
Garðaskóli – fjölbreyttar námsleiðir sérsniðnar að þörfum unglinga  

Ábyrgir unglingar í gróskumiklu starfi 

Í Garðaskóla stunda nemendur nám í 8. – 10. bekk. Sérstaða skólans felst ekki síst í því að starfsmenn 

hafa valið sér að vinna með unglingum og hafa mikla reynslu á því sviði. Mikilvægt er að kennarar hafi 

sérþekkingu á því fagsviði sem þeir kenna og að allir starfsmenn kunni að eiga jákvæð samskipti við 

fjörmikið fólk á miklu breytingaskeiði ævinnar. Starfsmenn hafa fjölbreyttan bakgrunn og mynda 

sterkt teymi sem skapar öllum nemendum tækifæri til að þroskast og ná árangri. 

Gildi Garðaskóla eru frelsi, ábyrgð, vellíðan og árangur. Nemendum er frjálst að stýra ferðum sínum 

og velja sér viðfangsefni svo framarlega sem það er þeim sjálfum og öðrum til góðs. Í skólanum er 

notað samskipta- og agakerfið „Uppbygging til ábyrgðar“ sem felst í því að nemendum er leiðbeint og 

kennt að bera ábyrgð á eigin hegðun og ná sjálfsstjórn. Þetta kerfi á góðan þátt í að móta þann 

jákvæða anda sem ríkir í skólanum. Mikil áhersla er lögð á að nemendur séu í góðum samskiptum við 

starfsmenn svo hægt sé að leysa öll mál á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Vellíðan nemenda er 

forsenda fyrir því að þeir nái árangri í námi sínu og þeir eru hvattir til að vinna verkefni sín af metnaði 

og alúð. 

Í 8. bekk er nemendum raðað í bekkjardeildir á meðan þeir eru að ná félagslegri fótfestu í skólanum. 

Áhersla er lögð á að taka vel á móti nýjum nemendum, kenna þeim vinnubrögð skólans og leyfa þeim 

að njóta þess frelsis og fjölbreytileika sem skólinn í samstarfi við félagsmiðstöðina Garðalund hefur 

upp á að bjóða.  

Nemendur eru í sama umsjónarhópnum öll árin í Garðaskóla. Umsjónarkennarar, námsráðgjafar og 

deildarstjórar fylgjast stöðugt með námi, samskiptum og líðan nemenda. Brugðist er við eftir þörfum 

og óskum nemenda og foreldra og margvíslegum úrlausnum er beitt eftir því hvað hentar hverju 

sinni. Öflugt námsver starfar við skólann og starfsfólk þess vinnur náið með fagkennurum og 

stjórnendum að því að sníða skýrar námsleiðir fyrir hvern nemanda og veita þann stuðning sem þarf 

hverju sinni.  

Áhersla er lögð á að allir nemendur fái sterkan grunn í undirstöðuatriðum svo sem  félagsfærni, 

stærðfræði, ensku, læsi og gagnrýninni hugsun. Nemendur skólans hafa náð eftirtektarverðum 

árangri á samræmdum prófum og er skólinn sérstaklega stoltur af því hversu stórt hlutfall nemenda 

sýnir góðar framfarir og nær afburða árangri. Mikil áhersla er lögð á metnaðarfullt nám í list- og 

verkgreinum. Ofan á þennan grunn byggir skólinn síðan fjölbreytt úrval námsleiða í 9. og 10. bekk. 

Hver nemandi fær eigin stundaskrá sem miðast við áhuga hans og þarfir. Nemandi hefur frelsi til að 

móta eigin stundaskrá og getur stillt henni upp eins og honum hentar best í samráði við foreldra sína. 

Úrval valgreina í skólanum er fjölbreytt og kennarar eru sérfræðingar á því sviði sem kennt er. Í 

kjarnagreinum er hraðakerfi þannig að þeir nemendur sem þurfa fá einstaklingsmiðaðri þjónustu og 

nemendum gefst kostur á að flýta námi í þeim greinum sem þeir eru sterkir í. Hraðakerfið fleytir 

nemendum í framhaldsskólaáfanga í 10. bekk og eru þeir starfræktir í nánu samráði við 

Fjölbrautaskólann í Garðabæ. Samstarf Garðaskóla við FG er rótgróið og tryggir öllum nemendum 

farsælan flutning úr grunn- í framhaldsskóla. 

Félagslíf Garðaskóla er í nánum tengslum við félagsmiðstöðina Garðalund sem deilir húsnæði með 

skólanum. Skólinn og félagsmiðstöðin vinna saman að því að fylgjast með velferð unglinganna og 



tryggja þeim skemmtileg tilboð um félagsstarf. Garðalundur er opinn nemendum síðdegis og á 

kvöldin en ýmiss konar félagsstarf fer einnig fram á skólatíma. 

Við hvetjum væntanlega nemendur og foreldra til að sækja kynningarfundi sem auglýstir hafa verið  í 

Garðaskóla. Margvíslegar upplýsingar og myndir úr daglegu skólalífi má einnig skoða á heimasíðu 

skólans www.gardaskoli.is. 
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