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LOKASKÝRSLA VERKEFNISINS:                                                     
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Þróunarverkefni unnið í:  

Garðaskóli 

Tengiliður vegna verkefnis:  

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri, brynhildur@gardaskoli.is  
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Verkefnið í hnotskurn:  

ATIÐ – Atvinnutengt nám í Garðaskóla 

 

Markmið verkefnisins  

Markmið ATsins var að móta stefnu og framkvæmd á atvinnutengdu námi í Garðaskóla. Stefnt var að 

nokkrum atriðum: 

 Að byggja upp námsleið innan skólans þar sem þátttaka í atvinnulífi væri hluti af daglegu 

skólastarfi. 

 Að skapa og festa í sessi tengsl við stofnanir og fyrirtæki í nærsamfélagi Garðaskóla í þeim 

tilgangi að skapa atvinnutækifæri fyrir nemendur með námi. 

 Að þróa ferli til að halda utan um flæði nemenda milli skóla og vinnustaðar (launagreiðslur, 

kynning á starfi og vinnustað, þjálfun í starfi, eftirfylgni með nemanda í starfi). 

 Að þróa náms- og starfsráðgjöf í tengslum við atvinnutengt nám. 

 Að kynna nemendum og foreldrum möguleika á atvinnutengdu námi á jákvæðan hátt. 

 Að efla með kennurum jákvæða samskiptahætti til að ná betur til allra nemenda. 

 

Ábyrgðarskóli verkefnis:  

Garðaskóli 

 

Verkefnisstjóri:  

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri 

 

Þáttakendur:  

Stjórnendur, náms- og starfsráðgjafar, kennarar, nemendur og foreldrar, skóladeild og fjölskyldusvið 

Garðabæjar, fyrirtækin Kattholt og gæludýr.is. 

 

Yfirlit um framkvæmd verkefnisins ásamt umfjöllun um hindranir og frávik frá upphaflegri áætlun :  

Þróunarverkefnið vannst alls ekki eins og áætlað hafði verið og er styrknum að mestu leyti skilað til 

skóladeildar. Ástæður lítillar vinnu í verkefninu eru margþættar en helst er þar um að kenna 

starfsmannaveltu hjá náms- og starfsráðgjöfum Garðaskóla og veikri verkstjórn skólastjóra í þessu 

tiltekna verkefni. 

Á því tímabili sem vinna átti verkefnið voru þó mjög mikilvæg skref tekin til þess að fjölga tækifærum 

nemenda til að stunda atvinnu sem hluta af grunnskólanámi sínu.  
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Sambærileg verkefni voru í gangi í Sjálandsskóla og Álftanesskóla og fylgdist fjölskyldusvið og skóladeild 

með framvindu í öllum þessum verkefnum. Nú liggur fyrir verkferill sem skólarnir geta nýtt þegar þeir 

vilja koma nemendum í atvinnutengt nám. Samstarf við vinnuskóla Garðabæjar liggur fyrir og sér hann 

um launagreiðslur. 

Deildarstjóri námsvers í Garðaskóla kannaði vel sambærileg verkefni í nágrannasveitarfélögunum og fékk 

þaðan skapalón að verklagsreglum og eyðublöðum fyrir samninga milli fyrirtækis, skóla og heimilis sem 

hafa nýst vel í þeim málum sem unnin hafa verið með nemendum í Garðaskóla. 

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri áttu nokkur samtöl við stjórnendur í Tækniskólanumm, skóla 

atvinnulífsins. Tilraunir til að efla samstarf Garðaskóla og Tækniskólans voru hins vegar árangurslausar. 

Helsta ástæðan er sú að á tímabilinu fjölgaði nemendum Tækniskólans stöðugt og þar áttu stjórnendur 

erfitt með að koma grunnskólanemendum fyrir í stofum og með kennurum þar sem allt rými var 

uppbókað í það starf sem skólanum ber að sinna. Garðaskóli hefur nýtt iðngreinaval Tækniskólans 

undanfarin ár, en þar gefst grunnskólanemum tækifæri til að taka kynningaráfanga í ýmsum iðngreinum 

í skólanum. Ánægja nemenda Garðaskóla með þennan áfanga hefur því miður minnkað á undanförnum 

misserum og tengja stjórnendur það við að þeir fái ekki móttöku sem er við þeirra hæfi í 

Tækniskólanum. Athugasemdum vegna þessa hefur ítrekað verið komið á framfæri en það hefur ekki 

breytt neinu til bóta. 

Aðstoðarskólastjóri hefur fylgst mjög vel með tilboðum frá Samtökum iðnaðarins og samtökum 

atvinnulífsins og sýn þeirra á menntamál. Hún hefur sótt ráðstefnur á þeirra vegum og miðlað 

upplýsingum þaðan til annarra starfsmanna Garðaskóla. 

Haustið 2018 var haldið námskeið fyrir starfsmenn Garðaskóla um jákvæð samskipti. Eyþór Eðvarðsson 

hjá Þekkingarmiðlun fræddi starfsfólk um kenningar um hvernig best er að bregðast við fólki í erfiðri 

stöðu. Honum til halds og trausts var Jón Gnarr sem tók að sér hlutverkið að leika fólkið í erfiðu 

stöðunum í hlutverkaleikum með kennurum skólans. Námskeiðið tókst afar vel og voru starfsmenn 

ákaflega ánægðir með það. 

Dönskudeild Garðaskóla lagði í kjölfarið í vinnu við endurskoðun verklags og kennsluhátta í deildinni með 

það fyrir augum að bæta samskipti nemenda og kennara og finna leiðir til að miða dönskunámið betur 

að getu og áhuga allra nemenda. Deildin fékk því styrk frá verkefninu til að þróa námskrána sína á 

tveimur vinnuhelgum. Sú vinna skilaði algjörri endurskoðun á námsáætlunum í dönsku. Nám þar er nú í 

meira mæli verkefnamiðað og höfuðáhersla er lögð á að öll vinna sé leiðbeinandi fyrir nemendur þar 

sem þeir eru staddir í námi sínu. 

Náms- og starfsráðgjafar hafa ásamt deildarstjóra námsvers komið á samstarfi við tvo vinnustaði sem 

hafa tekið við nokkrum nemendum skólans í atvinnu samhliða náminu í skólanum. Vinnustaðirnir 

(Kattholt og Gæludýr.is) hafa verið valdir með það fyrir augum að höfða til áhugasviðs nemenda. Vandi 

nemendanna sem um ræddi birtist í skólaforðum sem unnið var að því að þeir kæmust yfir. Samstarfið 

við þessa tvo aðila hefur gengið mjög vel og hafa þeir tekið við fleiri nemendum en þeim sem fyrst var 

leitað til þeirra vegna. Deildarstjóri og námsráðgjafi hafa haldið vel utan um samstarfsnet skóla, heimilis 

og vinnustaðar og hafa þessi verkefni gengið mjög vel, nemendur og foreldrar verið ánægðir. 

Deildarstjóri námsvers hefur unnið að því að kynna möguleikann á atvinnutengdu námi til nemenda með 

fjölþættan vanda og/eða skólaforðun. Sumar fjölskyldur hafna möguleikanum alfarið og þá helst með 

þeim rökum að þær hafi áhyggjur af því að þátttaka í atvinnutengdu námi, og þá meðfylgjandi minna 

bóknámi, takmarki framtíðarmöguleika barnsins. 
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Mat á verkefninu:  

Ekki liggur fyrir fomlegt mat á verkefninu, enda fáir verkþættir sem fóru í formlega framkvæmd. 

Stjórnendur Garðaskóla eru ánægðir með að möguleikinn á atvinnutengdu námi hefur fest sig í sessi og 

starfsmenn kunna að halda utan um slík verkefni og styðja nemendur í þeim. 

Sú vinna sem starfsmenn skólans hafa unnið til að byggja upp möguleika á atvinnutengdu námi í 

Garðaskóla hefur unnist innan dagvinnuramma og því hefur ekki verið sótt í þann sjóð sem 

þróunarverkefnið bjó yfir til að greiða fyrir slíka vinnu. 

 

Ráðstöfun styrks:  

Styrkur var nýttur til að fjármagna námskeið um jákvæð samskipti og þróunarvinnu dönskudeildar sem 

miðaði að því að byggja upp jákvæðari samskipti við nemendur í gegnum dönskunámið. Tæplega 85% 

styrksins er þó skilað til skóladeildar vegna þess að verkþættir komust ekki til framkvæmdar. 

 

Afrakstur og/eða ávinningur fyrir skólastarf:  

Verkferlar og samningseyðublöð eru til staðar. Þekking starfsmanna til að bjóða nemendum og halda 

utan um atvinnutengt nám hefur eflst. 

 

Garðabær, 29. júní 2020 

Brynhildur Sigurðardóttir, skólastjóri Garðaskóla 


