innan skólans. 

Ár 2: Áhersla lögð á hreyfingu í skólanum. Sérstök verkefni sem unnin eru á árinu eru: 

 meðmælaganga skólans til styrktar góðu málefni. 

 hjólastæði nægileg til að mæta góðri þátttöku í „hjólað í skólann“. 

 Fá tíma og aðstöðu í Ásgarði til að halda innanskólamót og opna íþróttatíma: 

o t.d. innanskólamót í völdum íþróttagreinum. 

o t.d. grunnskólamót í völdum íþróttagreinum. 

Ár 3: Áhersla lögð á lífsstíl og skólabrag. Sérstök verkefni sem unnin eru á árinu eru: 

 skólaþing um skólabrag og/eða önnur málefni sem skólasamfélagið kallar eftir umræðu um. 

 sjálfboðaliðastarf í boði fyrir nemendur í öllum árgöngum. Slíkt verkefni hefur það að markmiði að 

nemendur láti gott af sér leiða með samskiptum við hópa sem verða útundan í samfélaginu. 

 fræðsla og viðburðir um andlega heilsu. 

 öryggisnefnd geri grein fyrir áhættumati og aðgerðaráætlun um vinnuvernd í skólanum. 
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HEILSUEFLINGARNEFND 2013-2014 
Fulltrúar nemenda: Bergþóra Huld Björgvinsdóttir, Íva Marín Adrichem 

Fulltrúar foreldra:  

Fulltrúar starfsmanna: Auður Edda Geirsdóttir, Hulda Sigurjónsdóttir, Kristján Rafn Heiðarsson, Magnús 

Teitsson, Ólafur Ágúst Gíslason, Rúnar Páll Sigmundsson, Svandís Ríkharðsdóttir 

AÐGERÐAÁÆTLUN HEILSUEFLINGAR 2013-2014 

TÍMASETNING VERKEFNI ÁBYRGÐARAÐILI STAÐA 

maí 2013 
Verkefnið Heilsueflandi skóli sett af stað með 
Heilsudögum 30.-31. maí. 

Heilsueflingarnefnd, 
deildarstjórar árg. 

lokið maí ´13 

júní 2013 
Heilsustefna Garðaskóla og aðgerðaáætlun 
samþykkt á starfsmannafundi og birt á vef skólans. 

Heilsueflingarnefnd, 
skólastjóri 

lokið jan ´14 

júní 2013 Rýmingaráætlun uppfærð. Skólastjóri lokið nóv ´13 

ágúst 2013 Heilsueflingarnefnd skólans 2013-2014 skipuð. Skólastjóri  

ágúst/sept. 2013 Dagsferð starfsmanna. Starfsmannafélagið lokið ág ´13 

september 2013 Rýmingaræfing haldin í skólanum. Skólastjóri, áfallaráð lokið nóv ´13 

september 2013 
Verkefni Heilsueflingar skólaárið 2013-2014 
skilgreind og kynnt í skólasamfélaginu – áhersla á 
mataræði og málefni matsölunnar.  

Heilsueflingarnefnd lokið feb ´13 

nóvember 2013 
Heilsueflingarviðburður í tengslum við dag skólans 
11. nóvember og dag gegn einelti 8. nóvember. 

Heilsueflingarnefnd frestað 

apríl 2014 
Endurskoðun á aðgerðaáætlun heilsustefnu 
Garðaskóla, verkefni skilgreind fyrir skólaárin 2014-
2015 og drög lögð að verkefnum 2015-2016. 

Heilsueflingarnefnd  

mars-apríl 2014 Heilsueflandi dagskrá í tengslum við Listadaga. 
Heilsueflingarnefnd 
og listadaganefnd 

 

maí-júní 2014 Heilsudagar skipulagðir af heilsueflingarnefnd Heilsueflingarnefnd  

júní 2014 
Uppfærð Heilsustefna og aðgerðaáætlun birt á vef 
skólans. 

Skólastjóri  

vor 2014 
Stjórnendur hugi að því að svigrúm sé tryggt í 
stundatöflum nemenda og starfsmanna til 
daglegrar hreyfingar. 

Skólastjóri  

 


