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Formáli  
Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar kemur nú út í fjórða sinn.  
Skólinn hefur starfað í fjögur ár eftir sameininguna og eru starfsstöðvar hans þrjár,  
á Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og Varmalandi. Skýrslunni er dreift til fræðslustjóra, 
fræðslunefndar og á bókasöfn skólans. Skýrslan mun liggja frammi á kaffistofu starfsmanna 
og mun hún einnig vera vistuð á vefsíðu skólans http://www.gbf.is  undir útgefið efni. 
 
Markmið með útgáfu skýrslunnar er að gera  grein fyrir því fjölbreytta starfi sem fer fram í 
Grunnskóla Borgarfjarðar, ásamt því að halda saman nauðsynlegum upplýsingum úr 
skólastarfinu. Hún mun nýtast sem góð heimild um skólastarfið í heild sinni frá ári til árs. 
Skýrsluna prýða ýmsar myndir úr skólastarfinu sem gefa lesendum innsýn í það,  ásamt því 
að gera hana líflegri. Að gerð skýrslunnar koma: skólastjóri, deildarstjórar, kennarar og ritari 

Grunnskóla Borgarfjarðar júní 2014 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri 

  

http://www.gbf.is/
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Inngangur 
Skólastarfið hófst með því að kennarar og starfsfólk mætti til starfa þann 15. ágúst að loknu 
sumarleyfi til að undirbúa skólastarfið. Sameiginlegur starfsmannafundur var í upphafi dags.  
Heilsueflingarhópurinn ásamt matráðum skólans fór á námsstefnu um heilsueflandi skóla 
föstudaginn 16.ágúst . Matráðarnir fóru í málstofu þar sem sérstaklega var fjallað um fæði í 
skólamötuneytum, hollustu og mikilvægi góðs hráefnis. 
Mánudaginn  19. ágúst var námskeið fyrir kennara í mentorskráningum ásamt því að fara yfir 
nýungar sem skráningarkerfið hefur upp á að bjóða.    
Þann 20.ágúst var fundur með skólabílstjórum þar sem farið var yfir ýmis mál er tengjast 
skólaakstri, s.s: öryggismál, gæslu í skólabílum, tímaplön og fl.  
Á undirbúningsdögum fyrir skóla hefur oft verið haldið skyndihjálparnámskeið fyrir alla 
starfsmenn og skólabílstjóra, það var ekki gert að þessu sinni þar sem skyndihjálparnámskeið 
var haldið á vordögum 2013 og allflestir því nýbúnir að ljúka námi í fyrstu hjálp. 
Á undirbúningsdögum var ákveðið að hafa kynningu á Varmalandsdeild GBF í Háskólanum á 
Bifröst eins og gert var í upphafi síðasta skólaárs. 
Skólakynning var haldin að Bifröst fyrir foreldra nýnema kl.16:00 þann 20.ágúst. Mjög góð 
þátttaka var á kynningunni og mæltist vel fyrir. 
Formleg skólasetning var 22. ágúst; kl.10:00 á Hvanneyri, kl 12:00 á Kleppjárnsreykjum og kl. 
14:00 á Varmalandi. Mæting á skólasetningar var góð, eftir þær voru haldnar námsefnis-og 
skólakynningar í hverri bekkjardeild þar sem umsjónarkennarar kynntu námsefni vetrar 
ásamt því að veita upplýsingar um ýmsa hluti væntanlegs skólastarfs. Að kynningum loknum 
var öllum boðið til kaffisamsætis í mötuneytum deildanna.  
Kennsla samkvæmt stundatöflu hófst 23.ágúst. 
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Hagnýtar upplýsingar 

Skólastjórnendur 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri 
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjum 
Helga Jensína Svavarsdóttir deildarstjóri Hvanneyri 
Hlöðver Ingi Gunnarsson deildarstjóri Varmalandi 
 

Nefndir og ráð 
Skólaráð  
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir, Gróa Erla Ragnvaldsdóttir, Sólrún Halla Bjarnadóttir, Magnea 
Kristleifsdóttir, Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir, Kristján Pétursson, Sigríður Sóley Guðnadóttir, 
Freyja Ragnarsdóttir Pedersen og Emilía Anna Jóhannsdóttir. 
Nemendaverndaráð   
Eitt sameiginlegt nemendaverndarráð starfar við GBF. Í því sitja skólastjóri, sálfræðingur og 
hjúkrunarfræðingur. Auk þeirra sitja deildarstjóri og sérkennari viðkomandi deildar sem 
kemur með mál inn til nemendaverndar. Ráðið fundar einu sinni í mánuði. 
Áfallaráð 
Ásþór Ragnarsson  skólasálfræðingur 
Dagný Hjálmarsdóttir skólahjúkrunarfræðingur 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri 
Sóknarprestur viðkomandi sóknar eftir þörfum 
Eineltisteymi 
Deildarstjóri, skólasálfræðingur, skólahjúkrunarfræðingur og umsjónarkennari viðkomandi 
nemanda. 
Nemendaráð 
Kleppjárnsreykjadeild     Varmalandsdeild 
Freyja Ragnarsdóttir Pedersen    Emilía Anna Jóhannsdóttir 
Ragnar Magni Sigurjónsson    Haukur Birgisson 
Rúnar Bergþórsson     Eyrún Margrét Eiðsdóttir 
Svava Sjöfn Kristjánsdóttir    Patrekur Brynjarsson 
Una María Óðinsdóttir    Birta Huld Hauksdóttir 
Umsjón með heimasíðu 
Jóna Ester Kristjánsdóttir/ Sigríður Halldóra Gunnarsdóttir 
Grænfánanefnd 
Ása Erlingsdóttir, Varmaland 
Ása Hlín Svavarsdóttir, Hvanneyri 
Lára Kristín Gísladóttir, Kleppjárnsreykjum 
Heilsuefling 
Ingibjörg Daníelsdóttir 
Guðjón Guðmundson 
Helga Jensína Svavarsdóttir 
Innra mat 
Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 
Magnea Helgadóttir 
Steinunn Fjóla Benediktsdóttir 
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Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 
Innleiðing aðalnámsskrár 
Deildarstjórar allra deilda.  

Nemendafjöldi 
Við upphaf skólaársins 2013-2014 voru nemendur skólans 206 en við lok þess 202 á þremur 
starfsstöðvum. 
Í Hvanneyrardeild var kennt í tveimur bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1.-2. bekk og 3.-4. 
bekk. 
Bekkur 22. ágúst 2013 31. maí 2014 

1. bekkur 7 7 

2. bekkur 8 8 

3. bekkur 7 8 

4. bekkur 4 4 

 
Í Kleppjárnsreykjadeild var kennt í 6 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1. 2. og 3. bekk, 4. og 5. 
bekk og 6. og 7. bekk. 
Bekkur 22. ágúst 2013 31. maí 2014 

1. bekkur 2 2 

2. bekkur 2 2 

3. bekkur 6 6 

4. bekkur 3 3 

5. bekkur 14 13 

6. bekkur 12 13 

7. bekkur 7 8 

8. bekkur 14 15 

9. bekkur 14 14 

10. bekkur 8 8 

 
Í Varmalandsdeild var kennt í 7 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 5. og 6. bekk, 7. og 8. bekk og 
9. og 10. bekk. 
Bekkur 22. ágúst 2013 31. maí 2014 

1. bekkur 12 11 

2. bekkur 14 12 

3. bekkur 9 6 

4. bekkur 17 16 

5. bekkur 8 8 

6. bekkur 6 6 

7. bekkur 11 11 

8. bekkur 5 6 

9. bekkur 11 10 

10. bekkur 5 5 
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Starfsmenn    
Nafn  Starf Umsjón/annað Stöðu 

hlutfall 

Agnes Guðmundsdóttir Grunnskólakennari Stærðfræði/íþróttir 92,3% 

Ágústa Þorvaldsdóttir Grunnskólakennari 9. bekkur 76,9% 

Ása Erlingsdóttir Grunnskólakennari  100% 

Ása Hlín Svavarsdóttir Grunnskólakennari Leiklist, stuðningur 88,43% 

Ásgeir Rafnsson Ráðsmaður  80% 

Bjarnheiður Jónsdóttir Stuðningsf./skólasel   

Björk Harðardóttir Matráður  75% 

Börkur Hrafn Nóason Grunnskólakennari 1. bekkur 100% 

Einar Guðmann Örnólfsson Afleysingar   

Elísabet Halldórsdóttir Grunnskólakennari 4. og 5. bekkur 100% 

Elsa Þorbjarnardóttir Stuðningsfulltrúi  12,5% 

Erla Gunnlaugsdóttir Starfsmaður íþróttahús  20% 

Eva Karen Þórðardóttir Grunnskólakennari 9. bekkur 100% 

Eva Lind Jóhannsdóttir Grunnskólakennari 6. og 7. bekkur 100% 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir Grunnskólakennari 5. og 6. bekkur 100% 

Guðjón Guðmundsson Grunnskólakennari Íþróttir, smíði 100% 

Guðmundur Eyþórsson Grunnskólakennari 10. bekkur 100% 

Hanna Kristín Þorgrímsdóttir Grunnskólakennari 1. 2. og 3. bekkur 100% 

Harpa Sigríður Magnúsdóttir Skólasel  52% 

Heiðar Örn Jónsson Stuðningsfulltrúi  100% 

Heiðbjört Ósk Ásmundsdóttir Skólaliði  100% 

Helena Rut Hinriksdóttir Stuðningsfulltrúi  73% 

Helga Björg Valgeirsdóttir Matráður  100% 

Helga Jensína Svavarsdóttir Deildarstjóri  100% 

Helle Larsen Stuðningsfulltrúi  55% 

Hlöðver Ingi Gunnarsson Deildarstjóri  100% 

Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir Grunnskólakennari 3. bekkur 100% 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir Deildarstjóri  100% 

Ingibjörg Daníelsdóttir Grunnskólakennari 9. og 10. bekkur 100% 

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir Skólastjóri  100% 

Íris Inga Grönfeldt Grunnskólakennari Íþróttir 61,53% 

Jósefina Margareta Morell Skólaliði  50% 

Jón Ingi Baldvinsson Stuðningsfulltrúi  100% 

Jóna Ester Kristjánsdóttir Skólaritari til 28. feb Bókasafn 100% 

Jósef Jóhann Rafnsson Skólaliði  83% 

Kristín Elísabet Möller Stuðningsfulltrúi  75% 

Kristín I. Baldursdóttir Grunnskólakennari Myndmennt, sérk 47,3% 

Kristín Kristjánsdóttir Skólaritari  50% 

Kristrún Snorradóttir Aðstoðarmatráður  100% 

Lára Kristín Gísladóttir Grunnskólakennari Verkgreinar 69,25% 

Lára Ólafsdóttir Skólaliði  30% 

Líney Traustadóttir Stuðningsfulltrúi  89,5% 

Magnea Helgadóttir Grunnskólakennari  100% 

Magnea Kristleifsdóttir Grunnskólakennari  100% 

Ragnheiður Elín Jónsdóttir Bókavörður  95% 

Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir Sérkennari  100% 
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Rebekka Guðnadóttir Grunnskólakennari 4. bekkur 100% 

Sigríður Arnardóttir Grunnskólakennari 7. og 8. bekkur 100% 

Sigríður Halldóra Gunnarsdóttir Skólaritari frá 1. mars Bókasafn 100% 

Sigríður Gunnlaugsdóttir Skólaliði  100% 

Sgríður Númadóttir Aðstoðarmatráður  100% 

Sigríður Sóley Guðnadóttir Grunnskólakennari 2. bekkur 100% 

Sigrún Hjartardóttir Afleysingar  100% 

Sigrún Kristjánsdóttir Húsvörður/skólaliði  100% 

Sólrún Halla Bjarnadóttir Grunnskólakennari 3. og 4. bekkur 100% 

Steinunn Fjóla Benediktsdóttir Grunnskólakennari 1. og 2. bekkur 100% 

Sædís Björk Harðardóttir Stuðningsfulltrúi  75% 

Sæunn Elfa Sverrisdóttir Skólaliði  100% 

Valgerður Jónasdóttir Matráður  100% 

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir Grunnskólakennari 8. bekkur 100% 

Þóra Magnúsdóttir Grunnskólakennari Samfélagsfr./ tölvur 100% 

Þórunn Jóna Kristinsdóttir Skólaliði  100% 

Þuríður Ketilsdóttir Skólaliði  100% 

 
Húsnæði            
Hvanneyrardeild 
Kennsla fer fram í tveimur byggingum: í barnaskólanum og gamla íþróttahúsi Bændaskólans. 
Í barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, tölvuver, myndmenntarstofa, bókasafn, 
starfsmannaaðstaða og eldhús. Nemendur borða hádegismat í holi í anddyri skólans. Skólasel 
er starfrækt í skólahúsnæði eftir skólatíma til kl. 16:00. Íþróttakennsla fer fram að mestu leyti 
utan dyra eða í gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í vetur fór sundkennslan fram í Hreppslaug í 
Skorradal í 2 vikur að hausti og í Borgarnesi og Hreppslaug að vori. 
 
Kleppjárnsreykjadeild 
Kennsla fer fram í fjórum byggingum: í grunnskólanum, smáhýsi við skólann, í fyrrum 
skólastjóraíbúð við skólann og í íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru 
allar almennar kennslustofur, smíðastofur, námsver, bókasafn, tölvuver, félagsaðstaða 
nemenda, starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og mötuneyti. Í smáhýsinu fer fram 
myndmenntarkennsla. Þetta húsnæði var áður bílskúr við skólann sem var endurnýjaður árið 
2008 og breytt í myndmenntarstofu. Í gömlu skólastjóraíbúðinni eru náttúrufræði-, textíl- og 
tónmenntarstofa. Í íþróttahúsinu fer fram öll íþrótta- og sundkennsla og er allur búnaður þar 
til fyrirmyndar. Ráðist var í endurbætur á austur inngangi skólans, bæði fyrir nemendur og 
kennara. Einnig var salernisaðstaða bætt sem og starfsmannarými.  
 
Varmalandsdeild 
Kennsla fer fram í þremur byggingum: í barnaskólanum, í gamla húsmæðraskólanum og í 
íþrótta- og félagsheimilinu Þinghamri. Kennsla 1.- 4. bekkjar fer fram í barnaskólanum en þar 
er einnig bókasafn, tölvuver, textíl- og myndmenntastofur, starfsmannaaðstaða, skrifstofa 
ritara og mötuneyti. Kennsla 5.-10. bekkjar fer fram í Húsó, sú bygging hefur verið 
endurnýjuð að hluta. Á efstu hæð eru nú 3 kennslustofur, nemendarými auk 
stjórnunarrýmis. Á miðhæð er starfsmannaaðstaða, morgunverðarsalur, náttúrufræðistofa, 
sérkennslustofa, almenn kennslustofa og nemendarými. Keyptir voru ofnar fyrir 
heimilisfræðikennslu sem var færð yfir í húsmæðraskólann. Í Þinghamri er íþróttasalur, 
sundlaug og smíðastofa. Áætlað er halda áfram endurbótum á Húsmæðraskólanum 2015. 
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Skólalóð       
Hvanneyrardeild 
Skólalóðin er miðsvæðis og liggur ekki að umferðargötum. Lóðin er að mestu leyti lögð möl 
en grasi að hluta til.  Á lóðinni er góður gervigrasvöllur og steyptur körfubolta/fótboltavöllur. 
Einnig eru rólur og klifurgrind. Fyrir liggur teikning af skólalóðinni sem bíður framkvæmdar. 
Verið er að klára aðkomu að skólanum og bílastæði. 
 
Kleppjárnsreykjadeild 
Skólalóðin er nokkuð stór. Í porti sem myndast af skólabyggingunni eru leiktækin og í 
kringum þau er möl, þar er einnig lítill malbikaður körfuboltavöllur. Utar eru svo stór gras-
fótboltavöllur og grasflatir umhverfis skólann sem nýtast sem leiksvæði. Malbikaður minni 
fót- og körfuboltavöllur er staðsettur við enda sundlaugar. Skólinn hefur einnig til umráða 
gamalt tún í næsta nágrenni svokallað Læknistún og þar hefur verið unnið að aðstöðu fyrir 
útikennslu með byggingu skýlis og gerð eldstæðis. Þar hafa einnig verið gróðursettar plöntur 
til skjólmyndunar. 
 
Varmalandsdeild 
Náttúrulegt umhverfi skólans er barnvænt og hentar vel til útivistar, þó er brýn þörf á 
ákveðnum úrbótum s.s. bílastæðum, leiktækjum og heildarskipulagi skólalóðar. Sett voru 
upp tvö ný leiktæki og öryggismöl við Barnaskólann. 
 
Skóladagatal og starfsáætlun 
Skóla- og viðburðadagatal skólaársins 2013-2014 má sjá á heimasíðu skólans http://gbf.is 
sem og starfsáætlun skólans. 
  

http://gbf.is/


 



Starfsáætlun 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Ágúst - 
september 

- Ferð í Oddsstaðarétt 
- Sundkennsla 

 - Ferð í Þverárrétt 4.-5.be 

 
- Kosið í nemendaráð 

- Ferðir skipulagðar af bekkjartenglum 
-Hópeflisferðir skipulagðar af skólanum. 

- Íþróttamót samstarfsskóla 
- Samstarf við leikskólana skipulagt 

- Samræmd próf 
    

Október - Sláturgerð 
 

- Heimsókn 1.bekkur í 
leikskólann 

 

- Haustfagnaður unglingadeildar 
- Laugaferð 9.bekkjar 

-  Forvarnardagurinn    
- Foreldraviðtöl 

    

Nóvember 
 

-Heimsókn í leiksk. 1.-2. b 
- Heimsókn í Lbhí 3.-4. b 

 

- Ljósahátíð (leikskólahóp 
boðið) 

 

 

- Forvarnardansleikur 
-Smiðjuhelgi 

-Stíll 

- Dagur íslenskrar tungu 
    

Desember - Kaffihúsadagur 1. des 
- Jólatrésferð í Skorradal 

- 4.b les úti á leiksk. 
- Jólakortasala 

- Helgileikur 

- Jólatré valið í 
Logalandsskógi 

- Vinakeðja mynduð 1.des 
 

- Jóladansleikur samstarfsskólum boðið 

- Litlu jólin 
    

Janúar - 3. b les á leikskóla 
- Söngvarakeppni í 4.bekk 

- Söngvarakeppni 

- Reykjaferð 7.bekkjar 

- Foreldraviðtöl   
    

Febrúar - Öskudagshátíð 
-Þemavika 

- Unglingadansleikur -  Árshátíð 

 

 
    

Mars - Spiladagur 1.-2. bekkur á 
leikskólanum 

- Skíðaferð unglingadeilda 

- Upplestrarkeppni 7.b. , - 6.bekkur í Reykholt 

- Skautaferð 4.-5. bekkja 
    

Apríl  -  Árshátíð  

- Lyngbrekkuball 
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Maí - Sundkennsla 
-  Árshátíð 

  

- Sérstaða sveitaskóla 8.-9.bekkir 
- Starfskynningar 10.bekkur 

- Vorferðir 

Samstarf heimila og skóla  
Samkvæmt lögum á að vera starfandi skólaráð við skólann. Á haustdögum 2013 var skipað 
sameiginlegt skólaráð fyrir GBF. Í því sitja 11 einstaklingar sem sitja tvö ár í senn, sjá nöfn 
fulltrúanna undir kaflanum Nefndir og ráð hér að ofan. Skólaráðið er samráðsvettvangur 
skólastjóra og skólasamfélags um skólastarf. Skólaráðið fundaði fjórum sinnum á skólaárinu.  
Bekkjartenglar voru boðaðir á fund að hausti þar sem farið var yfir hlutverk og starfsemi 
foreldrafélags skólans og bekkjarsáttmáli heimilis og skóla lagður fram. Lagt var upp með að 
bekkjartenglar hvers  bekkjar myndu gera eitthvað með hópnum einu sinni til tvisvar sinnum 
yfir veturinn. Skólinn nýtur mikils velvilja í nærsamfélaginu, fyrir það ber að þakka.  
 
Hvanneyrardeild 
Starfsfólk kallaði eftir aðstoð foreldra við einstök verkefni. Í desember sáu foreldrar um 
jólaföndur. Foreldrar komu með veitingar og hjálpuðu til við uppsetningu á sviði fyrir 
árshátíð skólans.    
 
Kleppjárnsreykjadeild 
Foreldrar  sáu um gæslu um gistinætur á smiðjuhelgum og aðstoðuðu við móttöku og 
skipulagningu verkefnisins sérstaða sveitaskóla. Mismunandi var hvað bekkjartenglar gerðu 
með sínum bekk. Einnig tóku foreldrar á móti gestum frá Indlandi. 
 
Varmalandsdeild 
Foreldrar hjálpuðu til við að manna ýmsa viðburði með nemendum s.s. gistinætur á 
smiðjuhelgum, tóku þátt í gönguferðum, og móttöku á nemendum í verkefninu sérstaða 
sveitarskóla. Einnig gat starfsfólk kallað eftir aðstoð foreldra við einstök verkefni. Dæmi um 
slíkt verkefni var heimsókn 10. bekkjar til Englands og móttaka erlendra gesta.  Mismunandi 
var hvað bekkjartenglar gerðu með sínum bekk. 

Akstur 
Nær allir nemendur skólans koma og fara með skólabílum.  
Umsjónarmenn leiða eru: Hvítársíða/Stafholtstungur, Norðurárdalur, Borgarhreppur, 
Lundarreykjadalur, Bæjarsveit og Hvanneyrarleið Garðar Jónsson, Þverárhlíð og Kotaleið 
Sæmundur Sigmundson, Bifröst og Skorradalsleið Tryggvi Sæmundsson, Húsafell og 
Flókadalsleið Jón Pétursson og Hálsasveit/Reykholt er Einar Guðni Jónsson.  

Áherslur í skólastarfi 

Hlutverk 
Hlutverk Grunnskóla Borgarfjarðar, í skipulagðri samvinnu við heimilin og samfélagið, er að: 

 stuðla að vellíðan, alhliða þroska og heilbrigði nemenda,  

 veita nemendum tækifæri til alhliða menntunar, bæði hugar og handa 

 efla gagnrýna hugsun nemenda, lífsgleði og jákvæða sjálfsmynd 
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 undirbúa nemendur fyrir virka þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi, með sjálfstraust og 
áræðni til að hafa áhrif á þróun samfélagsins 

Framtíðarsýn  
Grunnskóli Borgarfjarðar útskrifar metnaðarfulla nemendur, sem nýta styrkleika sína til að ná 
árangri.  Skólinn er sérstaklega sterkur á sviði lýðheilsu, lífsleikni, list- og verkgreina, með 
tengingu við náttúru, arfleifð, menningu og sögu heimasvæðisins. Skólinn eykur fjölbreytni 
sína í gegnum ólíkar starfsstöðvar, sem standa og vinna saman að stöðugt betri árangri.  

Einkunnarorð  
Einkunnarorð skólans eru gleði, heilbrigði og árangur. Hugtökin þrjú lýsa best skólastarfi GBf 
og við hverju nemendur mega búast innan hans.  
 
Gleði vísar til þeirra jákvæðu viðhorfa sem skólinn vill að nemendur hafi til námsins og 
skólans og sé um leið lýsandi fyrir ríkjandi samskiptaform. Án gleðinnar er erfitt fyrir 
nemendur að ná þeim góða árangri sem skólinn væntir af þeim. 
 
Heilbrigði, vísar til andlegs og líkamlegs heilbrigðis sem er lykilþáttur nemenda til að ná 
árangri. Skólinn leggur sitt af mörkum til að auka heilbrigði nemenda með daglegri, 
skipulagðri hreyfingu og hollum mat í mötuneytinu. 
 
Árangur vísar til þess árangurs nemenda sem skólinn vill að hver einstaklingur nái bæði í 
námi og á félagslega sviðinu.  
 
Það er von skólans að nemendur upplifi veru sína í skólanum eftir einkunnarorðum hans. 
Stefna skólans er einstaklingsmiðað nám með áherslu á útikennslu og hreyfingu, sjá nánar á 
heimasíðu skólans http://www.gbf.is. 

Gildi 
Við: 

 berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu  

 tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum 

 ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti 

 göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs 

 stöndum saman og vinnum saman 

 sýnum umburðarlyndi og kærleika í samskiptum 

 erum metnaðarfull, skipulögð og öguð í öllu sem við gerum 

 gætum fyllsta trúnaðar um málefni annarra 

 hvetjum til heilbrigðs lífernis 

Heimaskóli menntavísindasviðs H.Í.   
Skólinn veitir  nemum í B.Ed.- námi við Menntavísindasvið H.Í. aðgang að skólanum til að 
vinna þar þau verkefni sem tengjast vettvangi.  Verkefnin felast m.a. í  æfingakennslu, 
kynningarheimsóknum, þátttöku í undirbúningi og framkvæmd kennslu, athugunum á 
skólastarfi o.fl.  Kennarar skólans taka þátt í mati á frammistöðu nema og leiðbeina þeim á 
vettvangi. 
Þá hefur skólinn einnig hafið samstarf við Háskólann á Akureyri um vettvangsnám og 
æfingakennslu kennaranema. 

http://www.gbf.is/
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Samstarf leik- og grunnskóla  
Deildarstjórar sjá um samskipti við leikskólana í skólahverfinu: Andabæ, Hnoðraból og 
Hraunborg.  Löng hefð er fyrir samstarfi Andabæjar og Hvanneyradeildar GBF. Skólahópur 
kemur að meðaltali einu sinni í mánuði í tvær til fjórar kennslustundir í senn. Nemendur í 1.-
2.bekk fara  líka í heimsókn í Andabæ og taka þátt í starfinu þar t.d. er sameiginleg dagskrá á 
degi íslenskra tungu, spiladagar og svo voru vinahópar þar sem allir bekkir skólans eiga sinn 
vina árgang á leikskólanum.   Í ljósi þeirrar reynslu var unnin samstarfsáætlun á milli 
Kleppjárnsreykjadeildar og Hnoðrabóls annars vegar og Varmalandsdeildar, Hnoðrabóls og 
Hraunborgar hins vegar. Áætlunin byggir á því að skólahópar leikskólanna heimsækja 
grunnskólann nokkur skipti og mynda tengsl við ýmist 4., 5. og 6. bekk. Í byrjun taka 
nemendur miðstigs við leikskólabörnunum, kynna þeim skólann og vinna verkefni með þeim. 
En síðan í lok vetrar heimsækja þau 1. bekkinga og fá að taka þátt í heilum skóladegi með 
þeim.  

Samstarf grunn- og menntaskóla  
Menntaskóli Borgarfjarðar í samstarfi við Borgarbyggð hefur boðið nemendum í Borgarbyggð 
að stunda fjarnám við skólann. Skólaárið 2013-2014 var einn nemandi í fjarnámi.  Í vor var 
nemendum 10. bekkjar boðið á kynningu í skólann.  

Samstarf grunn- og háskóla      
Um árabil hefur þróast ákveðin samvinna milli leik-, grunn- og háskólans á Hvanneyri. Þessi 
samvinna hófst sem stuðningur áhugasamra foreldrar og velunnara við metnaðarfullt 
skólastarf. Samvinnan felst m.a. því að nemendur fá að: vinna í gróðurhúsi, heimsækja fjós 
og búvélasafn, nota svæði við skjólbelti, skoða listaverk Landbúnaðarháskóla Íslands, taka á 
móti skólahóp leikskólans og fá boð á viðburði í skólanum. Allt eru þetta þættir sem eru 
komnir með ákveðna hefð innan leik- og grunnskólans sem núna er búið að formgera og 
tengja á markvissari hátt við námskrármarkmið  með undirrituðum samningi síðan í maí 
2009. Allir þessir skólar hafa þann kost að göngufæri er á milli þeirra og þar af leiðandi 
enginn aksturskostnaður. Skóli er hluti af samfélaginu og hlutverk hans felst ekki síst í því að 
leiða nemendur inn í þetta samfélag, gera þá meðvitaða um störfin sem þar eru unnin og 
hvernig það sem þeir læra tengist störfunum.  
Háskólinn á Bifröst hefur boðið 9. bekkingum á Varmalandi fjáröflunarleiðir fyrir söfnun í 
ferðasjóð nemenda. Auk þess sem stjórnendur Varmalandsdeildar hafa tekið þátt í 
kynningum Háskólans. 

Þróunarverkefni 
The leader in me 
Árið 2013 var ákveðið að GBF myndi taka upp þróunarverkefni sem byggir á hugmyndum 
Stephen Covey The Seven Habits of Highly Effective People. The Leader in me er aðferð sem 
þróuð var til að veita nemendum víðtækari menntun innan skólakerfisins. Aðferðin hefur 
verið notuð um árabil víða um heim, og hefur skilað miklum árangri.  
 
Í janúar 2014 sátu allir starfsmenn GBF þriggja daga námskeið með það að markmiði að taka 
aðferðina upp í skólanum. 22. apríl kom svo Elín Björnsdóttir og leiðbeindi okkur við fyrstu 
skref innleiðingarinnar. Auk skólans okkar eru leikskólarnir í Borgarbyggð að taka aðferðina 
inn í sitt starf.  
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 Skólinn vill veita haldgóða menntun á sem flestum sviðum. Auk þess að kenna bóklegar og 
verklegar greinar á skólinn að efla alhliða þroska og heilbrigði nemendanna til að þeim farnist 
sem best í framtíðinni. Samfélagið hefur tekið örum breytingum á síðustu áratugum, og 
atvinnulífið gerir sífellt meiri kröfur til hvers einstaklings um fjölbreytta hæfni á mörgum 
sviðum. Rannsóknir hafa sýnt að það sem vinnuveitendur sækjast helst eftir hjá 
starfsmönnum eru þessir þættir: 
 
Að hann  

 sé skapandi og frumlegur 

 búi yfir gagnrýninni hugsun og hæfni til að ráða fram úr málum 

 hafi góða hæfni í samskiptum og geti unnið með öðrum 

 búi yfir sveigjanleika og aðlögunarhæfni 

 sýni frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
 
The Leader in me er ætlað að auka sjálfsöryggi, ábyrgðartilfinningu og frumkvæði. Hver og 
einn lærir að koma auga á styrkleika sína og annarra, að hlusta á nýjar hugmyndir og tjá hug 
sinn. Nemendur og starfsfólk læra að nýta fjölbreytileikann í samstarfi og hvetja hvert annað 
til að  til að ná enn betri árangri. 
 
Aðferðin byggir á 7 venjum sem  nemendur og starfsfólk tileinka sér og læra að nota. 
Venjurnar eru teknar fyrir í ákveðinni röð, og byggir hver venja grunn að þeirri næstu í 
röðinni. Þrjár fyrstu venjurnar snúast um persónulegan þroska, sjálfsstjórn og sjálfsaga. Til að 
ná framförum verðum við að byrja hjá okkur sjálfum. Næstu þrjár lúta að samskiptum okkar 
við annað fólk, að byggja upp traust tengsl við aðra og ná besta mögulega árangri í samstarfi 
við þá.  Síðasta  venjan í röðinni beinist að því að hlú að sjálfum sér. Til að viðhalda árangri í 
leik og starfi og skapa okkur gott líf  verðum við að gæta þess að ofbjóða okkur ekki; að 
brenna ekki út.  
Í framhaldi af námskeiðinu hefur starfsfólk skólans unnið að því að tileinka sér venjurnar og 
undirbúa innleiðinguna, sem verður á næsta skólaári. Hér á eftir er stutt samantekt á 
venjunum 7, en nánari kynning fyrir foreldra og forráðamenn verður í skólanum næsta haust. 
 
Grænfáni 
Allar deildir skólans eru að Grænfánaverkefni Landverndar og flagga Grænfána. Deildirnar 
unnu hver að sínum markmiðum í vetur og sjáum við fram á að sækja um endurflöggun á 
næsta skólavetri. Á hverri stöð hefur verið þróunarfulltrúi sem sér um vinnuna á þeirri stöð. 
Hver og ein stöð vinnur að sínu þema tengdu Grænfánanum og velur sér eigin markmið. 
Vonandi tekst næst að sameina endurnýjun á öllum stöðvum til að auðvelda verkefnið og 
auka samvinnuna. 
 
Varmalandsdeild  
Í Varmalandsdeild voru fulltrúar úr eldri bekkjum skólans í umhverfisnefnd. Ekki náðist að fá 
fulltrúa frá þeim öllum svo að nefndin yrði fyllilega virk. Skiptir þar máli að umsjónakennarar 
sjái um að sínir fulltrúar séu kjörnir. Starfsfólk staðarins ásamt umhverfisnefnd hefur verið að 
vinna að þemanu Átthagar. Þar sem lögð er áhersla á að nemendur kynnist sínu nánasta 
skólaumhverfi vel. Unnið hefur verið með þemað á mismunandi vegu og er í höndum hvers 
kennara hvernig hann nálgast það. Innan skólans er einnig lögð áhersla á útinám nemenda 
bæði yngri og eldri. Þar sem unnið er að því að vekja virðingu þeirra fyrir náttúrunni og 
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umhverfinu. Með þessu fæst einnig frekari útivera og hreyfing. Eins og undanfarin ár fengum 
við úthlutun úr yrkjusjóði og var ákveðið að þau tré færu í fóstur og yrðu pottuð til að gefa 
þeim meira vaxtarrými. Á vordögum var plantað þeim trjám sem eftir voru frá því í fyrra og 
höfðu bætt rúmlega helming við sig í stærð síðan þá. 1.-4.bekkur tóku þátt í þemavinnu á 
vordögum sem tengdust bókmenntum og lærðu þar að tengja skógrækt og vinnslu á pappír 
við bókmenntirnar. 
Síðustu skólavikurnar voru svo nýttar til að setja niður kartöflur að venju sem síðan verða 
teknar upp að hausti. Að hausti færa nemendur síðan kartöflurnar í mötuneytið okkar þar 
sem uppskeran er matreidd öllum til mikillar gleði. Rekstur garðsins er af reikningi sem 
nemendur söfnuðu inn á með nytjamarkaði fyrir sex árum síðan og mun hann duga eitthvað 
áfram í reksturinn á garðinum. 
Eftir að Grænfánanum var flaggað í annað sinn hefur verið unnið að því að útfæra 
Grænfánavegginn. Markmið hópsins er að koma Grænfánaveggnum í það horf að vera ætíð 
áminning fyrir okkur öll um að hverju við stefnum, með sýnilegum markmiðum og verkefnum 
nemenda. 

Ása Erlingsdóttir 
 
Kleppjárnsreykjadeild 
Umhverfisnefndin 
Grænfánavinnan hófst með því að valið var í umhverfisnefnd. Að þessu sinni var ákveðið að 
hún samanstæði af einum nemanda úr hverjum bekk frá 6.-10. bekk auk eins kennara. Í 
nefndinni voru: Vignir Þór Kristjánsson 6.b., Linda María Ásudóttir 7.b., Sverrir Geir 
Guðmundsson 8.b., Guðmundur Friðrik Jónsson 9.b. og Jóhann Þór Arnarson 10. bekk. 
Verkefnisstjóri var Lára Kristín Gísladóttir kennari. Nefndin kom saman og skipti með sér 
verkum við að fara á milli bekkja og minna á og útskýra grænu og gulu ruslaföturnar fyrir 
pappírinn. Þeim var síðan falið að sjá um tæmingu fatanna hver í sínum bekk og 
umsjónarmönnum hvers bekkjar það sinnið í yngri bekkjunum. 
Staða umhverfismála 
Kleppjárnsreykjadeild komst á Græna grein veturinn 2011-2012. Síðan byrjað var að vinna að 
undirbúningi Grænfánans hefur ýmislegt unnist í umhverfismálum skólans. Pappírsnotkun 
hefur t.d. minnkað talsvert og margir slökkva nú ljós þegar enginn er inni í stofum. 
Mötuneytið stendur sig mjög vel í því að safna afgöngum í dýrin og bjóða uppá ávexti og 
grænmeti á hverjum degi svo eitthvað sé nefnt.  
Aðgerðir og markið 
Ákveðið var að vinna með þemað átthagar auk þess sem við höldum áfram að vinna að 
bættri lýðheilsu, bættri nýtingu hráefna og sparnaði á raforku. Auk þess 
Það sem við ætlum að gera: 

- að hver bekkur vinni eitthvert verkefni tengt átthögum 
Auk þess ætlum við að halda áfram að: 
- sníða skammtastærðir eftir hverjum og einum í mötuneytinu svo minna fari til spillis 
- bjóða uppá ávexti milli mála 
- halda áfram með kartöflugarð/ matjurtagarð  
- safna matarafgöngum saman í mötuneyti og nýta þá til að gefa gæludýrum 
Eftirlit og endurmat 
Fulltrúar í umhverfisnefnd hverju sinni sjá um að fylgja eftir vinnunni og taka út hvernig 
vinnan gengur, samkvæmt markmiðunum okkar mánaðarlega.  
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Fræðsla 
Umhverfismál eru fléttuð inn í námsefni í lífsleikni auk þess sem útikennsla er virkur hluti af 
námi nemenda. Auk þess er  endurnýting og nýtni kennd í gegnum list- og verkgreinar. Á 
hverju vori eru teknir nokkrir dagar í vinnu utandyra þar sem farið er í náttúruskoðun í göngu 
og hjólaferðum, unnið við niðursetningu kartaflna/ grænmetis o.fl.  
Í haust var farið af stað með flóamarkað sem var mjög skemmtileg tenging skólans við 
foreldra og nærsamfélagið. Heimilið sendu ýmsan varning á markaðinn, föt, skó, bækur, 
skrautmuni o.fl. og höfðu tækifæri til að kaupa nýtt. Verðlag var haft lágt svo að allir gætu 
séð sér fært að versla. Ákveðið var að peningarnir sem kæmu inn fyrir markaðinn rynnu til 
Unicef. Markaðurinn tókst í alla staði sérstaklega vel.  
Í upphafi árs var uppbrot í skólastarfinu þar sem nemendur allra deilda skólans voru í 
samkennslu í eina viku. (aðra vikuna yngsta- miðstig, hina vikuna elsta stig, á meðan 
kennarar sátu námskeið í The Leader in me). 
Þarna náðu nemendur að kynnast vel þvert á deildir og unnu m.a. ýmis verkefni tengd 
Grænfánanum. 
Elsta stigið vann verkefni um fjöll í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. Þau máttu vinna ein eða tvö 
og tvö saman. Skila átti einni A4 síðu um hvert fjall, texta og mynd. Þar átti að koma fram 
staðsetning, hæð, lýsing á fjallinu (bergtegundir o.fl.), þjóðsögur/reynslusögur, örnefni o.fl. 
Verkefnin voru síðan hengd upp í skólanum. 
Miðstigið vann við sama tilefni verkefni um þjóðsögur/ævintýri úr 
heimabyggð. Þau gerðu skemmtilega myndskreytt plaköt. 
4.-5.b Kleppjárnsreykja- og Varmalandsdeilda heimsótti 
Safnahúsið í Borgarnesi og fékk þar m.a. fyrirlestur um Guðrúnu 
nokkra sem var vinnukona á Húsafelli. Með því fengu þau góða 
innsýn í líf fólksins í sveitinni á fyrri hluta síðustu aldar. Þau 
heimsóttu líka Landnámssetrið og skoðuðu sýningar þar. 
Þau unnu einnig myndband um sjálfbærni. 
Komið var upp sjálfbærri hillu í skólanum þar sem nemendur og 
starfsfólk var hvatt til að koma með hluti. Þar máttu svo allir taka 
hluti, en brýnt fyrir öllum að koma með eitthvað í staðinn í hilluna. 
Kynning á stefnunni 
Kynning á stöðu Grænfánamála fór fram á starfsmannafundi, en ekki fór nógu markviss 
kynning fram til foreldra um stöðu  mála í vetur. 
Umhverfissáttmálinn 
Umhverfissáttmálinn sem unnin var sl. ár var endurgerður og færður upp á striga í 
blindramma. Þar settu allir nemendur og starfsfólk sitt fingrafar með málningu til 
undirritunar samningsins.  

Lára Kristín Gísladóttir 
 
Hvanneyrardeild 
Haustið 2013 var unnið áfram með markmið grænfánans innan Hvanneyrardeildar og fram á 
vor 2014. Áætlað er að flagga næsta haust. Eitt af þeim markmiðum sem unnið hefur verið 
að er Átthagar þ.e að tengja skólann í auknu mæli nærsamfélagi sínu í nútíð og einnig að líta 
til þess sem liðið er. Skólinn hefur fengið tvær góðar heimsóknir; Sveinn Hallgrímsson kom 
síðastliðið vor og skýrði nemendum frá heyskaparháttum fyrr á tímum, einnig sagði hann 
slysasögu frá æsku sinni og ekki höfðu nemendur síður áhuga á henni. Á vormánuðum fengu 
nemendur góðan gest í heimsókn Bjarna Vilmundarson frá Mófellsstöðum í Skorradal. 
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Nokkru áður höfðu nemendur farið í heimsókn í Safnahúsið í Borgarnesi og þar tók Guðrún 
Jónsdóttir umsjónarmaður safnsins á móti þeim.  
Undirbúningur fyrir flóamarkað hófst á haustmánuðum og var haldin í septembermánuði og 
tókst vel. Að standa fyrir markaði sem þessum er í anda þeirrar stefnu sem skólinn hefur sett 
sér með Grænfánaviðkenningunni þar sem nýtni og virðing fyrir verðmætum eru í hávegum 
höfð. Markmið með þessu framtaki er einnig að tengja skólann við nærsamfélag sitt og 
fjölskyldur nemenda 
Eitt af markmiðum sem unnið er að er moltugerð og búið er að fjárfesta í moltukassa og 
koma honum fyrir á lóð skólans með það fyrir augum að hefja jarðgerð næsta haust. 
 Nemendur 3. og 4. bekkjar unnu ötullega að gerð stuttmyndar um vatn sem er eitt af þeim 
markmiðum sem sett var. Myndin verður klippt til og sett saman á í byrjun næsta skólaárs. 
Ása Hlín Svavarsdóttir 
 
Innleiðing Aðalnámskrá grunnskóla 
Haldið var áfram með innleiðingu nýrrar Aðalnamskrár í vetur. Áveðið var að leggja áherslu á 
grunnþætti menntunar: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 
jafnrétti og sköpun. Hittust kennarar þvert á deildir til þess að skoða hvernig þessir þættir 
fléttast inní skólastarfið og komu með hugmyndir um hvernig hægt væri að vinna með þá í 
framtíðinni. Unnið var í fjögurra til fimm manna hópum og vinsælustu hugmyndirnar kosnar 
áfram eftir að þær höfðu ítarlega verið ræddar og skoðaðar.  Allir þurftu að lesa um alla 
grunnþættina. Kennarar geta síðan nálgast þessar hugmyndir á innraneti skólans. Áætlað er 
að kennarar noti þessa vinnu til áframhaldandi þróunnar á kennslu og þessir grunnþættir 
smitist inní allt skólastarfið. 
Þegar unnið var að kennsluáætlunum við upphaf skólaárs höfðu kennarar hæfniviðmið 
Aðalnámskrár til hliðsjónar.  
 

Símenntun 
Almennt er endurmenntun ætlaður tími utan skipulagðan starfsramma skólaársins þ.e. 
15.júní-15.ágúst alls 150 klst en hún má einnig fara fram á starfstíma skóla og er þá háð 
samkomulagi við viðkomandi kennara. Ef endurmenntun er flutt á starfstíma skóla reiknast 
33% álag á virkum sögum en 45% um helgar og fækkar á tímum í samræmi við það. Þetta 
þýðir að 1 klst er 1,33 á starfstíma skóla, því gengur kennarinn hraðar á þá tíma sem varið er 
í endurmenntun á starfstíma skóla en utan hans.  
Hvað telst til endurmenntunnar 
 Hvers kyns formlegt nám í viðurkenndum menntastofnunum   
 Námskeið sem standa einn dag eða lengur, þar sem með skipulegum hætti er miðlað 

fræðslu og upplýsingum er snertir afmarkaða þætti skólastarfseminnar  
 Styttri fræðslufundir þar sem ákveðnum upplýsingum og fræðslu er komið á 

framfæri  
 Styttri eða lengri kynnisferðir starfsmanna þar sem horft er til umbóta og þróunar á 

ákveðnu sviði 
Endurmenntun starfsmanna má í stórum dráttum skipta í tvennt: 
 Endurmenntunarverkefni, ákvörðuð af skólastjórnendum og í samræmi við áherslur í 

þróun skólastarfsins á hverjum tíma. Markhópurinn getur verið allir starfsmenn, allir 
kennarar eða minni hópar starfsmanna, eftir eðli málsins 
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 Endurmenntun sótt af einstökum starfsmönnum, samkvæmt eigin óskum og/eða í 
samráði við skólastjórnendur 

 
Starfsfólk Grunnskóla Borgarfjarðar sótti eftirfarandi námskeið á skólaárinu 2013-2014: 

 Skyndihjálparnámskeið á starfsdögum í Þinghamri allrir starfsmenn og skólabílstjórar 

 30. ágúst Hæfnimiðað námsmat, stjórnendur  

 19. ágúst Mentornámskeið allir kennarar 

 Námskeið tengt skólastjóraþingi, stjórnendur  

 Heilsuefling  matráðar og heilsueflingarhópurinn 16.ágúst 

 Lok september ráðsstefna á vegum Landverndar um Grænfánamál.   

 Bætt hegðun, betri líðan. Hagnýtar,einfaldar og jákvæðar aðferðir í kennslu. 10.-11. 
okt.    

 Leader in me  6.-7.-8.-jan og 13.-14.-15. jan. 

 Allir kennarar á námskeið sem heilsueflingarhópurinn stóð fyrir færni til framtíðar  
hjá Sabínu Halldórsdóttur nóv.  

 Logos námskeið í upphafi janúar, sérkennari fór 

 Talnalykill janúar, sérkennari fór 

 Lestrarkennarar í upphafi febrúar PALS 

 Byrjendalæsi í mars á Varmalandi 

 Allri starfsmenn Leader in me 22 apríl, 

 Námskeið Baujan í maí 14. 

 Rétt málsmeðferð RVK 

 Stykkishólmur – Leiðtogafræði 

 Kynnisferð að Heiðarskóla allir starfsmenn 18. mars 

 Kynnisferð í Auðarskóla um teymisvinnu. Maí  

 Námskeið um sundkennslu 27.maí 

 Mentornámskeið í apríl 

Mat á skólastarfi 

Námsmat     
Námsmat í GBF miðar að því að auka samfellu í námsmati innan skóla og  milli skólastiga. 
Gefin er prófseinkunn og/eða frammistöðumat við annaskil. Frammistöðumat var unnið í 
öllum deildum af nemendum og kennurum um áramót en einungis af kennurum að vori.  
Kennarar í unglingadeild ákváðu að halda óbreyttu fyrirkomulagi námsmats á vorönn þar 
sem nemendur unnu í prófamöppu. Samhliða þessu er innan námsgreina símat yfir allt 
skólaárið.  

Gæðagreinir 
Gæðagreinir er gagnlegt verkfæri fyrir skóla til þess að stuðla að breytingum, þróun og vexti 
skólastarfsins. Allir starfsmenn, nemendur og foreldrar hafa tækifæri til þess að koma sínum 
hugmyndum á framfæri vilji þeir stuðla að breytingum til famfara. 
Í upphafi skólaárs var myndað sjálfsmatsteymi með fulltrúum úr öllum deildum. 
Innra mats hópurinn hittist og gerði vinnuáætlun sem fólst í því að leggja fyrir gæðagreina 1, 
heildarárangur og 4, áhrif á samfélagið. Starfsmenn, kennarar, foreldrar og stjórnendur unnu 
þá. Eftir áramót gerðu stjórnendur nýjan gæðagreini um sameiningu Grunnskóla 
Borgarfjarðar og Varmalandskóla var hann númer 10. Við matið er unnið á hverri starfsstöð 
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fyrir sig og starfsmönnum skipt í smærri hópa sem hver og einn skilar sínum niðurstöðum til 
sjálfsmatsteymis. Sjálfsmatsteymið dró saman allar niðurstöður. Sjá nánar í sjálfsmatsskýrslu 
2013-2014. 

Samræmd próf 
Á haustönn þreyttu nemendur 4., 7. og 10. bekkja samræmd próf í íslensku og stærðfræði og 
nemendur 10. bekkjar þreyttu einnig próf í ensku. Kennarar rýndu niðurstöðurnar og nýttu 
þær við skipulagningu kennslunnar. 

Erlend samskipti 
Í mars fengu nemendur og starfsfólk Kleppjárnsreykjadeildar gesti frá Indlandi. Var um að 
ræða 16 unglinga og tvo kennara frá Rayan International  Schools.  Héldu gestirnir kynningu 
um heimaland sitt, héldu örnámskeið í Bollywood dansi og buðu síðan uppá skrautlega 
danssýningu. Er þetta í annað skipti sem komið er með hóp af nemendum frá skólanum til 
Íslands í svokölluð menningarskipti en í fyrra skiptið heimsótti sá hópur Hlíðarskóla. Gestirnir 
komu í Borgarfjörðinn föstudaginn 21.mars og var hópnum skipt upp á heimili nemenda og 
kennara GBF. 
Farið var í árlega utanlandsferð með 10.bekk frá Varmalandi. Ekki fékkst styrkur frá Nordplus 
þetta árið og var því ákveðið að fara til Englands. Nemendur fóru til Brighton þar sem 
nemendur fóru á söfn og skoðuðu sig um. Síðan var farið í skólaheimsókn til Reading. Í lok 
ferðar var skoðunarferð um London. Öll þessi vinna byggir á miklu samstarfi við foreldra. Var 
mikil ánægja meðal nemenda, kennara og foreldra með þessa ferð.  
 

Skýrslur deildastjóra og umsjónarkennara 

Skýrsla deildastjóra 
Við GBf starfa þrír deildastjórar í mismunandi háum stöðuhlutföllum í stjórnun. Helga Jensína 
Svavarsdóttir deildarstjóri Hvanneyrardeildar er í 38% stöðu, Hlöðver Ingi Gunnarsson 
deildarstjóri Varmalandsdeildar er í 80% stöðu og Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri 
Kleppjárnsreykjadeildar og jafnframt staðgengill skólastjóra í 80%  stöðu.  
Megin hlutverk deildarstjóra er að stuðla að velferð og vellíðan nemenda og starfsfólks, 
skipuleggja skólastarf, gera stundatöflur, vera faglegur ráðgjafi og sinna aga og 
umgengnismálum í sinni deild. Hann sér um daglega stjórnun og utanumhald, skipuleggur 
forfallakennslu og skráir yfirvinnu vegna hennar í samstarfi við ritara. Hann skipuleggur og 
stjórnar deildarfundum og skráir allar fundargerðir í viðkomandi deild. Hann heldur utanum 
skipulag list- og verkgreinakennslu og vettvangsferða á vegum skólans. Deildarstjóri situr í 
áfallaráði og nemendaverndarráði þegar það á við.  Deildarstjóri og ritari hverrar deildar sjá 
um allar bókapantanir fyrir viðkomandi deild og hafa umsjón með bókageymslu og öðrum 
námsgögnum. Skipulag vegna alls uppbrots í skólastarfinu s.s. litlu jóla, 
árshátíðarundirbúnings, samskipta við leikskóla og vinnu á vordögum, er einnig unnið af 
deildarstjóra. Auk þess hafa deildarstjórar Varmalands- og Kleppjárnsreykjadeildar skipulagt 
saman smiðjuhelgar vetrarins. Deildarstjórar sinna einnig öðrum þeim störfum sem 
skólastjóri kann að fela þeim.  
Gott og reglulegt samstarf hefur verið milli allra deilda og hafa allir deildarstjórar ásamt 
skólastjóra fundað vikulega í vetur til að stilla saman strengi. Það hefur verið ómetanlegt og 
mikill stuðningur fyrir stjórnendur. 
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Varmalandsdeild 

Skýrsla umsjónakennara í 1. bekk  
Í upphafi vetrar voru 12 nemendur í 1.bekk, snemma hausts hætti einn nemandi og voru það 
því 11 sem luku fyrsta bekk þetta árið. Umsjónakennari var Börkur Hrafn Nóason. Hópurinn 
var mjög hress og skemmtilegur þannig að ýmsum kennsluaðferðum var beitt. 
Kennsluhættir/skipulag                                                                   

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Upplýsingatækni 1 Hólmfríður Ásmundsdóttir 

Enska 1 Börkur Hrafn Nóason 

Íslenska 6 Börkur Hrafn Nóason 

Íþróttir og sund 4 Agnes Guðmundsdóttir 

Lífsleikni 1 Börkur Hrafn Nóason 

Náttúrufræði 2 Börkur Hrafn Nóason 

Samfélagsfræði 2 Börkur Hrafn Nóason 

Stærðfræði 6 Börkur Hrafn Nóason 

Verkgreinar 4 Hólmfríður Ásmundsdóttir, Börkur Hrafn Nóason og Ása 
Erlingsdóttir 

Kennslan var einstaklingsmiðuð og áhersla lögð á að kenna lestur. Stuðst var við aðferðir 
Byrjendalæsis samhliða öðrum aðferðum. Stærðfræði var að mestu unnin í bókum ásamt 
verkefnum frá kennara. Aðrar námsgreinar voru tengdar við byrjendalæsi og unnið á 
bóklegan og verklegan hátt úr þeim. Verkgreinakennsla var að hluta til á höndum 
umsjónarkennara og því var hópurinn mikið með einn kennara í vetur, útikennsla, 
upplýsingatækni, tónmennt og íþróttir/sund voru þessu undanþegin. Námsmat var að mestu 
símat þar sem tekið var tillit til verkefna nemenda og vinnusemi ásamt framförum sem þeir 
tóku í náminu. Unnið var útfrá því að kynna nemendum umhverfisstefnu skólans með því að 
fá þá til að nýta pappír og annað hráefni í skólanum vel. Einnig að setja það sem útaf gekk í 
endurvinnslu. 
Helstu áherslur árgangsins  
Meginmarkmið vetrarstarfsins var að kenna nemendum að ná tökum á lestrinum ásamt því  
að efla samheldni nemenda og sjálfstæði. Stuðst var við Aðalnámskrá grunnskóla í  
skólastarfinu/kennslunni. Foreldrum gafst færi á að hitta umsjónakennara tvisvar yfir 
veturinn í skipulögðum foreldraviðtölum að auki var hægt að fá fund með kennara ef þess 
gerðist þörf og voru þau samskipti góð í vetur. Vikulega var sendur út vikulokapóstur þar sem 
farið var starf vikunnar og línur lagðar fyrir næstu viku. 
Fyrstu tvær vikur ársins voru óhefðbundnar vegna námskeiðs starfsfólks. Fyrri vikuna var 
farið með nemendur niður á Hvanneyri þar sem unnið var í hópum við ýmis verkefni með 
nemendum Hvanneyrar- og Kleppjárnsreykjadeilda, seinni vikuna var þessu starfi haldið 
áfram á Kleppjárnsreykjum. Þetta verkefni gekk vel og kynntust nemendur þessara deilda 
nokkuð vel á þessum tveimur vikum. 
Þemavinna/vordagar 
Árlega taka nemendur skólans þátt í skógarhlaupi og gerðu nemendur 1.bekkjar það einnig í 
ár. Í vor var síðan farið í gönguferð með 1.-3.bekk hér í nágrenni skólans. Í síðustu viku 
skólaársins var þemavika hjá yngri nemendum skólans þar sem bókmenntir voru 
meginverkefnið allt frá því að búa til pappír til þess að gera ljóð og sögur. Síðustu eina og 
hálfa vikuna fengu nemendur að vera með hjólin sín í skólanum þar sem þau fræddust um 
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öryggisreglur og fengu æfingu í listinni að hjóla. Kiwanismenn komu í heimsókn og afhentu 
öllum í fyrsta bekk hjóla hjálma að gjöf. Skólastarfinu lauk svo með leikjadegi að venju. 

Börkur Hrafn Nóason 

Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk 
Nemendur í 2. bekk voru 14 í upphafi skólaárs, 7 stúlkur og 7 drengir. Þar af voru tveir nýir, 
drengur og stúlka. Um miðjan september hætti einn drengur og svo annar um áramót. í lok 
ársins voru því 7 stúlkur og 5 drengir í bekknum.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Enska 1 Sigríður Sóley Guðnadóttir 

Íslenska 8 Sigríður Sóley Guðnadóttir 

Íþróttir 4 Agnes Guðmundsdóttir 

Lífsleikni 1 Börkur Hrafn Nóason 

Náttúrufræði 3 Sigríður Sóley Guðnadóttir 

Samfélagsfræði 4 Sigríður Sóley Guðnadóttir 

Stærðfræði 5 Sigríður Sóley Guðnadóttir 

Áhugasvið 2 Sigríður Sóley Guðnadóttir 

Tónmennt/Útikennsla 2/2 Hólmfríður Ásmundsdóttir/Ása Erlingsdóttir 

Upplýsingatækni 1 Hólmfríður Ásmundsdóttir 

Íþróttir 4 Agnes Guðmundsdóttir 

Nám og kennsla var einstaklingsmiðuð í lestri, íslensku og stærðfræði.   Í íslensku var unnið 
eftir aðferðum Byrjendalæsis en einnig var unnið í vinnubókum. Nemendur lásu fyrir kennara 
eða stuðningsfulltrúa 2-3 sinnum í viku. Lögð var mikil áhersla á að foreldrar væru meðvitaðir 
um heimalestur barna sinna og tækju virkan þátt með því að láta þá lesa heima á hverjum 
degi.  
Þrjú samræmd könnunarpróf voru lögð fyrir nemendur 2. bekkjar frá Byrjendalæsi og 
læsispróf. Ein stærðfræðikönnun var lögð fyrir í lok skólaárs.  
Helstu áherslur árgangsins 
Meginmarkmið vetrarstarfsins var að vekja og efla áhuga nemenda á lestri ásamt því að efla 
samheldni nemenda og sjálfstæði. Í stærðfræði voru helstu áherslur á talnaskilning og 
grunnhugtök stærðfræðinnar. Stuðst var við Aðalnámskrá grunnskóla í 
skólastarfinu/kennslunni. Foreldraviðtöl voru tvisvar yfir veturinn; fyrir og eftir jól. Samskipti 
við foreldra voru góð.  
Námsmat 
Námsmat er byggt á símati. 
Skemmtanir og félagslíf  
Nemendur sýndu leikritið Afi litli og Grýla á 
Desembergleðinni, þau stóðu sig frábærlega.  
Þemavinna/vordagar  
Þemadagar voru í 4 daga í lok skólaárs. Það var 
unnið með bókmenntir og fóru nemendur á 4 
mismunandi stöðvar. Á þessum stöðvum var unnið 
með ljóð, lesnar sögu og búnar til 
teiknimyndasögur, auk þess var ein útistöð.  Síðasti 
skóladagur var svo leikjadagur þar sem haldið var 
áfram að tálga í skóginum, vatnsrennibraut í 
brekkunni, kubbspil, sund og fótbolti.  
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Almennt um bekkinn  
Þegar nemendur byrjuðu í skólanum í haust var mikill óróleiki í bekknum og lítil samheldni. 
Þau hafa þroskast mjög mikið og er andrúmsloftið nú allt annað.  

Sigríður Sóley Guðnadóttir 
 

Skýrsla umsjónakennara í 3. bekk 
Nemendur í  3. bekk voru 9 við upphaf skólaárs, sex drengir og þrjár stúlkur. Tveir drengir 
hættu um áramót og ein stúlka í lok apríl. Í lok skólaárs voru því nemendur orðnir 6. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Íslenska 5 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Stærðfræði 5 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Náttúrufræði 2 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Samfélagsfræði/lífsleikni 2 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

upplýsingatækni 1 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Íþróttir/sund 3/1 Agnes Guðmundsdóttir 

Áhugasviðsval 2 Börkur Nóason 

Smíði/heimilisfræði 2/2 Gróa Ragnvaldsdóttir /Líney Traustadóttir 

 
Nám og kennsla var einstaklingsmiðuð í lestri, 
íslensku og stærðfræði. Nemendur lásu í skólanum á 
hverjum morgni í hljóði og  fyrir kennara 1 – 2 í viku. 
Lögð var mikil áhersla á að foreldrar væru meðvitaðir 
um heimalestur barna sinna og tækju virkan þátt með 
því að láta þau lesa heima á hverjum degi. Lestrarátak 
var um miðja vorönn þar sem nemendur unnu sér inn 
perlu fyrir hverjar 30 mínútur sem þau lásu heima 
eða í skólanum. Einnig skráðu þau hverja heila bók 
sem þau lásu á blað sem þau svo mynduðu stórann 
dreka úr. Þetta var samvinna með 4.bekk. Í mars var byrjað að vinna með PALS sem er aðferð 
til að efla lestur og lesskilning. Á hverjum föstudegi skrifuðu nemendur heim  vikubréf sem 
þau sömdu sjálf.  
Stærðfræði var unnin í bókum og eftir páska fóru þau að læra margföldunarföflurnar utanað. 
Ein stærðfræðikönnun var lögð fyrir í lok skólaárs.  
Mikið var um samþættingu námsgreina, því var oft brugðið frá skipulagðri stundaskrá. 
Helstu áherslur árgangsins 
Meginmarkmið vetrarstarfsins var að 
vekja/efla áhuga nemenda á lestri ásamt 
því að efla samheldni nemenda og 
sjálfstæði. Í stærðfræði voru helstu 
áherslur á stórar tölur og margföldun 
ásamt talnaskilning og grunnhugtök 
stærðfræðinnar. Stuðst var við 
Aðalnámskrá grunnskóla í skólastarfinu/kennslunni. Foreldraviðtöl voru tvisvar yfir veturinn; 
fyrir og eftir jól. Samskipti við foreldra voru góð. 
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Námsmat  
Námsmat er byggt á símati en þó er stuðst við niðurstöður könnunarprófa í stærðfræði.   
Útikennsla/hreyfing 
Útikennsla var ekki markviss í vetur. Þann 2. desember tóku nemendur 3. bekkjar þátt í að 
mynda vinakeðju frá skólanum og upp á Laugahnjúk fyrir ofan skólann þar sem kveikt var á 
fallegu jólastjörnunni  okkar.  
Einnig tóku nemendur þátt í skógarhlaupinu en það er árviss viðburður við skólann.  
Það er alltaf mikið um að vera á vordögum skólans, en þá er margt gert til gagns og gamans. 
Nemendur fengu að hafa reiðhjólin sín í skólanum í eina og hálfa viku og gátu þá hjólað í 
öllum frímínútum.  
Gönguferð vorsins var farin á landi Arnarholts þar sem gengið var að nálægri vörðu. 
Skemmtanir og félagslíf 
Nemendur sýndu frumsamið leikrit Hvað segir refur  á Desembergleðinni, þau stóðu sig 
frábærlega. Í byrjun vorannar komu allar deildir Gbf saman og brutu upp hefbundið 
skólastarf. 3.bekkur fór 3 daga á Hvanneyri og 3 daga á Kleppjárnsreyki. 
Almennt um bekkinn 
Nemendur 3. bekkjar eru snillingar. Margir eru námslega sterkir en einnig eru einhverjir sem 
þurfa á aðstoð að halda eins og gengur.  

Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Skýrsla umsjónakennara í 4. bekk 
Nemendur voru 17 við upphaf skólaárs.  Einn nemandi flutti svo eftir  voru 16 í bekknum. 
Umsjónarkennari í vetur var Rebekka Guðnadóttir.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Íslenska 7 Rebekka Guðnadóttir 

Stærðfræði 5 Rebekka Guðnadóttir 

Samfélagsgreinar 3 Rebekka Guðnadóttir 

Lífsleikni 1 Rebekka Guðnadóttir 

Náttúrufræði 3 Sigríður Sóley Guðnadóttir 

Enska 2 Ása Erlingsdóttir 

Áhugasvið 2 Hlöðver Ingi Gunnarsson 

Upplýsingamennt 2 Þóra magnúsdóttir 

Val  Gróa Erla Ragnvaldsdóttir, Ása Erlingsdóttir, 
Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir, Þóra 
Magnúsdóttir, Ingibjörg Daníelsdóttir 

Íþróttir 4 Íris Grönfeldt 

   

Nám og kennsla var einstaklingsmiðuð. Nemendur lásu í skólanum á hverjum morgni fyrri 
hluta vetrar – gæðastund þar sem nemendur lásu í frjálslestrarbókum sínum auk þess að lesa 
fyrir kennara. Nemendur unnu getutengt í þeim námsbókum og verkefnum sem þeir fengu 
frá kennara. Nokkrir nemendur fóru til sérkennara. Umsjónarkennari setti vikuáætlun inn á 
Mentor í hverri viku auk þess að senda vikubréf til foreldra þar sem hann fór yfir það sem 
unnið var í bekknum og/eða ræddi það sem framundan var.  
Helstu áherslur árgangsins 
Lögð var áhersla á íslensku og stærðfræði. Reynt var að efla samheldni nemenda og 
sjálfstæði t.d. með bekkjarfundum þar sem nemendur tjáðu sig ýmist úr pontu eða úr sætum 
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sínum.  Einnig var ýmiskonar samvinna milli nemenda í völdum kennslustundum. Stuðst var 
við Aðalnámskrá grunnskóla í skólastarfinu/kennslunni. Foreldraviðtöl voru tvisvar yfir 
veturinn - fyrir og eftir jól. Samskipti við foreldra voru góð.  
Námsmat 
Símat er það sem skólinn gefur sig út fyrir og var það þ.a.l. haft að leiðarljósi. Miðað er við 
upphafsgetu hvers nemanda og framfarir skoðaðar út frá henni. En einnig voru lagðar fyrir 
nemendur kannanir í stærðfræði og íslensku til frekari glöggvunar. 
Skemmtanir og félagslíf 
Umsjónarkennari var í skólanum með nemendum eina kvöldstund við sprell og 
skemmtilegheit. Desembergleði skólans er alltaf á sínum stað og í ár sáu nemendur 4. 
bekkjar um helgileikinn. Á öskudag var nemendum boðið að Bifröst, en það er árviss  
viðburður seinni ár. Þar er tunna sem fyllt er af nammi og nemendur flykkjast um að koma á 
hana svo góðu höggi að botninn detti úr og allir nammipokarnir komi í ljós. Rúsínan í 
pylsuendanum er svo að nemendur mega ganga í hús, syngja fyrir húsráðendur og fá nammi 
að launum. 
Þemavinna/vordagar  
Þemadagarnir voru að þessu sinni 26. – 28. maí og unnu nemendur 1. – 4. bekkjar saman. 
Þemað í ár voru bókmenntir. Unnið var í tíu manna hópum, þvert á aldur nemenda. Þetta 
voru sex stöðvar sem nemendur skiptust á að fara í: Teiknimyndagerð, blaðagerð, planta 
trjám, saga var lesinn, gengið var um svæðið og síðan var tekið til.  
Síðasti kennsludagur skólans er árviss leikja- og skemmtidagur þar sem kennarar sjá um að 
setja upp alls konar leiksvæði sem nemendur geta svo flakkað um að vild. Það gekk mjög vel 
þótt veðrið væri ekki alveg að leika við okkur. 
Almennt um bekkinn 
Nemendur 4. bekkjar eru skemmtilegur hópur. Margir námslega sterkir en nokkrir þurfa á 
aðstoð að halda eins og gengur.    

          Rebekka Guðnadóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í  5. og 6. bekk 
Fjöldi nemanda  voru 14. Það voru 8 nemendur í 5. bekk og 6 nemendur í 6. bekk. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 2 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Enska 2 Ása Erlingsdóttir 

Íslenska 6 Sigríður Arnardóttir og Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Íþróttir 4 Íris Grönfeldt 

Lífsleikni 1 Sigríður Arnardóttir 

Náttúrufræði 3 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Samfélagsfræði 3 Þóra Magnúsdóttir 

Stærðfræði 5 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Áhugasviðsval 2 Ása Erlingsdóttir 

Smíði 2 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Kennslan var einstaklingsmiðuð en notaðar voru kennsluaðferðir á borð við umræður, 
heimildavinnu, samvinnunám, hópavinna og fyrirlestrar. 
Þeir kennsluhættir sem notast var við eru skráðir í bekkjarnámskrá. Markmið eru sett fyrir og 
eftir áramót sem unnið er eftir. Skráð er í mentor hver vika fyrir sig svo foreldrar geti fylgst 
með framvindu kennslu. Vikulega er sendur póstur með upplýsingum til foreldra.  
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Helstu áherslur árgangsins 
Fara eftir námsáætlun 5. og 6. bekkjar. Að hver og einn fái kennslu (námsefni) við hæfi. 
Stuðla að því að nemendum líði vel og séu glaðir í skólanum. Að kenna nemendum að gegna 
og fara eftir reglum. Allir eiga að þekkja einkunnarorð skólans. 
Námsmat 
Símat, kannanir við annarskil, lagðar eru fyrir stuttar 
kannanir og metin er vinna í kennslustundum og 
kennslubókum. 
Útikennsla/Hreyfing 
Farið var nokkrum sinnum út í skóg. Þá var oft með 
nesti s.s. heitt kakó og  brauðbollur.   
Í sérstöðuvikunni fóru nemendur í göngutúr frá 
Sleggjulækjahliði í Stafholtstungum yfir að 
Fróðastöðum í Hvítársíðu þar sem Imba tók á móti 
hópnum með glæsilegum hádegisverði. Einnig var farið í fræðslu og skemmtiferð í Reykholt 
og Reykholtsdal. Hin árlega skautaferð 4. og 5. bekkjar var farin í Egilshöll. Til viðbótar í þeirri 
ferð var farið á Listasafn Íslands og í Þjóðminjasafnið. Árlega koma til okkar skáld og 
rithöfundar sem lesa uppúr sínum verkum fyrir nemendur. Að þessu sinni var það 
rithöfundurinn Gerður Kristný sem kom og las. 
Umhverfisfræðsla/Grænfáni 
Grænfánaverkefnið tókst ágætlega. Nemendur hugsa greinilega um pappírinn nota blöðin vel 
og setja notuð blöð í endurvinnslutunnuna. Einnig eru nemendur meðvitaðir um það að 
henda ekki „spýtukubbum“  og öðrum afgöngum sem falla til í smíðastofunni. Það er hægt að 
gera ýmislegt við afganga. Bekkurinn var duglegur að slökkva ljósin þegar enginn var í 
skólastofunni og loka gluggum áður en við fórum heim.  
Skemmtanir og félagslíf 
Búin var til vinakeðja sem náði frá skóla upp á Laugahnjúk. Þá voru tendraðir kyndlar sem 
loguðu flott í myrkrinu.Eins og alltaf sá yngri deildin um jólaskemmtunina. Þar léku  5. og 
6.bekkur leikrit sem heitir Grýla og jólasveinarnir. Haldið var köku- og gleðipartý með öllu 
tilheyrandi. 
Almennt um bekkinn 
Nemendur í 5. og 6. bekk voru frekar sundurleitur hópur en undir vorið var að myndast 
góður bekkjarandi og stemning í hópnum.  

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 7. og 8.bekk 
Nemendur í 7. og 8.bekk eru 17 talsins. Í 7.bekk eru 11 nemendur 7 drengir og 4 stúlkur, 
8.bekkur samanstendur af 6 nemendum 3 stúlkur og jafn margir drengir. Samstarf bekkjanna 
gekk þokkalega en erfitt er að blanda saman mið og unglingastigi. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Enska 4 Ása Erlingsdóttir 

Íslenska 6 Sigríður Arnardóttir, Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Íþróttir 4 Íris Grönfeld 

Lífsleikni 1 Sigríður Arnardóttir 

Náttúrufræði 3 Ingibjörg Daníelsdóttir 
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Samfélagsfræði 3 Þóra Magnúsdóttir 

Stærðfræði 6 Agnes Guðmundsdóttir, Hlöðver Ingi Gunnarsson 

Val 4 Agnes Guðmundsdóttir, Ingibjörg Daníelsdóttir, Sigríður 
Arnardóttir, Ása Erlingsdóttir. 

Upplýsingamennt 1 Þóra Magnúsdóttir 

Áhugasviðsval 1 Ása Erlingsdóttir 

Gerð er kennsluáætlun fyrir hvern dag vikunnar og hún birt foreldrum og nemendum á 
Mentor. Stuðst er við hefðbundna bekkjarkennslu: fyrirlestur frá kennara, sjálfstæða vinnu, 
innlögn, verkefnavinnu og einstaklingsaðstoð. Einnig er unnið í hópum að sameiginlegum 
verkefnum, oft þematengdum. Heimanám var aðallega fólgið í heimalestri, 
stærðfræðiverkefnum og tilfallandi undirbúningi vegna áfangaprófa. Vægi heimanámsins 
hefur minnkað nokkuð þó að gerð sé krafa um heimalestur og lausn ákveðinna verkefna. 
Heimalestur er mikilvægur í samfélags- og raungreinum. 
Smiðjuhelgar voru tvær á skólaárinu, í samvinnu við Kleppjárnsreykjadeild.  Þar var fengist 
við fjölbreytileg verkefni sem nemendur gátu valið úr.  
Námsmat 
Lagt er upp með að hver nemandi geti notið sín. Reynt er að nota fjölbreytileg verkefni og 
kennsluaðferðir Námsmat byggir á símati á vinnu nemenda, áfangaprófum og formlegum 
annarprófum.  Vorpróf voru eins og áður í formi prófamappa.  
Skemmtanir og félagslíf 
Félagslíf er með miklum blóma í unglingadeild, s.s. sameiginleg böll með 
nágrannadeildum/skólum, skíðaferð, útivistarferð í Skorradal, þátttaka í Skólahreysti, 
söngkeppni o.fl., að ógleymdri árshátíð unglingadeildar.  
Snemma í janúar fór 7.bekkur í velheppnaða náms- og skemmtiferð í skólabúðirnar að 
Reykjum í Hrútafirði. Þarna var dvalið frá mánudegi til föstudags við ýmsa skipulagða iðju 
sem ekki síst var til þess fallin að fræða nemendur um náttúruna og umhverfið og að efla 
félagslega færni þeirra. 
Þemavinna/vordagar 
Fjóra daga í síðustu vikunni í maí unnu nemendur í unglingadeild í sérstöðu sveitaskóla. Þeir 
heimsóttu sveitabæi í nágrenninu og aðstoðu þar við verkin. Á fjórða deginum skiluðu þeir 
verkefnum og dagbók um starfið sem metið var til einkunnar. Á síðasta degi skólaársins tóku 
nemendur síðan þátt í svokölluðum útivistar- og leikjadegi. 
Útikennsla/hreyfing 
Fótbolti og útikörfubolti er afar vinsæll meðal nemenda en skógarferðir eru einnig stundaðar 
og farið í leiki. Í íþróttakennslu er áhersla lögð á útikennslu þegar þannig viðrar en einnig er 
umhverfið nýtt í tengslum við náttúrufræðikennslu eftir því sem námsefni og áherslur gefa 
tilefni til. Að hausti og vori er hlaupið svokallað Skógarhlaup. Það er víðavangshlaup um 2.2 
km. Mikill metnaður er hjá nemen  dum að bæta árangur sinn milli hlaupa.  

Sigríður Arnardóttir 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 9. og 10. bekk   
Í vetur voru þessir tveir árgangar  saman í bekkjardeild í fyrsta 
skipti. Því fór töluverð orka í að vinna með hópnum þannig að 
allir upplifðu sig sem hluta af einni heild. Ekki náðist það 
markmið að öllu leyti. Almennt er lögð áhersla að á hver 
einstaklingur fái tækifæri til að þroskast, nýta og efla sína 
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hæfileika.  Unnið er að því að efla ábyrgð hvers og eins á sínu námi þannig að nemendurnir 
séu færir í flestan sjó þegar þeir fara á næsta skólastig. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Enska 4 Ása Erlingsdóttir 

Íslenska 6 Ingibjörg Daníelsdóttir/Sigríður Arnardóttir 

Íþróttir 4 Íris Grönfeldt 

Lífsleikni 1 Sigríður Arnardóttir 

Náttúrufræði 3 Ingibjörg Daníelsdóttir 

Samfélagsfræði 3 Þóra Magnúsdóttir 

Stærðfræði 6 Agnes Guðmundsdóttir 

Upplýsingamennt 1 Þóra Magnúsdóttir 

Áhugasvið 1 Ása Erlingsdóttir 

Val 4 Sigríður Arnardóttir, Ása Erlingsdóttir, Agnes 
Guðmundsdóttir, Ingibjörg Daníelsdóttir. 

Skipulag kennslu og kennsluhættir voru með hefðbundnu sniði: Fyrirlestur/innlögn frá 
kennara, sjálfstæð vinna, verkefnavinna, 
samvinna í hópum, jafningjamat og 
sjálfsmat. Vinnan innan bekkjarins miðar 
að því að gera nemendur sem ábyrgasta og 
heiðarlegasta í sinni vinnu og að þeir standi 
skil á verkefnum á tilsettum tíma. 
Heimanám var ekki mikið. Unnin voru 8 
stór verkefni yfir veturinn og voru þau 
unnin í heimavinnu. Þetta voru verkefni í 
íslensku, náttúrufræði og samfélagsfræði, 
þar sem nemendur unnu út frá 
hugmyndum/tillögum frá kennara en 
mótuðu og skipulögðu verkefnin sem mest 
sjálfir. Varðandi heimanám þá sinna sumir nemendur því ekki nógu vel, virðast það vera 
skilaboð frá nánasta samfélagi að heimanám sé ekki inni í dagsplani fólks.  Nemendur og 
foreldrar voru hvattir til þess að nota Mentor til þess að fylgjast með kennsluáætlunum og 
hverjar kröfur skólans eru á nemendur hvað varðar nám. Samskipti við foreldra voru að miklu 
leyti í gegnum tölvupóst. Kennari sendi bréf á föstudögum á foreldrahópinn þar sem fjallað 
var um það sem næst var á döfinni og drepið á einstök atriði liðinnar viku.  
Námsmat  
Vægi einstakra matsþátta var misjafnt eftir greinum. Það sem einkum er lagt til grundvallar 
eru: þekkingaratriði, sjálfstæði og útsjónarsemi varðandi lausn ýmissa verkefna, ástundun og 
skil verkefna og hæfni til að leysa verkefni í samvinnu við aðra nemendur. Að vori fengu 
nemendur svokallaða prófamöppu í hendurnar.  
Erlend samskipti 
Nemendur 10. bekkjar fóru til Englands í náms- og skemmtiferð eina viku í maí. Voru þeir í 
enskum grunnskóla í einn dag og fluttu þar kynningu um Ísland, þar sem m.a. kom fram 
hvernig líf og starf unglinga á Íslandi er. 
Nemendur 9. bekkjar stefna á ferð til Danmerkur næsta vetur. Töluverðar umræður urðu 
meðal foreldra hvort rétt væri að fara í utanlandsferð í lok 10. bekkjar. Eru skoðanir mjög 
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skiptar þar sem sumir telja að réttara sé að nemendur ferðist og kynnist eigin landi fremur en 
að leggja í utanlandsferð sem útheimtir mun meiri vinnu og skipulag.  Aðrir telja gott fyrir 
nemendur að öðlast þá reynslu sem utanlandsferð gefur. Nemendur hafa verið að safna í 
ferðasjóð í vetur. Voru þeir með kaffisölu á árshátíð, desembergleði og foreldrafundi. Einnig 
skipulögðu þeir sölu á ýmsum varningi s.s. klósettpappír og kertum. 
Skemmtanir og félagslíf 
Nemendaráð sá um skemmtanir og félagslíf í unglingadeild. Kennir þar margra grasa. Má 
nefna jólaball þar sem samstarfsskólar mæta og diskótek fyrir yngri nemendur. Sennilega ber 
þó hæst  árshátíð skólans. Framkvæmd hennar er í höndum 8.-10. bekkjar. Nemendur sömdu 
leikrit undir stjórn Bjarna Snæbjörnssonar. Þar var brugðið upp myndum af daglegu lífi og 
vandamálum. Þarna reynir verulega á samstarf og tillitsemi innan hópsins. 
Nemendur hafa yfirleitt mikinn áhuga á að fá að gista í skólanum með félögum sínum. Það er 
gert í tengslum við smiðjuhelgarnar.  
Sú hefð hefur skapast að 10. bekkur fari í rörakjallarann sem liggur undir skólanum. Kjallarinn 
hefur yfir sér blæ dulúðar og hryllings. Gaman er að sjá hvað svona lítil ævintýraferð getur 
létt lundina hjá hverjum og einum.  
Allir þeir viðburðir sem teljast til skemmtana og eru á vegum skólans hafa það  megin 
markmið  að efla félagsfærni nemenda.  
Þemavinna/Vordagar  
Í vetur var, fimmta árið í röð, mynduð vinakeðja nemenda Varmalandsskóla frá Laugahnjúki 
niður að skóla. Skógurinn á Varmalandi er stöðug uppspretta uppgötvana og leikja.  Sumir 
nemendur nýta nánast allan frítíma til fótbolta- eða körfuboltaleikja á skólalóðinni. Mikið 
vantar á að aðstaðan við Húsó sé ásættanleg fyrir nemendur. Farið var í tvær útivistarferðir 
með 9. bekk þ.e. að Laugum og í Skorradalinn – 10. bekkur fór jafnframt í Skorradalinn. Að 
lokinni prófaviku fóru nemendur 10. bekkjar í starfskynningu. Um var að ræða þrjá daga. 
Reynt var að finna vinnustaði sem höfðuðu til áhuga hvers og eins. Nemendur fóru í 
Þjóðleikhúsið, sveitabæi og Húsdýragarðinn. Nemendur 9. bekkjar unnu að verkefninu 
Sérstaða sveitaskóla, sem er í raun  en bundin við 
sveitastörf. Í þessu verkefni gefst gott tækifæri til þess 
að hver og einn vinni á sínum forsendum – enda um 
einstaklingsmiðuð verkefni og vinnustaði að ræða. 
Ástæða er til að þakka samfélaginu hvað brugðist er vel 
við að taka nemendur í starfskynningu og hvað þeim er 
vel sinnt. Síðasta skóladaginn skila nemendur 
verkefnunum og gera grein fyrir starfinu þessa daga. Að 
því loknu er útidagur með ýmsum stöðvum þar sem 
hægt er að fást við ólík viðfangsefni. 
Almennt um bekkinn 
Í heild er þessi hópur mjög þægilegur og manni líður vel 
að vinna með honum.  Lítið er um árekstra og alger undantekning ef maður fær neikvætt 
viðmót frá nemendum. Það sem helst þarf að bæta er metnaður og frumkvæði nemenda. 

   Ingibjörg Daníelsdóttir 
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Kleppjárnsreykjadeild 

Skýrsla umsjónarkennara í 1., 2. og 3. bekk  
Nemendum 1. - 3. bekkjar var kennt í samkennslu. Í 1. og 2. bekk var 1 drengur og 1 stúlka í 
hvorum bekk. Í 3. bekk voru 3 stúlkur og 3 drengir. Hópurinn samanstendur af tíu börnum á 
mjög breiðu þroskasviði. Hópurinn var samheldinn og vinátta og stuðningur ríkti innan hans. 
Þegar erfiðleikar komu upp í samskiptum voru allir nemendur fúsir til að leysa málin. Í lok 
skólaársins veittu skólaliðar bekknum viðurkenningu fyrir góða umgengni í stofunni. Börnin 
voru vinnusöm og áhugasöm við námið og leið almennt vel í skólanum.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Upplýsingamennt 1 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Enska 1 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 

Íslenska 6 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 

Stærðfræði 6 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 

Íþróttir og sund 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 1 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 

Náttúrufræði 2 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 

Samfélagsfræði  2 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 

Leiklist 2 Ása Hlín Svavarsdóttir 

Myndmennt 2 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Textílmennt 2 Lára Kristín Gísladóttir 

Námið var einstaklingsmiðað og lagað að hverjum og einum eins og kostur var.  Íslenska var 
kennd að hluta til með aðferðum Byrjendalæsis og samþætt öðrum greinum.  Byrjað var að 
innleiða PALS æfingakerfi í lestri. Lestrarkeppni var í byrjun apríl, í framhaldi af henni 
reiknuðu börnin sjálf út úrslitin. Stærðfræði var unnin bæði í hópum og einstaklingsvinnu, og 
lögð áhersla á að nemendur lærðu skipulag í vinnubrögðum, og öðluðust sjálfstraust og 
sjálfstæði í vinnu. Námsgreinar voru samþættar eins og kostur var. Í lífsleikni fengust 
nemendur við námsefnið Vinir Zippýs, sem Lýðheilsustöð gaf út. Þar læra þeir að fást við 
ólíkar tilfinningar, samskipti og breytingar í lífinu. Enskunámið beindist einkum að töluðu 
máli, leikjum og söngvum, og nemendur 3. bekkjar lærðu ritaðar orðmyndir. Viðbrögð við 
eldsvoða voru æfð í byrjun skólaársins, og þrjár æfingar að auki nokkru síðar. Útivera skipaði 
stóran sess í starfinu haust og vor. Mikið var um leiki og spil. Heimanám var mjög lítið, aðeins 
lestrarþjálfun og söguritun. Fyrstu tvær vikur janúarmánaðar unnu nemendur allra deilda 
saman að fjölbreyttum viðfangsefnum meðan starfsfólk skólans sat námskeið í leiðtogafærni. 
Við skólasetningu voru námsefni og helstu áherslur starfsins kynntar fyrir foreldrum. 
Foreldraviðtöl voru á 
haustdögum til að 
ræða upplifun 
barnanna og líðan 
þeirra í skólanum, og 
svo aftur eftir jól þar 
sem farið var yfir 
námsframvindu. 
Samstarf foreldra og 
kennara var einkum 
fólgið í góðri og 
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árangursríkri samræðu um það sem upp kom hverju sinni.  
 Helstu áherslur hópsins  
Lögð var áhersla á góð samskipti í bekknum, vellíðan og jákvæða sjálfsmynd nemenda. Einnig 
voru kennd ýmis vinnubrögð til að auka sjálfstæði og áræðni í námi. Í byrjun var 
megináherslan á að nemendur 1. bekkjar næðu að fóta sig á þessum nýja vettvangi, og 
upplifðu öryggi, festu og vellíðan. Svo færðist meiri þungi á námsgreinar. Áhersla var lögð á 
góða umgengni nemenda og ábyrgð hvers og eins gagnvart umhverfi sínu. Vinnuandinn í 
bekknum var mjög góður.  
Námsmat  
Lögð voru fyrir skimunarprófin Leið til læsis í 1. bekk og  Læsi í 1. og 2. bekk. Stafakönnun var 
lögð fyrir 1. bekk í upphafi skóla. Hraðlestrarpróf voru lögð fyrir í ágúst, desember, mars og 
maí.  Lesskilningspróf voru lögð fyrir við lok hvorrar annar og lestrarlagspróf að vori. Í öðrum 
greinum var símat á þekkingu og færni. Við lok hvorrar annar var gefið leiðsagnarmat í öllum 
greinum.  Hver nemandi á ferilmöppu sem hann safnar bestu verkefnunum sínum í. Tekin 
eru sýnishorn af rithönd nemenda við lok hvers skólaárs og safnað í  bók fyrir hvern og einn. 
Skemmtanir og félagslíf  
Ljósahátíð var haldin í nóvember. Þar kveikti yngsti nemandi skólans, Ingibjörg Emilía Morell 
Einarsdóttir, ljós á trénu í portinu. Litlu jólin voru hátíðleg, þar flutti bekkurinn helgileik. Á 
degi íslenskrar tungu hlýddu börnin á upplestur Eddu Arinbjarnar í Snorrastofu, og Gerður 
Kristný heimsótti skólann með skemmtilegt erindi. Á árshátíðinnni flutti bekkurinn 
frumsamið leikrit,  og tókst sýningin mjög vel. Tveir dótadagar voru á vetrinum, og 
bangsadagar öðru hverju. Farið var í skíðaferð í apríl. Í maí tóku nemendur þátt í Unicef 
hreyfingunni, og friðarhlaupinu. 
Þemastarf 
Fyrir jólin var uppbrot með þemastarfi, nemendur unnu þá fjölbreytt verkefni um 
jólahátíðina út frá sögunni þegar Trölli stal jólunum. Einnig var uppbrot fyrir árshátíðina 
þegar unnið var með sögu sem nemendur sömdu sjálfir, munaðarleysingjaheimilið. Á haust- 
og vordögum lærðu börnin um gróðurinn, þau tóku upp kartöflur, vigtuðu uppskeruna og 
gerðu ýmsa útreikninga í tengslum við það. Þá tóku þau frá útsæði, sem þau settu svo niður 
um miðjan maí. Þau sáðu sólblómum í potta og fylgdust með spírun fræsins. Einnig sáðu þau 
gulrótum og grænkáli í garðinn. Á vordögum var einnig lögð áhersla á hreyfingu í öllu starfi. 

Hanna Kristín Steinunnar Þorgrímsdóttir  

Skýrsla umsjónarkennara í 4. og 5.  bekk 
Í fjórða bekk eru 3 nemendur og fimmta bekk eru 13 nemendur voru 14 en einn flutti um jól. 
Um haustið byrjuðu 7 nýir nemendur sem komu frá Hvanneyri og einn úr Borgarnesi og gekk 
mjög vel að hrista hópinn saman . 
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Samkennsla er í bekkjunum og hefur verið reynt að hafa kennsluhætti eins fjölbreytta og  
kostur hefur verið á.  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Enska 3 Magnea Helgadóttir 

Íslenska 6 Elísabet Halldórsdóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 2 Elísabet Halldóttir 

Náttúrufræði 3 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 

Samfélagsfræði 4 Elísabet Halldórsdóttir 
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Stærðfræði 5 Ágústa Þorvaldsdóttir/Eva Karen Þórðardóttir 

Upp/Smíði 2 Elísabet Halldórsdóttir/ Guðjón Guðmundsson 

Mynd/Nýsköpun 2 Eva Lind Jóhannsdóttir/Ása Hlín Svavarsdóttir 

Tex/Leiklist 2 Lára Kristín Gísladóttir og Ása Hlín Svavarsdóttir 

Áhugasviðval 2 IAK EH GG GE MK ELJ JI 

Námsmat 
Í 4.-5. bekk eru tekin tvö hraðlestrarpróf, tvö lesskilningspróf og eitt lestrarlagspróf í íslensku. 
Nemendur taka einnig önnur matsverkefni í skóla. Í lok vetrar útbúa nemendur möppur þar 
sem safnað er saman því markverðasta ásamt myndum og tekið með heim.  
 4. bekkur tók samræmd próf í haust. Umsjónakennari og sérkennari skólans settust niður til 
að rýna í einstaka þætti og árangur nemenda til að tryggja eftirfylgni og námsefni við hæfi. Er 
það vilji skólans að nota niðurstöður prófanna til að bæta árangur nemenda.  
Skemmtanir og félagslíf 
Í haust fór 4.-5.bekkur í Borgarnes á Byggðasafnið, fékk fræðslu hjá Guðrúnu Jónsdóttur og 
sá Fuglasýninguna. Einnig var farið í Landnámssetrið og sýningarnar þar skoðaðar.  
Nemendur úr öllum deildum skólanns voru með söfnun fyrir Rauða Krossinn og Unicef  í 
byrjun október. Það var heilmikill undirbúningur sem var í senn upplýsandi og skemmtilegur. 
Nemendur í 4.-5.bekk sáu um flóamarkaðinn. 
 Í nóvember er Ljósahátíð, þá er kveikt á porttrénu okkar og allir safnast saman nemendur og 
aðrir starfsmenn með kertaljós.  
Í desember var flutt leikgerðin um Golsu saga eftir einn nemenda 5.bekkjar. Bauð bekkurinn 
1.-3.bekk og foreldrum höfundar á sýninguna. Í byrjun desember gistu nemendur 4.-
5.bekkjar í skólanum ásamt kennara sínum og var það mjög skemmtilegt og fjörugt. 
Í janúar fór starfsfólk allra stöðva á námskeið í 2 x 3 daga var þá öllum nemendum allra 
starfsstöðva blandað saman og skipulögðu kennarar þvert á starfsstöðvar þessa daga sem 
voru einstaklega vel heppnaðir og almenn ánægja var með þá.  
Í mars fóru 4. og 5. bekkur á Kleppjárnsreykjum, Hvanneyri og Varmalandi á skauta til 
Reykjavíkur við fórum einnig á Þjóðminjasafnið og Listasafn Reykjavíkur í sömu ferð.  Mjög 
skemmtileg ferð vel á móti okkur tekið bæði á söfnunum og svellinu.   
Árshátíð var haldin fyrir páska og þar frumsýndu 4.-5.bekkur myndina sína Tröllaspor við 
mikin fögnuð nemenda. 
Þemavinna/vordagar 
Unnið var með sjálfbærni og notast við fréttir frá síðustu öld um jarðhræringar og 
tröllasögur. Á vordögum var farið í gönguferðir gengið var uppá Skáneyjarbungu og um 
nánasta umhverfi skólans. Tekið þátt í Friðarhlaupinu og Unicef deginum. 
Almennt um bekkinn 
Hverjum einstakling er mætt þar sem hann er staddur hverju sinni í leik og námi. Eitt  
meginmarkmið okkar þetta skólaár hefur verið að þjálfa vináttutengsl og styrkja félagsfærni.  
Rík áhersla hefur verið lögð á að vinna með hópinn sem eina heild og vinna í smærri 
námshópum þegar það hefur átt við. 

Elísabet Halldórsdóttir 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 6. og  7. bekk 
Hópurinn samanstendur af 21 nemanda í samkennsluhóp. 19 nemendur voru í bekknum  í 
haust og byrjaði einn nemandi fyrir áramót og einn eftir áramót. 
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Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Frístund 1 Þuríður Ketilsdóttir og Heiðbjört Ósk Ásmundsdóttir 

Enska 3 Magnea Helgadóttir 

Íslenska 6 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 1 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 

Náttúrufræði 3 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Samfélagsfræði 4 Guðmundur Eyþórsson 

Stærðfræði 5 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Áhugasviðsval 2 Eva Lind, Guðmundur, Lára, Guðjón, Eva Karen, Ingibjörg 
Adda og Jón Ingi 

Upplýsingamennt 1 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Umhverfismennt/ 
Nýsköpun/ Leiklist 

2  
 

Ása Hlín Svavarsdóttir 

Námsmat 
Í 6.-7. bekk voru tekin tvö hraðlestrarpróf, tvö lesskilningspróf og eitt lestrarlagspróf í 
íslensku. Nemendur taka einnig önnur matsverkefni ýmist heima eða í skóla. Í stærðfræði 
voru tekin kaflapróf reglulega og giltu þau til lokaeinkunna.  Tvisvar á vetri er gefið 
frammistöðumat í öllum greinum og prófseinkunn í sumum þeirra.  Nemendur velja verkefni 
úr hverju fagi fyrir sig sem fara í ferilmöppu og eru þetta  t.d. myndir af verkum þeirra, ljósrit 
eða frumeintök.  Ferilmöppurnar ná yfir eitt skólastig þannig að þau fá möppurnar í lok 7. 
bekkjar.  
Útikennsla/hreyfing 
Engin formleg útilennsla var í vetur en notuðum við þó vordagana til útikennslu. 
Síðustu þrjár vikur skólans voru hjóladagar og gátu nemendur þá komið á hjólum, 
línuskautum eða hjólabrettum í skólann.  Kennarar og starfsmenn skólans lögðu bílum sínum 
fyrir utan skólalóðina til að nemendur hefðu bílaplanið til afnota þessa daga.  Einn vordaginn 
tókum við þátt í Unisef hreyfingu þar sem allir nemendur 1. – 7. bekkjar söfnuðu áheitum 
heima fyrir til styrktar Unisef.  Nemendur gátu hjólað, gengið, hlaupið, hjólaskautað og borið 
vatnsfötur ákveðna vegalengd.  Nemendur voru mjög ákafir í þessu verkefni og reyndu að 
gera sem mest til að safna sem mestum áheitum. 
Nemendur gengu einnig á Skáneyjarbungu á vordögum sem er í 260 m hæð og þaðan var 
gengið niður í skóla aftur. 
Skemmtanir og félagslíf 
Nemendur voru með bekkjarkvöld þar sem þau sýndu foreldrum verkefni sín um John 
Lennon, gistu í skólanum og voru það foreldrar sem sáu um gæslu. 
Ljósahátíð var haldin um mánaðarmótin nóvember-desember þar sem kveikt var á trénu í 
portinu.  Litlu jólin haldin hátíðleg þar sýndu nemendur 7. bekkjar leikritið Þegar Trölli stal 
jólunum, síðan voru stofujól þar sem nemendur lásu upp smá vangaveltur um drauma jólin 
þeirra.  Síðan  borðuðu allir saman hangikjöt og ís.   
Eftir áramót fórum við í heimsókn að Hvanneyri þar sem nokkrir foreldrar tóku á móti okkur 
og kynntu nemendum vinnu sína. Farið var í Landbúnaðarháskólann, grunnskólann, 
leikskólann og rannsóknarstofu Landbúnaðarháskólans. 
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Árshátíð var haldin  rétt fyrir páska þar sem nemendur 6.-7. bekkjar fluttu skemmtilegt leikrit 
undir handleiðslu Ásu Hlínar.  Skíðaferð var farin í apríl þar sem allir nemendur í 1. – 7. bekk 
fóru í Bláfjöll þar sem við fengum ágætisveður. 
Þemavinna/vordagar 
Þemadagar voru haldnir dagana 27. – 30. sem var síðasti skóladagur.  Ýmislegt var í boði s.s 
sund, íþróttir, skógarvinna, matjurtagarður og gróðursetning á Læknistúni hjólreiðatúr upp í 
Reykholt og gönguferð á Skáneyjarbungu.  Einnig tókum við þátt í Unisef eins og áður segir 
og síðasta skóladaginn komu nokkrir erlendir og innlendir hlauparar sem hlaupa friðarhlaup 
og boða frið.  Allir nemendur skólans mynduðu stóran hring á fótboltavellinum og fengu að 
halda á friðarkyndlinum. 
Almennt um bekkinn 
Nemendur beggja bekkja eru mjög duglegir og eru flestir námslega sterkir.  Andinn í 
bekknum er mjög góður og hefur bekkurinn samlagast vel þó stór sé.  Nemendur 7. bekkjar 
tóku þátt í verkefninu Reyklaus bekkur og unnu til verðlauna þar sem bekkurinn fékk 5000kr 
á hvern nemanda í bekkjarsjóð. 

Eva Lind Jóhannsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 8. bekk        
Í bekknum eru 5 stúlkur og 10 drengir og eru þau ágætlega samheldin þrátt fyrir að þau séu 
mjög ólík. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Gerð er kennsluáætlun fyrir hvern dag vikunnar og hún birt foreldrum og nemendum á 
Mentor. Stuðst er við hefðbundna bekkjarkennslu í fjölbreyttu formi svo sem fyrirlestur frá 
kennara, sjálfstæða vinnu, innlögn, verkefnavinnu og einstaklingsaðstoð. Einnig er unnið í 
hópum að sameiginlegum verkefnum, oft þematengdum. Smiðjuhelgar voru tvær á 
skólaárinu, í samvinnu við Varmalandsdeild. Smiðjuhelgarnar hafa mælst mjög vel fyrir og 
áhugavert að kynnast öðru námi en því sem fer fram innan heðfundins skólastarfs.  
Námsmat 
Nemendur voru í lotunámi bæði í stærðfræði og íslensku. Fyrirkomulagið var nýtt fyrir 
bekkinn og tók eðlilega mislangan tíma fyrir nemendur að tileinka sér nýtt vinnulag. Heilt yfir 
hentar þetta fyrirkomulag nemendum þó vel og voru flest komin vel upp á lag með að 
skipuleggja vinnu sína með þessu lagi. Hlutapróf voru á milli lota í íslensku og stærðfræði, en 
einnig á milli kafla í náttúrufræði og ensku. Bekkurinn tók í fyrsta skipti lokapróf að vori með 
prófamöppum.  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Elísabet Halldórsdóttir 

Enska 4 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Íslenska 6 Magnea Helgadóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 1 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Náttúrufræði 3 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Samfélagsfræði 3 Guðmundur Eyþórsson 

Stærðfræði 6 Ágústa Þorvaldsdóttir og Eva Karen Þórðardóttir 

Val 5 Ása Hlín Svavarsdóttir, Eva Lind Jóhannsdóttir, Lára 
Kristín Gísladóttir,  Ingibjörg Adda Konráðsdóttir, Magnea 
Helgadóttir, Jón Ingi Baldvinsson, Guðjón Guðmundsson 
og Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir. 
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Skemmtanir og félagslíf 
Í vetur fór nemendur í eina ferð sem skipulögð var af foreldrum og umsjónarkennara auk 
íslenskukennara. Ferðinni var heitið á Akranes þar sem var farið saman út að borða og farið á 
leiksýninguna Gauragangur í uppsetningu NFFA. Ferðin tókst mjög vel til og höfðu nemendur 
mjög gaman af. Sérstaklega þótti heppilegt að velja þessa sýningu þar sem nemendur voru 
að lesa bókina Gauragang í íslensku þennan veturinn.  
Auk þessa voru nemendur duglegir að sækja hina ýmsu viðburði nemendafélagsins enda 
fyrsta árið sem þau höfðu möguleika á því.  
Þemavinna/vordagar 
Nemendur sinntu verkefninu Sérstaða Sveitaskóla síðustu skólavikuna. Þá fóru nemendur í 
starfskynningu í héraði og skiluðu þaðan dagbók og unnu verkefni. Það tókst mjög vel og 
ánægjulegt fyrir nemendur að kynnast starfsemi í nærsamfélaginu.  
Almennt um bekkinn 
Þrátt fyrir byrjunarörðugleika í haust hafa þau lært að virða ólíkar skoðanir. 

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 9.  bekk        
Í bekknum eru 7 stúlkur og 7 drengir.   
Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Elísabet Halldórsdóttir 

Enska 4 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Íslenska 6 Magnea Helgadóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 1 Ágústa Þorvaldsdóttir/ Eva Karen Þórðardóttir 

Náttúrufræði 3 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir  

Samfélagsfræði 3 Guðmundur Eyþórsson 

Stærðfræði 5 Ágústa Þorvaldsdóttir/ Eva Karen Þórðardóttir 

Val 4 Ýmsir kennarar 

Áhugasviðsval 2 Ýmsir kennarar 

Í hópnum er töluverð breidd í getu og því var áhersla lögð á einstaklingsmiðun, sjálfstæði í 
vinnubrögðum og ábyrgð á eigin námi.  Einnig var boðið upp á smiðjuhelgar 2 sinnum yfir 
veturinn. Kennsluhættir taka mið af 
einstaklingsmiðun og byggja bæði 
stærðfræðin og íslenskan á lotum 
sem nemendur vinna á sínum 
forsendum.  Kynskipting var í 
íþróttum á móti stærðfræði 2 sinnum 
í viku í samkennslu með 10. bekk.   
Námsmat 
Frammistöðumat er í lok hvorrar 
annar.  Í lok þeirrar fyrri meta 
nemendur einnig sína frammistöðu.  
Þannig myndar frammistöðumatið 
góðan grundvöll til umræðu í 
foreldraviðtölum.  Einnig eru gefnar 
einkunnir haust og vor sem byggja á 
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prófum og verkefnaskilum. 
 Skemmtanir og félagslíf 
Nemendur voru með bekkjapartý í maí, þar sem þau hittust eftir skóla, fóru í sund, borðuðu 
saman og horfðu á euróvísion. Nokkrir foreldrar tóku þátt í þessu með okkur og þetta var 
mjög skemmtilegt. Bekkurinn tók þátt í starfi nemendafélagsins samkvæmt venju.  Farið var í 
skíðaferð í Bláfjöll og gist eina nótt.  
Þemavinna/vordagar 
Á vordögum fóru nemendur í starfskynningar í héraði.  Nokkrir kynntu sér sveitastörf en aðrir 
kynntu sér annarskonar starfsemi í sveitarfélaginu.  Verkefni voru unnin og vinnustaðirnir 
kynntir í skólanum. 
Almennt um bekkinn 
Í bekknum eru vinnusamir og glaðlyndir krakkar sem gott er að vera með. Breytingar urðu á 
umsjónakennslu í febrúar 2014 vegna veikinda Ágústu Þorvaldsdóttur. 

Eva Karen Þórðardóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 10. bekk  
Í 10. bekk eru 8 nemendur, 4 drengir og 4 stúlkur. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðun, 
sjálfstæði í vinnubrögðum og ábyrgð á eigin námi. Talsverð vinna var lögð í að bæta 
samskipti nemenda við samnemendur og starfsfólk.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska  3  Elísabet Halldórsdóttir  

Enska  4  Þóra Geirlaug 
Bjartmarsdóttir 

Íslenska  6  Magnea Helgadóttir  

Íþróttir  4  Guðjón Guðmundsson  

Lífsleikni  2  Guðmundur Eyþórsson  

Náttúrufræði  3  Þóra Geirlaug 
Bjartmarsdóttir 

Samfélagsfræði  3  Guðmundur Eyþórsson  

Stærðfræði  5  Guðmundur Eyþórsson  

Val  4  Ýmsir kennarar  

Áhugasviðsval  2  Guðmundur Eyþórsson o.fl. 

Kennsluhættir taka mið af einstaklingsmiðun og byggja bæði stærðfræðin og íslenskan á 
lotum sem nemendur vinna á sínum forsendum. Kynskipting var í íþróttum á móti 
stærðfræði 2 sinnum í viku í samkennslu með 9. bekk. 
Námsmat  
Frammistöðumat er í lok hvorrar annar. Eftir fyrri önn meta nemendur einnig sína 
frammistöðu. Þannig myndar leiðsagnarmatið góðan grundvöll til umræðu í 
foreldraviðtölum. Einnig eru gefnar einkunnir haust og vor sem byggja á prófum og 
verkefnaskilum.  
Skemmtanir og félagslíf  
Í september fór bekkurinn ásamt 8.og 9. bekk í gönguferð um Einkanir. Gist var eina nótt 
ásamt umsjónarkennurum bekkjanna í skátaskálanum í Skorradal. Nemendur skiptu með sér 
verkum og sáu um matargerð, frágang og þrif.  
Nemendur tóku virkan þátt í starfsemi og viðburðum nemendafélagsins.  
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Þemavinna/vordagar  
Á vordögum fóru nemendur í starfskynningar. Nokkrir kynntu sér sveitastörf en aðrir kynntu 
sér annarskonar starfsemi bæði í sveitarfélaginu og annarsstaðar. Verkefni voru unnin og 
vinnustaðirnir kynntir í skólanum.  
Almennt um bekkinn  
Í þessum bekk voru duglegir og glaðlyndir unglingar sem gama var að kynnast og koma 
örugglega til með að standa sig vel í því sem þeir taka sér fyrir hendur í framtíðinni. 

Guðmundur Eyþórsson 

Hvanneyrardeild 

Skýrsla umsjónakennara í 1. og 2.bekk 
Nemendur í 1. og 2. bekk voru 15 þar af 7 í 1.bekk  og 8 í 2.bekk.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

íslenska 7 S. Fjóla  Benediktsdóttir 

Stærðfærði 7 S. Fjóla  Benediktsdóttir 

Samfélagsfr. 
Náttúrufr. 

2 S. Fjóla  Benediktsdóttir 

Umsjón 2 S. Fjóla  Benediktsdóttir 

Lífsleikni 1 S. Fjóla  Benediktsdóttir 

Enska 1 S. Fjóla  Benediktsdóttir 

Leiklist/umhverfism. 2 Ása Hlín Svavarsdóttir 

textilmennt 1 Kristín I. Baldursdóttir 

myndmennt 1 Krístín I. Baldursdóttir 

Upplýsingamennt 1 Helga J. Svavarsdóttir 

Útikennsla 2 S. Fjóla  Benediktsdóttir og Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Íþróttir og sund 4 Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Kennsla í lestri og íslensku fer fram með aðferðum Byrjendalæsis. Einstaklingsmiðun er höfð 
að leiðarljósi við kennslu nemenda í 1. – 2. bekk og fá nemendur að fara áfram í námsbókum 
eins og þeir hafa úthald, vilja og getu til. Aðaláhersla í heimanáminu var heimalestur 4 daga 
vikunnar í 10-15 mínútur. Einu sinni í viku var útikennsla og þá var farið í skjólbeltið, fjósið og 
umhverfið í kringum skólann nýtt til kennslu og leiks. Unnið var stórt verkefni í útikennslunni 
sem tengist Grænfánamarkmiði og fjallar um átthagafræðslu þar sem nemendur unnu 
verkefni um húsin á Hvanneyri. Bjarni Guðmundsson kom í heimsókn til okkar að fræða 
nemendur um Hvanneyri. Í haust voru teknar upp kartörflur sem settar voru niður síðasta 
vor og nýttar í mötuneyti skólans. Núna í vor fengum við matjurtagarð alveg við skólann 
okkar og eru nemendur búnir að setja niður karftöflur, gulrætur og grænmetið sem var 
forsáð fyrir í apríl t.d gulrófur, radísur og graslauk.  
Skólahópur Andabæjar kom í heimsókn í bekkinn mánaðarlega og nemendur heimsóttu 
leikskólann reglulega. Sameiginlegt lestrarátak 1.-4.bekkjar var í nóvember þar sem allir 
nemendur skólans lásu eins mikið og þeir gátu og var síðan veitt viðurkenning fyrir flest 
lesnar mínúturnar í hverjum bekk fyrir sig á sameiginlegri uppskeruhátíð. Nemendur fóru allir 
í hraðlestrarpróf fyrir átak og svo aftur eftir átak til að fylgjast með því hvað þau mundu bæta 
sig mikið í lestri og var ótrúlega gaman að sjá hvað þau bættu sig mikið í lestrarátakinu.  
Umsjónakennari sendi út bekkjarfréttir vikulega þar sem fram kom hvað við gerðum í vikunni 
og hvað framundan væri í næstu viku. Seinni part vetrar fóru þær einnig inn á mentor. 
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Helstu áherslur árgangsins  
Megin markmið vetrarins  var aðlögun á skólaumhverfinu, lestrafærni og talnaskilningur. 
Einnig að efla samheldni og sjálfstæði nemenda. Lagt var talsvert upp með að nemendur 
fengu tækifæri að tjá sig og segja frá líðan sinni og fórum umræður fram á bekkjarfundum 
einu sinni í viku allan veturinn. Fundirnir enduð síðan á að nemendur sögðu eitthvað jákvætt 
við sessinaut sinn. Stuðst var við kennsluáætlanir og aðalnámskrá við skipulag kennslunnar. 
Námsmat 
Námsmatið byggist á frammistöðumati sem gefið er tvisvar yfir skólaárið í janúar og maí. 
Nemendur fara síðan reglulega í hraðlestrapróf yfir veturinn og fara nemendur í 1. bekk í 
hraðlestrarpóf eftir því hvað þau eru komin langt í lestri. Lagðar eru fyrir 3 lesskimanir yfir 
veturinn. 
Skemmtanir og félagslíf 
Farið var í Oddsstaðarétt og tóku nemendur 
virkan þátt í því að draga fé í dilka ásamt því að 
fá sér hressingu í kaffiskála kvennfélags 
Lunddælinga. Á degi íslenskra tungu hélt 
Andabær og nemendur 1.-2.bekkjar 
sameiginlega dagskrá og léku sér saman. Að 
loknu lestraátaki í nóvember héldum við 
uppskeruhátíð. Foreldrum var boðið í kaffihús í 
tilefni dags íslenskra tungu í desemberbyrjun. 
Boðið var upp á Súpu og brauð að hætti Bjarkar 
matráðs og smákökur sem nemendur höfðu bakað ásamt atriðum sem allir nemendur 
skólans voru með.  Hefð er fyrir því að farið er í Skorradal að höggva jólatré til að hafa í 
skólanum og var sú ferð farin í desember byrjun. Farið var með rútu og tók Valdimar 
Reynisson starfsmaður Skógræktar ríkisins á móti okkur. Við komum einnig við í fjárhúsunum 
í Mófellsstaðakoti í leiðinni og fengum að gefa kindunum.  
Helgileikur var að venju sýndur í Hvanneyrarkirkju 18.desember en þar tóku allir nemendur 
skólans þátt en hlutverk 1.-2.bekkjar ásamt skólahóp Andabæjar í helgileiknum er að vera í 
englakórnum og stóðu þau sig með stakri prýði. Öskudagurinn var skemmtilegur að vanda og 
mættu allir nemendur skólans í búningum og var síðan farið í stofnanir á Hvanneyri og sungið 
fyrir starfsfólk.  Árshátíð skólans var haldinn í Halldórssfjósi þar sem nemendur í 1.-2.bekk 
sýndu frumsamið leikrit um Bangsa undir leikstjórn Ásu Hlínar. Að lokinni árshátíð var veglegt 
kaffihlaðborð í boði foreldra.  
Í tengslum við sundvikuna í Borgarnesi á vordögum var farið í safnahúsið þar sem nemendur 
unnu verkefni um fugla út frá fuglasýningunni, fengu fræðslu um Þórð blinda frá 
Mófellsstöðum og kíktu á bókasafnið. Heimsóttum lögreglustöðina þar sem nemendur fengu 
að skoða lögreglubílana, fangaklefana og fengu fræðslu um störf lögreglunnar. Farið var í 
gönguferð út í Brákarey og kíkt á Bjössaróló. 
Í tengslum við fræðsluna sem nemendur fengu á safnahúsinu um Þórð blinda fengum við 
föðurbróðir hans Bjarna Vilmundarson á Mófellsstöðum til að færða nemendur meira um 
hann og segja frá því hvernig var að alast upp með honum. 
Þemavinna/vordagar 
Þemaverkefnið í ár var bangsaverkefni sem stóð yfir í rúmar 3 vikur og byrjaði í byrjun mars. 
Nemendum var skipt á 3 hópa þvert á aldur tveir stráka hópar og einn stelpuhópur. Hver 
hópur var viku á hverri stöð. Á einni stöðinni var verið að sníða og sauma bangsa ásamt því 
að sauma á hann augu og munn. Önnur stöðin var að smíða bangsarúm og þurftu nemendur 
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að hann höfuð- og fótgafl, saga út formið sitt, pússa allar spítur vel og vandlega ásamt því að 
mála rúmið í þeim lit sem þeim langaði. Kennari setti síðan rúmin saman. Á þriðju stöðinni 
voru saumuð sængurföt, þar teiknuðu nemendur mynstur á tilsniðið léreft og var notað 
hveitibatik til að búa til mynstrið og málað yfir með fatalit. Síðan var hveitibatikið kroppað í 
burtu og fallegt mynstur kom í ljós þegar búið var að strauja og sett vatt inn í sængurverið og 
koddann voru komin flott sængurföt. Það var frjálst hjá nemendum hvort þau saumuðu föt á 
bangsann sinn en það gerðu það flestir. Allir gerðu verkefni í tölvunni þar sem þau settu inn 
myndir af sér við vinnuna og skrifuðu smá texta við hvað þau voru að gera. Bangsaverkefnið 
endaði á sýningu í tengslum við árshátíðina þar sem öllum rúmunum var stillt upp ásamt 
tölvuverkefninu. 
Útikennsludagarnir eftir páska fóru í smíðavinnu í skjólbeltinu þar sem nemendur fengu 
frjálsar hendur hvað þeim langaði að smíða og hanna úr því timbri sem til var. Þessir tímar 
voru mjög fljótir að líða og fannst nemendum 
og kennurum þau vera nýbyrjuð þegar taka 
þurfti saman og fara í skólann aftur. 
Það voru gróðursett tré frá yrkjusjóði. Búin 
var til matjurtargarður við enda skólans og 
gróðursettur sólberajarunni og bætt við trén 
hjá skólanum til að búa til meira skjól. 
Vorferð var farin 28.maí og var farið í 
Lambastaðafjöru þar sem nemendur 
skemmtu sér mjög vel við að vaða út í sjó 
ásamt því að leika sér í sandinum og týna skeljar. Að lokinni fjöruferð var farið í Einkunnir þar 
sem var grillað. 
Almennt um bekkinn 
Hópurinn í heild sinni var saman settur af krefjandi og skemmtilegum einstaklingum sem 
gaman var að kenna. Þau eru miklir námsmenn og voru flest allir orðnir vel læsir í skólalok og 
miklir stærðfræðisnillingar.  

S. Fjóla Benediktdóttir. 
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Skýrsla umsjónarkennara í 3. og 4. bekk                                                                            
Nemendur í 3. og 4. bekk voru 11 í vetur, þar af sjö í 3. bekk og fjórir í 4. bekk. Alls voru þrjár 
stelpur og átta strákar. Ein stelpa bættist við í 3. bekk í maí.                                                                                                                                                                                          

Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Áhersla var á að mæta hverjum nemenda þar sem hann var staddur. Notast var við 
fjölbreytta kennsluhætti, ýmist í hópa – eða einstaklingsvinnu. Nemendur lásu í skólanum úr 
lestrarbókum sínum flesta daga auk þess að lesa upphátt fyrir kennara og/eða 
stuðningsfulltrúa. Heimanám var haft í lágmarki en lögð áhersla á heimalestur á hverjum 
degi í a.m.k. 10 mínútur upphátt fyrir forráðamann og annað slagið voru heimaverkefni í 
stærðfræði og íslensku send heim. Bjarni Guðmundsson kom og fræddi okkur um húsin á 
Hvanneyri í tengslum við áttahagamarkmið Grænfánans. Umsjónakennari setti vikuáætlun 
inn á Mentor í hverri viku auk þess að senda bekkjarfréttir vikulega til foreldra þar sem hann 
fór yfir það sem unnið var í bekknum og/eða ræddi það sem framundan var.  
Helstu áherslur árgangsins 
 Meginmarkmið vetrarins var að efla sjálfstæði, samheldni og jákvæð samskipti. Vikulega 
voru haldnir bekkjarfundir þar sem nemandur gátu tjáð sig um hin ýmsu málefni og líðan 
sína. Áhersla var einnig lögð á samþættingu námsgreina, átthagafræði, sjálfbærni, sköpun og 
endurvinnsla 
Námsmat 
Námsmatið byggist á frammistöðumati sem gefið er tvisvar yfir skólaárið í janúar og í maí. 
Nemendur fara síðan reglulega í hraðlestrarpróf yfir veturinn, nóvember, febrúar og maí. 4. 
bekkur þreytti samræmd próf í september, í íslensku og stærðfræði.  
Skemmtanir og félagslíf 
Krakkarnir héldu Flóamarkað í lok september þar sem þau seldu föt sem þau höfðu fengið 
gefins og hluti sem fólk vildi gefa nýtt líf. Í byrjun október var hljóðfærakynning frá 
nemendum Hvanneyrardeildar sem æfa hjá Tónlistarskóla Borgarfjarðar. Nokkrir öðruvísi 
dagar hafa verið yfir veturinn eins og t.d. blár dagur, sparifatadagur, dótadagur, 
náttafatadagur o.fl. Þann 2. desember var kaffihús í skólanum þar sem krakkarnir voru með 
skemmtiatriði og buðu foreldrum, ömmum og öfum í heimsókn. Haldið var söngpartý í 
skólanum 3. desember í tilefni af því hvað krakkarnir voru duglegir í lestrarátaki og fengu allir 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Íslenska 5  Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Skapandi skrif 2 Ása Hlín Svavarsdóttir 

Stærðfræði 5 Helga Jensína Svavarsdóttir og  
Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Samfélagsfræði 2 Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Umsjón 1 Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Lífsleikni 1 Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Enska 1 Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Umhverfism./Náttúrufr. 6 Ása Hlín Svavarsdóttir 

Leiklist 2 Ása Hlín Svavarsdóttir 

Textílm./myndmennt 1/1 Kristín Ingibjörg Baldursdóttir 

Upplýsingamennt 1 Helga Jensína Svavarsdóttir 

Útikennsla 2 Sólrún Halla Bjarnadóttir og  
Steinunn Fjóla Benediktsdóttir 

Íþróttir/sund 4 Sólrún Halla Bjarnadóttir 
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að syngja sem vildu, mjög góð skemmtun. Í desember var farið að sækja jólatré í Selskóg í 
Skorradal þar sem Valdimar skógfræðingur tók á móti okkur og aðstoðaði okkur við að finna 
tré. Á hverju ári hefur Helgileikurinn verið leikinn í kirkjunni þar sem allir nemendur skólans 
taka þátt í uppsetningunni og alltaf er vel mætt í kirkjuna.   
Í janúar fékk 4. bekkur tækifæri til þess að taka þátt í Söngvakeppni GBF upp á 
Kleppjárnsreykjum og tók meirihlutinn þátt í keppninni. Í lok janúar var haldið þorrablót í 
skólanum þar sem lesinn var upp annáll síðastliðins árs og síðan var snæddur indælis 
þorramatur. Á öskudaginn mættu flestir nemendurnir í grímubúningum og var gengið í 
fyrirtæki og sungið. Hópmynd af hverjum bekk í grímubúningum var tekin hjá Kristínu Jóns 
ljósmyndara. Í lok mars var árshátíðin okkar haldin þar sem 3. – 4. bekkur sýndi leikritið 
Flóttafólkið sem krakkarnir sömdu ásamt Ásu Hlín leiklistarkennara. Á hverju vori fara 4. og 
5. bekkur Grunnskóla Borgarfjarðar saman í skautaferð til Reykjavíkur. Þetta árið var bætt 
um betur og farið var í skauta- og menningarferð. Farið var í Egilshöll á skauta og síðan var 
kíkt á Landnámssýninguna í Þjóðminjasafninu og í Listasafn Reykjvíkur.  
Þemavinna/vordagar  
Bangsaverkefni var unnið í mars og tóku allir nemendur skólans þátt. Unnið var í þremur 
hópum, einum stelpuhóp og tveimur strákahópum. Hver hópur var á einni stöð í tvær 
kennslustundir í fimm daga. Stöðvarnar voru þrjár: 1) 
að sauma bangsa, 2) að smíða bangsarúm og 3) að 
útbúa rúmföt fyrir bangsann. Þeir sem kláruðu verk 
sín fljótt og vel fengu að sauma föt á bangsann sinn.  
Í maí var farið í  eina viku í Borgarnes þar sem farið 
var í sund og krakkarnir fræddust nánar um 
Borgarnes. Farið var í t.d. í Safnahúsið og skoðaðir 
munir eftir Þórð blinda og í tenglusm við það kom 
Bjarni Vilmundarson og sagði okkur frá föðurbróður 
sínum, Þórði blinda. Seinni sundvikan var í Hreppslaug sem endaði síðan á fatasundinu og 
grilli.  
Vorferðin var farin í Lambastaðafjörur þar sem krakkarnir óðu í sjónum og léku í fjörunni. 
Þegar búið var að leika í fjörunni var keyrt inn í Einkunnir þar sem okkar beið grill.  
Almennt um bekkinn 
Bekkurinn var samsettur af 11 nemendum sem spanna breitt svið, þroska- og námsgetusvið. 
Samkennsla bekkja er krefjandi vinna sem býður upp á marga möguleika t.d. í 
einstaklingsmiðuðu námi. Nemendur bjuggu yfir ólíkum hæfileikum sem nutu sín í 
fjölbreyttum aðstæðum. Sumir þurftu sérstaka aðstoð sem þeir fengu og mikið utanumhald 
var fyrir þá nemendur sem hana þurftu. Í heildina voru samskipti góð og virðing á milli 
nemenda bekkjarins.  

Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Ýmsar skýrslur 

Sérkennsla og stuðningur 
Varmalandsdeild 
Stuðningsfulltrúar: Líney Traustadóttir, Kristín Elísabet Möller og Helena Rut Hinriksdóttir 
Sérkennari: Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir 
Sérkennari og stuðningsfulltrúar aðstoðuðu og kenndu nemendum ýmist sem einstaklingum, 
í litlum hóp eða inni í bekk.  Margir nemendur komu í lesver ýmist einir eða með öðrum. 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2014 
 

43  

 

Helstu viðfangsefni sérkennara og stuðningsfulltrúa voru lestur, íslenska, réttritun og tjáning, 
einnig í sumum tilfellum félagshæfni og önnur vandamál. 
Í  október voru lögð fyrir Leið til Læsis lesskimunarpróf í 1. og 2. bekk. 
Í framhaldi af því fóru 4 nemendur í Hljóðfærnipróf.  Hraðlestrarpróf voru lögð fyrir þrisvar á 
ári í 1. – 8. bekk.  Tveir nemendur fóru í Logos lestrargreiningarpróf. 
Farið var í  eins og hálfs mánaðar lestrarátak fyrir  nemendur sem komu illa út úr 
Hljóðfærniprófinu  í vor. Í því var lögð áhersla á daglega sérkennslu í lestri. 
Nemendur sem nutu sérkennslu  veturinn 2013 -2014 voru  alls 18.  Þar af voru 5 stúlkur og 
13 drengir. 
 
Hvanneyrardeild 
Að sérkennslu komu: Helga J. Svavarsdóttir (7 tímar) og  Kristín I Baldursdóttir (1 tími).   
Að auki fékst heimild fyrir 8 aukatímum vegna sérúrræðis sem allir kennarar komu að.  
Stuðningsfulltrúar við deildina voru Sædís Björk Þórðardóttir (27 tímar), Bjarnheiður 
Jónsdóttir (9 tímar) og Helle Larsen (8 tímar).  
Nemendur komu til sérkennara í flestum tilvikum einir en einnig í smærri hópum auk þess 
sem sérkennari aðstoðaði inn í bekk. Stuðningsfulltrúar fylgdu ákveðnum nemendum inn í 
bekk.  

Helga J. Svavarsdóttir 

Sérfræðiþjónusta 
Ásþór Ragnarsson sálfræðingur fyrir skólaumdæmið og Elín Kristjánsdóttir námsráðgjafi 
komu hálfsmánaðarlega að Kleppjárnsreykjum og Varmalandi en á sex vikna fresti að 
Hvanneyri. Talmeinafræðingur, Bergrós Ólafsdóttir sá um framburðar- og málþroskapróf og 
þjónustu þar að lútandi.  
Ásta Björk Björnsdóttur kennsluráðgjafi sá um lesskimun GRP14 í 9.  bekk og að einhverju 
leiti um Logos-lesgreiningar. 

Helstu skimanir 

 Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, 
teiknipróf 

1. bekkur  Sálfræðingur Október 2013 

Hreyfiþroskapróf   
MOT 4-6 

1. bekkur Íþróttakennari Haust 2013 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Umsjónarkennari Nóvember 2013, 
febrúar og apríl 2014 

Leið til læsis Yngri bekkir að hluta Umsjónarkennari  3-
4. bekkjar 

Haust 2013 

Greinandi lesskimun 
GRP 14h 

9. bekkur Kennsluráðgjafi Janúar 2014 

Hraðlestrarpróf 1.- 10. bekkur  Sérkennari 
/ísl.kennari 

3 sinnum á 
skólaárinu hjá 1.-
9.bekk.  
1 sinni hjá 10. bekk 

Samræmd próf 4., 7. og 10.bekkur Deildarstjóri haust 2013 
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Íþróttir og sund 
Varmalandsdeild 
 
Íþróttir  
Markmið 
Nemendur læri helstu grunnhreyfingar, nái færni í að vera þátttakendur í leikjum og upplifi 
tap og sigra.  Að nemendur upplifi hreyfingu á jákvæðan hátt og allir taki þátt og fái útrás 
fyrir hreyfiþörf.  Að nemendur tileinki sér helstu reglur í leikjum og gildandi umgengnisreglur 
í íþróttahúsi. 
Uppbygging kennslunnar 
Nemendur í 1.- 10. bekk fá 4 x 40 mín á viku, þar af er einn sundtími. 
Líkamsmælingar  
Líkamsmælingar eru framkvæmdar að hausti og vori.  Mælingarnar eru Skógarhlaup (2,2 
km), píptest og styrktarmælingar. 
Námsmat 
Námsmat er byggt á símati þar sem virkni í tímum, mæting, áhugi, viðeigandi íþróttafatnaður 
og almenn samskiptafærni er metin til einkunnar. Almennir þættir hreyfifærni þ.e. 
samhæfing, jafnvægi, kraftur og liðleiki eru einnig metnir til einkunnar. 
 
Sund 
Markmið 
Nemendur nái færni í öndun, floti og sundtökum í helstu sundgreinum. 
Kennsluaðferðir 
Kennsla fer fram með hefðbundnum hætti. Æfingar í leikjaformi og niðurbrot sunds þar sem 
einstaka þættir sundsins eru þjálfaðir. Íþróttakennari fer stundum ofan í sundlaug með 
yngstu bekkjunum. 
Námsmat 
Nemendur eru prófaðir eftir samræmdum sundstigum úr Aðalnámskrá grunnskóla. 
Aðstaða 
Íþróttakennsla fer fram í íþróttasal  20 x 12 m. Sundkennsla fer fram í 25 m útisundlaug.  
Einnig er þreksalur notaður á efsta stigi við kennsluna ásamt útivistarsvæði við skólann. 
Annað 
Hreyfiþroskapróf er lagt fyrir 1. bekk á haustdögum. Íþróttakennari sér um fyrirlögn og 
úrvinnslu. Umsjónarkennari kynnir niðurstöður á foreldrafundi í október. 
Hið árlega 17. júní hlaup er framkvæmt í skólanum fyrir hönd Umf. Stafholtstungna. Það er  
600 m og 1. – 6. bekkur tekur þátt. 
Samstarfsdagar milli deilda innan GBF voru tveir í vetur þar sem keppt var í ýmsum íþróttum 
og farið í leiki. 
Stuðlað var að kynningu vetraríþrótta, skautaferð á miðstigi og skíðaferð á unglingastigi. 
Útivistar- og leikjadagur var haldinn síðasta skóladaginn. Útivistar/skólasvæðinu var skipt 
upp í nokkrar mismunandi stöðvar og nemendur völdu sér viðfangsefni eftir áhuga og getu.  
Agnes Guðmundsdóttir 
Íris Inga Grönfeldt 
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Kleppjárnsreykjadeild 
Íþróttir 
Markmið 
Nemendur læri helstu grunnhreyfingar, nái færni í að vera þátttakendur í leikjum og upplifi 
tap og sigra. Að nemendur upplifi hreyfingu á jákvæðan hátt og allir taki þátt og fái útrás fyrir 
hreyfiþörf. Að nemendur tileinki sér helstu reglur í leikjum og gildandi umgengnisreglur í 
íþróttahúsi. 
Uppbygging kennslunnar. 
Allir nemendur skólans fá 3 kennslustundir á viku í íþróttum. Einnig  geta nemendur  í 8. – 10. 
bekk farið í tvo valtíma í íþróttum á viku.  Áhersla er lögð á að íþróttatímarnir hæfi getu og 
þroska nemenda og að þeir læri að virða þær reglur sem fara verður eftir í leikjum og öðrum 
íþróttum. Lögð er áhersla á styrkjandi og liðkandi æfingar sem leggja grunn að þreki og 
líkamsreisn hvers nemanda. Nemendur þurfa að koma með íþróttaföt með sér til að klæðast 
í íþróttatímum. Áhersla er lögð á að nemendur venjist á hreinlæti og fari í sturtu eftir hvern 
íþróttatíma. Einnig er lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum sem flestar íþróttagreinar og 
hjálpa þeim að ná þeirri grunnfærni sem þarf til að þeir geti notað viðkomandi íþróttagrein 
sem líkamsþjálfun síðar á ævinni. 
Námsmat 
Við lok hvorrar annar er gefið frammistöðumat, þar sem tekið er mið af mætingu, áhuga, 
virkni, sjálfstæði, frumkvæði, samvinnu og samskiptum. Að vori fá nemendur prófseinkunn 
sem byggir á símati þar sem tekið er mið af getu, virkni í tímum, mætingu og almennri 
samskiptafærni  einnig eru notuð stöðluð próf sem meta: líkamshreysti, þol, getu og liðleika. 
Annað  
Farið var með alla nemendur deildarinnar í skíðaferðalag í Bláfjöll. Nemendur 8. til 10. 
bekkjar fóru í tveggja daga ferð en nemendur 1. til 7. bekkjar fóru í dagsferð. Nemendur  4. 
og 5. bekkjar fóru í skautaferð til Reykjavíkur. Nemendur 8.-10 bekkjar fóru í ferð til 
Reykjavíkur og fóru í Egilshöllina þar sem farið var á skauta í keilu og einnig  var farið í 
knattspyrnu. Skólinn tók þátt í Boðsundskeppni Sundsambands Íslands og stóð sig með 
ágætum einnig  tók skólinn þátt í Skólahreysti. 
 
Sund 
Markmið 
Nemendur nái færni í öndun, floti og sundtökum í helstu sundgreinum. 
Uppbygging kennslunnar 
Allir nemendur skólans fá 1 kennslustund á viku í sundi. Þó ræðst það af veðurfari og hitastigi 
laugar hvort sundkennsla getur farið fram eður ei. Áhersla er lögð á að sundtímar hæfi getu 
og þroska nemenda, einnig að þeir læri að hlíta fyrirmælum og öryggisatriðum sundstaða og 
öðlist skilning á þeim hættum sem fylgja sundiðkun.  
Námsmat 
Við lok hvorrar annar er gefið frammistöðumat, þar sem tekið er mið af: mætingu, áhuga, 
virkni, sjálfstæði, frumkvæði, samvinnu og samskiptum. Að vori taka nemendur próf í þeim 
þáttum sem mynda þrepamarkmið í viðkomandi bekk. Einnig er tekið mið af: virkni, mætingu 
og hegðun þegar einkunn er gefin. 
Aðstaða  
Aðstaða til sund- og íþróttakennslu á Kleppjárnsreykjum er góð. Bjart og snyrtilegt íþróttahús 
með góðri hljóðvist og ágætis grasvöllur sem hægt er að nota haust og vor. Sundlaugin er 25 
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x 11m útisundlaug en mjög gott er að stjórna hitastigi laugarinnar. Það helsta sem vantar á 
Kleppjárnsreykjum er gervigrasvöllur og þá væri aðstaðan á svæðinu orðin gríðarlega góð. 
Guðjón Guðmundsson 
 
Hvanneyrardeild 
Íþróttir 
Markmið 
Nemendur læri helstu grunnhreyfingar og nái valdi á líkama sínum. Nemendur fái fjölbreytta 
íþróttakennslu með leikja og æfinga ívafi. Nemendur fái útrás fyrir hreyfiþörf sína og læri að 
meta hreyfingu og jákvætt viðhorf gagnvart henni. Að nemendur beri virðingu fyrir 
umgengnisreglum í íþróttahúsinu og að þeir tileinki sér helstu reglur í leikjum og 
hópíþróttum.  
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Nemendur í 1. – 4. Bekk fá 4x 40 mínútur á viku í íþróttir. Í september og maí fer kennslan 
fram úti fjórum sinnum í viku, æfðar frjálsíþróttir, knattspyrna o.fl. Einu sinni í viku allan 
veturinn eru útiíþróttir þar sem umhverfið er nýtt sem kennslutæki, farið í leiki og gerðar 
æfingar undir berum himni.  
Líkamsmælingar 
Líkamsmælingar eru framkvæmdar að hausti og vori. Mælingarnar eru að hlaupa litla 
Hvanneyrarhringinn (1,4 km), styrktar – og þolæfingar. Einnig er lagt fyrir 1. bekk 
hreyfiþroskaprófið MOT 4 – 6.  
Námsmat 
Námsmat er byggt á símati þar sem virkni í tímum, mæting, áhugi og almenn samskiptafærni 
er metin. Fylgst er með framförum hjá nemandanum og frammistöðumat í desember og maí 
fyllt út eftir því.  
Húsnæði/aðstaða 
Íþróttakennslan fer fram í rúmlega 100 ára gömlu Íþróttahöllinni á Hvanneyri, á 
sparkvellinum fyrir utan skólann, á Sverrisvelli og úti í náttúru Hvanneyrar.  
Annað 
Nemendur í 4. bekk fóru í skautaferð til Reykjavíkur í mars ásamt kennara sínum og 4. - 5. 
bekk frá Kleppjárnsreykjadeild og Varmalandsdeild. 
 
Sund 
Markmið 
Nemendur nái færni í öndun, floti og sundtökum í helstu sundgreinum 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Sundkennsla fer fram að hausti og vori í tvær vikur í senn. Með 1. -2. bekk var kennari ofan í 
ásamt aðstoðarmanni á bakka til þess að gera 
sýnilegri sundtökin hverju sinni. Með 3. – 4. bekk 
var ýmist kennari á bakka eða ofan í sundlauginni. 
Æfingar fóru fram í leikjaformi og sundaðferðir 
brotnar niður í búta til þess að nemandi nái betri 
tökum á sundaðferðinni í heild sinni. 
Námsmat 
Nemendur eru prófaðir samkvæmt 
þrepamarkmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla.  
Aðstaða 
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Sundkennsla að hausti fór fram í Hreppslaug sem er 25 x 10 m útisundlaug. Kennslan fór 
fram í tvær vikur í klukkustund á dag, fimm daga vikunnar. Um vorið var kennt eina viku í 
Borgarnesi í 12,5 m. í innilaug og rennibrautarlauginni og eina viku  í Hreppslaug. Alls 10 
dagar í klukkutíma á dag.  

Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Upplýsingamennt 
 
Varmalandsdeild  
Markmið  
Aðalnámsskrá grunnskóla var höfð að leiðarljósi.  
Markmið kennslunnar var að kynna nemendum tölvur og netið sem vinnutæki. Einnig það 
öryggi sem þarf að viðhafa við notkun þess. 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir  
Upplýsingatækni í 1. – 7.bekk  
1.-3. bekkur voru með eina kennslustund í viku hver bekkur.  
4. bekkur er tvískiptur ein kennslustund í viku hvor hópur. 
5.-6. bekkur er með eina kennslustund í töflu í viku, en mikið var unnið í tengslum við 
samfélagsfræði svo heildarfjöldi tíma fór í allt að fjórar. 
7.-10. bekkur er eina kennslustund í viku, en mikið unnið í tengslum við samfélagsfræði svo 
heildarfjöldi fór í allt að 3 kennslustundir á viku.  
Í 1. bekk er aðaláhersla á að læra að fara inn í tölvurnar og út úr þeim. Þá er kennt hvernig á 
að opna ýmis forrit og einnig hvernig nota á netið svo sem nams.is.  
Í 2. bekk er byggt á þetta. Þar er aðeins farið í fingrasetningu, Word aðeins kynnt, einnig ýmis 
kennsluforrit. Síðan  er farið að nota meira og meira af forritum og nemendum sýnt fram á 
möguleika til að gera verkefni á ólíkan hátt í mismunandi forritum. Einnig voru ýmis 
kennsluforrit notuð í tengslum við hin ýmsu fög, meðal annars af nams.is. 
Í 4. – 10. bekk er mikil áhersla lögð á að gera nemendur færa í að leita sér upplýsinga og vísa 
rétt til þess hvernig þeirra er aflað.  Framsetning verkefna miða að því að þau séu sett fram 
til sýningar.  
Aðstaða  
Aðstaða til æfinga á tölvur er góð í Barnaskóla en tölvur í Húsó eru farnar að gefa sig, því var 
nokkuð gert af því að fara með 5.-10. bekk í tölvuverið í barnaskólanum sem er nokkuð 
óhagræði.  Ókostur þar er að ekki er hægt að nota sama kerfi í tengslum við skjávarpann svo 
kennari getur ekki sett verkefni sem verið er að vinna upp á vegg til útskýringa. 
Þóra Magnúsdóttir 
Hvanneyrardeild 
Upplýsingamennt var kennd í aðra hverja viku á móti listgreinum.  Nemendum var skipt eftir 
bekkjum sem hver um sig fékk tvær kennslustundir sem svarar einni stund á viku.  
Helstu áherslur árganganna  
Mest áhersla var lögð á að kenna nemendum 1. og 2. bekkjar umgengni við tækin, og stofuna 
auk þess sem við lærðum á bókasafnið og skipulag þess. Nemendur fengu þjálfun í 
fingrasetningu  og kynningu á ýmsum forritum eins og ritvinnslu í word, kynningar í power 
point, myndvinnslu í paint og forritun í Scratch. Vefur námsgagnastofnunar var einnig 
kynntur fyrir þeim og allt það efni sem hann hefur upp á að bjóða. Auk vinnu í tölvustofu 
unnu nemendur með spjaldtölvur, nýttu þær við vinnu í þemaverkefninu húsin á Hvanneyri 
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en auk þess voru nýtt smáforrit sem þjáfa forritunarhugsun. Í bóklegum fögum voru 
tölvurnar einnig nýttar sem ýtarefni og þjálfun sérstaklega í  stærðfræði, íslensku og ensku.   
Nemendur 3.-4. bekkjar fengu þjálfun í fingrasetningu  og lærðu á forrit eins og ritvinnslu í 
word, skoðuðu töflureikninn excel, gerðu kynningar í power point, prófuðu myndvinnslu í 
paint og forritun í Scratch. Sérstaklega vakti forritunin áhuga þeirra. Nemendur unnu 
verkefni tengd öðrum námsgreinum, leituðu heimilda á netinu, tóku myndir og hljóðrituðu 
söng og önnur hljóð.  Spjaldtölvurnar voru nýttar í þemaverkefnum og sem ítarefni og þjálfun 
í bóklegum fögum. Nemendur fengu kynningu á dropbox og skydrive í tengslum við þær.  
Allir bekkir fengu fræðslu um varkárni sem ber að sýna á netinu.    
Námsmat 
Símat yfir önnina á verkum og vinnu nemenda.  frammistöðumat við annaskil. 
Kennsluaðstaða 
Tölvustofan er lítil stofa með mjög gömlum tölvum sem hafa verið að gefa upp öndina ein og 
ein.  Þær eru hægar og þjálfa bæði kennarann og nemendur í þolinmæði.  Einnig erum við 
með 10 spjaldtölvur, Learn Pad sem voru notaðar við kennslu í íslensku og stærðfræði auk 
upplýsingamenntar. 
Helga Jensína Svavarsdóttir  
Kleppjárnsreykjadeild 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
1.-3. Bekkur: Kennsla í upplýsingatækni var frekar fábrotin fyrir áramót vegna tölvuskorts en 
úr því rættist eftir áramótin þegar við fengum nýtt tölvukerfi í skólann. Nemendur læra að 
umgangast tölvurnar af virðingu og nýta hana sér til gagns og gamans. Við lærðum einfalda 
hluti eins og að vista, skoða vefinn og nota kennsluforrit við hæfi hvers og eins. Einnig 
byrjuðum við að skoða word forritið. 
6.-7. bekkur fékk einn tíma á viku í upplýsingatækni. Viðfangefnin voru margskonar farið var 
ítarlega í forritið Word, Powerpoint og einnig þjálfuðust nemendur í því að sækja sér myndir 
og upplýsingar á netinu og úr öðrum möppum til að nota í verkefnin sín.  7. bekkur fékk 
einnig góða þjálfun í forritinu Picasa. 
Námsmat 
Frammistöðumat er gefið í lok hvorrar annar. 
Húsnæði/aðstaða 
Upplýsingamennt er kennd í tölvustofu skólans þar sem fyrir um ári var sett upp nýtt kerfi 
sem samanstendur af einni tölvu og fjórtán skjáum. Einn skjárinn hefur verið ónothæfur í 
vetur einnig hætti skjávarpinn að ná tengingu við tölvuna eftir áramótin.    
Eva Lind Jóhannsdóttir 

Leiklist 
Hvanneyrardeild 
1.-2. bekkur 
Leiklist/umhverfismennt/skapandi skrif. 
Markmið  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í leiklist, náttúrufræði og  íslensku. Unnið verður með 
atriði úr grunnþáttunum; sjálfbærni-sköpun-jafnrétti-lýðræði og mannréttindi.  
 Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
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Haustmánuðir fóru að stórum hluta í hópeflisleiki og umræður þar sem nemendur kynntust 
hvor öðrum. Umræða um gildi samskipta í bekknum var einnig tekin fyrir. Í kjölfarið kom svo 
undirbúningsvinna að flóamarkaði sem haldin var í september. Í tengslum við hann skoðuðu 
nemendur  myndskeið á netinu um aðbúnað sem sumar manneskjur á jörðunni verða að lifa 
við og í kjölfarið voru umræður. Farið var út í haustið og tínd fræ af trjám og blómum og 
fjölbreytileiki þeirra og eiginleikar skoðaðir. Nemendur gerðu sér pappírsfræ sem voru látin 
fljúga og síðan hengd upp á vegg til skrauts. Einnig voru jurtir týndar og nemendur útbjuggu 
jurtaspíral sem tekin var mynd af. Þegar leið að jólum tók undirbúningur fyrir helgileik við. 
Jólaguðspjallið var lesið fyrir nemendur til að dýpka vinnuna við uppsetninguna í 
Hvanneyrarkirkju sem síðan var flutt á síðasta degi fyrir jólafrí. Eftir jól horfðu nemendur á 
leikhúsuppsetningu á sjónvarpsskjá, sýningin sem flutt var var Gói og baunagrasið sem sýnt 
var í Borgarleikhúsinu fyrir nokkru síðan. Norðurljósin eðli þeirra og uppruni var skoðaður 
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8  og nemendur túlkuðu þau í myndverki á 
svart karton með pastellitum. Farið var í heimsókn í alþjóðlegu geimvísindastöðina sem svífur 
á sporbraut um jörðina og fengu nemendur leiðsögn og útskýringar á því hvernig hlutirnir 
virka þar; 
http://www.youtube.com/watch?v=3kVxk6Drm2I&list=TLMEW4Z3lQ0gW2iZkOy1i0kyaj7RQ
BK8gz Þululærdómur með hreyfingum og söngur var hluti af vinnu vetrarins og á þorranum 
kynntust nemendur dýrum í nærumhverfi okkar sem skipta litum eftir árstíðum eða nöfnum. 
Þegar leið að vori var undirbúningur árshátíðar hafin, nemendur sömdu sögu með 
bekkjarkennara sem síðan var leikgerð , æfð og sýnd á árshátíð. Nemendur skráðu hluta af 
vinnu vetrarins í leiðarbók sem mun fara heim með þeim þegar hún er orðin útfyllt. 

Námsefni/gögn  
Tré og vaxlitir, pappír, búningar, andlitsmálning  og leikmunir, sjónvarp og DVD tæki, 
skjávarpi. Tölva og myndavél.   
Námsmat  
Við lok annar er gefið frammistöðumat, þar sem tekið er mið af: Vinnubrögðum, áhuga og 
virkni, sjálfstæði og frumkvæði og samvinnu og samskiptum. Einnig er litið til þátta eins og 
skapandi hugsunar og áræðni og þeirra getið ef 
efni standa til í umsögn. 
Húsnæði/aðstaða  
Kennslan fer fram í bekkjarstofu nemenda og 
myndmenntarstofu Hvanneyrardeildar.   

Ása Hlín Svavarsdóttir 
 
Leiklist/ skapandi skrif 
3.-4. bekkur 
Markmið  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í leiklist 
og  íslensku. 
 Unnið verður með atriði úr grunnþáttunum; 
sjálfbærni- sköpun-jafnrétti – læsi-lýðræði og 
mannréttindi. 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Í byrjun vetrar var unnið með leiklistar og 
hópeflisæfingar margskonar til að þjappa 
hópnum saman, unnið var með kyrrmyndir og 

http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=3kVxk6Drm2I&list=TLMEW4Z3lQ0gW2iZkOy1i0kyaj7RQBK8gz
http://www.youtube.com/watch?v=3kVxk6Drm2I&list=TLMEW4Z3lQ0gW2iZkOy1i0kyaj7RQBK8gz
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spunaæfingar sem urðu síðan efniviður að skapandi skrifum í formi leiktexta eða smásagna. 
Einnig voru smásögur ritaðar út frá myndum í tímaritum sem nemendur völdu sjálfir, gefnum 
setningum sem nemendur áttu að bæta við og fleiru. Undirbúningur fyrir helgileik hófst síðan 
þegar líða tók að jólum og var hann síðan fluttur fyrir fullu húsi síðasta dag fyrir jólafrí. Á nýju 
ári hófst fljótlega vinna við bók Shaun Tan, The arrival sem fjallar um fólk sem verður að flýja 
heimaslóðir og setjast að í nýju landi. Vinnan sem var unnin var mjög margbreytileg: 
leikspuni, að setja sig í spor annarra, að útbúa nýjan heim í myndverki, búa til nýtt 
stafróf,skrifa bréf, spinna leiktexta og fleira. Afrakstur þeirrar vinnu sprakk út í leiksýningu á 
árshátíð sem tókst með ágætum og stóðu nemendur sig stórvel. 
Námsefni/gögn  
Tré og vaxlitir, pappír, búningar og leikmunir, sjónvarp og DVD tæki, skjávarpi. 
Tölva,upptökuvél og myndavél.   
 Námsmat  
Við lok annar 
er gefið 
leiðsagnarma
t, þar sem 
tekið er mið 
af: 
Vinnubrögðu
m, áhuga og 
virkni, 
sjálfstæði og frumkvæði og samvinnu og samskiptum. Einnig er litið til þátta eins og skapandi 
hugsunar og áræðni og þeirra getið ef efni standa til í umsögn. 
Húsnæði/aðstaða  
Kennslan fer fram í bekkjarstofu nemenda á Hvanneyrardeildar og í hlöðunni við gamla 
fjósið.  

Ása Hlín Svavarsdóttir 

Tónmennt 
Varmalandsdeild 
Markmið  
Aðalnámsskrá grunnskóla var höfð að leiðarljósi við tónmenntakennsluna.  
Markmið kennslunnar var að kynna nemendum margvíslega tónlist og hljóðfæri, þjálfa takt 
og ekki síst að efla sönggleði hjá börnunum.  
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Nemendur nálgist tónlist með því að skapa hana og hlusta á hana. 
Tónmennt er kennd í 1 og 2. bekk 
2. bekkur var í tónmennt fyrir áramót en 1. bekkur eftir áramót. 
Skólahljóðfærin voru notuð. Youtube var mjög mikið notuð til hlustunar á margskonar 
tónlist. Oft var tónlistin túlkuð með teikningu.  Á youtube og í SMART notebook voru 
hljóðfæri skoðuð. Það var mikið sungið með undirspili á youtube. Einnig var horft á 
söngleikinn  Annie. 
Aðstaða 
Tónmenntin var kennd náttúrufræðistofunni þar sem gagnvirk tafla er staðsett. Þetta er 
ágætis aðstaða. Kannski gæti verið truflun í nærliggjandi stofu en því var ekki að skipta þar 
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sem ekki var verið að nota þá stofu þegar tónmennt var. 80 mínútur er svolítið langur tími,  
því þarf að skipta oft um verkefni. Það er ekki góð hljóðvist í stofunni. 

Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Smíði  
Varmalandsdeild 
Markmið  
Stefnt er að því að nemendur nái þeim markmiðum sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla. 
Uppbygging kennslunnar 
Smíðakennslan hjá 3.-6. bekk var þannig uppsett að hver hópur fékk smíðakennslu þriðjung 
af vetrinum.  
Kennarinn setti markmið um hvað hver og einn hópur ætti að gera. 
Mikið var tálgað og þá sérstaklega fugla, hesta, herðatré og gönguprik. 
Nemendur notuðu mikið afganga og bjuggu til margskonar hluti s.s. bíla og hús. Litlar hillur 
voru gerðar. Nemendur í 5. og 6. bekk fengu að vinna með gler. Vinsælt var að búa til 
glerengla. 
Námsmat 
Gefið er frammistöðumat. 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 
Kleppjárnsreykjadeild 
Smíði í 4. og 5. bekk 
Markmið:  
Meginmarkmið  er að kynnast mismunandi efnivið, notkun hans og öðlast frekari færni í 
notkun helstu grunnverkfæra. Frágangur, umgengni og hegðun á smíðastofunni skipar einnig 
veigamikinn sess.  
Uppbygging kennslunnar. 
Nemendur læra umgengni og frágang verkfæra á smíðastofunni. Þeir læra að skipuleggja sig, 
ákveða viðfangsefni og að útfæra það. Þeir kynnast ýmsum efnivið, áhöldum til að 
meðhöndla hann og yfirborðsmeðhöndlun verkefnis. Lögð er áhersla á nýtingu náttúrunnar 
og er efniviður meðal annars sóttur beint þangað. Áhersla er lögð á vönduð vinnubrögð, 
góða hegðun og að umgengni við verkfæri og efnivið sé til fyrirmyndar. Nemendur unnu 
skylduverkefni í tré og að því loknu fengu þeir að vinna að verkefnum að eigin vali. 
Námsmat: Við lok hvorrar annar er gefið frammistöðumat. Það byggist fyrst og fremst á 
áhuga og virkni, sjálfstæði og frumkvæði, samvinnu og samskiptum. Auk þess sem 
vinnubrögð og umgengni í smíðatímum annarinnar skipta miklu máli. 

Guðjón Guðmundsson. 

Heimilisfræði 
Varmalandsdeild 
 3. -  6. bekkir 
Markmið 
Unnið er eftir Aðalnámskrá 
grunnskóla/heimilisfræði.  
Lagt er upp með að nemendur: 
-kynnist léttum heimilisstörfum 
-læri mikilvægi hreinlætis, hollustu og 
heilbrigðis 
-átti sig á þeim hættum sem geta stafað af 
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verkfærum, tækjum og efnum sem notuð eru á heimilum 
-þekki helstu áhöld í eldhúsum og umhirðu þeirra 
-þekki fæðuflokkana og fæðutegundir innan þeirra 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Nemendum í 3. bekk var skipt í tvennt og fékk hvor hópur tvær kennslustundir á viku. 
Nemendum úr 4. – 6. bekk var skipt í þrjá hópa til þess að jafna fjöldann í hópunum. 
Fjölmennasti hópurinn taldi 11 nemendur og er það of margt miðað við aðstæður. 
Nemendur vinna  yfrleitt saman tveir og tveir. Bókleg kennsla og umræður fara fram í 
kennslustofu við hlið eldhúss. Reynt er að hafa verklega vinnu í flestum kennslustundum.  
Námsefni/gögn 
Kennslan er byggð á bókaflokknum Hollu og góðu. Uppskriftir eru sóttar frá fleiri stöðum. 
Notuð er aðstaða og áhöld í eldhúsinu í Húsó. Stöku sinnum var farið með kennsluna út – 
bæði er varðaði nesti og grill.  Efni var fengið í skólaeldhúsinu. 
Námsmat 
Lagt er mat á hve nemendum tekst vel að tileinka sér vinnuaðferðir og viðhorf gagnvart  
hollustu og heilbrigði. 
Húsnæði/aðstaða 
Bæði bókleg og verkleg kennsla fer fram í Húsó. Húsnæðið rúmar að hámarki 8 nemendur í 
hóp. Ágæt aðstaða er fyrir bóklega kennslu og borðhald. 

    Líney Traustadóttir  
 Ingibjörg Daníelsdóttir 

 
7. 10. bekkur 
Markmið 
-að nemendur læri að útbúa hollan mat sem fenginn er úr góðu hráefni 
-að nemendur þjálfist í ýmsum vinnubrögum er varðar matargerð 
-að nemendur öðlist trú á sér varðandi matargerð 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Nemendur vinna oftast saman tveir og tveir. Kennari fer stuttlega yfir verkefni dagsins og  
fléttar inn í það fróðleik og upplýsingum varðandi hollustu, hreinlæti og önnur mikilvæg 
atriði.  Nemendur vinna síðan eftir uppskriftum og öðrum skriflegum fyrirmælum. Ekki er 
lögð áhersla á bóklega kennslu. 
Námsefni/gögn 
Uppskriftir og annar fróðleikur er sóttur vítt og breitt. Hráefni er fengið úr mötuneyti skólans. 
Námsmat 
Metið er hve nemendur vinna skipulega og hvernig þeim gengur að fara eftir fyrirmælum.  
Einnig er metið hve útsjónarsamir nemendur eru og sjálfstæðir í verki. 
Húsnæði/aðstaða 
Kennt er í eldhúsinu í Húsó. Um er að ræða eitt stórt vinnuborð sem möguleiki er á að koma 
8 manns að. Tækjakostur er nokkuð góður en laga þarf rafmagnslagnir í eldhúsinu. 

   Ingibjörg Daníelsdóttir 
 

Umhverfismennt/náttúrufræði. 
3.- 4. bekkur 
Markmið  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði og sjónlistum. 
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Í þessum áfanga er unnið með atriði úr grunnþáttunum: Sjálfbærni,sköpun,læsi. 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Að hausti voru gildi fyrir vinnuna í tímunum vetrarins rædd og ákveðin, gildin sem voru 
ákveðin voru þessi; jákvæðni, virðing,vinnufriður og heiðarleiki. Farið var út í haustið og fræ 
rannsökuð og þeim safnað til að gróðursetja að vori. Nemendur útbjuggu sér fræ úr pappír 
og létu það fljúga innandyra til að glöggva sig á hvernig fræ barrtrjáa svífa. Blóm og jurtir 
voru einnig týnd og úr þeim útbúin fallegur jurtaspírall sem síðan var ljósmyndaður. 
Umræður og undirbúningur fyrir flóamarkað fór síðan af stað. Nemendur kynntust 
aðstæðum flóttamanna gegnum fréttir og myndskeið á netinu og ákváðu að hluti af innkomu 
þeirri sem fengist á flóamarkaði myndi renna til flóttamannasöfnunar. Flóamarkaðurinn var 
síðan haldin 30.september og tókst með miklum ágætum. Unnið var jafnt og þétt í vetur sem 
leið að gerð stuttmyndar um vatn sem er eitt af verkefnum fyrir grænfánavinnu deildarinnar 
og í tengslum við hana var samsetning,birtingarmyndir og eðli vatns kannað. Kynntu 
nemendur sér  aðstæður þeirra sem ekki hafa góðan aðgang að vatni og afleiðingar þess; 
http://water.org/.  Norðurljósin eðli þeirra og uppruni var skoðaður 
(http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8  og nemendur túlkuðu þau í myndverki á 
svart karton með pastellitum. Farið var í heimsókn í alþjóðlegu geimvísindastöðina sem svífur 
á sporbraut um jörðina og fengu nemendur leiðsögn og útskýringar á því hvernig hlutirnir 
virka þar; 
http://www.youtube.com/watch?v=3kVxk6Drm2I&list=TLMEW4Z3lQ0gW2iZkOy1i0kyaj7RQ
BK8gz 
Á vormánuðum var fræjum plantað sem týnd höfðu verið að haust og fylgst með vexti upp af 
þeim, einnig var farið út og gróðursett og tré á lóð skólans snyrt til og kalgreinar klipptar.    
Námsefni/gögn  
Tré og vaxlitir, pappír, búningar og leikmunir, sjónvarp og DVD tæki, skjávarpi. 
Tölva,upptökuvél og myndavél.   
 Námsmat  
Við lok annar er gefið leiðsagnarmat, þar sem tekið er mið af: Vinnubrögðum, áhuga og 
virkni, sjálfstæði og frumkvæði og samvinnu og samskiptum. Einnig er litið til þátta eins og 
skapandi hugsunar og áræðni og þeirra getið ef efni standa til í umsögn. 
 Húsnæði/aðstaða  
 Kennslan fer fram í bekkjarstofu nemenda á Hvanneyrardeildar og utandyra í nágrenni 
skólans.  

Ása Hlín Svavarsdóttir 

Íslenska / skapandi skrif 
3-4 bekkur 
Markmið  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í  íslensku.                                                                                                                                       
Unnið með grunnþættina læsi,jafnrétti og sköpun. 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Mikil áhersla var lögð á lestur bókmennta og fyrir valinu urðu mörg ævintýri. Við lesturinn 
sköpuðust margskonar  auðugar umræður t.d. þegar námsefnið tengist öðru efni sem 
nemendur  þekktu eða höfðu upplifað, þegar ný og ókunn orð komu fyrir í texta, þegar 
nemendur settu spurningamerki við boðskap sagnanna. Einnig var umræða um jafnrétti og 
kynjamyndir í sögunum  og dregnar upp myndir af sögunum eftir að kynjamyndum í þeim 
hafði verið víxlað. Í byrjun hvers lestur var lögð áhersla á að nemendur rifjuðu upp það sem á 
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undan var gengið til að gaumgæfa að þeir skildu inntak sögunnar og fengju þjálfun í að taka 
saman söguþráð í stuttu máli. 
Nemendur gerðu einnig myndasögur upp úr lesnu efni, skrifuðu styttri texta út frá gefnum 
setningum og smásögu út frá myndum. 
Umræður um eðli nafnorða og  lýsingarorða var tekin fyrir í nokkrum tímum og 
spurningakeppni varðandi orðflokkana stunduð í lok tíma. Nemendur voru áhugasamir og 
duglegir í tímum. 
Námsefni/gögn 
Skriffæri, litir og  pappír. Tölva, skjávarpi  og bækur. 
Námsmat 
Við lok annar er gefið leiðsagnarmat, þar sem tekið er mið af: vinnubrögðum, áhuga og 
virkni, sjálfstæði og frumkvæði og samvinnu og samskiptum. Einnig er litið til þátta eins og 
skapandi hugsunar og áræðni og þeirra getið ef efni standa til í umsögn. 
Húsnæði/aðstaða 
Kennslan fer fram í bekkjarstofu nemenda á Hvanneyri.  

Ása Hlín Svavarsdóttir 
Kleppjárnsreykjadeild 
Leiklist/umhverfismennt/skapandi skrif 
Unnið verður með atriði úr grunnþáttunum; sjálfbærni-sköpun-jafnrétti-lýðræði og 
mannréttindi  
Markmið 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í  leiklist, náttúrufræði og íslensku. 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
1-3 bekkur 
Í byrjun skólaárs ákváðu nemendur þau gildi sem þau vildu tileinka sér í vinnu vetrar, þau 
voru; jákvæðni,virðing,kurteisi,vera góða hvert við annar, heiðarleg og hjálpsöm. Gerður var 
samningur þar sem allir nemendur skrifuðu undir, hann var síðan festur uppá vegg. Í kjölfar 
þessa var unnið með hópefli í gegnum traustæfingar, rýmisæfingar og hópleiki margskonar 
Unnið var með kyrrmyndir,radd og rýmisæfingar svo og æfingar sem þjálfa nemendur í 
áræðni, sköpun og óheftu viðbragði. Farið var út í haustið og fræ trjáa og plantna 
skoðuð,nemendur gerðu sér fræ úr pappír til að líkja eftir sviftækni barrtrjáa. Vinna tengd 
undirbúningi fyrir flóamarkað setti svip sinn á haustið og þegar líða tók að aðventu var 
ljósahátíð haldinn og síðan gekk í garð undirbúningur og fyrir helgileik sem síðan var fluttur 
síðasta dag skóla fyrir jólafrí.Horft var á leikhúsuppfærslu af geisladisk, verkið var Gói og 
baunagrasið sem sýnt var fyrir nokkru á litla sviði Borgarleikhússins.  Á nýju ári voru 
norðurljósin eðli þeirra og uppruni skoðaður 
(http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8  og nemendur túlkuðu þau í myndverki á 
svart karton með pastellitum. Farið var í heimsókn í alþjóðlegu geimvísindastöðina sem svífur 
á sporbraut um jörðina og fengu nemendur leiðsögn og útskýringar á því hvernig hlutirnir 
virka þar; 
http://www.youtube.com/watch?v=3kVxk6Drm2I&list=TLMEW4Z3lQ0gW2iZkOy1i0kyaj7RQ
BK8gz 
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Hugmynd að sögunni um munaðarleysingjahælið og börnin þar fæddist á skólaárinu 2012-13 
en þráðurinn var tekinn upp og íhvert skipti sem hópurinn fór með kennurum á læknistúnið 
svokallaða spratt hann fram hjá nemendum í mikilli gleði. Margskyns vinna var unnin í 
tengslum við þetta verkefni; skrapandi skrif, leikspuni,hlutverkaleikur, karaktersköpun og 
myndlist. Var framgangur vinnunnar og ævintýri þau er börnin rötuðu í hverju sinni skrásett 
og notuð semsem  efniviður í árshátíðarleiksýningu bekkjarins.   
Námsefni/gögn 
Tré og vaxlitir, pappír, búninga leikmunasafn, 
sjónvarp og DVD tæki,skjávarpi og myndavél. 
Námsmat Við lok annar er gefið leiðsagnarmat, þar 
sem tekið er mið af Vinnubrögðum, áhuga og virkni, 
sjálfstæði og frumkvæði og samvinnu og 
samskiptum. Einnig er litið til þátta eins og skapandi 
hugsunar og áræðni og þeirra getið ef efni standa til 
í umsögn.  
Húsnæði/aðstaða 
Frekar lítil en notaleg 
leiklistarstofa,útikennslusvæði deildarinnar á 
læknistúni.  

Ása Hlín Svavarsdóttir 
 

Leiklist/skapandi skrif 
Markmið  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í leiklist og íslensku.Unnið verður með atriði úr 
grunnþáttunum; sjálfbærni- sköpun-jafnrétti – læsi - lýðræði og mannréttindi.  
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
4.-5. bekkur 
Í byrjun vetrar settu nemendur niður þau gildi sem þau vildu vinna eftir í tímum vetrar, þau 
voru skrásett og allir undirrituðu plaggið sem síðan fór uppá vegg.  Í kjölfar þessa var unnið 
með hópefli í gegnum traustæfingar, rýmisæfingar og hópleiki margskonar. Unnið var með 
kyrrmyndir, radd- og rýmisæfingar svo og æfingar sem þjálfa nemendur í áræðni, sköpun og 
óheftu viðbragði. Undirbúningur fyrir haust/flóamarkað setti svip sinn á vinnu haustsins og 
æfðu nemendur sig í afgreiðslu fyrir hann. Tekin var umræða um aðstæður þær sem sumir 
þurfa að búa við og sjónum sérstaklega beint að flóttamönnum. Allur ágóði af sölu 
markaðarins rann síðan til styrktar Rauða krossinum og söfnun fyrir flóttamenn erlendis. 
Unnið var með skapandi skrif út frá mynd sem nemendur völdu sér, einnig út frá 
frásagnarspuna, nemendur lásu ætíð upphátt hvert fyrir annað skrif sín að vinnu lokinni. 
Tveir nemendur lásu frumsamda sögu fyrir gesti á haustmarkaði. Bók ShaunTan, Thearrival 
sem fjallar um fólk sem verður að flýja heimaslóðir og setjast að í nýju landi var efniviður 
fjölbreyttrar vinnu; skapandi skrifum, spunavinnu, karaktersköpunar  og myndlistar. 
Nemendur setti sig í spor flóttafólks og tóku viðtöl hvert við annað um aðstæður og 
lífsskilyrði. Lesið var upp úr bókinni Eru allir öðruvísi og samræður að hætti heimspekinnar 
teknar í kjölfarið. Meðal umræðna var húðlitur, hvað gerir þjóð að þjóð og tungumál að 
tungumáli og fleira. Nemendur voru ófeimnir við að brýna hugsun sína á áður 
niðurnjörvuðum hugtökum. Horft var á leikhúsuppfærslu af geisladisk, verkið var Gói og 
baunagrasið sem sýnt var fyrir nokkru á litla sviði Borgarleikhússins. Líkamstjáning var 
viðfangsefni í nokkrum tímum og í tengslum við það horfðu nemendur á myndskeið af 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2014 
 

56  

 

youtube þar sem 8 ára dansari fer á kostum: http://www.superstarmagazine.com/the-best-
8-year-old-dancer-youll-ever-see/  
6. bekkur  
Í upphafi annar voru margskonar leiklistar,rýmis og raddæfingar gerðar, auk æfinga sem 
þjálfa óheft viðbragð og áræðni. Einbeiningaræfingar voru einnig gerðar, kyrrmyndir og 
spuni.Nemendur lærðu leikhússport og náðu töluverðri leikni. Í vinnu með líkamsbeitingu 
horfðu nemendur á myndskeið af youtube.com þar sem 8 ára piltur sýnir leikni sína : 
http://www.superstarmagazine.com/the-best-8-year-old-dancer-youll-ever-see/ 
 Horft var á leikhúsuppfærslu af geisladisk, verkið var Gói og baunagrasið sem sýnt var fyrir 
nokkru á litla sviði Borgarleikhússins. Unnið var með skapandi skrif út frá frásagnarspuna og 
myndskreyttu nemendur síðan smásögu sína. Nemendur lásu ætíð upphátt hvert fyrir annað 
skrif sín að vinnu lokinni. Unnið var í senuvinnu þar sem nemendur fengu gefinn texta og áttu 
að skapa aðstæður út frá þeim. Árshátíðarvinna áti stóran sess í vinnu nemenda á önninni, 
fundað var um viðfangsefni og snemma komst hópurinn að samkomulagi um að semja grín 
leikþátt í anda og eftirhermu Gettu betur þáttanna. Horft var á upphaflegu þættina og grind 
skráð niður, í kjölfarið fengu nemendur mismunandi verkefni að vinna, spurningar að finna. 
Þegar handrit var klárt var hafist handa við að æfa og leikþátturinn frumsýndur á árshátíð 
skólans í Brún. Tókst atriðið með ágætum. 
7. bekkur  
Í byrjun vetrar settu nemendur niður þau gildi sem þau vildu vinna eftir í tímum vetrar, þau 
voru skrásett og allir undirrituðu plaggið sem síðan fór uppá vegg gildin voru: jafnrétti, 
virðing, hugrekki, vinátta, væntumþykja, að ganga vel um og jákvæðni. Síðan hófst vinnan 
með  margskonar leiklistar, rýmis og raddæfinga, auk æfinga sem þjálfuðu óheft viðbragð og 
áræðni. Einbeitingaæfingar voru einnig gerðar, kyrrmyndir og spuni. Snemma var farið að 
leita fanga um efnivið í jólaleiksýningu og tekið var til við að horfa á kvikmyndir sem 
nemendur stungu uppá, með söguþræði sem mætti nýta í leikgerð fyrir verkefni þeirra. 
Lýðræðislegar kosningar áttu sér síðan stað þegar búið var að velja 2-3 möguleika. Sagan af 
því þegar Trölli stal jólunum varð fyrir valinu og höfðu nemendur bæði bíómyndina til að 
styðjast við í sköpun sinni svo og útgefna bók um sama efni. Í kjölfar þessa gerðu nemendur 
útdrátt úr sögunni í hópum.  Þetta gerðu nemendur til að glöggva sig á söguþræðinum og 
kanna hvort allir upplifðu söguna á 
sama hátt eða aðalatriði hennar. 
Ákveðið var hvaða senur þyrfti að 
taka til að fleyta sögunni áfram og 
hverjum mætti sleppa. Síðan tók 
leikspuni við, spunnar voru þær senur 
sem leikgerðin samanstóð af og 
leiktexti skráður uppúr þeim. Í lokinn 
á æfingarferlinu  fundu nemendur sér 
búninga og þá leikmuni sem til þurfti 
og í einu tilfelli var gervi útbúið með 
því að þæfa ull (gervi Trölla). Í síðustu viku fyrir jólafrí var verkið síðan sýnt, hróður þess barst 
víða og í lok vikunnar var búið að sýna verkið á leikskólanum Andabæ, Hnoðrabóli auk 
Kleppjárnsreykjadeildar og Hvanneyrar. Frábær vinna með frábærum nemendum. 
 
  

http://www.superstarmagazine.com/the-best-8-year-old-dancer-youll-ever-see/
http://www.superstarmagazine.com/the-best-8-year-old-dancer-youll-ever-see/
http://www.superstarmagazine.com/the-best-8-year-old-dancer-youll-ever-see/


Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2014 
 

57  

 

Umhverfismennt/nýsköpun 
Í þessum áfanga er unnið með atriði úr grunnþáttunum: Sjálfbærni,sköpun,læsi. 
Markmið  
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði og sjónlistum  
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
4. -5. bekkur  
Nemendahópnum var skipti í tvennt og fékk því hver nemandi hálfan vetur í þessu fagi 2 
kennslustundir.   
 Í byrjun vetrar settu nemendur niður þau gildi sem þau vildu vinna eftir í tímum vetrar, þau 
voru skrásett og allir undirrituðu plaggið sem síðan fór uppá vegg,gildin voru þessi:Jákvæðni, 
virðing, vinnufriður og heiðarleiki. Undirbúningur fyrir haust/flóamarkað setti svip sinn á 
vinnu haustsins og æfðu nemendur sig í afgreiðslu fyrir hann. Tekin var umræða um 
aðstæður þær sem sumir þurfa að búa við og sjónum sérstaklega beint að flóttamönnum. Á 
haustmánuðum fóru nemendur út í náttúruna og tíndu margskonar jurtir, lauf og ber sem 
þau síðan notuðu í sameiginlegt myndverk sem þau gerðu, jurtaspíral. Nemendur týndu 
einnig fræ sem þau skoðuðu og greindu, útbjuggu síðan falleg umslög undir fræin til 
varðveislu. Vatnið var viðfangsefni náms hjá þessum hópum og var notagildi og nauðsyn þess 
skoðuð frá mörgum hliðum. Farið var inná heimasíðu samtaka  http://water.org  sem eru 
hjálparsamtök sem vinna við að auka aðgengi fátækra samfélaga að vatni og skoðuð 
myndskeið frá hjálparstarfinu og þeirri breytingu sem verður í kjölfarið. Nemendur kynntu 
sér einnig hringrás vatnsins á jörðunni og mikilvægi þess að virða þessa dýrmætu auðlind og 
spara. Í þessari vinnu fólst m.a. fyrirlestrar, myndsköpun, upptökur á senum sem setja á í 
mynd um auðlindina og fleira.  
6.bekkur 
Í byrjun vetrar settu nemendur niður þau gildi sem þau vildu vinna eftir í tímum vetrar, þau 
voru skrásett og allir undirrituðu plaggið sem síðan fór uppá vegg. Nemendur kynntu sér 
lífsskilyrði ísbjarna á norðurhjara veraldar í ljósi loftlagsbreytinga og sköpuðust góðar 
umræður.Nemendur unnu að ljósmyndaverkefni sem hét breytt umhverfi og snýst um að 
velja sér umhverfi utandyra sem nemandi vill breyta, taka mynda af því og breyta henni 
síðan,bæta inn eða fjarlægja. Nemendur unnu vatnslitamynd úr notuðum vatnslitapappír 
sem kennara áskotnaðist, þær 
voru selda á flóa/haustmarkaði 
sem haldin var í október mánuði í 
skólanum. Undirbúningur fyrir 
haust/flóamarkað setti svip sinn á 
vinnu haustsins. Tekin var 
umræða um aðstæður þær sem 
sumir þurfa að búa við og sjónum 
sérstaklega beint að 
flóttamönnum.   
7.bekkur 
Nemendur unnu að 
ljósmyndaverkefni sem hét breytt 
umhverfi og snýst um að velja sér 
umhverfi utandyra sem þeir vilja breyta, taka mynda af því og umbreyta umhverfinu á 
myndinni með því að setja inn og/eða klippa út (geta til aðgerða). 

http://water.org/
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Norðurljósin eðli þeirra og uppruni skoðaður 
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8 og nemendur túlkuðu þau í myndverki á 
svörtu kartoni með pastellitum. Farið var í heimsókn í alþjóðlegu geimvísindastöðina sem 
svífur á sporbraut um jörðina og fengu nemendur leiðsögn og útskýringar á því hvernig 
hlutirnir virka þar; 
http://www.youtube.com/watch?v=3kVxk6Drm2I&list=TLMEW4Z3lQ0gW2iZkOy1i0kyaj7RQ
BK8gz 
Farið var út og sóttur efniviður til að tálga og rifjuð upp rétt handtök við það. Nemendur 
fundu sér einnig efnivið úr hlutum sem henda átti og umbreyttu í nytjahluti eða listaverk. 
Fjallað var um loftlagsbreytingar og myndskeið skoðuð á youtube til glöggvunar um áhrif 
þeirra á dýr á norðhveli. 
Námsefni/gögn 
Tré-, pastel-, vatns- og vaxlitir, pappír, búninga og  leikmunasafn, sjónvarp og DVD tæki, 
skjávarpi og myndavél. 
Námsmat  
Við lok annar er gefið frammistöðumat, 
þar sem tekið er mið af: Vinnubrögðum, 
áhuga og virkni, sjálfstæði og frumkvæði 
og samvinnu og samskiptum. Einniger 
litið til þátta eins og skapandi hugsunar 
og áræðni og þeirra getið ef efni standa 
til í umsögn.  
Húsnæði/aðstaða  
Frekar lítil en notaleg leiklistarstofa, 
útikennslusvæði deildarinnar á læknistúni og nærumhverfi.  

Ása Hlín Svavarsdóttir 

Myndmennt  
Kleppjárnsreykjadeild  
Markmið  
Stefnt er að því að nemendur nái þeim markmiðum sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla. 
Uppbygging kennslunnar 
Myndmennt  var kennd í 1.-10. bekk þannig: 
1. - 3. bekkur fengu 2x40 mín. einu sinni í viku allan veturinn.  
4. – 5. bekkur fengu 2x40 mín. einu sinni í viku hálfan veturinn. 
6. og 7.bekkur fékk 2x 40 mín. einu sinni í viku hálfan veturinn á móti textíl síðan var skipt 
eftir áramót.     
8. – 10. bekkur voru í vali. 
Í vali voru unnin listaverk og fengu nemendur að velja sér viðfangsefni að eigin vali og fengu 
aðstoð hjá kennara að útfæra sínar hugmyndir    
Kennsluaðferðir  
 Áhersla er lögð á að nemendur kynnist mismunandi tækni og noti hana í verkum sínum.  Að 
nemendur skilji mikilvægi þess að ganga frá verkefnum, efnum og áhöldum geri sér grein 
fyrir verðmæti þeirra efna og áhalda sem unnið er með hverju sinni.  Lögð er áhersla á 
frumleika og sjálfstæði nemandans. 
Námsefni/gögn 

http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=lT3J6a9p_o8
http://www.youtube.com/watch?v=3kVxk6Drm2I&list=TLMEW4Z3lQ0gW2iZkOy1i0kyaj7RQBK8gz
http://www.youtube.com/watch?v=3kVxk6Drm2I&list=TLMEW4Z3lQ0gW2iZkOy1i0kyaj7RQBK8gz


Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2014 
 

59  

 

Nemendur kynnist mismunandi tækni s.s. málun, þrykki, mótun í leir, klippa, líma o.fl. sem 
hæfir getu hvers og eins.  Nemendur læra hugtök sem hæfa þeirra aldursstigi þannig að þau 
geti notað þau til að lýsa verkum sínum. 
Námsmat 
Frammistöðumat er gefið tvisvar á vetri og er gefið fyrir áhuga/virkni, sjálfstæði/frumkvæði, 
vinnubrögð/umgengni, samvinna og samskipti. Einnig fá flestir nemendur umsögn.  
Húsnæði/aðstaða  
Myndmenntastofan er staðsett í rúmgóðu húsnæði sem er tengt skólanum en ekki er 
innangengt. Þetta er mjög rúmgóð stofa með stórgott útsýni til fjalla  og inn á skólalóðina.   
Stofan samanstendur af forstofu,  salernisaðstöðu, ræstikompu, hitakompu og rúmgóðri 
kennslustofu.   

Eva Lind Jóhannsdóttir 
Myndmennt 
Hvanneyri 
Kennsluaðferðir. 
Fyrst  útskýrir kennari  verkefnið og sýnir dæmi, ef  með þarf. Útskýrir kennslugögn efni og 
áhöld og aðstoðar nemendur eftir þörfum. 
Kennarinn leitast  við að efla sjálfstæði  og frumkvæði  nemenda . 
Námsefni/námsgögn. 
Ýmsar listaverkabækur   og önnur gögn notar kennarinn til að velja verkefni  við hæfi.  

Náttúran er einnig  notuð í myndverk. 
Nemendur fá tækifæri að útfæra  sína sköpun. 
Teikniblýantar, trélitir, tússlitir, fatalitir , þekjulitir penslar. Karton pappír af ýmsum stærðum. 
Námsmat. 
Símat  var í gangi allann veturinn. 
Frammistöðumat  tvisvar yfir skólaárið. 
Húsnæði / aðstað. 
Myndmenntastofan er stór og  góð  með nýjum og fínum  húsgögnum. 
Samantekt 
Veturinn hefur verið mjög skemmtilegur og gefandi, bæði fyrir mig og nemendur. 
 

Kristín Ingibjörg Baldursdóttir. 

Textílmennt 
Varmlandsdeild 
Markmið 
Unnið er eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla /textílmennt og þau aðlöguð að  
skólanámskrá Varmalandsdeildar. Nemendur 1.- 3. bekkjar fá textílkennslu hjá 
umsjónakennara sínum. Er verið að prófa það fyrirkomulag í fyrsta sinn.  
Nemendur 4.-6. bekkjar fá 2 kennslustundir á viku þriðjung úr vetri í 80 mínútur í senn.  
Nemendur 7.-10. bekkjar hafa haft möguleika á textílmennt í vali eftir áramót einnig í 80 
mínútur í hvert sinn.  
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Kennsla í textílmennt er í megindráttum einstaklingsmiðuð en þó er stundum gripið til  
samvinnunáms eða vinnu í litlum hópum þar sem nemandi hjálpar nemanda. Í upphafi tíma  
er oft sýnikennsla en síðan vinna nemendur hver á sínum hraða og á eigin forsendum. Mjög  
misjafnt er hve mikla vinnu nemendur leggja í verkin.  
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Námsefni/gögn 
Námsefni og hugmyndir sem unnið var með í vetur eru aðallega frá Námsgagnastofnun. Þá  
hefur einnig verið stuðst við námsefni eftir Ásdísi Jóelsdóttur í fatahönnun/fatasaum og  
Hallgerði Tryggvadóttur sem nefnist Nýtt úr notuðu, en þar eru alls kyns hugmyndir sem gott  
er að vinna eftir. Einnig voru notaðar ýmsar prjónauppskriftir úr bókunum Á prjónunum eftir 
Unni Breiðfjörð, Húfu- og vettlingabókin og Sokkabókin eftir Kristínu Halldórsdóttur, Lopa  
og band og einnig hafa nemendur náð í uppskriftir af netinu. Skólinn hefur frekar slakan  
saumavélakost og gengur hægt að endurnýja hann .  
Námsmat 
Símat er í gangi allan veturinn, verk nemenda eru metin svo og vinnusemi í tímum,  
vandvirkni og umgengni. Einkunnir eru gefnar í tölum í heilum og hálfum frá fjórða bekk og  
upp úr en nemendur fyrsta til þriðja bekkjar fá frammistöðumat. 
Húsnæði/aðstaða 
Húsnæðið sem kennslan fer fram í er ófullnægjandi og ekki hannað sem slíkt heldur fer  
kennslan fram í gamalli íbúð. Stofan rúmar að hámarki 8-10 nemendur í hóp sem er allt of 
lítið en nemendafjöldi í hópum fór upp í 12 nemendur og var þá orðið mjög  
þröngt um nemendur, sérstaklega í eldri bekkjunum.  

Ása Erlingsdóttir 
Textílmennt  
Kleppjárnsreykir 
Markmið 
Unnið var samkvæmt markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla í textílmennt og þau aðlöguð að 
kennslu í Grunnskóla Borgarfjarðar. Áhersla lögð á mikilvægi umhverfisverndar og 
endurnýtingu hráefna. Markmið að kenna nemendum mismunandi aðferðir til sköpunar með 
textílum s.s prjón, vélsaum, handsaum, útsaum og þæfingu. Verkefni í samræmi við getu og 
aldur hvers nemanda. Áhersla lögð á sköpunarþátt nemandans í bland við verkkunnáttu auk 
notkunar hugtaka tengdum vinnunni. 
Uppbygging kennslunnar/ kennsluaðferðir 
Kennd var textílmennt í fjórum hópum í vetur, 1.-3. bekk, 4.-5. bekk, 6.-7. bekk og sem 
valgrein í 8.-10. bekk. Í 4.-7. bekk var hópunum skipt í tvennt í textílmennt/leiklist og kennt 
sitt hvora önnina, 2 kennslustundir á viku. Yngri börnin fengu kennslu í textílmennt allan 
veturinn 2 kennslustundir í viku. Reynt var að notast við fjölþættar kennsluaðferðir við 
textílkennsluna, en mest var notuð sýnikennsla og persónulegar leiðbeiningar. Nemendur 
unnu ákveðin skylduverkefni sem kennari lagði upp í grunninn. Þeir útfærðu verkefnið að vild 
og fengu einnig að vinna verkefni að eigin vali sem hentaði getu þeirra. Þeir útfærðu 
verkefnin í samráði við kennara. 
Börnin á yngsta stigi unnu verkefni um kindur sem tengd voru réttunum. Þau þæfðu kindur 
úr ull, gerðu réttir úr frauðplasti og merktu sína dilka með bæjarnúmerum fjölskyldumeðlima 
eða annarra sem þau þekktu, smíðuðu farartæki og hús úr kubbum o.fl. Einnig horfðu þau á 
myndband um íslensku sauðkindina og ullarvinnslu. Þau hugsuðu síðan andstæðu 
sveitarinnar og gerðu verkefni um stórborgina þar sem þau máluðu á tau og skreyttu með 
útsaum. Þau saumuðu vélsaumsprufur og fiska úr flísefnum sem þau skreyttu. Einnig hekluðu 
þau puttahekl og gerðu úr því grunnformin á blöð. 
Miðstigsnemendur gerðu vélsaumsæfingar. Þau saumuðu fígúrur, púða o.fl. í vélum, 
prjónuðu húfur, vettlinga, eyrnabönd, fyrirliðabönd o.fl. Sumir æfðu sig í hekli. 
Valið á unglingastigi vann með prjón og vélsaum. Þau ákváðu sín verkefni sjálf og útfærðu 
þau í samráði við kennara. 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2014 
 

61  

 

Námsefni / gögn 
Ekki er mikið til af tilbúnu námsefni og er að mestu leyti unnið eftir heimatilbúnum 
leiðbeiningum. Þó eru prjónabækur þar undanskildar en ásamt gömlu góðu Á prjónunum 
sem er stöðugt í notkun er komið gott úrval af prjónabókum sem henta bæði byrjendum og 
þeim sem eru aðeins lengra komnir.  Ein saumavél var keypt fyrir skólann í haust svo að 
saumavélakosturinn er orðinn viðunandi í flestum tilvikum, 4 vélar í nokkuð góðu lagi. 
Námsmat 
Símat er í gangi allan tímann og tekið er tillit til vinnusemi og umgengni í tímum, áhuga, 
vandvirkni og sköpunargleði. Frammistöðumat gefið í lok hvorrar annar. 
Húsnæði/aðstaða 
Textílmenntin var kennd í íbúð í austurálmu skólans í vetur. Gengið er inn um sérinngang af 
skólalóðinni. Þar er rúmt um nemendur en þar vantar sárlega ný húsgögn í stofuna sem 
henta betur, sérstaklega fyrir yngri börnin. Eins vantar betri og meiri hirslur fyrir námsgögn í 
stofuna. 

 Lára Kristín Gísladóttir 

 
Textílmennt 
Hvanneyri 
Kennsluaðferðir.  
Áhersla lögð á að nemendur kynnist mismunandi tækni og noti hana í verkum sínum. 
Lögð áhersla á frumleika nemenda í öllum verkum þeirra. 
Kennari leitast við að efla sjálfstæði  og frumleika nemenda. 
Námsefni/námsgögn. 
Er mest frá  Námsgagnastofnun og verkefnabanka kennara. 
Nemendur og kennari þróa saman verkefni. 
Námsmat. 
Símat í gangi allann veturinn. Frammistöðumat tvisvar yfir veturinn. 
Húsnæði / aðstað. 
Stofan stór, björt og góð. 
Samantekt. 
Hóparnir hæfilega stórir, vinnuaðstaða góð.  
 

Kristín Ingibjörg Baldursdóttir 

Áhugasvið 
Varmalandsdeild 
Í vetur hafa nemendur í Varmalandsdeild haft áhugasviðstíma í stundaskrá. Nemendur 4. og 
5.- 6. bekkjar höfðu tvo samliggjandi tíma, þ.e. 80 mínútur í senn en nemendur 7.-10. bekkjar 
fengu eina kennslustund í viku. Kennsluformið var á þann veg að kennari skipulagði veturinn 
með þeim formerkjum að nemendur ynnu að 4 verkefnum á önn sem þeir yrðu að skila til 
kennara til mats. Kennari gegndi stöðu leiðbeinanda í tímum þar sem nemendur gátu leitað 
aðstoðar með þau fjölbreytt verkefni sem þeir unnu að. Eftir áramót var ákveðið að breyta út 
af þeirri stefnu og var áhugasviðstímum annarinnar safnað saman og þeir hafðir í janúar. 
Nemendur unnu þá hópverkefni og einstaklingsverkefni útfrá meginþemum. Þemu sem var 
unnið með: Sjálfbærni og sjálfbær þróun í 9.-10. bekk, Lýðræði og jafnrétti í 7.-8. bekk ásamt 
vinnu með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og réttindi barna hjá 5.-6. bekk. Markmiðið 
með slíkri kennslu er að nemendur nái færni í að skoða eigin huga og finna áhugaverð 
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verkefni sem þeir vinna að í tímunum. Gefa nemendum færi á að kynna sér hinar ýmsu 
greinar eða verksvið sem þeim býðst í framtíðinni.  

Ása Erlingsdóttir 
Hlöðver Ingi Gunnarsson 

Kleppjárnsreykjadeild 
Í vetur voru 5.-10. bekkur voru með tvær samliggjandi kennslustundir á viku í áhugasviði. Þar 
unnu nemendur að sjálfstæðum verkefnum. Í boði var myndlist, smíðar, matreiðsla, íþróttir 
og margt fleira. Nemendur þurftu að gera samning um verkefnin þar sem fram kom hvernig 
ætti að vinna verkið, verklýsing og áætluð lok.  

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 

Knapamerki  
Á Kleppjárnsreykjum og Varmalandi var boðið uppá knapamerki 1. Var það í samstarfi við 
hestamannafélagið Faxa. Nokkrir nemendur tóku þátt og heppnaðist námskeiðið vel. Bóklegi 
hlutinn var tekinn innan deilda og verklegi hlutinn á Skáney.  

Útinám 
Varmalandsdeild 
Í vetur hefur verið útinám í fimm bekkjardeildum á 
yngsta og miðstigi. Námið byggir á því að 
nemendur öðlist þekkingu á umhverfi skólans og 
læri að bera virðingu fyrir því. Þá eru verkefnin 
fjölbreytt, allt frá því að fara í gönguferðir og læra 
á umhverfið, upplifa umhverfið og náttúruna til 
listsköpunar, læra í raun um þær lífverur sem eru í 
umhverfi okkar og skólans ásamt því að fara í 
áhugaverða námsleiki. Námsleikirnir og 
aðferðirnar sem notaðar eru við þá byggja á 
flæðinámi Joseph Cornell eða "Flow learning". Þar 
er unnið að því að nemendur fræðist um náttúruna í gegnum leik og reynslu. Þessi leið gefur 
mörgum tækifæri sem eiga erfitt með að einskorða námið við bóknám og ramma 
skólastofunnar. Miðstigið fékk að fara nýja leið sem var einskonar hringrás. Þar var unnið 
með það efni sem tréin og skógurinn gefur okkur. Lögð áhersla á að kenna hnífsbrögðin við 
tálgun á ferskum við ásamt því að kenna nemendum hvernig ferskt efni er sótt. Eftir að hafa 
fengið við að láni til sköpunar lærðu nemendur einnig hvernig við skilum til baka. Með því að 
útbúa græðlinga sem við gróðursettum síðan í vor til að bæta umhverfi skólans okkar. 
Unglingadeild hefur einnig haft möguleika á útivali hálfan veturinn. Í ár var það val 
tónlistartengt þar sem unnið var með tónlist úti. Afraksturinn af þeirri vinnu var skeifuspil 
sem hengt varupp inni í skógi ásamt leiðbeiningum um hvernig ætti að spila á það. Þetta 
fyrirkomulag  hefur gengið mjög vel og sýnir hópurinn í heild mikinn áhuga á því sem fram fer 
í tímum. Allir hafa mætt glaðir og ánægðir hvernig sem viðrar, tilbúnir í nýja reynslu og 
upplifanir. 

Ása Erlingsdóttir 
Hvanneyrardeild 
Allir nemendur skólans eru saman í útikennslu í hverri viku í tvo tíma í senn og er 
útinmáminu samþætti við samfélagsfræði og náttúrufræði. Námið byggir á því að nemendur 
öðlist þekkingu á umhverfi skólans og hvernig hægt er að nýta umhverfið. Einnig læra 
nemendur að bera virðingu fyrir náttúrunni og því sem hún hefur upp á að bjóða. Farið er í 
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gönguferðir til þess að skoða nánasta umhverfi og ákveðið verkefni er tekið fyrir hverju sinni. 
Nemendur skólans hafa verið duglegir við að sá fræjum og gróðursetja tré. Einnig hafa þau 
sett niður kartöflur að vori og tekið upp að hausti.  
Haustið 2013 vann allur skólinn að átthagaverkefni sem við kölluðum Húsin á Hvanneyri 
Nemendahópnum var skipt upp í hópa og hver hópur tók að sér að fjalla um ákveðið hús á 
Hvanneyri og starfsemi þess. Við fengum heimsókn frá Bjarna Guðmundssyni sem sagði 
okkur nánar frá húsunum á Hvanneyri, en krakkarnir voru búnir að útbúa spurningar fyrir 
heimsókn Bjarna. Nemendur unnu verkefnið í Learn Pad spjaldtölvum og tóku myndir og 
útbjuggu texta um húsið. Sýningin var hengd upp í matsal Landbúnaðarháskóla Íslands. 
Útikennsludagarnir eftir páska voru nýttir til smíðavinnu út í skjólbelti þar sem nemendur 
fengu frjálsar hendur til að hanna og smíða hluti sem þá langaði til úr þeim efnivið sem til 
var. 

S. Fjóla Benediktsdóttir 
Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Valgreinar 
Varmalandsdeild 
Bóklegt val 
Markmið  
-að nemendur vinni sjálfstætt og meti hvað er nauðsynlegast að vinna 
-að nemendur virði vinnufrið 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir  
Í upphafi kennslustundar fer kennari yfir það með hverjum og einum nemanda hvernig hann 
hyggist verja kennslustundinni. Ef nemandi virðist vera verkefnalaus er honum boðið upp á 
verkefni s.s. krossgátur eða eitthvað í þeim dúr. Kennari aðstoðar nemendur með námið  
eftir þörfum. 
Námsefni/gögn 
Gögn nemenda 
Námsmat 
Metið er út frá vinnusemi og sjálfstæði nemenda. 
Húsnæði/aðstaða 
Kennslustofa á efstu hæð Húsó. 

      Ingibjörg Daníelsdóttir 
Skógarval 
Markmið 
-að nemendur læri að meta nánasta umhverfi skólans 
-að nemendur fegri umhverfið 
-að nemendur geri leiksvæðið í kring um skólann fjölbreyttara  
-að nemendur læri að beita einföldum verkfærum 
s.s. sög og hamri 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Rætt var um umhverfið sem leikvöll og hvernig 
einföld leiktæki væru gerð. Farið var í skoðunarferð 
á Bjössaróló að því búnu var rætt hvaða tæki 
hópurinn gæti útbúið á Varmalandi.  
Námsefni/gögn 
Timbur, náttúran sjálf, skeifur o.s.frv. 
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Námsmat 
Virkni og frumkvæði nemenda var metið 
Húsnæði/aðstaða 
Inniaðstaða var í smíðahúsi skólans. Að öðru leyti var unnið úti. 

        Ingibjörg Daníelsdóttir 
 
Stærðfræði og íþróttir. 
Markmið  
Að nemendur geti tengi og samtvinnað stærðfræði og íþróttir.  
Kennsluaðferðir  
Á stundaskrá 7. -10. bekkjar voru 2 kennslustundir á viku í þessu vali. Valið var bæði verklegt 
og bóklegt.   
Námsefni/gögn  
Ýmis áhöld úr íþróttasal og tölvur.  
Námsmat  
Þar byggðist aðaláhersla á áhuga, virkni, tölvuverkefnum og samvinnu.  

Agnes Guðmundsdóttir 
Leiðbeinandinn 
Markmið  
Að nemendur geti leiðbeint og unnið með börnum og unglingum í leikjastarfi og íþróttum og 
kunni grunnatriði skyndihjálpar.   
Kennsluaðferðir  
Á stundaskrá 7. -10. bekkjar voru 2 kennslustundir á viku í þessu vali. Farið var í gegnum 
bókina einnig voru verklegir tímar með yngri börnum. 
Námsefni/gögn  
Bókin Leiðbeinandi barna og unglinga í íþróttum sem ÍSÍ gefur út og uppbygging á gerð 
tímaseðla.    
Námsmat  
Þar var aðaláhersla lögð á áhuga, virkni, samvinnu og samskipti í verklega hlutanum, verkefni 
úr bókinni og próf.  

Agnes Guðmundsdóttir 
Myndmennt 
Tímafjöldi: 2 kennslustundir á viku. 
Námsgögn: Ýmiskonar myndlistabækur og blöð, veraldarvefurinn, pappír, litir, málning, 
penslar, spaðar og svampar. 
Markmið: Að nemendur; 
- kynnist ýmsum aðferðum myndlistar. 
- auki læsi á sjónrænt umhverfi sitt 
- þekki lögmál og aðferðir myndlistar til þess að þeir geti unnið á agaðan hátt með 
stigvaxandi sjálfstæði að gerð eigin verka 
Námsmat: Verkefni nemenda og virkni. 

Sigríður Arnardóttir 
Bridge 
Tímafjöldi: 2 kennslustundir á viku. 
Námsgögn: Spil, sagnabox, og kennslubókin Bridge fyrir byrjendur 
Markmið: Að nemendur; 

- Öðlist grunnfærni í Bridge 
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- Þekki helstu hugtök Bridge og geti tileinkað sér Bridge tungumálið. 
- Tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð. 
- Starfi vel með sínum makker og sýni honum tillitssemi, þeir vinni svo saman að settu 

markmiði.  
Námsmat: Vinna og virkni nemenda. 

Sigríður Arnardóttir 
Kleppjárnsreykjadeild  
Bóknám  
Markmið  
Að nemendur geti unnið og fengið aðstoð í þeim bóknámsgreinum sem þeir þurfa mest á að 
halda.  
Kennsluaðferðir  
Á stundaskrá 8. -10. bekkjar eru 2 kennslustundir á viku í valgreininni bóknám. Þar geta 
nemendur valið að vinna í þeirri bóknámsgrein sem þeir kjósa helst hverju sinni og fá þar 
aðstoð kennara við námið. Vetrinum er skipt í tvær annir.  
Námsefni/gögn  
Þær námsbækur í bóklegum fögum sem nemendur velja að vinna í hverju sinni.  
Námsmat  
Frammistöðumat þar sem aðaláhersla er lögð á áhuga, virkni og samvinnu/samskipti. 
Jafnframt munu nemendur meta sig sjálfir í formi frammistöðumats. 

Magnea Helgadóttir 
Leiklistarval/árshátíð unglingadeild  
Í byrjun skólaárs var hópurinn hristur saman með margskonar hópeflisæfingum. Nemendur 
settu sér gildi sem þeir vildu að lægju til grundvallar vinnu annarinnar,gerður var samningur 
sem allir skrifuðu undir og hengdur var uppá vegg . Æfingar í einbeitingu, rýmisþjálfun, 
raddbeitingu, áræðni og óheftu viðbragði voru einnig ríkur þáttur vinnunnar. Unnið var með 
kyrrmyndir og spuna og senuvinna með gefnum texta. Samhæfingar og traustæfingar frá 
hinum annálaða leikhúsmanni  Augusto Boal voru líka lærðar. Nemendur lærðu leikhússport 
og stunduðu það í nokkrum tímum með góðum árangri. Uppúr spunavinnu voru senur og 
sögur skrifaðar. Haustmarkaður var undirbúin og tóku nemendur þátt í skipulagningu og 
flokkun á söluvarningi fyrir hann. Undir lok vinnunnar var foreldrakvöld undirbúið. Þegar að 
því kom urðu nemendur og kennari eftir í skólanum og undirbjuggu veitingar fyrir kvöldið. 
Þegar gestir komu kenndu nemendur þeim hina ýmsu leiki sem þeir höfðu sjálfir lært á 
námskeiðinu. Var gleði og góð 
stemmning.  
Eftir jól byrjaði annar hópur 
nemenda á samskonar 
námskeiði en eftir nokkrar vikur 
var hann leystur upp og hluti af 
nemendunum hófu æfingar á 
árshátíðarleikriti, sem kennari sá 
um æfingar á, en aðrir fóru í 
aðra vinnu tengda árshátíðinni. 
Leikritið sem sett var upp var 
Uppreisn Æru eftir Ármann Guðmundsson. Var áhugi og eftirfylgni nemenda á öllu 
æfingarferlinu til fyrir myndar og tókst sýningin með ágætum. Frábær vinna með flottum 
nemendum. 
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Námsefni/gögn 
Tré og vaxlitir, pappír, búninga leikmunasafn, sjónvarp og DVD tæki, skjávarpi og myndavél. 
Leikhandrit og fleira. 
 Námsmat 
Við lok annar er gefið frammistöðumat, þar sem tekið er mið af: Vinnubrögðum, áhuga og 
virkni, sjálfstæði og frumkvæði og samvinnu og samskiptum. Einnig er litið til þátta eins og 
skapandi hugsunar og áræðni og þeirra getið ef efni standa til í umsögn.  
Húsnæði/aðstaða 
Frekar lítil en notaleg leiklistarstofa, kennslustofa 10 bekkjar, útikennslusvæði deildarinnar á 
læknistúni, félagsheimilið Brún og Logaland.  

Ása Hlín Svavarsdóttir 

Bókasafn 
Varmalandsdeild og Hvanneyrardeild  
Safnið hefur verið rekið með hefbundum hætti. Einn 
starfsmaður er í 40% starfi sem sér um innkaup og önnur  störf 
sem tilheyra safninu. Í safninu er gott úrval bóka sem nýtist 
bæði nemendum og starfsfólki. Þrátt fyrir að skorið væri mikið 
niður í kvóta til safnins vegna kreppunar hefur verið hægt að 
kaupa úrval barna og unglinga bóka. Það hefur setið á hakanum að 
kaupa fræðibækur. Höfum við nýtt okkur héraðsbókasafnið og 
fengið þar lánaðar bækur sem við eigum ekki. Mjög gott 
samstarf hefur verið við  héraðsbókasafnið. Safnið hefur verið vel 
nýtt í frístundatímum. Var boðið upp á ýmsa möguleika auk lestrar, t.d. að spila, tefla og lita. 
Voru það ánægjulegar stundir. Safnið hefur einnig nýst fyrir 
minni hópa sem vinna í verkefnum. Safnið er minna notað af 

eldri nemendum sem eru í öðru húsi. það 
kemur niður á nýtingu safnins að skólinn  
er á tveimur stöðum. Erfitt er að finna 
lausn á því máli. 
Ákveðið var í haust að strikamerkja 
námsbækur og er búið að merkja talsvert 
af  nýjum bókum. Talsverð vinna verður í 
því verkefni. Starfsmaður hefur  séð um innkaup fyrir Hvanneyrardeild og 

farið einu sinni í mánuði að Hvanneyri. En kennarar á Hvanneyri sjá um útlán.  
Ragnheiður Elín Jónsdóttir 

Kleppjárnsreykjadeild 
Lykiltölur (1. ágúst – 31. maí): 
Fjöldi lánþega: 113 
Fjöldi útlána: 2.381 
Fjöldi skráðra eintaka í Gegni 31. maí 2014: 11.445 
Eitt af markmiðum skólasafns Kleppjárnsreykjadeildar er að 
styðja sem best við það starf sem fram fer í skólanum. Einn 
starfsmaður er í 50% starfi á skólasafninu. Hann sér um allt 
utanumhald á bókakosti, innkaup, skráningu, frágangi og útlána. 
Auk þess er sami starfsmaður í 50% starfi sem ritari skólans. Jóna 
Ester Kristjánsdóttir lét af störfum mánaðarmótin febrúar/mars 

Mynd 1 - Íslensku barnabóka-
verðlaunin árið 2010, 2011 og 
2012. 
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og við tók Sigríður Halldóra Gunnarsdóttir. 
2. apríl var Alþjóðadagur barnabókarinnar og komu 6. og 7. bekkur á safnið til að hlusta á 
útvarpssöguna Blöndukútur í Sorpu1 eftir Þórarin Eldjárn. Í kjölfarið gerðu þau verkefni er 
snéri að því að finna útskýringar á orðum og orðasamböndum2 og nýttu til þess 

www.snara.is. Í tilefni dagsins voru allar 
bækur sem hlotið hafa Íslensku 
barnabókaverðlaunin fengnar að láni frá 
Héraðsbókasafni Borgarfjarðar og hafðar til 
sýnis á safninu á meðan okkar bækur voru 
til útláns.  
1. bekkur kom í safnakennslu þrjár 
kennslustundir um vorið og fóru að hluta til í 
gegnum nýtt námsefni Mýsla sýslar á 
skólasafni3 eftir Ástríði Einarsdóttur. Þeirri 
vinnu verður haldið áfram næsta skólavetur. 
Bókasafnskerfið Gegnir var uppfært á 
landsvísu eina viku í maí á háanna tíma í 

skilum á safnefni hjá nemendum og starfsfólki. Það 
söfnuðust upp nokkrir bókastaflar sem sjá má á mynd 
3. Í nýrri uppfærslu varð skráning og tenging safngagna 
auðvelduð ásamt því að leit og aðgengi fyrir notendur á 
www.leitir.is var betrum bætt. 
Þann 31. mars var aðalfundur Félag fagfólks á 
skólasöfnum4 og gerðist starfsmaður félagsmaður og 
gekk í stjórn félagsins. 
Ibby á Íslandi eru frjáls félagasamtök áhugamanna um 
barnabókmenntir og barnamenningu á Íslandi5 og 
skólasafnið gerðist félagi á skólaárinu. 
Á mynd 4 sést hve annasamt er á haustin þegar skólastarf hefst en þá eru nemendur og 
annað starfsfólk að fá safnefni að láni fyrir veturinn. Útlán jafnast að öðru leyti nokkuð jafnt 
yfir hina mánuðina en með frekari áherslu á lestur, jafnt yndislestur sem og lestrarspretti má 
auka notkun safnsins enn betur. 

                                                        
1
 http://www.ruv.is/sarpurinn/smasagan-blondukutur-i-sorpu/02042014-0  

2
 http://123skoli.is/is/frett/2014/03/28/blondukutur_i_sorpu_-_dagur_barnabokarinnar  

3
 http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=465085ad-8a84-11e3-bff3-0050568632e8  

4 http://skolasafn.grunnskolar.is/index.php/98-adhalfundur-og-ny-stjorn  
5 http://ibby.is/  

Mynd 2 - Nemendur í bókasafninu að hlusta á Blöndukútur í 
Sorpu á Alþjóðadegi barnabókarinnar. 

Mynd 3 - Bókastaflar sem stækkuðu hratt á 
meðan uppfærsla stóð yfir. 

http://www.leitir.is/
http://www.ruv.is/sarpurinn/smasagan-blondukutur-i-sorpu/02042014-0
http://123skoli.is/is/frett/2014/03/28/blondukutur_i_sorpu_-_dagur_barnabokarinnar
http://www.nams.is/Namsefni/Valid-namsefni/?productid=465085ad-8a84-11e3-bff3-0050568632e8
http://skolasafn.grunnskolar.is/index.php/98-adhalfundur-og-ny-stjorn
http://ibby.is/
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Mynd 4 - Heildarfjöldi útlána á skólasafni GBF- Kleppjárnsreykjadeild á mánuði síðustu þrjú skólaár. 

Fastir liðir á safninu eru: 
Ágúst / september – Bókaverðalaun barnanna 
8. september – Bókasafnadagurinn á Íslandi / Alþjóðadagur læsis 
Nóvember – Norræna bókasafnavikan 
2. apríl – Alþjóðadagur barnabókarinnar 

Sigríður Halldóra Gunnarsdóttir, 
upplýsingafræðingur og kennari 

 

Nemendaráð 
Varmalandsdeild 
Seta í nemendaráði er hluti af valgreinakerfi deildarinnar. Kosið er í það strax að hausti og 
starfar það óbreytt allan veturinn. Formaður og gjaldkeri úr 10.bekk, 2 fulltrúar úr 9.bekk og 
einn úr 8.bekk.  
Nemendaráðið fundaði einu sinni í viku, í 80 mínútur í senn. Fundir eru nýttir til að koma 
hugmyndum til skila og skipuleggja framkvæmd þeirra. Unnið er undir nafninu Hosiló þegar 
kemur að vinnu í tengslum við SAMFÉS.  
Í nemendaráði voru: Emilía Anna Jóhannsdóttir formaður, Haukur Birgisson gjaldkeri, Eyrún 
Margrét Eiðsdóttir ritari, Patrekur Bergmann Brynjarsson og Birta Huld Hauksdóttir 
meðstjórnendur. Starfið gekk vel í vetur. 
Þemadagar 
Voru nokkrir í vetur með mismunandi árangri. Rokkaraþema og fleiri skemmtileg ásamt því 
að halda í fyrsta sinn tækjalausan dag þar sem nemendur og kennarar slepptu tækjum og 
tólum í vinnu dagsins. Þarf að auglýsa með fyrirvara og minna reglulega á til atburði frá 
nemendafélaginu.  
Stíll 
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Héðan voru þátttakendur í tveimur hópum. Annar hópurinn var eingöngu frá 
Varmalandsdeild en einnig áttum við þátttakanda í sameiginlegum hóp beggja deilda 
(unglingadeilda). Allir hópar voru með skemmtilegar og frambærilegar hugmyndir. Blandaði 
hópurinn tók þátt í stóru keppninni fyrir hönd okkar í GBF.  
Böll 
Nemendur í 8.- 10. bekk sóttu Æskulýðsball í Borgarnesi á haustdögum. Einnig var haustball á 
Kleppjárnsreykjum með báðum deildum. Þar var dansað, leikið og borðaðar pítsur. Var 
þátttaka nokkuð góð á meðal nemenda beggja deilda. Það skiptir máli að fá sem flesta til að 
taka þátt þegar atburðir eru skipulagðir. Deildirnar héldu jólaball í sameiningu þann 
12.desember að venju í Þinghamri. Þar er unglingum úr Heiðarskóla, Reykhólum, Búðardal, 
Laugargerði og Borgarnesi var boðið. Fengu nemendaráðin plötusnúðinn Marnínó til að 
halda uppi stuðinu og gekk það vel.  Fengum við lánað hljóðkerfi frá Kleppjárnsreykjum. 
Ágóðinn af ballinu fór síðan í að greiða niður gistikostnað í skíðaferðinni. Í byrjun mars var 
haldið á hið árlega ball Samfés í Laugardalshöllinni sem nú er kallað SAMFestingurinn og 
komu okkar krakkar vel fram og skemmtu sér vel. Einnig skelltu nemendur sér á 
Lyngbrekkuball, skemmtu sér mjög vel og voru að venju til fyrirmyndar. 
Söngkeppni skólans og Vesturlands 
Haldin var forkeppni fyrir Vesturlandskeppnina á Kleppjárnsreykjum þar sem allir 
þátttakendur fengu að spreyta sig. Fengum við einnig aðstoð frá Guðjóni Guðmundssyni við 
undirbúning þátttakenda. Undankeppnin var haldin að Kleppjárnsreykjum. Frá Varmalandi 
fór Þorgerður Sól Ívarsdóttir í úrslitakeppnina. 
Skólahreysti 
Nemendur í 7.-10. bekk fóru og studdu keppendur okkar í Skólahreysti í mars og stóðu sig vel 
líkt og keppendur.  
Diskótek fyrir yngsta og miðstig 
Í vetur hélt nemendaráð búningadiskótek í tengslum við hrekkjavöku fyrst fyrir 1.-4. bekk og 
síðan fyrir 5.-7. bekk. Bauð nemendaráð upp á súkkulaði og svala ásamt stórskemmtilegum 
skemmtiatriðum fyrir krakkana sem mættu á böllin. 
Hátíðarkvöldverður unglingadeildar 
Nú er það orðið fastur liður að hafa hátíðarkvöldverð í tengslum við árshátíðina okkar. Þar 
sem nemendur fá tækifæri til að eiga skemmtilega stund saman, borða góðan mat og fara í 
kappleiki ásamt því að allir taka þátt í kosningu um hina margbreytilegustu titla. 
Nemendaráð hefur séð um kostnað tengdan kvöldverðinum, nemendur mæta uppáklæddir 
og við fáum foreldra til að aðstoða í eldhúsinu. Sú nýjung var í vetur að 7. bekkur fékk að 
taka þátt þar sem hann var þátttakandi í árshátíðinni. 
Önnur verkefni 
Verkefni ganga ekki alltaf upp og vill nemendaráð koma því á framfæri að vinna við 
forvarnarkynningu var langt komin en illa gekk að komast að til að kynna afurðina. Því er það 
eitthvað sem þarf að bæta á næsta ári. Einnig nefna fulltrúar að Marita fræðsla sé áhugaverð 
leið til að koma forvörnum til nemenda. Að auki var skipulagning fyrir Varmalandsleika komin 
langt á veg en náðist því miður ekki að koma þeim á koppinn. Þetta er spennandi vettvangur 
til að fá nemendur til að vinna saman og læra að treysta hver á annann. 

Ása Erlingsdóttir 
Kleppjárnsreykjadeild 
Nemendaráð er hluti af valgreinakerfi Kleppjárnsreykjadeildar. Fundað var einu sinni í viku í 
vetur, 80 mínútur í senn, en einnig var unnið nokkuð utan skólatíma. Fundirnir voru nýttir í 
undirbúning hinna ýmsu viðburða sem nemendafélagið stóð fyrir. Í nemendaráð voru kosnir 
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5 einstaklingar eins og venja er en í ár buðu 12 nemendur sig fram. Þau sem hlutu kosningu 
voru Freyja Ragnarsdóttir Pedersen 10. bekk, Ragnar Magni Sigurjónsson og Svava Sjöfn 
Kristjánsdóttir 9. bekk og Rúnar Bergþórsson og Una María Óðinsdóttir 8. bekk.  
Þemadagar 
Þemadagar voru haldnir reglulega í vetur, yfirleitt aðra hverja viku, t.d. hippadagur, 80‘s 
dagur, höfuðfatadagur o.s.frv auk þess sem öskudagurinn var haldinn hátíðlegur. Til viðbótar 
var í vetur haldinn jólapeysudagur þar sem starfsfólk var sérstaklega hvatt til að taka þátt. 
Það var ánægjulegt að starfsfólk  tók oft virkan þátt í þemadögunum og vonumst við til að 
það aukist á næstu árum.  
Samfés 
Samfés stóð fyrir ýmsum uppákomum í vetur sem nemendafélagið tók virkan þátt í. 
Söngkeppni Samfés var haldin í sambandi við Samfestinginn en í ár fékk Vesturland einungis 
einn fulltrúa. Undankeppni var haldin á Akranesi og var Guðjón Snær Magnússon okkar 
fulltrúi þar, hann stóð sig einstaklega vel en í ár voru það Grundfirðingar sem voru fulltrúar 
Vesturlands í landskeppninni. Einnig fóru nemendur úr GBF til keppni í Stíl, hönnunarkeppni 
grunnskólanna. Í ár var liðið skipað þeim Svövu Sjöfn Kristjánsdóttur, Freyju Ragnarsdóttur 
Pedersen og Bjarneyju Sól Tómasdóttur frá Varmalandi. Þær stóðu sig mjög vel. 
Annað  
Nemendafélagið var mjög virkt í vetur og stjórnin var uppfull af góðum hugmyndum sem 
komið var í verk. Í lok vetrar komu flestir nemendur unglingadeildar saman og fóru í ratleik, 
sund, sápubolta og enduðu svo kvöldið á því að borða saman. Foreldrar aðstoðuðu við þetta 
og tókst dagurinn einstaklega vel.  

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Smiðjuhelgar 
Nemendur 8.-10. bekkja GBF voru með skerta stundatöflu síðasta vetur.Til þess að uppfylla 
kröfur um  37 stunda tímaviðmið hefur verið farin sú leið að vera með svokallaðar 
smiðuhelgar tvisvar sinnum á vetri. Nemendur frá Reykhóla- og Laugargerðisskóla tóku þátt í 
smiðjuhelgunum með GBF.  
Fyrri helgin var 8-9. nóvember og var hún haldin á Kleppjárnsreykjum, seinni helgin var 
haldin á Varmalandi 28.- 29.mars. Nemendur unnu í smiðjum frá kl. 14:30 –19:00, fengu 
kvöldmat og gistu í skólanum. Næturgæsla var í höndum foreldra beggja deilda, fjórir 
foreldrar frá báðum deildum. Á laugardegi var unnið frá kl. 9:00 –14:30, foreldrar sóttu 
nemendur að lokinni vinnu.  
Á fyrri smiðjuhelginni voru eftirtaldar smiðjur: Ísak Runólfsson með bakarasmiðja, Björn 
Björnsson með vélsmiðju, Ása Erlingsdóttir með blómaskreytingar, Eva Lind Jóhannsdóttir 
með skartgripagerð, forritun frá Skema og trommusláttur frá Kramhúsinu. 
Á seinni smiðjuhelginni voru eftirtaldar smiðjur: Matargerð: Björk Harðardóttir, 
bardagasmiðja, Eva Karen Þórðardóttir með dans, Benedikt Ómarsson með vísindasmiðja, 
Myndmennt í boði Rebekku Guðnadóttir. 
Báðar helgarnar tókust mjög vel og munum við halda áfram að vinna eftir þessu 
fyrirkomulagi.  

Hlöðver Ingi Gunnarsson 
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 


