
“Hvernig er best að haga námi mínu næstu 
vikurnar?”

Nokkur námstækniatriði fyrir nemendur 
Garðaskóla á tímum Covid-19





Skóladagurinn
Næstu vikurnar verður viðvera nemenda minni en venjan er

Þá er mikilvægt að:

● Fara eftir fyrirmælum frá skóla
● Fylgjast með tölvupóstinum sínum daglega!
● Mæta beint í sína stofu og í sitt sæti
● Gæta þarf að vera með öll gögn með sér í tíma
● Eftir skóla fara nemendur beint út úr skólanum



Rútína

● Daglegt skipulag í föstum skorðum gerir okkur gott
● Það skiptir miklu mál núna þegar skólasókn verður minni
● Mikilvægt að allir geri skipulag fyrir virka daga með námið
● Góð rútína og virkni getur hjálpað okkur að draga úr vanlíðan/kvíða
● Gera okkur skipulag utan um skóla, heimanám, hreyfingu, svefn ofl.
● Borða hollt og gott, hreyfa okkur daglega, sofa vel og vera í góðum 

samskiptum



Dagbók
Halda þarf vel utan um þau verkefni sem þarf að sinna í hverju fagi fyrir sig:

- Skoða upplýsingar á INNU daglega
- Skoða tölvupóstinn sinn daglega
- Skoða námsáætlanir (www.gardaskoli.is) 
- Skiladagar á verkefnum

 Dagbók Garðaskóla:

https://docs.google.com/presentation/d/1C3u34kjAW-x2_fWfLxTQIqD_R2A-OQ
ubiUTISsEIGpY/edit?usp=sharing 

http://www.gardaskoli.is
https://docs.google.com/presentation/d/1C3u34kjAW-x2_fWfLxTQIqD_R2A-OQubiUTISsEIGpY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1C3u34kjAW-x2_fWfLxTQIqD_R2A-OQubiUTISsEIGpY/edit?usp=sharing


Vinnulotur
Gott er að skipta viðfangsefninu í lotur, 2 x 25 mínútur

Í þessum lotum þá er slökkt á símanum eða hann settur flugstillingu

Síminn stilltur á 10 mínútur sem er algjör pása. Þá gefst tími til þess að standa upp og fá sér að 
drekka, kíkja í símann og rétta úr sér. Þegar 10 mínúturnar eru búnar þá er aftur sest niður og haldið 
áfram

Í lotunum þá er unnið markvisst í ákveðnu efni og passað upp á að það sé sem minnst truflun. Lokað 
að sér og sem minnst af áreitum sem geta truflað. Hafa einhverja “gulrót” í lokin: horfa á einn þátt, 
heyra í vinkonu o.þ.h.

Hægt er að vinna með loturnar eins og hentar hverjum og einum, t.d. 3 x 20 mín.



Vinnuaðstaða heima
Nú fer stærri hluti námsins fram heima

Þess vegna er mikilvægt að skapa sér góða vinnuaðstöðu þar

Gott borð, góðan stól og góða lýsingu

Hafa öll námsgögn til staðar

Gott næði og minnka áreiti eins og frá símanum

Sjálfsagi mikilvægur

Búa til tímaramma utan um námið





Lestur
Lestur og/eða hlustun á hverjum degi

Kíktu í bókahilluna heima eða fáðu bók hjá kennara

Flest bókasöfn eru opin

Lestu fréttablöðin

Lestu fyrir yngri systkini

Allur lestur er góður!

Finndu einhverja skemmtilega hlaðvarpsþætti til að hlusta á



Samskipti við kennara
Á hverjum degi hitta nemendur sinn umsjónarkennara

Mikilvægt að halda þeim samskiptum alla daga eins og hægt er

Nemendur eiga greiðan aðgang að öðrum kennurum í gegnum tölvupóst

Ekki hika með að senda tölvupóst á kennara í viðkomandi námsgrein ef 
spurningar vakna 



Mæting í skólann
● Þrátt fyrir að skólasókn sé minni þessa dagana þá er mæting mikilvæg 

og vel er fylgst með mætingu nemenda í skólann
● Sérstaklega er fylgst með þeim nemendum sem ekki eru að mæta í 

skólann og haft er samband heim í slíkum tilvikum
● Tækifæri til að eiga samskipti við bekkjarfélaga
● Mikilvægt er að dagleg viðvera í skólanum sé fastur punktur hjá nemanda
● Nauðsynlegt er að tilkynna um fjarvistir/veikindi/leyfi ef ástæða er til



Líðan
Margir upplifa óþægilegar tilfinningar á þessum tímum þar sem óvissa er mikil

Við þurfum að vera meðvituð um að þetta er tímabundið ástand sem við erum öll að takast á við og 
þurfum að standa saman!

Tölum um tilfinningar okkar í stað þess að loka þær inni. Spyrjum og fræðumst í stað þess að láta 
erfiðar  tilfinningar ná tökum á okkur

Tölum við einhvern nákominn okkur sem við treystum, verum dugleg að notast við skype og fleiri 
forrit sem gera okkur kleift að sjá fólkið okkar

Pössum upp á hvert annað

Námsráðgjafar Garðaskóla eru alltaf til í að hlusta og það er hægt að ná í þá með því að hringja í 
Garðaskóla, senda tölvupóst eða panta tíma á INNU og þeir hafa samband í kjölfarið

Vinalínan er ALLTAF opin í síma: 1717



Hreyfing
Hreyfing er mikilvæg og öll hreyfing er góð! 

Hreyfing undir beru lofti gerir okkur gott

Nú þurfa nemendur sjálfir að finna sér hreyfingu við hæfi

Göngutúrar, hlaup, hjólreiðar, sund, dans, húsverk, jóga ofl.

Rannsóknir sýna að hreyfing hefur góð áhrif á líkamlega heilsu okkar en  ekki 
síður andlega líðan 

Blöndum saman hreyfingu og góðum félagsskap = vellíðan



Svefn
Nægur svefn er öllum mikilvægur

Unglingar þurfa sérstaklega að huga að svefni

Margt sem er að trufla svefn unglinga í nútíma samfélagi

Meiri hætta á að svefn rútínan truflist þegar daglegt skipulag er ekki í skorðum

Svefnþörf 14 - 17 ára er 8 - 10 klst. (skv.embætti Landlæknis)

Nægur svefn eflir m.a. ónæmiskerfið og námsgetu og er nauðsynlegur fyrir 
vöxt og þroska unglinga



Næring
Samkvæmt ráðleggingum Landlæknis um mataræði eigum við að:

- Borða reglulega og hæfilega mikið af fjölbreyttum og hollum mat
- Gæta hófs í neyslu á sælgæti, kökum, kexi og ís
- Drekka vatn við þorsta!

Hollt og gott mataræði hefur jákvæð áhrif á margt, t.d. námið, rútínuna, 
svefninn og heilsuna.


