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Glæsilegar endurbætur á húsnæði 
 Hér á forsíðu Fréttabréfs er hægt að færa nemendum Garðaskóla, 
foreldrum þeirra og starfsfólki skólans þær gleðifréttir að í sumar hófust 
þær endurbætur á húsnæði skólans sem stöðvuðust þegar hrun fjármála 
varð haustið 2008. 

Í þessum áfanga hafa náttúrufræðistofur skólans verið endurnýjaðar frá 
grunni og nú í haust munu nemendur einnig vinna í nýtískulegu og 
fullkomnu kennslueldhúsi í kennslustundum í heimilisfræði. 

Mikil ánægja ríkir í skólanum vegna þessara framkvæmda og ekki sakar að 
geta þess að á síðastliðnum vetri var settur upp á skólalóðinni fullkominn 
körfuboltavöllur sem galvaskir boltakrakkar hafa svo sannarlega nýtt sér. 

Ljóst er að með þessum framkvæmdum sýna bæjaryfirvöld í verki metnað 
sinn um framgang skólastarfs í Garðaskóla.  

 Verkið er unnið af verktökunum Sérverk ehf. og hannað af V.A. arkitektum í 
samstarfi við Einar Ingimundarson og Guðjón Torfa Guðmundsson. Ljóst er 
að mikil vinna og vandvirkni hefur verið lögð í þetta verk. Næstu skref í 
umbótum eru endurbætur á mynd- og handmenntastofum og 
undirbúningur að hönnun upplýsingavers á annarri hæð aðalbyggingar 
skólans.    

  

  



Það hefur ekki farið framhjá neinum að árangur grunnskóla í Garðabæ hefur á 
undanförnum árum verið framúrskarandi góður bæði á námslega og félagslega 
sviðinu. Þessi staðreynd kemur fram í vönduðum könnunum sem árlega fara fram 
á stöðu nemenda í námi og starfi. Skólar bæjarins hafa reynst í fremstu röð í 
samræmdum prófum í 4.,7. og 10. bekk og í könnunum á högum og líðan hafa 
niðurstöður verið ákaflega jákvæðar hvað varðar nemendur í grunnskólum 
bæjarins. 

Við í Garðaskóla njótum þess að fá til okkar góðan efnivið frá öllum grunnskólum 
bæjarins og í raun má líkja hlutverki okkar hér að við fáum að hlaupa síðasta 
sprettinn í boðhlaupi leik- grunnskólans. Miklu skiptir að þar sé vel að verki staðið. 
Í boðhlaupssveitinni okkar er valinn maður í hverri stöðu. Niðurstöður í alþjóðlegu 
PISA könnununum á frammistöðu nemenda í 10.bekk hafa sýnt að nemendur 
Garðaskóla skora hátt, bæði á lands- og alþjóðlegri vísu. Einkar gleðilegt var að í 
síðustu könnun kom í ljós að staða drengja í Garðaskóla í lesskilningi reyndist hæst 
hér á landi og munur á piltum og stúlkum var hvað minnstur á heimsvísu þrátt 
fyrir einkar góðan árangur stúlknanna. 

Og hver er svo skýringin á þessum árangri? Svarið er einhlítt: Á öllum vígstöðvum 
er unnið metnaðarfullt starf. Leikskólar bæjarins vinna eftir skipulögðum 
námskrám, grunnskólarnir eru vel búnir og vel mannaðir. Yfirvöld bæjarins eru 
metnaðarfull um gott skólastarf og félagsmiðstöðin Garðalundur er mikilvægur 
hornsteinn félagslífs og jákvæðrar samveru unglinga bæjarins. Síðast en ekki síst 
þá eru foreldrar nemenda einkar áhugasamir um framgang barna sinna og 
unglinga og samvinna við skólana á jákvæðum og faglegum nótum. Allt 
framagreint smitar til nemenda sem leggja sig fram og hver og einn gerir sitt besta 
í námi og leik. Í Garðaskóla leggjum við áherslu á að nemendum líði vel í skólanum 
og sá sem stundar skóla sinn og nám að kostgæfni líður betur en þeim sem slugsar 
og gerir ekki sitt besta. 

Allir sem að Garðaskóla koma eru boðnir hjartanlega velkomnir til starfa skólaárið 
2012-2013. 

Ragnar Gíslason, skólastjóri Garðaskóla 
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Frá skólastjóra: 
Hvers vegna svo góður árangur? 

 

 

Samskipti og skólaandi 

 
Bæklingurinn Samskipti og skólaandi er aðgengilegur á heimasíðu Garðaskóla og 
verður afhentur nemendum og foreldrum á fyrsta foreldrafundi vetrarins. Þetta 
er lítið rit sem útskýrir skólareglur og vinnubrögð skólans í samskiptum og 
úrvinnslu mála. Við hvetjum nemendur og forráðamenn til að kynna sér efni 
bæklingsins mjög vel því hann útskýrir til hvers við ætlumst af nemendum og 
hvernig starfsmenn bregðast við þegar vel eða illa gengur. Á næstu síðu 
Fréttabréfsins eru birtar nýjar skólareglur Garðaskóla. 

Nánari upplýsingar um Uppbyggingarstefnuna má finna á heimasíðu Garðaskóla 
og á Facebook síðunni „Uppbygging sjálfsaga – uppeldi til ábyrgðar“. 

 

Nemendur eiga að 

njóta ávaxta góðrar 

hegðunar sinnar og 

sjálfsstjórnunar.  

https://www.facebook.com/#!/pages/Uppbygging-sj%C3%A1lfsaga-uppeldi-til-%C3%A1byrg%C3%B0ar/323724636704
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Á skólaþingi 

Garðaskóla vorið 

2011 kom fram skýr 

ósk nemenda um að 

í matsölunni væri 

hollur og fjölbreyttur 

matur í boði. 

4  

  

  

  

Matsala nemenda í Garðaskóla 

 Í vetur mun fyrirtækið Skólamatur ehf. reka matsölu nemenda í 
Garðaskóla. Matsalan verður opin alla skóladaga kl. 9.00-13.45 og þar er 
hægt að kaupa drykki, brauð, jógúrt, ávexti og fleiri smárétti. Í hádeginu er 
heit máltíð í boði eins lengi og birgðir endast. Hægt er að greiða með 
skólakortinu, peningum og debetkorti.  

Nánari upplýsingar um þjónustu Skólamatar má nálgast á heimasíðu þeirra 
(skolamatur.is) og þar má líka sjá matseðil vikunnar. Nemendur geta verið í 
áskrift að heitum mat einn eða fleiri daga vikunnar. Sótt er um áskrift á 
heimasíðu Skólamatar (Skolamatur.is). 

Skólamatur ehf. hefur nýhafið samstarf við Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem 
tekur þátt í verkefninu „heilsueflandi framhaldsskóli“. Við bindum vonir við 
að reynslan sem fyrirtækið byggir upp í því samstarfi geti haft jákvæð áhrif í 
matsölu Garðaskóla þannig að úrval verði fjölbreytt og óskum nemenda um 
hollan mat verði mætt. Skólamatur hefur fullan hug á að hlusta eftir 
röddum nemenda og foreldra og það verður væntanlega verkefni skólaráðs 
í vetur að halda utan um þetta samráð. 

 

Skólakortið – öruggt og þægilegt 

 Skólakortið er í raun innanhúss „debetkort“ sem öllum nemendum skólans 
er gefinn kostur á að nýta til kaupa á matvöru í matsölu skólans. 
Nemendur/foreldrar leggja tiltekna upphæð að eigin vali inn á reikning í 
gegnum heimabanka sinn á Netinu. Starfsmenn skólans færa fjárhæðina 
samdægurs inn á kortareikning nemandans. Nemandinn notar kortið sem 
greiðslumiðil í mötuneyti skólans og hann og foreldrar fá reglulega sent 
yfirlit um stöðu og hvaða vörur hafa verið keyptar með kortinu. Allar 
upplýsingar um skólakortið eru veittar á skrifstofu skólans. 

Mikið öryggisatriði er að á hverju korti er ljósmynd af eiganda og sú mynd 
kemur einnig upp á skjá afgreiðslufólks. Ef kort týnist er umsvifalaust hægt 
að loka því. Nemendur fá kortið endurgjaldslaust í upphafi skólaárs en 
þurfa að greiða 500 krónur ef þeir glata korti og vilja fá nýtt kort. Myndir 
eru teknar af nýjum nemendum skólans í upphafi skólaárs. 

Skólakortið er einnig hægt að nota við kaup á ljósritun og útprentun á 
skólasafni. 

 



Náms- og starfsráðgjafar hafa aðsetur á 2. hæð skólans við hlið bókasafns. Náms- og 
starfsráðgjafar eru tveir, Ásta Gunnarsdóttir (astag@gardaskoli.is) og Auður 
Sigurðardóttir (audur@gardaskoli.is). 

Hlutverk námsráðgjafa er að vinna með nemendum, forráðamönnum, kennurum, 
skólastjórnendum, öðrum starfsmönnum og fagaðilum utan skólans að ýmiss konar 
velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. Hægt er að 
panta tíma hjá námsráðgjafa með tölvupósti eða í síma 590-2500. Nemendur geta 
einnig komið við á skrifstofum námsráðgjafa og pantað tíma.  

 
1. Ráðgjöf við náms- og starfsval  
Náms- og starfsráðgjöf miðar að því að nemendur efli og þroski þekkingu á sjálfum sér 
s.s. viðhorfum, áhuga, hæfileikum, getu og væntingum. Sömuleiðis að þeir þekki 
námsleiðir, störf og atvinnulíf til að auðvelda þeim ákvörðun um nám eða starf að 
loknum grunnskóla.  
Aðstoð námsráðgjafa felst m.a. í: 

 könnun og greiningu á áhugasviði nemenda. Í ár var boðið upp á að taka 
íslenska rafræna áhugakönnun, Bendil 

 miðlun upplýsinga um framboð á námi á framhaldsskólastigi  

 skipulagningu á heimsóknum frá framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu 

 einstaklingsviðtölum um val á námsleiðum og framhaldsskóla 
 
2. Persónuleg ráðgjöf og stuðningur 
Persónuleg ráðgjöf og stuðningur er veitt nemendum, forráðamönnum og kennurum. 
Ráðgjöfin snýst einkum um: 

 persónuleg og einstaklingsbundin mál s.s. félags- og tilfinningalegan vanda, 
veikindi, sjálfstraust og sjálfsmynd  

 samskiptavanda s.s. vináttu, ágreining og einelti  

 námstengdan vanda s.s. sértæka námserfiðleika, prófkvíða og námsleiða  
 
3. Ráðgjöf um vinnubrögð  
Markmið fræðslu og ráðgjafar í námstækni er að nemendur kynnist hugsun, 
námsaðferðum og venjum sem rannsóknir og reynsla hafa sýnt að eru árangursríkar. 
Nemendur fá m.a. aðstoð við:  

 að skoða og meta eigin námsaðferðir og námsvenjur 

 læra að lesa námsefni á árangursríkan hátt og fjölbreytta glósugerð  

 skipulagningu, vinnulag og leiðsögn um prófundirbúning 
 
4. Hópráðgjöf / fræðsla 
Hópráðgjöfin fram inn í öllum árgöngum, ýmist í bekkjardeildum eða í smærri hópum.  
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Námsráðgjöf Garðaskola  

 - allir nemendur velkomnir 

 

Náms- og 

starfsráðgjöf miðar 

að því að nemendur 

efli og þroski 

þekkingu á sjálfum 

sér s.s. viðhorfum, 

áhuga, hæfileikum, 

getu og væntingum. 

mailto:astag@gardaskoli.is
mailto:audur@gardaskoli.is
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Á síðasta ári voru þrjú þróunarverkefni unnin með tilstyrk frá 
utanaðkomandi aðilum. Tvö verkefni fengu styrk úr Sprotasjóði Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins. Annað þeirra fjallaði um heimspekilega 
samræðu sem kennsluaðferð og sátu tveir kennarar Garðaskóla í 
verkefnastjórn, þau Brynhildur Sigurðardóttir og Ingimar Waage. Kennarar 
úr öllum grunnskólum bæjarins tóku þátt í því verkefni. Seinna 
Sprotasjóðsverkefnið var unnið af Guðrúnu M. Sólonsdóttur en hún þróaði 
leiðir til að nota sýndarveruleikann Second life í samfélagsfræðikennslu í 9. 
bekk. Guðrún Björg Egilsdóttir kennsluráðgjafi var nöfnu sinni til stuðnings. 
Nemendurnir sem tóku þátt höfðu bæði gagn og gaman að vinnunni.  

Comenius – evrópskt samstarfsverkefni 

Enskudeild skólans lauk að lokum vinnu við Comeniusar verkefnið Games og 
afrakstur þess var stórskemmtilegt spurningaspil sem gefið var út vorið 
2012. Enskudeildin vann líka að nýrri umsókn til Comeniusar sjóðs 
Evrópusambandsins og hlaut styrk til að vinna verkefni Water – A Sea of 
Resources árin 2012-2014.  

Heimspekileg samræða 

Heimspekikennarar Garðaskóla verða áfram í fararbroddi við að þróa 
notkun heimspekilegrar samræðu í skólastofunni. Heimspekival verður í 
boði eins og mörg undanfarin ár og aðferðum heimspekinnar verður beitt í 
lífsleiknikennslu við skólann. Auk þess þiggja margir kennarar við skólann 
leiðsögn heimspekikennara til að dýpka samræðu nemenda í ýmsum 
faggreinum. Skólastefna Garðabæjar kveður á um að leik- og grunnskólar 
eigi að veita nemendum þjálfun í heimspekilegri samræðu til að efla 
samstarfshæfileika þeirra og gagnrýna og skapandi hugsun.  

 

 

Þróunarverkefni í Garðaskóla 

 

  

  

  

 

Heimspekikennarar 

Garðaskóla verða 

áfram í fararbroddi 

við að þróa notkun 

heimspekilegrar 

samræðu í 

skólastofunni. 
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Námsráðgjafar, deildarstjórar og umsjónarkennarar eru lykilmenn í forvörnum 
gegn einelti og úrvinnslu á málum sem upp kunna að koma. Garðaskóli tekur 
þátt í verkefninu ,,Gegn einelti í Garðabæ” sem er samstarfsverkefni grunnskóla 
bæjarins. Markmið verkefnisins er að koma á samræmdum vinnubrögðum til að 
fyrirbyggja og bregðast við einelti, bæta líðan og öryggi nemenda og 
skólabraginn í heild. Unnar hafa verið áætlanir og skilgreiningar um hvernig 
starfsmenn eiga að bregðast við einelti og vinna með það. Allir starfsmenn 
skólans taka þátt í verkefninu. Í skólanum er starfrækt eineltisteymi sem í sitja 
deildarstjórar árganga og námsráðgjafi.  

Ef grunur vaknar um einelti gagnvart unglingnum eða öðrum er mikilvægt að 
vitneskja um það berist til skólans sem fyrst. Einelti ber að tilkynna með 
formlegum hætti og með því að fylla út eyðublað sem nálgast má á heimasíðu 
skólans, www.gardaskoli.is. Þegar upp koma eineltismál er unnið úr þeim 
samkvæmt vel skilgreindu ferli. Allar nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu 
Garðaskóla. 

 

 

GEGN EINELTI Í GARÐASKÓLA   

  

 
Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar 

sem einn eða fleiri níðast á einum,  
sem á erfitt með að verjast.  

Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með þeim afleiðingum 
að þolanda líður illa og hann finnur til varnarleysis. 

 
 

Við sættum okkur ekki 
við einelti í Garðaskóla! 

Nemendaráðgjafar 
 

Á vegum námsráðgjafa starfar hópur nemenda úr 9. og 10. bekk sem 
hefur það hlutverk að kynna nýjum nemendum skólastarfið og veita 
þeim stuðning við aðlögun að skólastarfinu. Einnig kynna þeir skólann 
út á við og taka þátt í móttöku gesta. Nemendaráðgjafar koma gjarnan 
inn í eineltismál og aðstoða við úrlausn þeirra mála. 

Eineltisáætlun 

Garðaskóla  

má lesa á 

heimasíðu skólans 

gardaskoli.is 

http://www.gardaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=124141
http://www.gardaskoli.is/Pages/3984
http://www.gardaskoli.is/pages/3959
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Heimasíða Garðaskóla – www.gardaskoli.is 

 Við hvetjum foreldra til að skoða heimasíðu Garðaskóla reglulega. Heimasíðan 
er stöðugt uppfærð með nýjustu fréttum úr skólalífinu. Þar er líka að finna 
mikinn gagnabanka um vinnubrögð og framkvæmd mála í skólanum.  

Meðal efnis á heimasíðunni er: 

 skóladagatal – nýjasta útgáfa hverju sinni 

 kennsluáætlanir í öllum námsgreinum 

 skólanámskrá og ýmsir textar um stefnu skólans og þróunarverkefni 

 upplýsingar og gögn frá foreldrafélaginu 

 eyðublöð vegna leyfisbeiðna, umsókna um stuðning/sérkennslu og 
tilkynninga um eineltismál 

 upplýsingar um þjónustu námsvers, námsráðgjafa og annarra 
sérfræðinga við skólann 

 tengill á matseðil og áskriftarþjónustu í matsölu nemenda 

 vinnureglur skólans í heimildaritun 

 og margt fleira 

Á heimasíðu skólans má 
nálgast eyðublöð, 

kennsluáætlanir og ýmsar 
upplýsingar 

Skólasafnið 

 
Skólasafnið er opið alla skóladaga kl. 8.00-15.30. Þar geta nemendur og 
starfsfólk m.a. sótt sér bækur til gagns og gamans, setið við lestur eða 
verkefnavinnu, notað tölvukost og keypt útprentun. Skólasafnið er í nánu 
samstarfi við aðrar deildir skólans. Íslenskukennarar senda nemendur 
daglega á safnið til að velja sér kjörbækur og ná í skyldulesefni. 
Samfélagsfræðideildin vinnur verkefni í heimildaritun á skólasafninu og 
aðrar deildir semja við safnið um samstarf af ýmsu tagi. 

Á safninu liggja frammi ýmiss konar tímarit sem nemendur skólans hafa 
áhuga á að lesa auk þess sem bókakostinum er ætlað að höfða til 
unglinga. Bækur eru lánaðar út af safninu og er skilafrestur 3 vikur. Á 
hverju vori ber þó á því að erfitt er að kalla inn þær bækur sem lánaðar 
hafa verið út og afföll hafa verið meiri en okkur þykja ásættanleg. Því 
hefur nú verið ákveðið að leggja vanskilagjald á þær bækur sem ekki er 
skilað og mun safnvörður senda út reikninga vegna þessa í lok maí ef þörf 
verður á. Við vonum að nemendur og foreldrar vinni með okkur að því að 
halda bókakosti safnsins í góðu lagi og skila bókum tímanlega. 

 

Skólasafnið er opið  

kl. 8.00-15.30 alla skóladaga 



Í 9. og 10. bekk Garðaskóla er hópakerfi sem byggist upp á áþekkan máta og 
áfangakerfi fjölbrautaskóla. Nemendur raðast í tilteknar námsgreinar eftir 
frammistöðu/námsgetu og hver nemandi fær eigin stundaskrá. Farið er í sömu 
námsþætti í öllum „ferðum,“(hæg-, mið- og hraðferðir) en námsgögn geta verið 
mismunandi og í hraðferðum er farið yfir talsvert meira námsefni en í 
hægferðum. 
 
Duglegir og afkastamiklir nemendur geta valið að fara enn hraðar yfir og 
stundað nám í íslensku, stærðfræði og ensku ári fyrr í 9. bekk (flugferðir) og sótt 
nám í svonefndum framhaldsáföngum 10.bekkjar (íslenska, stærðfræði, enska, 
bókfærsla, spænska og textílmennt). Nemendur þaðan fá námsstig sín metin í 
Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og vitað er að fleiri fjölbrautaskólar hafa metið 
nám frá Garðaskóla til eininga.  
 
Í skólanum er starfrækt námsver fyrir nemendur sem þurfa aukinn tíma og/eða 
tímabundna aðstoð við nám vegna þess að þeir hafa misst úr námi ýmissa hluta 
vegna. 
 
Ljóst er að tilkoma ferða- og hraðakerfisins og möguleika nemenda á að móta 
stundaskrá sína og vinna í hópum þar sem farið er yfir námsefnið að viðeigandi 
hraða hefur eflt námsáhuga og ástundun nemenda í Garðaskóla og að mati 
kennara ein ástæða þess góða námsárangurs sem nemendur sýna ár eftir ár. 
Félagslega hefur þetta kerfi eflt samstöðu nemenda. Þeir kynnast fleiri 
nemendum en eingöngu bekkjarfélögum í 20-30 manna hóp og því eru 
árgangarnir í raun eins konar stórir „bekkir” – 120-140 nemendur sem geta 
unnið saman sem ein heild bæði á hefðbundnum skóladögum og svonefndum 
uppbrotsdögum. 
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Samstarf skóla við foreldra fer fram á mörgum vígstöðvum. Fyrst og fremst er 
áhersla lögð á að foreldrar hafi greiðan aðgang að upplýsingum um gengi og 
hagi unglingsins í skólanum og veiti skólanum einnig upplýsingar sem 
nauðsynlegar eru fyrir velgengni nemanda í skóla. Fyrsti tengiliður við skólann 
er umsjónarkennarinn og fara þau samskipti fram í tölvusambandi, með Mentor 
eða tölvupósti og síðan með persónulegum fundum. Þá geta foreldrar ávallt 
leitað til stjórnenda skólans, námsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðings og 
skólasálfræðings. 

Formlega eiga foreldrar aðild að stjórn skólans í Skólaráði þar sem sitja að 
jafnaði tveir fulltrúar foreldra ásamt fulltrúum kennara, nemenda, 
grenndarsamfélagsins og stjórnenda skólans. Í skólanum er og starfrækt 
foreldrafélag og í hverri bekkjardeild eru tilnefndir þrír „bekkjarfulltrúar“ úr 
hópi foreldra sem ætlað er að hafa frumkvæði að a.m.k. tveimur jákvæðum 
samverustundum unglinga og foreldra á hverjum vetri. 

Foreldrar eru hvenær sem er velkomnir í Garðaskóla og eru hvattir til að hafa 
samband jafnt um hagi eigin barna og skipulag skólastarfsins. Við í skólanum 
þiggjum allar ábendingar um það sem betur má fara og ekki sakar að fá einnig 
að vita um þá þætti sem foreldrar eru ánægðir með. Þannig mótum við 
jákvæða samvinnu í skólastarfi sem sífellt tekur breytingum í takti við nýja tíma, 
breytta tækni og áherslur í námi og uppeldi. 

 

 Stefna skólans er að heimanám sé þjóni markvissum tilgangi og sé hóflegt 
þannig að nemendur hafi til þess tíma og sé skynsamleg viðbót við þann tíma 
sem varið er í skólanum. Í skólanum höfum við eftirfarandi fimm atriði í huga 
þegar við setjum fyrir heimanám: 

1. Heimanám er til að ljúka óunnum verkefnum í skólanum. 

2. Heimanám felst í að vinna verkefni sem festa námsatriði betur í minni. 

3. Heimanám er til að undirbúa efni kennslustundar t.d. með lestri kafla í námsbók. 

4. Heimanám er til að temja nemendum sjálfstæði og sjálfsaga í vinnu. 

5. Síðast, en ekki síst, gefur heimanám foreldrum tækifæri til að fylgjast með námi 
unglinganna og styðja þá eftir megni. 

Kennarar skrá heimanám á töflu í lok hverrar kennslustundar og birta það 
einnig í Mentor-skráningarkerfinu. Best er að nemendur skrái heimanám í eigin 
handbók eða „Skólakompu.“ 
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Kvölddagskrá félagsstarfsins í Garðalundi hefst formlega mánudaginn 10. september 
með opnu húsi. Skipulag dagskrár verður í höndum nemenda í félagsmálafræði og 
starfsmanna Garðalundar. Kvöldstarfið er ætlað nemendum í 8. til 10. bekk. 
Kvölddagskráin er jafnan auglýst 1-2 vikur fram í tímann á heimasíðu Garðalundar 
www.gardalundur.is ásamt tilkynningum á fésbók nemendafélags. Stærri viðburðir 
sem brjóta verulega upp skólastarfið eru færðir inn á skóladagatal um leið og 
skipulag liggur fyrir. Dagskráin er einnig auglýst daglega á stórum skjá í matsal og 
ætti ekki að fara framhjá nemendum í dagsins önn. 

Opið verður með hefðbundnum hætti í þrjú kvöld í viku, mánudaga og miðvikudaga 
frá kl. 19 til 22 og föstudaga frá kl. 19 til 22.30. Í boði verður fjölbreytt afþreying, 
dagskrá nemenda, spil, leiktæki, leikir, stutt námskeið og hópastarf sem rúmast 
innan opnunartímans. Dansleikir og stærri viðburðir verða einkum á föstudögum og í 
einhverjum tilfellum fram undir miðnætti. Rúta verður í boði eftir dansleiki fyrir þá 
sem þurfa að fara langt heim. Í einhverjum tilfellum flyst dagskrá úr húsi vegna 
ferða, eða samvinnu við aðrar félagsmiðstöðvar og skóla . Húsið er þá lokað á 
meðan. 

Miðað er við að dansleikir séu á sex vikna fresti og standa frá kl. 20 og fram undir 
miðnætti. Skipulagðar rútuferðir verða í boði. Opnunardansleikur er áætlaður 21. 
september að afloknum samræmdum prófum í 10. bekk. Rétt er að geta þess að 
forráðamenn nemenda þurfa að samþykkja það ætli börn þeirra að bjóða vinum og 
jafnöldrum úr öðrum bæjarfélögum á skemmtanir. Forráðamenn geta sent okkur 

upplýsingar á gardalundur@gardalundur.is. 
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Frá félagsmiðstöðinni Garðalundi: 
félagslíf nemenda Garðaskóla 

 

Garðalundur er með 

glæsilega starfsstöð 

í hjarta Garðaskóla 

– við sal skólans. 

Starfsemin fer fram 

um allt skólahúsið 

og víðar. 

http://www.gardalundur.is/
mailto:gardalundur@gardalundur.is


Aðrir stærri viðburðir í vetur verða t.d þátttaka nemenda í félagsmálafræði á 
landsmót Samfés, Afmæli skólans, Gagn og gaman dagar, Draugahús, Söngkeppni 
Samfés og Stílkeppni Samfés, hæfileikakeppnin Safinn, Samfésdansleikur, 
leikuppfærsla og skíðaferðir svo eitthvað sé nefnt. Lögð verður áhersla á að hafa 
öðru hverju dagskrá í hádegi og frímínútum í vetur með ýmsum kynningum, 
sýningum, tónlist og léttu gamni til að hressa upp á andann á skólatíma og í 
félagsmiðstöð. 

Félagsmálafræði er áfram í boði sem valgrein fyrir nemendur í 9. og 10. bekk sem 
hafa brennandi áhuga á félagsmálum. Góður hópur hefur skráð sig og spennandi 
vetur framundan. Hópurinn hefst handa strax í skólabyrjun og markmiðið er að 
nemendur félagsmálafræðinnar skipuleggi og framkvæmi sem mest í félagslífi 
vetrarins og njóta til þess stuðnings og reynslu starfsmanna félagsmiðstöðvar og 
skóla. Ef allt gengur að óskum ætti viðburðadagatal að líta dagsins ljós í byrjun 
september. 

Þess má geta að margir hafa í gegnum tíðina öðlast dýrmæta reynslu við að 
undirbúa, framkvæma og stjórna viðburðum og okkar nemendur verið áberandi 
öflugir í félagslífi framhaldsskólanna gegnum árin. Af því erum við stolt. 

Áherslur í vetur verða að efla enn frekar alla kvikmyndagerð sem og auka tónlistar -
og hljómsveitastarf. Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband á skrifstofu 
Garðalundar. Hægt er að fá úthlutað æfingatímum í tónmenntastofu á kvöldin með 
eða án leiðsagnar. Einnig er hægt að nýta tónlistaraðstöðu og hljóðupptökuver á 
skólatíma í samráði við stjórnendur. Góður tækjakostur er til framleiðslu á 
kvikmyndaefni og gott aðgengi fyrir áhugasama jafnt á skólatíma sem opnunarkvöld. 
Þetta er góð viðbót við valgreinar skólans. Nemendur er hvattir til að nýta sér þessa 
opnu möguleika. 

Áfram verður haldið á þeirri leið að bæta hugmyndafræði félagslífsins, tækjakost, 
búnað og alla aðstöðu. Góð þátttaka og samstaða nemenda gegnum árin hefur gert 
félagslíf skólans og nemendafélagið eitt það öflugasta og farsælasta á landinu og 
gert nemendum mögulegt að takast á við afar stór, flókin og skemmtileg verkefni.  

Nýtum tækifærin og njótum okkar vel í vetur, 
Starfsfólk Garðalundar 
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Skrifstofa skólans er 
opin alla skóladaga 
frá kl. 7.30-15.00, 

nema á föstudögum 

til kl.14.30. 
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Skrifstofa Garðaskóla er opin alla virka daga kl. 7.30-15.00, nema á 
föstudögum þegar lokað er kl. 14.30. 

Skólaritari er Anna María Bjarnadóttir. Auk hennar starfa á skrifstofunni 
Kristín H. Bernharðsdóttir og Svanhildur E. Guðmundsdóttir. 

Stjórnendur skólans hafa aðsetur í skrifstofuálmu skólans: 
Skólastjóri: Ragnar Gíslason 
Aðstoðarskólastjóri: Brynhildur Sigurðardóttir 
Deildarstjóri 8. og 9. bekkjar: Helga María Ólafsdóttir 
Deildarstjóri 10. bekkjar: Sigurrós Gunnarsdóttir 
Deildarstjóri námsvers: Guðný Þóra Friðriksdóttir 

 
Félagsmiðstöðin Garðalundur hefur aðsetur í miðrými skólans. 
Garðalundur og Garðaskóli deilda húsnæði og starfa saman að 
félagsmálum nemenda. Að öllu jöfnu gilda sömu reglur um starfsemi 
Garðalundar og Garðaskóla: 

Forstöðumaður Garðalundar: Gunnar Richardson 
Aðstoðarforstöðumaður Garðalundar: Brynhildur Þórðardóttir 

Sími félagsmiðstöðvar er: 590 2575/ gardalundur@gardalundur.is 

Skólasafnið er opið alla daga kl. 8.00-15.30. Skólasafnkennari er María 
Hrafnsdóttir. 

Hjúkrunarfræðingur skólans er við fram að hádegi flesta daga vikunnar. 
Hjúkrunarfræðingur Garðaskóla er Ása Sjöfn Lórensdóttir. Skólalæknir er 
Ásmundur Jónasson. 

Skólasálfræðingur er Brynjólfur G. Brynjólfsson. Hann hefur aðsetur á 
skólaskrifstofu Garðabæjar, sími 525 8500. Brynjólfur hefur aðstöðu til 
viðtala í skrifstofuálmu Garðaskóla og hittir þar nemendur og foreldra 
nema um annað sé samið. 

Námsráðgjafar skólans eru Ásta Gunnarsdóttir og Auður Sigurðardóttir. 
Þær eru til viðtals á skrifstofu námsráðgjafa alla skóladaga. Nemendur og 
foreldrar geta pantað viðtal eftir þörfum í aðalsíma skólans 590 2500. 

Fyrirspurnir og ábendingar má senda á 
gardaskoli@gardaskoli.is 

Netföng allra starfsmanna má finna á heimasíðu skólans. 

 

 

Hagnýtar upplýsingar 

 

Garðaskóli 

v/Vífilsstaðaveg 
210 Garðabæ 

 
SÍMI: 

590 2500 
 

FAX: 
590 2501 

 
NETFANG: 

gardaskoli@gardaskoli.is 
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