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Formáli
Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar kemur nú út í fyrsta sinn. Skólastarf nýs sameinaðs
skóla hefur nú staðið í eitt skólaár eftir sameiningu tveggja skóla í Borgarfirði þ.e.
Grunnskóla Borgarfjarðar, Kleppjárnsreykja- og Hvanneyrardeild, og Varmalandsskóla.
Skýrslunni er dreift til fræðslustjóra, fræðslunefndar, stjórnar foreldrafélagsins, skólaráðs og
bókasafna allra deilda innan GBF. Skýrslan mun liggja frammi á kaffistofu starfsmanna og
mun hún einnig vera vistuð á vefsíðu skólans http://www.gbf.is
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 og gera hana
líflegri. Að gerð skýrslunnar koma: skólastjóri, deildarstjórar, kennarar og ritarar.
Grunnskóla Borgarfjarðar júní 2011
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri

1. Inngangur
Skólastarfið hófst með því að kennarar og starfsfólk mætti til starfa 16.ágúst að loknu
sumarleyfi. Vinnan hófst með fjögurra daga stefnumótunarvinnu fyrir nýjan sameinaðan
skóla undir dyggri stjórn Hrannar Pétursdóttur. Í framhaldi af því vann starfsfólk að öðrum
undirbúningi fyrir skólastarf vetrarins til 26.ágúst. Formleg skólasetning var þann 27. ágúst;
kl.10:00 á Hvanneyri, kl.12:30 á Varmalandi og kl. 14:30 á Kleppjárnsreykjum og voru þær að
venju fjölsóttar. Að skólasetningu lokinni voru námsefniskynningar í hverri bekkjardeild þar
sem umsjónarkennarar kynntu námsefni vetrarins og valdir voru foreldrarfulltrúar
bekkjanna. Síðan var öllum boðið í kaffisamsæti í mötuneytum deildanna að góðum sveitasið
og venju skólanna. Kennsla samkvæmt stundatöflu hófst þann 30. ágúst.

2. Hagnýtar upplýsingar
Skólastjórnendur
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri
Ingibjörg Jónsdóttir deildarstjóri Varmalandsdeildar
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjadeildar
Steinunn Fjóla Benediktsdóttir deildarstjóri Hvanneyrardeildar (til 12.desember 2010)
Ástríður Einarsdóttir deildarstjóri Hvanneyrardeildar (frá 13.desember 2010)

Nefndir og ráð
Skólaráð
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir stjórnandi
Hanna K. Þorgrímsdóttir kennari
Fjóla Benediktsdóttir kennari
Snæbjörn Reynisson kennari
Kristín Kristjánsdóttir starfsmaður
Narfi Jónsson starfsmaður
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Guðrún Hildur Þórðardóttir foreldri
Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir foreldri
Jóhanna Þorvaldsdóttir foreldri
Ólafur Andri Gunnarsson nemandi
Máni Sigurðsson nemandi
Nemendaverndaráð
Eitt sameiginlegt nemendaverndarráð starfar við GBF. Í því sitja skólastjóri, sálfræðingur,
hjúkrunarfræðingur auk þeirra sitja deildarstjóri og sérkennari viðkomandi deildar sem
kemur með mál inn til nemendaverndar. Ráðið fundar einu sinni í mánuði.
Nemendaráð
Varmalandsdeild
Ólafur Andri Gunnarsson formaður
Kara Ágústsdóttir gjaldkeri
Karitas Fríða Wiium Bárðardóttir ritari
Fanney Guðjónsdóttir meðstjórnandi
Samúel Gísli Rannveigarson meðstjórnandi

Kleppjárnsreykjadeild
Máni Sigurðsson formaður
Íris Ragnarsdóttir Pedersen gjaldkeri
Þorsteinn Bjarki Pétursson ritari
Kristján Bohra meðstjórnandi
Pétur Freyr Sigurjónsson meðstjórnandi

Umsjón með heimasíðu
Jóna Ester Kristjánsdóttir
Grænfánanefnd
Kleppjárnsreykjadeild
Hulda Hrönn Sigurðardóttir
Valdís Óskarsdóttir
Þóra Magnúsdóttir

Varmalandsdeild
Ása Erlingsdóttir
Jósef Rafnsson
Sigríður Arnardóttir

Hvanneyrardeild
Steinunn Fjóla Benediktsd.

Áfallaráð
Ásþór Ragnarsson
Dagný Hjálmarsdóttir
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir
Sóknarprestur viðkomandi sóknar eftir þörfum
Innra mat
Kleppjárnsreykjadeild
Anna María Sverrisdóttir
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir
Magnea Kristleifsdóttir
Sigrún Hjartardóttir
Námsmat
Kleppjárnsreykjadeild
Ágústa Þorvaldsdóttir
Guðjón Guðmundsson
Magnea Helgadóttir
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Varmalandsdeild
Börkur Hrafn Nóason
Ingibjörg Jónsdóttir
(I.Inga Guðmundsdóttir)

Hvanneyrardeild
Kristín I. Baldursdóttir
Ástríður Einarsdóttir

Varmalandsdeild
Hvanneyrardeild
Agnes Guðmundsdóttir
Elísabet Halldórsdóttir
Gróa Erla Ragnvaldsdóttir
María Hrönn Kristjánsdóttir
Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir
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Comenius/erlend samskipti
Kleppjárnsreykjadeild
Guðjón Guðmundsson
Magnea Kristleifsdóttir

Byrjendalæsi
Kleppjárnsreykjadeild
Eva Lind Jóhannsdóttir
Hanna Kristín Þorgrímsdóttir
Lilja Björg Ágústsdóttir

Varmalandsdeild
Snæbjörn Reynisson
Ingibjörg Daníelsdóttir
Börkur Hrafn Nóason

Varmalandsdeild
Björg Ólafsdóttir
Líney Traustadóttir
Rebekka Guðnadóttir

Hvanneyrardeild
Steinunn Fjóla Benediktsd.

Nemendafjöldi
Heildarfjöldi nemenda í GBf við upphaf skólársins var 232 og skiptist hann þannig á milli
deildanna.
Hvanneyrardeild
Við upphaf skólaárs voru 30 nemendur í Hvanneyrardeild.
Bekkur
1.
2.
3.
4.
Samtals

Drengir
4
4
4
5
17

Stúlkur
5
3
2
3
13

Samtals
9
7
6
8
30

Kleppjárnsreykjadeild
Við upphaf skólaárs voru 96 nemendur í Kleppjárnsreykjadeild.
Bekkur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Samtals
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Drengir
2
6
3
1
9
8
6
7
5
11
58

Stúlkur
1
1
1
1
4
7
4
4
5
10
38

Samtals
3
7
4
2
13
15
10
11
10
21
96
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Varmalandsdeild
Við upphaf skólaárs voru 106 nemendur í Varmalandsdeild.
Bekkur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Samtals

Drengir
4
6
5
12
3
4
2
8
5
2
51

Stúlkur
8
5
2
5
6
9
6
5
8
1
55

Samtals
12
11
7
17
9
13
8
13
13
3
106

Um áramót hættu nokkrir nemendur og voru 97 nemendur í Varmalandi á vorönninni.

Starfsmenn
Nafn

Starf

Umsjón

1
2
3
4
5
6

Agnes Guðmundsdóttir
Anna María Sverrisdóttir
Ágústa Þorvaldsdóttir
Ása Erlingsdóttir
Ásgeir Rafnsson
Ástríður Einarsdóttir

Grunnskólakennari
Grunnskólakennari
Grunnskólakennari
Grunnskólakennari
Ráðsmaður
Deildarstjóri

Sérkennsla, íþróttir
Sérkennsla, 7.bekkur
4. og 5. bekkur
Almenn kennsla

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Björg Ólafsdóttir
Björk Harðardóttir
Börkur Hrafn Nóason
Dóróthea H. Jóhannsdóttir
Elísabet Halldórsdóttir
Eva Lind Jóhannsdóttir
Gróa Erla Ragnvaldsdóttir
Guðjón Guðmundsson
Guðmundur Finnsson
Halldóra Ingimundardóttir
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir
Hanna Kristín Þorgrímsdóttir
Heiðbjört Ósk Ásmundsdóttir
Helga Pétursdóttir
Hulda Hrönn Sigurðardóttir
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir
Ingibjörg Daníelsdóttir
Ingibjörg Jónsdóttir
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Grunnskólakennari
Matráður
Grunnskólakennari
Sérkennari
Grunnskólakennari
Grunnskólakennari
Grunnskólakennari
Grunnskólakennari
Húsvörður íþr.hús
Starfsm. mötuneytis
Grunnskólakennari
Grunnskólakennari
Skólaliði
Skólasel
Grunnskólakennari
Deildarstjóri
Grunnskólakennari
Deildarstjóri

3. og 4. bekkur
e. áramót
Textílmennt og sérk.
Skólasel
3. og 4. bekkur
Námsleyfi
Sérkennsla
1.- 3. bekkur
7. bekkur og smíðak.
Íþróttir
Aðstoðarmatráður
Náttúrufræði
Almenn kennsla

8. og 9. bekkur
10. bekkur
9. og 10. bekkur

Stöðuhlutfall
100%
100%
81%
100%
80%
100%
66%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Íris Grönfeldt
Jóna Ester Kristjánsdóttir
Jósef Jóhann Rafnsson
Kristín Elísabet Möller
Kristín I. Baldursdóttir
Kristín Kristjánsdóttir
Kristján Ö. Frederiksen
Lilja Björg Ágústsdóttir
Líney Traustadóttir
Magnea Helgadóttir
Magnea Kristleifsdóttir
María Hrönn Kristjánsdóttir

Íþróttafræðingur
Ritari
Stuðningsfulltrúi
Skólaliði
Grunnskólakennari
Ritari
Matreiðslumeistari
Leiðbeinandi
Stuðningsfulltrúi
Grunnskólakennari
Grunnskólakennari
Grunnskólakennari

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Narfi Jónsson
Ragnheiður Jónsdóttir
Rebekka Guðnadóttir
Sigfús Jónsson
Sigríður Arnardóttir
Sigríður Gunnlaugsdóttir
Sigríður Númadóttir
Sigrún Hjartardóttir
Sigrún Kristjánsdóttir
Sigurður Rúnar Jónsson
Snæbjörn Reynisson
Sóley Valdimarsdóttir
Sólrún Halla Bjarnadóttir
Steinunn Fjóla Benediktsdóttir

Skólaliði
Bókavörður/skólaliði
Grunnskólakennari
Skólaliði
Leiðbeinandi
Skólaliði
Starfsm. mötuneytis
Stuðningsfulltrúi
Húsvörður/skólaliði
Tónlistarkennari
Grunnskólakennari
Stuðningsfulltrúi
Grunnskólakennari
Grunnskólakennari

51
52
53
54
55

Svandís Hallbjörnsdóttir
Sæunn Elva Sverrisdóttir
Valdís Óskarsdóttir
Valgerður Jónasdóttir
Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir

Skólaliði
Skólaliði
Grunnskólakennari
Matráður
Grunnskólakennari

56
57
58

Þóra Magnúsdóttir
Þórhildur María Kristinsdóttir
Þórunn Jóna Kristinsdóttir

Grunnskólakennari
Skólaliði
Skólaliði

Íþróttir
Bókasafn
Stundakennsla
Sérkennsla og verkgr.

Stundakennsla
6. bekkur
5. og 6. bekkur
f. áramót
Stundakennsla
1. og 2. bekkur

Stundakennsla

8. bekkur
Íþróttir
1.og 2.bekkur/
deildarst.f.áramót
f. áramót afleysing
e. áramót
Textílmennt
5. og 6. bekkur
e. áramót

62%
100%
72%
80%
100%
50%
100%
58%
72%
100%
100%
100%
100%
58%
100%
75%
100%
80%
100%
85%
100%
92%
100%
100%
34%
100%
91%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
91%

Húsnæði
Hvanneyrardeild
Kennsla fer fram í tveimur byggingum; í barnaskólanum og gamla íþróttahúsi Bændaskólans.
Í barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, tölvuver, myndmenntarstofa, bókasafn,
starsfmannaaðstaða og eldhús. Nemendur borða hádegismat í holi í anddyri skólans. Skólasel
er starfrækt í skólahúsnæði eftir skólatíma til kl. 16:00. Íþróttakennsla fer framað mestu leyti
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utan dyra eða í gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í vetur fór sundkennslan fram í Hreppslaug í
Skorradal í 4 vikur 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, textílmennt- og 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 glæsilega myndmenntarstofu. Í gömlu skólastjóraíbúðinni
eru náttúrufræði- og tónmenntarstofa. Í íþróttahúsinu fer fram öll íþrótta- og sundkennsla
og er allur búnaður þar til fyrirmyndar. Allur skólinn þarfnast orðið mikilla endurbóta og var
byrjað á þeim í upphafi skólaársins. Félagsaðstaða unglinganna var endurnýjuð m.a. málað,
skipt um gardínur og húsgögn, kennslustofa 8. og 9. bekkjar var endurnýjuð og námsver
málað. Á næsta skólaári verður endurbótunum haldið áfram.
Varmalandsdeild
Kennsla fer fram í þremur byggingum: í barnaskólanum, í gamla húsmæðraskólanum og í
íþrótta- og félagsheimilinu Þinghamri. Kennsla yngri deildar fer fram í barnaskólanum en þar
er einnig bókasafn, tölvuver, textíl- og myndmenntastofur, starfsmannaaðstaða, skrifstofa
ritara og mötuneyti. Kennsla eldri deildar fer fram í Húsó eins og við segjum, sú bygging
hefur verið endurnýjuð að hluta. Á efstu hæð eru nú 3 glæsilegar kennslustofur,
nemendarými auk stjórnunarrýmis. Á miðhæð er starfsmannaaðstaða, morgunverðarsalur,
náttúrufræðistofa, sérkennslustofa, almenn kennslustofa og nemendarými. Í Þinghamri er
íþróttasalur, sundlaug, smíðastofa og aðstaða fyrir heimilisfræðikennslu. Sú aðstaða er engan
vegin nógu góð og þarfnast nauðsynlegrar úrbóta.
Miklar endurbætur hafa átt sér stað á húsmæðraskólanum en þeim er þó engan veginn lokið
samkvæmt því sem áætlað var.

Skólalóð
Hvanneyrardeild
Skólalóðin er miðsvæðis og liggur ekki að umferðargötum eða öðrum hættum, að
undanskilinni tjörn sem er á lóðinni. 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 en brýn þörf er á að
laga bílastæði og aðkomu að skólanum, auk merkinga.
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 grasfótboltavöllur 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, göngustíg á milli skóla, leiktækjum og heildarskipulagi
skólalóðar. Í vetur vann skógarval unglingadeildar að viðhaldi og endurbótum á leiksvæðinu í
skóginum, en annað leiksvæði á skólalóðinni kallar á endurbætur.
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Skóladagatal
Skóla- og viðburðadagatal skólaársins 2011-2012 má sjá á heimasíðu skólans http://gbf.is.

Samstarf heimila og skóla
Samkvæmt lögum á að vera starfandi skólaráð við skólann. Á haustdögum var skipað
sameiginlegt skólaráð fyrir GBf. Í því sitja 9 einstaklingar sem sitja til tveggja ára í senn, sjá
nöfn fulltrúanna undir kaflanum Nefndir og ráð hér að ofan. Skólaráðið er
samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólastarf. Skólaráðið fundaði þrisvar
sinnum á skólaárinu.
Bekkjarfulltrúar voru boðaðir á fund að hausti þar sem farið var yfir hlutverk og starfsemi
foreldrafélags skólans. Sameiginlega starfaði félagið ekki mikið en innan hverrar deildar
komu foreldrar mikið að skólastarfinu. Bekkjarfulltrúar hvers bekkjar sáu meðal annars um
að hver bekkur hittist utan skólatíma einu til tvisvar sinnum yfir veturinn. Skólinn nýtur mikils
velvilja í nærsamfélaginu fyrir það ber að þakka.
Hvanneyrardeild
Foreldrar tóku þátt í í sleða- og jólatrésferð m.a. með því að sjá um akstur. Þeir sáu um
kaffiveitingar á árshátíð deildarinnar. Einnig gat starfsfólk kallað eftir aðstoð foreldra við
einstök verkefni.
Kleppjárnsreykjadeild
Foreldrar mönnuðu ásamt kennurum skíðaferð nemenda 1.-7. bekkinga. Þeir sáu um gæslu
um gistinætur á smiðjuhelgum, maraþonsippi í unglingadeild og hjálpuðu til við móttöku og
skipulagningu verkefnisins „Sérstaða sveitarskóla“. Auk þess skipulögðu þeir
ferðir/samverustundir með bekkjum sinna barna.
Varmalandsdeild
Foreldrar í unglingadeild hjálpuðu til við að manna ýmsa viðburði með nemendum s.s.
gistinætur á smiðjuhelgum, tóku þátt í gönguferðum; í Skorradal að hausti og tveggja daga
gönguferð að vori, veitingar og móttöku erlendra gesta í Comeniusarverkefni og móttöku á
nemendum í verkefninu „Sérstaða sveitarskóla“ Foreldrafélagið á Bifröst styrkti nemendur
miðstigs í hellaferð á Snæfellsnesið á vordögum og foreldrar aðstoðuðu kennara við
undirbúning og skipulag ferðarinnar. Foreldrar tóku þátt í vinakeðjunni 1.des og aðstoðuðu
við aðföng á kyndlum. Einnig gat starfsfólk kallað eftir aðstoð foreldra við einstök verkefni.

Akstur
Nær allir nemendur skólans koma og fara með skólabílum. Akstursleiðirnar voru boðnar út í
haust og urðu nokkrar breytingar á umsjónarmönnum leiða.
Hvítársíða/Stafholtstungur og Hvanneyri-Kljr: Sæmundur Sigmundsson, Norðurárdalur og
Þverárhlíð: Sindri Sigurgeirsson, Borgarhreppur/Stafholtstungur og Bifröst: Sigurður
Þorsteinsson, Skorradalur: Pétur Davíðsson, Lundarreykjadalur og Bæjarsveit: Davíð Ólafsson
og Garðar Jónsson, Reykholtsdalur og Hálsasveit/efri hluti Hvítársíðu: Einar Guðni og Einar
Steinþór Traustason.

3. Áherslur í skólastarfi
Hlutverk
Hlutverk Grunnskóla Borgarfjarðar, í skipulagðri samvinnu við heimilin og samfélagið, er að:
 stuðla að vellíðan, alhliða þroska og heilbrigði nemenda,

11

blaðsíða

Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2011




veita nemendum tækifæri til alhliða menntunar, bæði hugar og handa
efla gagnrýna hugsun nemenda, lífsgleði og jákvæða sjálfsmynd
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.
Varmalandsskóli gerðist i október 2008 samstarfsskóli Menntavísindasviðs Háskóla Íslands
um menntun kennara 2008 – 2011. Við sameiningu skólanna var ákveðið að GBf héldi áfram
í verkefninu. Skólinn veitir 5 nemum í B.Ed.- námi við Menntavísindasvið H.Í. aðgang að
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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.
Kennaranemar sem áttu GBf sem heimaskóla í vetur voru: Guðrún Andrea Einarsdóttir, Lára
Kristín Gísladóttir, Sigríður Arnardóttir, Steinunn Þ. Bjarnadóttir og Vigdís Sigvaldadóttir.

Samstarf leik- og grunnskóla
Deildarstjórar sjá um samskipti við leikskólana í skólahverfinu, þ. e. Andabæ, Hnoðraból og
Hraunborg. Löng hefð er fyrir samstarfi Andabæjar og H-deildar GBf, sjá nánar í kaflanum
um Samstarf grunn- og háskóla hér að neðan. Í ljósi þeirrar reynslu var unnin
samstarfsáætlun á milli K-deildar og Hnoðrabóls annars vegar og V-deildar, 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. Þess má geta að til að gera þetta samstarf í V-deild mögulegt þá styrkti
Viðskiptaháskólinn á Bifröst og Borgarbyggð grunnskólann við kostnað á skólaakstri.

Samstarf grunn- og menntaskóla
Menntaskóli Borgarfjarðar í samstarfi við Borgarbyggð hefur boðið nemendum í Borgarbyggð
að stunda fjarnám við skólann í vetur. Þrír nemendur K-deildar nýttu sér það í vetur. Þeir
stunduðu nám í dönsku, ensku og stærðfræði. Fulltrúar nemenda MB hafa einnig heimsótt
skólann og boðið nemendum í unglingadeild að taka þátt í ýmsum viðburðum s.s.
nemendasýningum, dansleikjum og opnum kvöldum. 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.
Í vetur leitaði V- deild GBf eftir stuðningi Viðskiptaháskólans á Bifröst varðandi
samstarfsverkefni við leikskólann Hraunborg á Bifröst og var vel tekið í það erindi. Háskólinn
hefur einnig boðið 9.bekkingum fjáröflunarleiðir fyrir söfnun í ferðasjóð nemenda. Síðast en
ekki síst þá styrkti foreldrafélagið á Bifröst nemendur á miðstiginu til hellaferðar á
Snæfellsnes á vordögum.
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Borgarfjarðarbörn samstarf grunn- og tónlistarskóla
Stofnaður var barnakór allra deilda GBf sl. haust. Nemendur komu frá öllum starfsdeildum.
Æft var einu sinni í viku og æft á öllum starfsstöðvum til skiftis í hlutfalli við fjölda þeirra sem
komu frá viðkomandi starfsstöð. Þetta var gert til jafna akstur foreldra.
Það byrjuðu rúmlega 20 börn í kórnum en þar sem fæst komu frá Hvanneyri þá var sjaldnast
æft þar. Ég held að aksturinn hjá foreldrunum hafi orðið til þess að þau heltust öll úr lestinni.
Byrjað var á einföldum raddæfingum til að fá þau til að „syngja sig saman“ og síðan farið í að
æfa jólalög. Það náðist að mínu viti ágætur hljómur í kórnum og kom hann fram fyrir jólin í
Borgarnesi, Reykholtskirkju, Logalandi, Varmalandi og á Bifröst.
Eftir jól æfðum við lög um vorið og ýmislegt annað.
Kórinn söng á árshátíð á Varmalandi þá vantaði mörg frá Kleppjárnsreykjum. Og á hinn
veginn, á árshátíð á Kleppjárnsreykjum vantaði mörg frá Varmalandi. Ég kenni akstri um
þetta.
Börnin virtust afar ánægð og stolt af því að vera í kórnum. Það var ekki svo sjaldan sem það
gerðist að í tónmenntartímum bæðu þau um að við syngjum einhver þeirra laga sem við
vorum með í kórnum. Sjálfsagt til að benda hinum á að þau kynnu nú svolítið meira en þau.
Ef kórstarf heldur áfram þyrfti nauðsynlega að finna lausn á þessum mikla akstri foreldra. Það
er slæmt þegar aksturinn reisir skorður við starfi sem nemendur hafa áhuga á að sinna.
Sigurður Rúnar Jónsson

4. Þróunarverkefni
Byrjendalæsi
Byrjendalæsi er nálgun eða aðferð í lestrarkennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans og hefur
verið þróað undir hatti samvirkra aðferða. Markmið Byrjendalæsis er að börn nái góðum
árangri í lestri sem allra fyrst á skólagöngu sinni. Hún byggir á heildstæðri nálgun sem nær til
allra þátta móðurmálsins. Þannig er vinna með tal, hlustun, lestur og ritun felld í eina heild.
Uppbygging Byrjendalæsis er í þremur þrepum. Í fyrsta þrepi kynnast nemendur gæðatexta.
Kennari les texta fyrir nemendur og nýtir þau tækifæri sem textinn gefur til að ræða við
nemendur um merkingu hans. Í öðru þrepi vinna þeir með tæknilega þætti sem varða
lestrarnám. Þá snýst vinnan um hljóðvitund, samband stafs og hljóðs, stafagerð, ritun
óhljóðréttra orða, samsett orð, stóran og lítinn staf og annað sem þarf að læra. Gengið er út
frá svokölluðu lykilorði til að ræða og rannsaka. Í kennslunni eru hefðbundnar vinnubækur
lagðar til hliðar en nemendur fá fjölbreytt verkefni út frá lykilorðinu. Í þessari vinnu eru þrjár
leiðir mögulegar fyrir kennara hann getur í fyrsta lagi lagt fyrir alla nemendur nákvæmlega
eins verkefni. Í öðru lagi skipulagt vinnustöðvar með mismunandi viðfangsefnum og í þriðja
lagi sniðið viðfangsefni nákvæmlega að þörfum tiltekinna nemenda. Í þriðja þrepi
Byrjendalæsis semja nemendur efni á grunni upphaflega textans. Þá er teiknað, gerð
hugtakakort, saminn texti, leikþættir og tónverk. Nemendur styðjast við orðaforðann sem
lagður var inn í fyrsta hlutanum. Gengið er út frá því að kennslan eigi sér stað tvisvar til
þrisvar á dag, fimm daga vikunnar. Vinnuloturnar geta fallið saman við lengd kennslustunda
en þurfa þess ekki.
Byrjendalæsið var notað á öllum starfsstöðvum fyrir sameiningu við góðan orðstír og var því
ákveðið að viðhalda því í nýjum sameinuðum skóla.
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Mynd 1: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra
Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 1158 nemendur af 1101 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60%
árangri. Í Grunnskóla Borgarfjarðar Hvanneyri tóku allir 8 nemendurnir prófið og náðu 88%
yfir 60% árangri.
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Mynd 2: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra
Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 1158 nemendur af 1101 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60%
árangri. Í Grunnskóla Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum tóku allir 3 nemendurnir prófið og
náðu 100% yfir 60% árangri.
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Mynd 3: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.
Alls þreyttu 1158 nemendur af 1101 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk.
Borgarfjarðar Varmalandi tóku 9 nemendur af 10 prófið og náðu 89% yfir 60% árangri.
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Mynd 4: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.
Alls þreyttu 1093 nemendur af 1145 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk.
Borgarfjarðar Hvanneyri tóku allir 7 nemendurnir prófið og náðu 86% yfir 60% árangri.
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Mynd 5: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra
Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 1093 nemendur af 1145 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60%
árangri. Í Grsk. Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum tóku allir 6 nemendurnir prófið og náðu 50%
yfir 60% árangri.
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Mynd 6: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.
Alls þreyttu 1093 nemendur af 1145 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk.
Borgarfjarðar Varmalandi tóku allir 8 nemendurnir prófið og náðu 50% yfir 60% árangri.
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Grænfáninn
Hvanneyrardeild og Varmalandsdeild GBf eru aðilar að Grænfánaverkefni Landverndar, en
Kleppjárnsreykjadeildin byrjaði að vinna í verkefninu í vetur. Verkefnið er alþjóðlegt og hefur
það að markmiði að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum.
Hvanneyrardeild
Hvanneyrardeild hefur flaggað Grænfánanum alls 5 sinnum og er hann eini skólinn á landinu
sem hefur verið með í verkefninu frá upphafi. Síðast var Grænfáninn afhentur
Hvanneyrardeild að vori 2010. Í upphafi skólaársins var farið í það að finna ný markmið til að
vinna að næstu tvö árin.
Unnið var að sameiginlegu fréttabréfi með leikskólanum Andabæ um þessar tvær
skólastofnanir og þeirra áherslur í umhverfismálum en leikskólinn er einnig Grænfánaskóli.
Farið var sparlega með allan pappír sem notaður var og nemendur kennt að nýta hann sem
best. Stefnt er að því að engum gæðapappír sé hent. Pappír sem notaður er öðru megin er
settur í bakka svo hægt sé að nýta hann aftur hinu megin
fyrir teikningar eða annað. Endurvinnsludagur var
haldinn 19. maí en þá var eingöngu verið að vinna með
þann pappír sem búið var að nýta til annars og ekkert
eftir annað en að tæta hann niður og finna honum nýtt
hlutverk sem gert var þennan dag.
Umhverfismenntin var líka höfð að leiðarljósi og passað
upp á að umhverfi skólans væri eins snyrtilegt og kostur
var á. Nemendur skólans fóru reglulega í ruslaleiðangur
og týndu upp rusl í nánasta umhverfi skólans.
Á vordögum voru gróðursettar trjáplöntur fyrir aftan
skjólbeltið undir leiðsögn Kára Aðalsteinssonar
garðyrkjustjóra Lbhí, en gróðusetning trjáplanta hefur
verið fastur liður í skólanum á hverju ári. Við höfum nýtt
okkur umhverfi skólans eins vel og kostur er á í samstarfi við Lbhí og Andabæ til að
nemendur læri og kynnist því umhverfi sem skólinn er í. Einnig er nærumhverfið nýtt þegar
farið er í jólatrésferðina, þá er skógurinn nýttur til kennslu og stundum komið við á sveitabæ
til að læra hvernig nýta megi ullina af kindinni.
Kleppjárnsreykjadeild
Á sameiginlegum fundi allra deilda
Grunnskóla Borgarfjarðar var
ákveðið að til að ná samræmi milli
deildanna myndi Kleppjárnsreykjadeildin vinna að því að fá að flagga
Grænfána. Í upphafi var stofnuð
þriggja kennara nefnd til að leggja
línurnar. Einn kennari var sendur á
námskeið í Laugargerðisskóla á
vegum Grænfánaverkefnisins.
Næsta verkefni var að kjósa
umhverfisnefnd nemenda. Ákveðið var að einn fulltrúi yrði úr hverjum samkennslubekk
nema á unglingastigi þ.e. 1 fulltrúi 1.-3. bekkjar, 1 fulltrúi 4.-5. bekkjar, 1 fulltrúi úr hverjum
árgangi þar fyrir ofan samtals 7 fulltrúar. Nefndin tók ákvörðun um að fyrsta verkið yrði átak
í pappírsnýtingu. Komið var upp safnkassa við ljósritunarvél skólans, annars vegar undir
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endurnýtanlegan pappír og hins vegar undir pappír til endurvinnslu. Ákveðið var að koma
upp slíku fyrirkomulagi í hverri kennslustofu, en það náðist ekki á skólatíma.
Eitt af markmiðum sem skólinn setti sér var að sem allra mest af efni sem notað er í
myndmennt og öðru bekkjarstarfi skuli endurnýtt. Það hefur gengið mjög vel.
Á sama tíma ákvað Borgarbyggð að koma upp endurvinnslugámum við skólann svo strax var
hafist handa við að flokka sorp frá skólanum. Einnig var ákveðið að stefna á það að nýta sem
mest af lífrænum úrgangi til fóðrunar gælu- og húsdýra og að reyna að koma upp safnhaugi
til notkunar við trjárækt skólans. Annað verkefni sem nemendur vildu vinna áfram með var
trjárækt á svokölluðu Læknistúni og annars staðar á skólalóðinni. Hugmynd kom upp um að
reyna að kolefnisjafna skólaaksturinn við Kleppjárnsreykjadeildina. Í vor var síðan plantað
120 hindiberjaplöntum, 200 birkipöntum og um 150 víðistiklingum. Ennfremur var útbúinn
uppeldisreitur fyrir trjáplöntur og þar settar 200 birkiplöntur sem fengust frá Yrkjusjóði og
hátt í 100 berjarunna og verður þeim plantað út í haust.
Vegna anna náðist ekki að fara með unglingastig í heimsókn í Íslenska gámafélagið eins og
okkur stóð til boða, en stefnt er að því í haust.
Varmalandsdeild
Í upphafi skólaárs var hafist handa þar sem frá var
horfið síðastliðið vor. Þann 31.maí 2010 flaggaði
skólinn okkar, þá Varmalandsskóli, Grænfánanum í
fyrsta sinn.
Strax á haustdögum voru fulltrúar í
umhverfisnefnd kosnir í flestum árgöngum. Í
starfsliði skólans var einnig starfandi
Grænfánahópur, þrír fulltrúar. Hafist var handa við
að flagga Grænfánanum sjálfum en hann varð því
miður að lúta í lægra haldi fyrir veðri og vindum
þar sem hann rifnaði í hvassviðri, því var nýr fáni pantaður á vorönn. Hann hefur þó verið
minna á lofti en áður þar sem lognið hefur farið hratt hjá
hér á Varmalandi og við höfum ekki viljað fórna fánanum.
Umhverfisnefnd vinnur að því að ákvarða næstu skref í
Grænfánavinnunni en lítið varð ágengt í vetur þar sem ekki
fengust fulltrúar úr öllum árgöngum í nefndina. Því hefur
umhverfiseftirlitið ekki verið eins virkt eins og síðastliðinn
vetur en í haust munum við gera bragarbót á því.
Í vetur hafa nemendur á miðstigi unnið með náttúruna í
nágrenni skólans. Bæði kynnt sér jurtir sem þar vaxa og
unnið um þær verkefni og unnið verkefni í tengslum við
þemaviku skólans, kynnst jarðfræði og því hvernig landið
okkar varð til. Þá skoðuðum við grjót héðan og þaðan,
greindum það og kynntum okkur hversu gamalt okkar
svæði er. Nemendur í 1.-4. bekk hafa einnig fengið kennslu
í umhverfismennt í gegnum nýsköpunarkennslu þar sem
þeir læra um náttúruna í tengslum við tækniþróun. Einnig fá nemendur tækifæri til að þróa
sín eigin tækniundur í það sem annars færi í endurvinnsluna. Nemendur á unglingastigi hafa
einnig haft tækifæri til að velja valgrein sem kallast útinám. Þar er unnið að því að gera
skóginn og umhverfi skólans nemendavænt. Í vetur hafa þeir nemendur hugað að þeim
tækjum og aðstæðum sem við höfum í skóginum, betrumbætt og bætt við.
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Árleg þemavika skólans á vorönn var helguð nærumhverfi Varmalands. Nemendur kynntust
umhverfinu í gegnum leik og starf utandyra, bóklegri- og rannsóknarvinnu í tengslum við
fugla svæðisins, lærðu um starfsemi á staðnum ásamt því að skoða sjálfbærni í tengslum við
umgengni og meðferð samfélagsins á nær og fjær umhverfi okkar. Þessa viku unnu
nemendur 1.- 6. bekk í hópum þvert á aldur sem fengu
tækifæri til að vinna við verkefnin sem í boði voru.Árlega fara
nemendur í gönguferðir, veiðiferðir, hjólaferðir eða
fjallgöngur á svæðinu og má segja að það tengist vel þeirra
átthögum. Unglingadeildin fer alltaf í tveggja daga gönguferð
þar sem gist er í gangnamannakofum og farið á staði sem
ekki eru í alfaraleið. Í ár var gengið yfir Skarðsheiði að
Heiðarskóla og síðan að Ölveri á degi tvö. 1.og 2.bekkur fóru
í gönguferð að Einifelli, þar sem fjallahringurinn var
skoðaður. Nemendur 3.og 4.bekkjar fóru með leiðsögn um
Arnaholtslandið, þar sem eigendur sumarhúss í landinu buðu
hópnum í heimsókn. Þau kynntu fyrir þeim hundrað ára
gamlan trjáreit og gáfu líka skólanum hundrað ára gamalt
kort af svæðinum sem gaman verður að vinna með í
framtíðinni. 5.og 6. Bekkur fóru í gönguferð við Svignaskarð þar sem byrjað var við Gljúfurá
og gengið yfir gömlu brúna. Farið síðan inn í
Daníelslund sem hefur ætíð spilað þátt í starfi
skólans. Einnig eru fleiri gönguferðir á skólatíma til
þekkingarleitar og fróðleiks fyrir nemendur um
nærumhverfi skólans. Í vor vorum við einnig svo
heppin að fá boð í Vatnshelli á Snæfellsnesi (5.7.bekkur) og lærðu því nemendur hvernig ber að
virða þau náttúrufyrirbrigði sem fyrir mann kann að
bera í framtíðinni. Fórum dagsferð í hellin, Dritvík
og á Þúfubjarg, með frábærri leiðsögn og fyrir
tilstuðlan Árna B. Stefánssonar.
Á vordögum (24.maí) settu nemendur 1. – 4.bekkjar niður kartöflur að venju og vonum við
að uppskeran verði til lærdóms í haust og upplifunar. Í ár fengum við plöntur frá Yrkjusjóði
líkt og undanfarin ár og nemendur 5. – 6. Bekkjar gróðursettu þær upp við lóðarmörk fyrir
ofan Húsmæðraskólann. Enn bíða þær plöntur sem pottaðar voru síðastliðið vor og vorin þar
á undan.

Starfshópur um erlend samskipti
Hópurinn hefur í vetur verið í samskiptum við Preben Hansen, kennara í skóla í Svendborg á
Fjóni , -Rantzausminde Skole og Dansk Skoleidræt - með það í huga að koma á
nemendasamskiptum. Stefnan var sett á að taka á móti hópi danskra nemenda haustið 2011
og að hópur frá Varmalandi og Kleppjárnsreykjum færi til Svendborg vorið 2012. Þar sem
óljóst var með þátttöku Kleppjárnsreykjahópsins í tíma, vegna styrkumsóknar til Nordplus
og vegna skipulagsbreytinga í Svendborgarskólanum, hafa mál skipast á þann veg, að ekki
verður af heimsókn hópsins þaðan, en skólinn tekur á móti 10. bekk Varmalandsdeildar eins
og áætlað var. Sameiginleg styrkumsókn skólanna tveggja til Nordplus fellur því út en sótt
verður um fyrir ferð Varmalandsdeildar.
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Komið verður á samskiptum milli nemenda á næsta skólaári og ferðin undirbúin. Jafnframt
kannaði hópurinn áhuga starfsmanna GBf á kynnisferð á erlenda grund. Þar sem tími til
styrkumsóknar var að renna út áður en hægt var að koma áætlunum á fast var ákveðið að
vekja málið á næsta skólaári. Stefnan líklega tekin á Skotland frekar en Boston – þessir tveir
áfangastaðir komu sterkastir út í könnun meðal starfsmanna, Skotland þó heitara.

Comeniusarverkefni
Varmalandsdeild tekur þátt í Comeníusarverkefni sem stendur yfir frá 2009 – 2011.
Verkefnið kallast Wonders of cultural heritage on „Golden way map“.
Kennarar og nemendur frá 3 þjóðum taka þátt í þessu verkefni. Auk Varmalandsdeildar eru
það skólar frá Slóvakíu og Ítalíu. Markmið verkefnisins er að kynna sér og kynna fyrir öðrum
merkilega staði sem eru innan 100 km frá skólanum. Tungumál verkefnisins er enska.
Undir lok september fóru kennarar ásamt nemendum 10. bekkjar í ferð til Slóvakíu og
heimsóttu samstarfsskólann þar. Flogið var til London og síðan til Bratislava þar tók við sjö
tíma lestarferðalag til austurhluta Slóvakíu, til borgarinnar Presov. Þar hittum við fyrir Ítalina.
Nemendur gistu heima hjá slóvönsku nemendunum, það fyrirkomulag var mjög gott því
þannig kynntust nemendur menningu Slóvakíu auk þess sem krakkarnir mynduðu nánari
tengsl. Í Slóvakíu skoðuðum við einnig kirkjur og kastala þessa fallega skógi vaxna lands.
Kennarar og nemendur frá Slóvakíu komu í heimsókn í byrjun nóvember. Þeir áttu að koma
vorið 2010 en frestuðu för vegna eldgossins í Eyjafjallajökli. Hópurinn samanstóð af fjórum
kennurum og átta nemendum. Farið var í skoðunarferðir um Borgarfjörðinn og íslenskur
matur snæddur. Nemendur gistu á heimilum okkar nemenda.
Á vordögum fóru tveir kennarar frá V-deild til Ítalíu í heimsókn til samstarfsskóla okkar þar.
Sá skóli er staðsettur í Ascoli um 200 km austan við Róm. Einum degi var varið í Róm áður en
haldið var til Ascoli þar sem Ítalirnir kynntu sína menningu og farið var í skoðunarferðir.
Þetta var síðasta ár þessa verkefnis og gefin verður út lokaskýrsla um það í sumar. Hana
verður hægt að nálgast á slóð verkefnisins sem og allar upplýsingar um verkefnið. Vefsíða
verkefnisins er http://www.comenius.tym.cz

Heilsueflandi skóli
Í lok apríl ákvað fræðslustjóri í samráði við stjórnendur leik- og grunnskóla í Borgarbyggð að
allir skólarnir í sveitarfélaginu yrðu heilsueflandi skólar. Umsjónarmaður verkefnisins er Anna
Dóra Ágústsdóttir grunnskólakennari í Grunnskóla Borgarnes.
Í heilsueflandi skólum fer fram skólastarf í anda heilsueflingar þar sem markvisst er unnið að
því að efla og stuðla að velferð og góðri heilsu nemenda og starfsfólks. Sjá nánar um
verkefnið á heimasíðu landlæknis http://www2.lydheilsustod.is.

5. Símenntun
Námsferðir
Kennarar og starfsfólk skólans fór í náms- og kynnisferð í grunnskólana á Akranesi 18. mars.
Fyrst var farið í Grundaskóla og þar tóku deildarstjórar á móti hópnum og fóru yfir stefnu og
uppbyggingu skólahalds þar. Að því loknu var skólinn skoðaður undir leiðsögn þeirra. Undir
hádegi var farið í Brekkubæjarskóla þar sem stjórnendur héldu kynningu og sýndu okkur
skólahúsnæðið.
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Námskeið
GBf er samstarfsskóli í skráningarkerfinu Námfús og sátu stjórnendur, kennarar og ritarar Hog K-deilda skólans eitt námskeið í tengslum við það í janúar. Stefnt er að því að taka
skráningarkerfið upp næsta skólaár.
Einnig fóru kennarar skólans á eftirfarandi námskeið:












Allir starfsmenn tóku þátt í 4 daga stefnumótunarvinnu í byrjun skólaársins undir stjórn
Hrannar Pétursdóttur
Nokkrir kennarar fóru á námskeið í haust um vini Zippy‘s
Hluti kennarahópsins sótti Haustþing kennara í Stykkishólmi
Innra mats hópur fór á námskeið vegna Gæðagreinis
Kennarar yngra stigs og sérkennarar fóru á námskeið í Leið til læsis
Allir starfsmenn fóru á dagsnámskeið í skyndihjálp
Allir starfsmenn fóru á námskeið um einhverfu
Sérkennari aflaði sér réttinda vegna Logos-greininga
Grænfánahópurinn fór á námskeið um málefni verkefnisins

Stjórnendur fóru á ráðstefnu Mentors um skólaþróun í Evrópu og sóttu einnig haustog vorþing Skólastjórafélags Íslands og Vesturlands

6. Mat á skólastarfi
Námsmat
Námsmat er þróunarverkefni í GBf og miðar að því að auka samfellu í námsmati innan skóla
og milli skólastiga. Í vetur hefur verið unnið að verkefninu í samvinnu milli deilda í
GBf. Vinna vetrarins hefur verið tvíþætt:
1. Í fyrsta lagi hittust kennarar frá öllum deildunum í tvígang að Varmalandi og tóku þátt í
hópavinnu um námsmat. Þar var farið yfir hvað hefur verið gert á hverri starfsstöð og skipst
á skoðunum. Stefnt er að samræma hraðlestrar-, lesskilnings-, og framsagnarpróf og
tímasetja þau.
2. Í öðru lagi hefur verið að unnið að innleiðslu ferilmappa (námsmöppur) sem þátt í skólastarfi
og námsmati. Starfið miðaðist við að skoða þá möguleika sem ferilmöppur/námsmöppur
gefa og hefur hópurinn leitað víða fanga og fyrirmynda. Skoðaðir voru möguleikar á að vera
með rafrænar ferilmöppur á unglingastigi.

Vonandi skapast svigrúm til að halda áfram vinnu í hópunum um námsmat og
námsferilsmöppur.
Varmalandsdeild
Kennarar í 7.-10. bekk ákváðu að breyta fyrirkomulagi námsmats á vorönn. Námsmatsvika
var dagana 11. - 18. maí. Nemendur fengu prófamöppu með sex prófum þ.e. íslensku,
stærðfræði, ensku, dönsku, samfélags- og náttúrufræði. Þeir fengu 90 mín. á hverjum degi til
að vinna í möppunni. Þeir máttu velja í hvaða röð þeir tóku prófin og máttu flakka á milli
prófa. Þeir gátu skoðað próf og punktað hjá sér þætti sem þurfti að undirbúa betur heima og
koma með glósur næsta dag. Í lok vikunnar voru nemendur beðnir um að meta hvernig þetta
fyrirkomulag hentaði þeim. Niðurstöðurnar voru að nemendur töldu sig nýta próftímann
betur, vera öruggari í prófunum, undirbúa sig betur og mæla þeir með þessu
prófafyrirkomulagi. Kennarar voru einnig almennt ánægðir með þetta fyrirkomulag og fannst
nemendum líða betur í prófunum.
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Gæðagreinir
Við sameiningu skólanna var ákveðið að vinna eftir sjálfsmatskerfinu „Gæðargreinir“ við mat
á innra starfi skólans. Varmalandsdeildin hafði unnið eftir þessu kerfi í samstarfi við
Skagfirðinga um námsmatsaðferðina „How good is our school“ sem byggir á skosku
matskerfi frá skólaárinu 2008-2009. Gæðagreinar eru gagnlegt verkfæri fyrir skóla til þess að
stuðla að breytingum, þróun og vexti skólastarfsins. Allir starfsmenn hafa tækifæri til þess að
koma sínum hugmyndum á framfæri vilji þeir stuðla að breytingum til framfara.
Í upphafi skólaárs var myndað sjálfsmatsteymi innan skólans sem skipað var fulltrúum úr
öllum deildum. Fræðslustjóri Borgarbyggðar ákvað að báðir skólar sveitarfélagsins myndu
innleiða þetta kerfi í sinn skóla og því var haldið námskeið í Grunnskólanum í Borgarnesi 7.
desember undir handleiðslu Helgu Harðardóttur og RagnheiðarMatthíasdóttur.
Námsmatsteymi GBf sat námskeiðið og í framhaldi af því héldu skólastjóri og deildarstjóri Vdeildar stutt námskeið í byrjun janúar fyrir allt starfsfólk H og K deildar. Ákveðið var meta
lykilþátt 3 á vorönn og vann sjálfsmatsteymið úr niðurstöðunum.

Áætlun um sjálfsmat Grunnskóla Borgarfjarðar 2010-2013
Skólaár
Haustönn

2010-2011
Innleiðing HGIOS

Vorönn

Gæðagreinir 3
Foreldra- og
nemendakönnun
Starfsmannakönnun
Sjálfsmatsskýrsla

Júní

2011-2012
Gæðagreinir 2
Nemendakönnum
/einelti
Gæðagreinir 8
Foreldra- og
nemendakönnun
Skimun gæðagreina
Sjálfsmatsskýrsla

2012-2013
Gæðagreinir 5
Nemendakönnum
/einelti
Gæðagreinir 9
Foreldra- og
nemendakönnun
Skimun gæðagreina
Sjálfsmatsskýrsla

Byggt er á eftirfarandi 9 gæðagreinum.
1.Heildarárangur, 2. Áhrif á nemendur, 3. Áhrif á starfsfólk, 4. Áhrif á samfélagið, 5. Menntun,
6. Stefnumótun og áætlanagerð, 7. Starfsmannastjórnun og stuðningur við starfsfólk, 8. Samvinna og
búnaður og 9. Forysta.

Einkunnagjöfin er á bili 1-6 , við matið er notaður eftirfarandi einkunnaskali. Markmiðið er
ávallt að ná sex í öllum þáttum skólastarfsins.

6
5
4
3
2
1

Framúrskarandi
Mjög gott
Gott
Nægilegt
Slakt
Ófullnægjandi
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Framúrskarandi eða leiðandi á sínu sviði
Afar sterkur þáttur
Mikilvæg atriði yfirleitt sterk en ákveðin atriði gætu orðið betri
Sterk atriði rétt ná að vega meira en slök
Mikilvæg atriði slök
Afar slakur þáttur
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Hver skóli getur gert sér nýja greina til að meta eftir, til dæmis ýmislegt í innra starfi s.s.
skólaferðalög, árshátíð og ákveðna þætti sem eru hluti af skólastarfi. Nánari upplýsingar um
sjálfsmat skólans má sjá í sjálfsmatsskýrslu á heimasíðu http://gbf.is

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.
Niðurstöður samræmdra prófa í 4., 7. og 10. bekk 2010 í Grunnskóla Borgarfjarðar.
Hér má sjá meðaltalstölur
4. bekkur íslenska
GBf

4. bekkur íslenska
N-Vesturland

4. bekkur íslenska
landið allt

5,6

5,2

5,6

4. bekkur stærðfræði
GBf

4. bekkur stærðfræði
N- Vesturland

4. bekkur stærðfræði
landið allt

6,8

7,0

7,2

7. bekkur íslenska
GBf
6,7
7. bekkur stærðfræði
GBf
5,4
10. bekkur íslenska
GBf
6,5
10. bekkur stærðfræði
GBf
6,4
10. bekkur enska
GBf
7,0

7. bekkur íslenska
N-Vesturland

7. bekkur íslenska
landið allt

6,4

6,7

7. bekkur stærðfræði
N- Vesturland

7. bekkur stærðfræði
landið allt

5,8

6,1

10. bekkur íslenska
N-Vesturland
6,2
10. bekkur stærðfræði
N- Vesturland
6,1
10. bekkur enska
N- Vesturland
6,5

10. bekkur íslenska
landið allt
6,2
10. bekkur stærðfræði
landið allt
6,5
10. bekkur enska
landið allt
7,1

Hér má sjá að nemendur GBf eru ýmist um eða undir landsmeðaltali og við þurfum að
horfast í augu við það og gera betur í framtíðinni.

Leiðsagnarmat
Unnið var með leiðsagnarmat í skólanum í vetur. Matið var framkvæmt einu sinni í lok
haustannar og fóru umsjónarkennarar yfir það með nemendum og foreldrum í foreldraviðtali
í febrúar. Í vetur fengu nemendur og foreldrar ákveðinn tíma til að framkvæma
leiðsagnarmatið saman. Ef það var ekki gert á þeim tíma þá sáu umsjónarkennarar um að
gefa nemendum tækifæri til að vinna það í skólanum. Í K- og H-deildum var einnig
leiðsagnarmat á vorönninni en þá var það einungis unnið af kennurum.
Varmalandsdeild
Í 1.- 6. bekk var einungis lögð fyrir könnun á líðan nemenda í leiðsagnarmatinu en í 7.-10.
bekk var bæði lagt fyrir frammistöðumat og könnun á líðan nemenda.
Niðurstöður um líðan nemenda í Varmalandsdeild.
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1. - 6. bekkur
Næstum alltaf
19

Oft

Stundum

Næstum aldrei

19

19

11

11

5
3
0

3

2

0

Mér líður vel í
kennslustundum

0

0

Mér líður vel í skólanum

2

0

Mér líður vel í
skólabílnum

0
Mér líður vel í
frímínútum

7. - 10. bekkur
Oftast

Stundum

Sjaldan

25

24

23
20

5
1
Mér líður vel í
kennslustundum

3
1
Mér líður vel í skólanum

3
0
Mér líður vel í
skólabílnum

2
0
Mér líður vel í
frímínútum

Foreldrakönnun
Foreldrakönnun var lögð fyrir í öllum deildum GBf um miðjan marsmánuð 2011. Könnunin
var send á öll heimilin í skólahverfinu með tölvupósti. Fljótlega kom í ljós sá annmarki að
foreldrar gátu ekki svarað nema einu sinni úr hverju netfangi þannig að heimili með fleiri en
eitt barn gat ekki svarað fyrir þau öll. Svörunin var 41 af 69 eða 59,4% í K-deild , 18 af 27 eða
67% í H-deild og 53 af 68 eða 78% í Varmalandsdeild.
Af þeim sem svöruðu voru yfir 80% nokkuð eða mjög sáttir við sameiningu skólanna í K og Vdeildum en 45 % í H-deild. Um og yfir 70% telja sig fá nægar upplýsingar um skólastarfið í
öllum deildum og sama hlutfall er nokkuð eða mjög sátt við aðstæður barna sinna til náms.
Yfir 80% foreldra telja að börnum þeirra líði vel í skólanum og 72-88% telja að það séu
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gerðar sanngjarnar kröfur til nemenda. 56% foreldra við K-deild segja að börnum þeirra líki
sæmilega eða illa við mötuneyti skólans en 70-94% foreldra hinna deildanna segja að þeirra
börnum líki afar eða nokkuð vel við mötuneytin þar. 75-90% foreldra telja skólabraginn
nokkuð eða mjög góðan og telja sig geta mælt með skólanum við aðra foreldra. Mikill munur
er á viðhorfum til umhverfis skólans eftir deildum en um 65% foreldra barna í K-deild eru
fremur eða mjög ósáttir við umhverfi skólans á meðan allir foreldrar hinna deildanna eru
nokkuð eða mjög sáttir. Meirihlutinn, eða 60-70% í öllum deildum, eru sáttir við
skólalóðirnar. Margir skoða heimasíðu skólans oftar en einu sinni í viku eða 49-66%
aðspurðra.
Nokkrar skriflegar athugasemdir komu frá foreldrum m.a.:
o Gott ef allir kennarar skrá í Mentor
o Vantar gæslu í skólabílana
o Matur í mötuneyti gæti verið hollari.
o Lengri skólavist á Hvanneyri en 4 ár
o Fleiri foreldrafundi
o Gæsla í búningsklefum þarf að vera góð

Starfsmannakönnun
Í byrjun júní var könnun lögð fyrir starfsfólk skólans þar sem það átti að meta starf vetrarins.
Kannað var m.a. viðhorf starfsfólks til; sameiningarinnar í ljósi reynslu vetrarins,
fræðslunefndar, stjórnunar og hvort sameiningin hafi haft mikil áhrif á samskipti og fagleg
störf innan og á milli deilda. Helstu niðurstöður voru að starfsfólk er almennt nokkuð sátt við
sameininguna og fannst starfið hafa gengið vel. Því fannst að áhugi fræðslunefndar mætti
vera meiri í garð skólans og að hún mætti vera sýnilegri innan hans. Því fannst faglegt starf á
milli deilda hafa aukist sem skilaði faglegum ávinningi. Einnig fannst starfsfólki skipulag
skólahaldsins hafa batnað en nálægð við stjórnendur/skólastjóra hafi minnkað og að
þeir/hann mættu vera sýnilegri.

7. Skýrslur deildastjóra og umsjónarkennara
Skýrsla deildastjóra
Við GBf starfa þrír deildastjórar í mismunandi háum stöðuhlutföllum í stjórnun. Ingibjörg
Jónsdóttir deildarstjóri Varmlandsdeildar og jafnframt staðgengill skólastjóra er í 80% stöðu,
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjadeildar í 80% stöðu og Ástríður
Einarsdóttir í 38% stöðu. Hún var í fæðingarorlofi til 13. desember og leysti Steinunn Fjóla
Benediktsdóttir hana af.
Deildarstjórar hófu störf við nýjan Grunnskóla Borgarfjarðar 1. júní 2010 og unnu með
fráfarandi stjórnendum að skipulagi og undirbúningi komandi vetrar.
Megin hlutverk deildarstjóra er að stuðla að velferð og vellíðan nemenda og starfsfólks,
skipuleggja skólastarf, 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
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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
skólstjóra fundað næstum því vikulega í vetur til að stilla saman strengi. Það hefur verið
ómetanlegt og mikill stuðningur fyrir stjórnendur.
Ástríður Einarsdóttir
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir
Ingibjörg Jónsdóttir
Steinunn Fjóla Benediktsdóttir

Hvanneyrardeild
Skýrsla umsjónakennara í 1.- 2. bekk
Nemendur í 1. og 2. bekk voru 16 þar af 9 í 1.
bekk og 7 í 2. bekk. Umsjónakennari var Steinunn
Fjóla Benediktsdóttir. Sérkennari var Kristín
Ingibjörg Baldursdóttir. Íþróttakennari Sólrún
Halla Bjarnadóttir, textilmenntakennari Ástríður
Einarsdóttir, myndmenntarkennari Kristín
Ingibjörg Baldursdóttir, tónmenntarkennari
Sigurður Rúnar Jónsson og smíðakennari
Steinunn Fjóla Benediktsdóttir.
Helstu áherslur árgangsins
Megin markmið vetrarins voru aðlögun á skólaumhverfinu, lestrafærni og talnaskilningi.
Einnig að efla samheldni og sjálfstæði nemenda.
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Kennsla í lestri og íslensku fór fram með aðferðum Byrjendalæsis en skólinn er þátttakandi í
því þróunarverkefni. Einstaklingsmiðun var höfð að leiðarljósi við kennslu nemenda í 1. – 2.
bekk og fengu nemendur að fara áfram í námsbókum eins og þeir höfðu úthald og vilja til,
nema í Einingu þar fylgdust allir að. Aðláhersla í heimanáminu var heimalestur 4 daga
vikunnar í 10-15 mínútur, einnig voru annað slagið unnin verkefni í stærðfræði og íslensku.
Einu sinni í viku var farið í útikennslu í skjólbeltið, fjósið og var umhverfið í kringum skólann
nýtt til kennslu og leiks. Skólahópur Andabæjar kom í heimsókn í bekkinn frá haustbyrjun til
skólaloka og komu nemendur að meðaltali einu sinni í mánuði í tvær kennslustundir í senn
og stundum meira. Nemendur í 1.-2. bekk fóru líka í heimsóknir í Andabæ og tóku þátt í
starfinu þar. Á föstudögum var stærðfræðihringekja með 1.-4. bekk. Einnig prófuðum við að
blanda öllum 4 árgöngunum saman í sögugrunnsvinnu og notuðum við efni úr
sögukassanum. Sú vinna tókst mjög vel og var gaman að sjá hvernig elstu krakkarnir
verkstýrðu hópunum á mismunandi hátt en allir voru að vinna og til urðu hinar
skemmtulegustu sögur. Nærumhverfi skólans er talsvert nýtt til kennslu og meðal annars
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fórum við í heimsókn til Guðrúnar Bjarnadóttur sem
býr á Álfhól og fengum að fræðast um það hvernig
hún notar jurtir úr náttúrunni til að lita band, það var
mjög fróðlegt. Tekið var slátur í mötuneyti skólans og
tóku nemendur virkan þátt í sláturgerðinni. Slátrið
var síðan borðað með bestu lyst allan veturinn.
Prófað var að hafa einn skóladag ljóslausan og var
bara lært við kerta- og vasaljós. Nemendum fanst
þetta mjög spennandi og skemmtilegt.
Þróunarstarf
Unnið er eftir þeim markmiðum Byrjendalæsis að þróa vinnubrögð í lestrarkennslu með það
fyrir augum að auka lestrarfærni nemenda. Vinnubrögð taka mið af kenningum um samvirkar
aðferðir.
Námsmat
Námsmatið byggist á leiðsagnarmati 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 þeir eru komnir langt í lestri. Lagðar eru fyrir 3 lesskimanir yfir
veturinn sem tengjast Byrjendalæsinu.
Útikennsla
Fastur útikennslutími var í allan vetur á
þriðjudögum, tvær kennslustundir í senn með 3.- 4.
bekk. Nánasta umhverfi skólans var nýtt eins best og
kostur var á hverju sinni í tenglsum við
samstarfsamning Lbhí. Farið var í skjólbeltið
nokkrum sinnu meðal annars grillað brauð, farið í
fjósið, búvélasafnið, gert rannsóknarverkefni um
bílategundir, snjórinn notaður þegar að hann var,
gróðursetning, teknar upp kartöflur svo eitthvað sé
nefnt. Skólinn tók einnig þátt í verkefninu
grunnskólaganga UMFÍ sem fólst í því að nemendur áttu að finna nýjar gönguleiðir í nágrenni
skólans, merkja þær á korti og segja frá helstu kennileitum sem voru á gönguleiðinni.
Skemmtanir og félagslíf
1. desember var sett upp kaffihús í skólanum fyrir foreldra. Boðið var upp á kakó og
smákökur sem nemendur höfðu bakað og flutt voru atriði sem allir nemendur skólans tóku
þátt í. Hefð er fyrir ferð í Skorradal til að höggva jólatré haft er í skólanum og var sú ferð
farin í byrjun desember. Fengum við foreldra til að keyra nemendur í Selskóg í Skorradal þar
sem Gísli Baldur skógarvörður tók á móti okkur og hjálpaði okkur að fella tréð. Heitt kakó og
samlokur voru borðaðar í skóginum. Á heimleiðinni var komið við í fjárhúsunum í
Mófellsstaðakoti þar sem nemendur fengu að sjá kind rúna. Helgileikur var sýndur í
Hvanneyrarkirkju í lok litlu jólanna en þar tóku allir nemendur þátt en hlutverk 1.-2. bekkjar í
helgileiknum var að vera í englakórnum og stóðu þeir sig með stakri prýði. Skólahópur
Andabæjar tók líka þátt í englakórnum í fyrsta skipti. Öskudagurinn var skemmtilegur og
mættu allir nemendur skólans í búningum og var síðan farið í stofnanir á Hvanneyri og sungið
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fyrir starfsfólk. Fyrsta hvers mánaðar mega nemendur koma með dót að heiman í skólann og
fá þeir eina kennslustund til að leika sér saman að dótinu sem þeir koma með. Allir
nemendur skólans tóku þátt í sameiginlegu leikriti á árshátíðinni og var leikritið Kötturinn
sem fer sínar eigin leiðir í þýðingu Ólafs Hauks Símonarsonar sett upp í styttri útgáfu.
Þemavinna/vordagar
Jólakortasala í Ullarselinu hefur lengi verið hefð í skólanum og hefur allur ágóði af sölunni
runnið til góðgerðamála. Í ár rann hann til styrktar Pálfríði Sigurðardóttur frá Stafholtsey.
Nemendur teikna mynd á jólakortið og í ár var þemað kirkja. Endurvinnsludagur var haldinn
19. maí þar var unninn pappamassi úr pappír sem lagst hafði til í skólanum. Gerðar voru
lágmyndir, kúlur til að búa til hálsmen úr og blöð. Síðustu skólavikuna var talsvert mikið
uppbrot. Á mánudeginum var síðasti sundtíminn og fóru allir saman í fatasund og skemmtu
sér vel þrátt fyrir talsverðan kulda. Á þriðjudeginum fórum við í vorferðalag og var ferðinni
heitið á Akranes. Þar var byggða-, steina- og íþróttasafnið á Görðum skoðað undir leiðsögn.
Farið var í Skógræktina þar sem nemendur fengu frjálsan tíma til leiks og grillaðir voru
gómsætir hamborgarar. Endað var á Langasandi og þar
skemmtu nemendur sér mjög vel við að busla í
sjónum, leika í sandinum og sturturnar voru notaðar
mikið. Á miðvikudeginum kom skólahópur Andabæjar í
síðustu heimsókn sína ásamt foreldrum. Í lok
heimsóknarinnar var farið út í skjólbelti með 2. - 4.
bekk og þar var bakað brauð á trjágrein yfir opnum
eldi og leikið sér saman í góðu veðri. Á
fimmtudeginum byrjuðum við daginn á að gróðursetja
130 trjáplöntur undir handleiðslu Kára Aðalsteinssonar
garðyrkjustjóra Lbhí. Klukkan 10 komu nemendur úr K- og V-deild og tóku þátt í
sameiginlegum íþróttadegi og lauk honum með pylsupartý í skjólbeltinu. Föstudagurinn var
notaður í að taka saman dótið frá vetrinum til að taka með heim.
Almennt um bekkinn
Hópurinn í heild sinni var saman settur af krefjandi og skemmtilegum einstaklingum sem
gaman var að kenna. Það tók smá tíma um haustið að slípa hópinn saman en gekk samt
ótrúleg vel og var þetta orðinn flottur hópur sem kláraði í vor. Nemendur voru flestir mjög
duglegir að læra og þá sérstaklega 1. bekkur sem brunaði áfram í námsefninu og var mikið
kapp í sumum að ná nemendum í 2. bekk sérstaklega í stærðfræði.
S. Fjóla Benediktdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 3.- 4. bekk
Nemendur í 3. og 4. bekk voru 14, þar af 6 í 3. bekk og 8 í 4. bekk. Einn nemandi hætti um
páska en þá lauk foreldri námi við Lbhí. Umsjónarkennari var Elísabet Gretha Halldórsdóttir
fram að jólum og Ástríður Einarsdóttir sem kom úr fæðingarorlofi eftir jól. Sérkennari var
Kristín Ingibjörg Baldursdóttir en hún sá einnig um myndmennt og útikennslu auk 5 tíma í
íslensku og 1 tíma í samfélagsfræði. Steinunn Fjóla Benediktsdóttir sá um smíðakennslu auk
kennslu í ensku og samfélagsfræði eftir áramót. Íþróttakennsla var í höndum Sólrúnar Höllu
Bjarnadóttur og tónmenntarkennsla í höndum Sigurðar Rúnars Jónssonar. Sóley
Valdimarsdóttir stuðningsfulltrúi kom að bekkjarstarfinu með stuðning við kennslu.
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Helstu áherslur árganganna
Megin markmið vetrarins var að efla
sjálfstæði og sjálfstraust nemenda.
Áhersla var á lestrarþjálfun og aukin
áhersla á lífsleikni og mannkynssögu
fyrir áramót en talnaskilning og ritun
eftir áramót. Unnið var með
nærumhverfi.
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Nemendur bekkjarins eru vanir að
vinna eftir aðferðum Byrjendalæsis og
hefur sú vinna því smitast inn í
bekkjarstarfið þótt formlega sé ekki
unnið með það á þessum aldri. Lestrarþjálfun er markviss og flestir nemendur lásu upphátt
fyrir kennara 4 sinnum í viku auk heimalestrarþjálfunar. Sögugrunnur var notaður í
ritunarþjálfun á margvíslegan hátt auk þess sem nemendur voru þjálfaðir í dagbókarritun,
skapandi skrifum, gerð minnislista og úrdrátta svo eitthvað sé nefnt. Í stærðfræði unnu
nemendur ýmist á einstaklingsgrunni eða 2 eða fleiri saman að lausn verkefna. Að lágmarki 1
sinni í viku var öllum skólanum blandað saman í hópa og unnið í stærðfræðihringekju að
fjölbreyttum verkefnum. Í náttúrufræði var áhersla á árstíðirnar og þær breytingar í
náttúrunni sem þeim fylgja. Í samfélagsfræði var að mestu fjallað um mannkynssögu og
Ísland áður fyrr, störf og aðbúnað fyrr á öldum. Farið var í heimsókn á búvélasafnið í
tengslum við það.
Þróunarstarf
Bekkurinn á ekki aðild að neinu formlegu þróunarstarfi en
Hvanneyrardeild hefur undanfarin ár lagt aukna áherslu á
að þróa og festa í sessi áralangt samstarf skólanna á
Hvanneyri, þ.e. Landbúnaðarháskólans, grunnskólans og
leikskólans Andabæjar. Nánar er fjallað um það annars
staðar í skýrslunni. Einnig hefur skólinn í á annan áratug
þróað og sinnt útikennslu markvisst.
Námsmat
Námsmatið er fyrst og fremst í formi símats þar sem vinna nemenda og verkefnaskil yfir
veturinn eru metin jöfnum höndum og vega þyngst. Gerðar hafa verið tilraunir með að hafa
sjálfsmat sem hluta af námsmati. Kominn er vísir að ferilmöppum sem vega munu þyngra í
námsmatinu á næstu árum. Lestrarhraði er prófaður 5 sinnum yfir veturinn en annars er
stærðfræðipróf eina formlega lokaprófið sem nemendur þreyta. Nemendur 4. bekkjar taka
samræmd próf í íslensku og stærðfræði á hausti.
Útikennsla
Í stundatöflu bekkjarins voru 2 tímar á viku eyrnamerktir útikennslu í vetur.
Undantekningarlítið voru þá allir árgangar saman í vinnu undir stjórn Fjólu og Kristínar.
Unnið var með umhverfi skólans á sem fjölbreyttastan hátt. Farið var reglulega í skjólbeltin
til ýmissa verka þar sem skólinn á góða aðstöðu til útikennslu. Indjánatjald með hlóðum,
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leiksvið, grill, fuglaskoðunarkofa og fleira að ónefndum gróðrinum, fuglunum og logninu.
Teknar voru upp kartöflur en ekki viðraði til að setja niður kartöflur aftur fyrir skólalok.
Unnið var í samstarfi við UMFÍ að gerð gönguleiða. Trjáplöntur voru gróðursettar,
veðurstöðin skoðuð, farið í fjósið gengið niður að Andakílsá og fleira og fleira.
Skemmtanir og félagslíf
Bekkjarkvöld voru haldin einu sinni á haustönn og einu sinni á vorönn. Þá komu foreldrar og
nemendur saman og gerðu sér glaðan dag. Það var grillað, spilað, farið í fótbolta og fleira
skemmtilegt. Farið var í árlega réttarferð í Oddstaðarétt í september. 1. desember var
opnað kaffihús þar sem nemendur buðu foreldrum uppá kakó og smákökur úr eigin smiðju
og skemmtiatriði í tilefni fullveldisdagsins. Farið var, með aðstoð foreldra sem sáu um akstur,
í jólatrésferð þar sem valið var jólatré fyrir skólann. Í leiðinni var komið við í fjárhúsunum í
Mófellsstaðakoti þar sem fylgst var með
rúningi á kind. Á síðasta skóladegi ársins
sýndu nemendur skólans, ásamt
skólahóp leiksskólans, helgileik í kirkjunni
en það er áratuga gömul hefð. Fullt var
út að dyrum og nemendur voru til
fyrirmyndar. Öskudagurinn var haldinn
hátíðlegur og mættu nemendur í
fjölbreyttum búningum og gerðu sér
glaðan dag. Farið var í gönguferð um
Hvanneyrarstað og fyrirtæki og stofnanir
heimsóttar. Nemendur sungu fyrir
starfsfólkið og þáðu sælgæti að launum.
Einu sinni í mánuði er dótadagur og þá
mega nemendur koma með leikfang í skólann og fá þá einn leiktíma. Nemendur 4. bekkjar
fóru ásamt nemendum 4. bekkja á Varmalandi og Kleppjárnsreykjum í skautaferð í febrúar.
Farið var á skautasvellið í Egilshöll og lukkaðist ferðin afar vel þar sem nemendum gafst
tækifæri til að kynnast innbyrðis auk þess að kynnast skautaíþróttinni. Seinna um vorið var
farið í sleðaferð í brekkurnar við Efri- Hrepp og ekki var það síðri skemmtun. Nokkrir
foreldrar tóku að sér akstur en við njótum þess að geta leitað til foreldra með slíkt og það
með góðum árangri. Nemendur settu fyrir páska upp leikritið Kötturinn sem fer sínar eigin
leiðir eftir Ólaf Hauk Símonarson. Allir nemendur skólans höfðu hlutverk í verkinu.
Leikstjórn var í höndum Ástu og Fjólu en Ása Hlín Svavarsdóttir veitti faglega ráðgjöf. Diddi
fiðla sá um tónlistina en mikil tónlist er í verkinu. Leikritið var sýnt á árshátíð skólans en þar
sýndu nemendur líka dans undir stjórn Sólrúnar Höllu og foreldrar buðu uppá kaffiveitingar.
Vorferð var farin í síðustu viku skólans en allir nemendur og starfsfólk skólans fóru á Akranes
á Byggðasafnið að Görðum. Einnig var farið í skógræktina þar sem grillaðir voru
hamborgarar. Stutt stopp var í Grundaskóla þar sem Árdís Orradóttir tók á móti okkur og að
lokum var stoppað á Langasandi þar sem flestir fengu sér sundsprett og léku sér í sandinum.
Almennt um bekkinn
Bekkurinn var samsettur af 14 ákaflega ljúfum og samstarfsgóðum einstaklingum.
Nemendur voru nokkuð jafnir og vel settir námslega að undanskildum 2 nemendum sem eiga
við talsverða námserfiðleika að stríða og 3 til viðbótar sem hafa væga lestrarörðugleika.
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Samskipti innan bekkjar voru að mestu góð og bekkurinn var í heild til fyrirmyndar innan
skóla sem utan.
Sérstök viðfangsefni
Af öðrum verkefnum sem ekki teljast til
hefðbundinna skólastarfa má meðal
annars nefna eftirfarandi:
-Meðal haustverka nemenda var að sulta
og taka slátur. Afraksturinn var svo
snæddur í skólanum jöfnum höndum yfir
veturinn.
-Krummi var heimsóttur í garðinn til
Trausta og Jakobínu.
-Reglulega var tekið til á skólalóð og í
nágrenni skólans.
-Við kynntum okkur jurtalitun á bandi hjá
Guðrúnu Bjarnadóttur.
-Við héldum ljóslausan dag þar sem unnið var við kertaljós eða vasaljós.
-Við tókum þátt í legó nýsköpunarsmiðju.
-Við steyptum tólgarkúlur á grein með korni og berjum fyrir fuglana til að gæða sér á.
-Við teiknuðum og gáfum út jólakort sem við seldum svo til styrktar Pálfríði Sigurðardóttur
hjartaþega. Þetta er árvisst verkefni en í hvert sinn er valið nýtt málefni til að styrkja.
-Við heimsóttum leikskólann reglulega, lásum fyrir leikskólanemendur, spiluðum, púsluðum
og lékum okkur með þeim.
-Við héldum upp á bónda- og konudag þar sem hvort kynið bauð hinu til veislu.
-Við höfðum spiladag.
-Við héldum uppá dag barnabókarinnar með því að hlusta á frumflutta sögu í útvarpinu og
kynna hvort öðru uppáhalds barnabækurnar okkar.
-Góðgerðadagar voru haldnir í skólanum og nemendur gerðu eitt góðverk á dag.
Góðverkunum var safnað í blöðrur sem prýddu vegg skólans fram á vor.
-Helena Guttormsdóttir bauð okkur í listfræðslu í Landbúnaðarháskóla Íslands.
-Fjóla bauð okkur í Mófellsstaðakot til að fylgjast með sauðburði
-Við tókum þátt í íþróttadegi hér á Hvanneyri ásamt yngri deildum Varmalands og
Kleppjárnsreykja.
-4. bekkur heimsótti Kleppjárnsreyki kynntist skólanum og hitti bekkinn sem þau sameinast
að loknu sumarfríi.
Ástríður Einarsdóttir

Kleppjárnsreykjadeild
Skýrsla umsjónarkennara í 1.-3. bekk
Fyrsti til þriðji bekkur var í samkennslu.
Nemendur í 1. bekk voru alls þrír, tveir strákar og ein stúlka.
Nemendur í 2. bekk voru alls sjö, sex strákar og ein stúlka.
Nemendur í 3. bekk voru alls fjórir, þrír strákar og ein stúlka.
Umsjónarkennari var Eva Lind Jóhannsdóttir og kenndi hún einnig myndmennt og ensku.
Stærðfræðikennari Ágústa Þorvaldsdóttir
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Íþróttakennari Guðjón Guðmundsson
Tónmenntakennari Sigurður Rúnar Jónsson
Textílkennari Valdís Óskarsdóttir
Samfélagsfræði og upplýsingamennt Þóra
Magnúsdóttir
Náttúrufræðikennari Magnea Kristleifsdóttir
Leikur og tjáning Lilja Björk Ágústsdóttir
Lífsleikni Hanna Þorgrímsdóttir
Helstu áherslur árgangsins
Í fyrsta bekk var stefnt að því að ná nokkrum
talnaskilningi og lestrarfærni hjá hópnum með
hjálp Byrjendalæsis. Einnig var stefnt að því að skóla þessa ungu nemendur sem allir eru
fæddir mjög seint í árinu og kannski ekki allir alveg tilbúnir í skólann.
Í öðrum og þriðja bekk var unnið að því að gera nemendur sjálfstæðari í námi og sýna tilllit
og samheldni innan hópsins sem stundum reyndist erfitt þar sem kynjaskiptingin er ójöfn.
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Reynt var að hafa kennsluna eins
einstaklingsmiðaða og unnt var. Tveir kennarar
voru með hópinn í íslensku og stærðfræði. Fyrir
áramót var hluti af 2. bekk með 1. bekk og hinn
hlutinn með 3. bekk í íslensku. En síðan breyttum
við þessu þannig að 1. bekkur fékk nokkra tíma sér
og 2. og 3. bekkur saman. Eftir áramót byrjuðum
við með hringekju þar sem við vorum með fjórar
stöðvar. Lestrarstöð, ritunarstöð, spilastöð og stöð
þar sem sögugrunnurinn var notaður. Í stærðfræði
var 1. og 3. bekkur saman og 2. bekkur sér en í
verkgreinum var ekki skipt eftir bekkjum.
Lestrarkennslan fór fram eftir leikreglum
Byrjendalæsis.
Tvisvar í vetur fengum við kennaranema sem kom
með ýmis skemmtileg verkefni og lét nemendur
m.a. gera stuttmynd sem er á heimasíðu skólans.
Þróunarstarf
Byrjendalæsi var þróunarstarf vetrarins og var kennslan miðuð út frá því. Kennarar byrjuðu
að safna verkefnum í anda Byrjendalæsis í möppur þannig að smám saman verður til gott
samansafn af verkefnum fyrir nemendur og kennsluáætlunum fyrir kennara. Nemendur tóku
þrjár læsisskimanir og eina skimun í Leið til læsis og er verið að huga að því hvoru þessara á
að halda inni.
Námsmat
Í fyrsta bekk voru tekin þrjú hraðlestrarpróf. Allir nemendur skólans taka sama
hraðlestraprófið þannig að einkunnin er stígandi. Tekin eru rithandarsýnishorn hjá
nemendum sem fara í ferilmöppu þeirra. Í ferilmöppuna fara verkefni sem nemendur velja
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sjálfir s.s. myndir, dæmi, verkefni og jafnvel myndir af verkum þeirra. Ferilmöppurnar eiga að
ná yfir eitt skólastig þannig að nemendur fá möppuna með sér heim í lok fjórða bekkjar.
Tvisvar á vetri er gefið leiðsagnarmat.
Í öðrum bekk voru tekin fjögur hraðlestrarpróf en að öðru leyti eins og í 1. bekk.
Í þriðja bekk voru tekin fjögur hraðlestrarpróf, eitt lestrarlagspróf og tvö lesskilningspróf en
að öðru leyti eins og í 1. bekk.
Útikennsla/hreyfing
Engin formleg útikennsla var í vetur en farið var í styttri göngu- og rannsóknaferðir í nágrenni
skólans þegar veður leyfði. Síðasta vika skólans var líka notuð til útivistar s.s göngutúra,
tiltektar og gróðursetningar.
Skemmtanir og félagslíf
Í byrjun desember var haldin ljósahátíð þar sem nemendur 1. – 3. bekkjar sungu sönginn um
ömmu og draugana fyrir nemendur skólans. Þeir voru einnig búnir að mála ömmuna og
draugana á risastór pappaspjöld þannig að áhorfendur gerðu sér betur grein fyrir
ófreskjunum sem herjuðu á ömmuna í þessu lagi. Á þessari hátíð var einnig kveikt á trénu í
portinu og kom það í hlut yngsta og elsta nemanda skólans að gera þa,. þar var Lilja Gréta
Fontella yngst og Elsa María Vignisdóttir elst. Í nóvember var haldin spilavist þar sem allur
skólinn spilaði saman inni í matsal. Nemendur í 10. bekk tóku hver að sér einn nemanda úr 1.
-3. bekk til að kenna þeim spilið og höfðu allir mjög gaman af og átti að endurtaka þetta eftir
jól en ekki gafst tími til þess. Einnig byrjuðum við á því að hafa dótadag en þar sem hluti af
tímanum í Leikur og tjáning er frjáls leikur þá tókum við þessa daga af. Árshátíð skólans var
haldin 14. apríl og voru nemendur 1. -3. bekkjar með atriði þar sem þeir léku við lagið Royi
Rogers við mikinn fögnuð áhorfenda.
Þemavinna/vordagar
Þemadagar voru haldnir 23.-27. maí. Einn dagur var notaður í göngu frá Brennistöðum yfir
að Kópareykjum. Þrír dagar fóru í ýmis útiverk og leiki þar sem nemendum var skipt upp í
hópa þar sem hver hópur hafði sitt hlutverk, t.d. gróðursetning og umhirða eldri plantna,
leikir uppí skógi, vinahópur, umhirða skólalóðar, kofabygging o.s.frv.
Erlend samskipti
Fyrsti bekkur var í samfloti með 2. bekk sem á vinabekk í Noregi.
Annar bekkur á norskan vinabekk sem við höfum verið að skrifast á við og senda myndir.
Einn nemandi í 2. bekk bjó í Noregi í mörg ár og á þar vinkonu úr Reykholtsdalnum sem er
líka í 2. bekk í Noregi og er það hennar bekkur sem við höfum skrifast á við. Hanna Sjöfn
Guðmundsdóttir var tengill okkar við kennara þeirra.
Þriðji bekkur reyndi að halda sambandi við norskan nemanda sem var í bekk með hópnum í
1. og 2. bekk en fengum ekkert svar en við erum ekki búin að gefast upp. Við vorum í
sambandi við norskan vinabekk 2. bekkjar en þar sem 3. bekkur verður ekki í samkennslu
með 2. bekk að ári verður hann ekki vinabekkur okkar áfram. En gaman væri að fá annan
vinabekk.
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Almennt um bekkinn
Fyrsti bekkur samanstendur af þremur mjög duglegum einstaklingum sem standa sig alveg
frábærlega í öllum greinum. Allir voru þeir orðnir læsir vel fyrir jól þó að allir hafi einungis
verið fimm ára þegar þeir mættu í skólann í haust.
Annar bekkur samanstendur af missterkum einstaklingum. Nokkrir eru mjög vel læsir á
meðan aðrir eru mjög stutt
á veg komnir með lesturinn.
Á þetta við nemendurna í
um flestum námsgreinum.
Þriðji bekkur samanstendur
af mjög duglegum og
áhugasömum krökkum sem
geta tekist á við krefjandi
verkefni. Flestir vinna þó
frekar hægt en eru
vandvirkir fyrir vikið.

Eva Lind Jóhannsdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 4. - 5. bekk
Í 4. bekk eru 2 nemendur 1 stúlka og 1 drengur.
Í 5. bekk eru 13 nemendur, 4 stúlkur og 9 drengir.
Umsjónarkennari, Ágústa Þorvaldsdóttir kenndi íslensku og stærðfræði, Guðjón
Guðmundsson íþróttir og sund, Hanna Kristín Þorgrímsdóttir lífsleikni, Eva Lind Jóhannsdóttir
myndmennt, Valdís Óskarsdóttir textílmennt, Anna María Sverrisdóttir smíðar, Magnea
Kristleifsdóttir náttúrufræði, Þóra Magnúsdóttir samfélagsfræði og upplýsingamennt,
Magnea Helgadóttir ensku og Lilja Björg Ágústsdóttir tjáningu.
Að sérkennslu komu: Eva Lind Jóhannsdóttir, Hanna Kristín Þorgrímsdóttir, Valdís
Óskarsdóttir og Anna María Sverrisdóttir.
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Helstu áherslur og kennsluhættir
Hópurinn er kröftugur og skapandi.
Áhersla var lögð á að mæta hverjum
nemanda þar sem hann var staddur. Því
voru kennsluaðferðir og námsgögn
fjölbreytt. Áhersla var einnig lögð á að
efla sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum.
Bekkurinn gegndi hlutverki sínu sem
móttökubekkur fyrir skólahóp
Hnoðrabóls samkvæmt samningi þar
um.
Námsmat
Námsmat var tvíþætt, annarsvegar leiðsagnarmat og hins vegar prófseinkunn þar sem það
átti við. Einnig völdu nemendur verkefni í ferilmöppu.
Skemmtanir og félagslíf
Í september var farin hópeflisferð í Borgarnes, farið
var í Safnahúsið, Brúðuheima, Bjössaróló og í sund,
foreldrar komu í Skallagrímsgarð og hjálpuðu til við
að grilla. Í nóvember tók hópurinn þátt í
ljóðasýningu Safnahússins og var viðstaddur opnun
hennar. Ljósahátíð var haldin í nóvember og þar sáu
nokkrir úr hópnum um ljóðaupplestur. Skautaferð
var farin í byrjun febrúar ásamt 4. og 5. bekkjum Hog V- deilda. Þá var farið með nemendur í 1. – 7.
bekk í K-deild á skíði í mars. Árshátíð var haldin
þann 14. apríl og þar sýndi bekkurinn leikritið „Öskubuska gerir uppreisn“ eftir Björgu
Árnadóttur. Eitt bekkjarkvöld var haldið á vegum umsjónarkennara. Þá efndu foreldrar til
ferðar á leiksýninguna Gilitrutt í Brúðuheimum og einnig spilastundar í skólanum. Þá komu
foreldrar að akstri vegna ljóðasýningar í Safnahúsi.
Ágústa Þorvaldsdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk
Magnea Kristleifsdóttir var umsjónarkennari bekkjarins. Þeir kennarar sem komu að kennslu
bekkjarins eru: Magnea Helgadóttir enska, Þóra Magnúsdóttir samfélagsfræði og
upplýsingamennt, Valdís Óskarsdóttir textílmennt, Eva Lind Jóhannsdóttir myndmennt,
Hanna Kristín Þorgrímsdóttir lífsleikni, Guðjón Guðmundsson smíði og íþróttir, Lilja Björg
Ágústsdóttir leiklist, Sigurður Rúnar Jónsson tónmennt og umsjón með sérkennslu hafði
Anna María Sverrisdóttir
Fjöldi nemenda var 15.
Helstu áherslur árgangsins
Aðalnámskrá grunnskóla höfð að leiðarljósi.
Aðlaga námsefni að þörfum hvers og eins.
Stuðla að velferð nemenda í hvívetna.
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Kenna nemendum umgengnisreglur og að fara eftir fyrirmælum.
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Nám nemenda er einstaklingsmiðað
eins og kostur er. Kennslan fór fram
með ýmsu móti og er reynt að hafa
kennsluhætti sem fjölbreytilegasta:
umræður, heimildarvinna,
samvinnunám, hefðbundin
vinnubókarvinna og fyrirlestrar.
Kennslan var þannig skipulögð að gerð
var vikuáætlun, sem sett var á blað og
einnig send heim í Mentor og
stundum í tölvupósti. Áætlunin var
afhent á mánudögum í vinnumöppu.
Nemendur skiluðu henni til kennara á
föstudögum og merkt var við hverjir
voru búnir að ljúka við allt námsefnið. Þeir sem luku öllu sínu fengu frítíma síðasta tíma
föstudagsins. Þeir sem ekki náðu að ljúka við áætlunina eða höfðu ekki látið vita til kennara
með fyrirvara voru inni að vinna í vikuáætlun. Póstur var sendur vikulega heim þar sem farið
var yfir vikuna og látið vita hvað í vændum var næstu viku. Lestrarkeppni var haldin einu
sinni í vetur, þar skoruðu nemendur 6. bekkjar á nemendur í 4. – 5. bekk. Í þessari viku var
ekkert á dagskrá annað en lestur og lestur og meiri lestur. Nemendur höfðu óskertan aðgang
að bókasafni skólans og gátu nýtt allan sinn tíma í lestur. Allar bækur voru skráðar í forritið
bokaormar.khi.is þar sem haldið er utanum fjölda blaðsíðna og umsögn nemenda um
bækurnar. Það er skemmst frá að segja að nemendur 6. bekkjar sigruðu og lásu þau samtals
14.832 bls. eða 989 bls.á mann að meðaltali.
Þróunarstarf
Ekki var um eiginlegt þróunarstarf í 6.
bekk í vetur. Þar sem nemendur í þessum
bekk eru á fyrsta vetri í sameinuðum
bekk þ.e.a.s. nemendur frá Hvanneyri
komu í bekkinn í haust, þá fór heilmikil
vinna í að ná upp góðum bekkjaranda og
að vinna á þeim vettvangi. Jóga var tekið
inn í kennsluna frá áramótum og var einn
jógatími settur á stundatöflu í hverri viku.
Þar fengu nemendur að velja hvort þeir
færu í jóga eða væru í bekk með kennara
og lærðu í vikuáætlun. Elísabet
Halldórsdóttir jógakennari tók þessa tíma að sér. Þessir tímar tókust mjög vel og voru
nemendur mjög ánægðir. Ég myndi hafa áhuga á að þróa þessa kennslu áfram.
Leshringur þar sem stuðst var við aðferð Ásdísar Auðunsdóttur var einnig í vinnslu í vetur.
Þar breytti ég svolítið um stíl og lét fyrst alla nemendur vinna að sama verkefninu t.d. voru
allir teiknarar og svo koll af kolli. Þá kynntust nemendur vel til hvers var ætlast, t.d. hvað átti
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ég að gera þegar ég var umræðustjóri, eða teiknari o.s.frv. Ég vænti þess að þessi vinna nýtist
þeim næsta vetur og að leshringurinn verði áfram notaður í bókmenntalestri.
Námsmat
Námsmat byggir á símati, vinnu nemenda, ástundun og vinnusemi, áfangaprófum og prófum
í lok annar.
Útikennsla og hreyfing
Haustdagarnir fóru margir í útiveru. Þá
fór kennsla í náttúrufræði eingöngu
fram utandyra. Við vorum mikið að
skoða gróðurinn og tíndum allskonar
jurtir sem við greindum og fundum út
hvaða lækningamátt hver jurt hafði.
Útbúið var te úr hinum ýmsu
lækningajurtum og gerð
skoðanakönnun á því hvaða te þótti
best og vakti það mikla kátínu þegar
strákarnir völdu sér uppáhalds drykk
sem þótti mjög góður við tíðarverkjum kvenna. Við fórum í nokkra göngutúra og nýir
nemendur kynntust næsta nágrenni skólans. Á vordögum var mikið unnið úti og m.a. var
farið í að klára kofabyggingu á læknistúni. Þetta var mjög skemmtileg vinna þar sem margar
hendur unnu að því að reisa þak og byggja eldstæði við kofann. Þarna á læknistúninu eru
miklir möguleikar til útiveru. Það er ósk okkar að við getum haldið áfram að byggja og
framkvæma á túninu bæði vor og haust og þessi aðstaða verði notuð sem útikennslustofa
fyrir allan skólann á komandi árum.
Skemmtanir og félagslíf
Í september fór nýr sameinaður 6. bekkur í haustferð. Farið var til Jóhönnu á Háafelli í
Hvítársíðu og þar fengum við að skoða geiturnar hennar. Jóhanna tók vel á móti okkur og
sagði okkur frá geitunum og svaraði spurningum frá krökkunum. Síðan fórum við í Húsafell,
þar sem sundlaugin var opnuð sérstaklega fyrir okkur. Að loknu sundinu voru grillaðar pylsur
með tilheyrandi meðlæti. Dagurinn endaði svo með fótbolta og fleiri leikjum í Húsafelli.
Bekkjarkvöld var haldið í skólanum í nóvember og urðu nemendur 6.bekkjar eftir í skólanum
og var farið í sund og í salinn og síðan voru bakaðar pizzur þar sem allir fengu óskir sínar
uppfylltar. Skíðaferð var farin í mars og fóru nemendur 1.-7. bekkjar saman einn dag í
Bláfjöll. Þessi dagur var frábær þar sem allir skemmtu sér á skíðum í yndislegu veðri.
Árshátíð var í apríl og þar tóku allir nemendur skólans þátt. 6. bekkur var með atriði þarsem
allur texti var frumsaminn og hönnuðu nemendur búninga. Þarna sýndu nemendur mikið
frumkvæði og góða túlkun á persónunum sem þeir léku. Strax eftir prófin í vor bauð
bekkjarkennari nemendum heim til sín í pylsupartý. Allir mættu og gengu fram og til baka.
Farið var í ýmsa leiki í skóginum í Logalandi á heimleiðinni.
Þemadagar/vordagar
Þemadagar voru vikuna 23.-28.maí. Allur nemendur skólans tóku þátt í þessari óhefðbundnu
vinnu, þar sem var smíðað, grillað, hlaupið og gengið yfir fjöll svo fátt eitt sé nefnt. Góðir og
nauðsynlegir dagar, sem gera skólastarfið skemmtilegra.
Magnea Kristleifsdóttir
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Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk

Nemendur
Björn Hákon Björnsson, Jóhann Þór Arnarson, Hjörtur Bjarnason, Sigurjón Óli Vignisson,
Freyja Ragnarsdóttir Pedersen, Fannar Yngvi Rafnarson, Katrín Þórarinsdóttir, Elísabet
Pétursdóttir, Hrafnhildur Einarsdóttir. Á myndina vantar Einar Benedikt Jónsson.
Kennarar
Umsjónarkennari : Anna María Sverrisdóttir íslenska, enska og lífsleikni, Hulda Hrönn
Sigurðardóttir stærðfræði, Magnea Kristleifsdóttir náttúrufræði og danska, Þóra
Magnúsdóttir samfélagsfræði og upplýsingamennt, Valdís Óskarsdóttir textílmennt, Guðjón
Guðmundsson smíðar og íþróttir og Eva Lind Jóhannsdóttir myndmennt. Sigrún Hjartardóttir
sinnti stuðningi í bekknum.
Fjöldi kennslustunda
Lífsleikni 1 kennslustund, íslenska 6 kennslustundir, stærðfræði 5 kennslustundir, enska 2
kennslustundir, náttúrufræði 2 kennslustundir, danska 3 kennslustundir, samfélagsfræði 2
kennslustundir, upplýsingamennt 2 kennslustundir, smíðar 2 kennslustundir, textílmennt 2
kennslustundir, myndmennt 2 kennslustundir og íþróttir 4 kennslustundir.
Helstu áherslur árgangsins
Í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að hver nemandi fái notið sín og
læri á eigin hraða og forsendum. Reynt var að nota fjölbreytileg verkefni til að koma til móts
við hvern og einn.
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Skipulag kennslu og kennsluhættir voru mismunandi eftir fögum. Gerð var vinnuáætlun fyrir
hverja viku og hún ýmist birt á Mentor eða nemendur fengu útprentaða áætlun en það var
mismunandi eftir fögum. Heimavinnu var haldið í lágmarki í flestum fögum og reynt að ljúka
vinnunni í skólanum.
Námsmat
Lestrarpróf og lesskilningspróf vor lögð fyrir þrisvar í vetur og lestrarlagspróf einu sinni.
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Námsefnið var aðlagað fyrir þá nemendur sem þess þurftu. Tekið var tillit til vinnuhraða og
námslegrar færni þegar
námsefni var valið.
Námsmat byggist ýmist á
símati, áfangaprófum og
/eða formlegum
annarprófum og fór það
eftir námsgreinum.
Foreldrasamstarf
Tveir bekkjarfulltrúar
foreldra störfuðu í vetur,
þær Hulda Hrönn Sigurðardóttir og Kristjana Jónsdóttir.
Formleg foreldraviðtöl voru tvisvar, í október og febrúar. Foreldrar fengu oftast fréttabréf
vikulega á rafrænu formi þar sem fjallað var um það helsta sem var á döfinni hjá nemendum
og í skólanum.
Skemmtanir og félagslíf
Nemendur söfnuðu lítilræði í ferðasjóð í vetur til að mæta kostnaði við ferðir sem foreldrar
standa fyrir. Jólaskemmtun og árshátíð voru haldnar og í báðum tilvikum æfðu og sýndu
nemendur úr 7. bekk leikrit, á árshátíðinni var leikritið frumsamið og unnið af hópnum
sjálfum. Eitt bekkjarkvöld var haldið í vetur, þá elduðu krakkarnir kvöldmat í sameiningu og
áttu skemmtilega kvöldstund saman í skólanum. Í janúar fór 7. bekkur með
umsjónarkennara í vikuferð að Reykjum í Hrútafirði í skólabúðir og tókst það mjög vel.
Nemendur í 7. bekk tóku þátt í Stóru upplestrarkeppninni og einn nemandi vann til
verðlauna í keppninni. Nemendur tóku einnig þátt í verkefninu Reyklaus bekkur, þeir
skrifuðu undir yfirlýsingu um reykleysi og fengu tilheyrandi viðurkenningar.
Allir nemendur skólans fóru saman í skíðaferð í mars sem lukkaðist vel.
Vordagar
Síðustu skólavikuna tók 7. bekkur þátt í „vordögum“ ásamt yngsta stigi og öðrum nemendum
á miðstigi. Þessa viku var unnið á „stöðvum“ við ýmis konar verkefni, svo sem smíði skýlis,
eldstæðisgerð, brauðbakstur á eldstæði, lífsleikni og joga, íþróttum, gróðursetningu og fleira.
M.a. var farið í sameiginlega gönguferð.
Almennt um bekkinn
Töluverð breidd er í getu innan bekkjarins og nýtur hópurinn þess að vera fámennur.
Almennt er þetta frekar rólegur hópur og flestir ágætlega vinnusamir. Nemandi sem áður
hafði verið í bekknum en hafði flutt burt bættist aftur í hópinn eftir áramót og lífgaði það
dálítið upp á hópinn.
Anna María Sverrisdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 8. - 9. bekk
8. og 9. bekkur voru í samkennslu í vetur. Nemendur voru samtals tuttugu þegar kennsla
hófst í haust en einn nemandi bættist við eftir áramótin. Þrír nemendur komu með skólabíl
úr Borgarnesi en hinir eru búsettir í skólahverfinu.
Nemendur í 8. bekk voru: Aron Geir Ragnarsson, Brynjar Björnsson, Egill Þórsson, Guðrún
Þórey Svansdóttir, Helga Guðrún Jómundsdóttir, Herdís Ásta Pálsdóttir, Hlynur Jósef
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Hermannsson, Kolbeinn Hróar Búason, Konráð Axel Gylfason, Kristján Bohra og Stella Dögg
Eiríksdóttir.
Nemendur í 9. bekk voru: Arna Fannberg Þórsdóttir, Birkir Hafsteinsson, Björgvin Már
Karlsson, Guðrún Jónsdóttir, Harpa Bjarnadóttir, Jón Gunnar Stefánsson, Sigrún Rós
Helgadóttir, Steinunn María Einarsdóttir og
Þorsteinn Bjarki Pétursson.
Helstu áherslur árgangsins
Stuðst var við markmið Aðalnámskrár
grunnskóla. Nemendur voru að byrja í
samkennslu og því var lögð áhersla á að styrkja
samband þeirra og samstarf. Lífsleiknitímar í
haust voru því nýttir í ýmsa leiki utandyra.
Mikil áhersla var á gott samstarf heimilis og
skóla. Í vetur voru tveir bekkjarfulltrúar úr hópi
foreldra, úr hvorum bekk. Fulltrúar í vetur voru Margrét Friðjónsdóttir (fyrir 8. bekk) og Ása
Hlín Svavarsdóttir (fyrir 9. bekk). Formleg foreldraviðtöl voru tvisvar í vetur, í október og
febrúar. Nemendur höfðu val um að mæta með foreldrum sínum. Vikulegt fréttabréf var
sent til foreldra á föstudögum, á rafrænu formi. Auk þess sem foreldrar höfðu aðgang að
upplýsingum á Mentor.
Kennarar og fjöldi kennslustunda á viku, eftir fögum.
Fag
Kennslustundir á viku
Íslenska
6
Stærðfræði
6
Enska
3
Danska
3
Náttúrufræði
3
Samfélagsfræði
Lífsleikni
Íþróttir/sund
Textílmennt/smíði

2
2
4
2

Kennari
Magnea Helgadóttir
Hulda Hrönn Sigurðardóttir
Sigrún Hjartardóttir
Hulda Hrönn Sigurðardóttir
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir/Lilja
Björg Ágústsdóttir
Þóra Magnúsdóttir
Hulda Hrönn Sigurðardóttir
Guðjón Guðmundsson
Ágústa Þorvaldsdóttir /Guðjón
Guðmundsson
Valdís Óskarsdóttir, Eva Lind
Jóhannsdóttir, Sigurður Rúnar
Jónsson, Lilja Björg Ágústsdóttir

Valgreinar (textílmennt,
4
myndmennt, tónlist,
skólablað)
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Skipulag kennslu og kennsluhættir voru mismunandi eftir fögum. Nemendur fengu afhentar
námsáætlanir í bóklegum fögum, ýmist mánaðar- eða vikuáætlanir. Samskiptavefurinn
Mentor var notaður til að skrá inn áætlaða námsefnisyfirferð og heimavinnuáætlun.
Heimavinnu var haldið í lágmarki í flestum fögum.
Námsefnið var aðlagað fyrir þá nemendur sem þess þurftu. Tekið var tillit til vinnuhraða og
námslegrar færni þegar námsefni var valið. Námsverstímar voru í boði í ákveðnum fögum,
þeir nýttust ekki vel.
Nemendur völdu þrjár valgreinar að hausti. Þrjár annir voru í valgreinum. Smiðjuhelgar voru
tvær í vetur, í nóvember og febrúar. Nemendur voru ánægðir með þær. Smiðjuhelgarnar

41

blaðsíða

Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2011
voru sameiginlegar hjá Kleppjárnsreykja- og
Varmalandsdeildum. Fjölbreytt dagskrá var í boði og
allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi.
Kennsluaðferðir
Námið er að miklu leyti einstaklingsmiðað. Lagt er
upp með ákveðið grunnnámsefni fyrir hvorn bekk, en
það er ýmist aðlagað að þörfum nemenda eða
námsefninu skipt út fyrir annað sem talið er henta
betur. Kennsluaðferðir mótast af því hvað hentar
annars vegar hverjum nemanda og hins vegar
hópnum. Umræður, heimildaleit, lausnaleit, hópvinna, einstaklingsvinna, fyrirlestrar og
samvinnunám eru dæmi um þær kennsluaðferðir sem notaðar voru í vetur. Almennt er
leitast við að efla sjálfstæði og gagnrýna hugsun hjá nemendum. Mikið er lagt upp úr því að
nemendur sýni frumkvæði og góða samskiptahæfni.
Námsmat
Símat er í gangi í öllum námsgreinum. Kaflapróf og smærri verkefni sem skilað er jafnt og
þétt. Lokapróf er í flestum fögum. Lestrarpróf og lesskilningspróf voru lögð fyrir þrisvar í
vetur og lestrarlagspróf einu sinni. Kennarar og nemendur unnu leiðsagnarmat í Mentor.
Nemendur unnu leiðsagnarmatið heima og nutu aðstoðar foreldra sinna.
Skemmtanir og félagslíf
Nemendur tóku virkan þátt í ýmsum skemmtunum á vegum skólans. 8. bekkingar höfðu
loksins aldur til að taka þátt í ýmsum spennandi viðburðum. Að hausti var haldið busaball og
þar voru 8. bekkingar busaðir. Allt góðlátlegt grín.
Í nóvember fóru nemendur ásamt foreldrum sínum og umsjónarkennara í Borgarleikhúsið að
sjá leikritið „Gauragangur“. Byrjað var á að fara í skoðunarferð baksviðs og þar var margt
spennandi að sjá. Skoðunarferðinni lauk á kaffistofu leikara. Þar fengu nemendur að heilsa
upp á leikarana.
Fatahönnunarkeppnin „Stíll“ var á haustdögum. Lið GBf K-deild sem skipað var þeim Helgu,
Sigrúnu, Agli og Brynjari, mætti með glæsilegan kjól á sýninguna í Smáralindinni.
Verðlaunasæti náðist ekki, en Haffi Haff hrósaði þeim sérstaklega fyrir frumlegheit og að 50%
liðsmanna væru strákar.
Í febrúar var haldið paraball. Það var mikill
spenningur hjá nemendum, sérstaklega 8.
bekkingum sem fengu að taka þátt í fyrsta sinn.
Skíðaferð var farin snemma í mars. Krakkarnir í
8. – 10. bekk voru með snú-snú maraþon
(áheita) í heilan sólarhring og söfnuðu þannig
peningum til að hægt væri að fara þessa ferð.
Körfuboltakeppni milli Kleppara og
Varmlendinga var í mars. Keppnin var haldin á
Varmalandi. Tókst mjög vel og krakkarnir
skemmtu sér vel í sundi á eftir. Að auki voru
haldin bekkjarmót innan
Kleppjárnsreykjadeildarinnar. Bekkjarmót í handbolta var í janúar og bekkjarmót í sundi í
maí. Keppt var í Skólahreysti í mars.
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8. og 9. bekkur var með flott atriði á árshátíð GBf sem haldin var í apríl. Krakkarnir fluttu
frumsamið leikrit, nútímaútgáfu af ævisögu Snorra Sturlusonar. Að auki var 9. bekkur með
kaffisölu.
Verkefnið Sérstaða sveitarskóla
Í síðustu kennsluvikunni 23. – 27.
maí tóku nemendur þátt í
verkefninu Sérstaða sveitarskóla.
Nemendur fengu þá að vera
vettvangsnemar á vinnustöðum í
fjóra daga. Fimmta daginn mættu
nemendur í skólann og kynntu
vinnustaðina og sína vinnu þar.
Verkefnin tókst í alla staði mjög
vel. Þeir nemendur sem fóru á
vinnustaði sem voru utan
skólahverfis, dvöldu hjá ættingjum og foreldrar þeirra sáu um að útvega þeim vinnustað.
Umsjónarkennari aðstoðaði nemendur við að finna vinnustaði innan skólahverfis og sá um að
aka nemendum á vinnustaðina. Kynningarnar voru mjög mismunandi, en allar góðar.
Krakkarnir voru allir ánægðir með verkefnið og vilja gjarnan endurtaka það næsta vor.
Almennt um bekkinn
Nemendur hafa ekki verið í samkennslu fyrr en í vetur. Töluverður tími fór í það í haust að
„hrista hópinn saman.“. Þetta eru mjög ólíkir hópar sem samlöguðust lítið framan af. Það
lagaðist þó aðeins þegar leið á veturinn. Námslega séð er mikil breidd í hópnum. Það á við
um báða bekkina. Stuðningstímum fjölgaði þegar leið á veturinn, vegna nemanda sem átti
við verulegan hegðunarvanda að stríða. Vinnufriður var afar takmarkaður, lengstan hluta
vetrar. Yngri hópurinn er í hressari kantinum, en sá eldri aftur í rólegri kantinum. Eldri
hópurinn var því oft orðinn þreyttur á hávaðanum sem fylgdi ákveðnum einstaklingum í yngri
hópnum. Krakkarnir eru þegar á heildina er litið, góðir félagar, en samskipti utan skóla
skiptust alveg eftir bekkjum.
Skiptitímar voru settir inn (eftir bekkjum) í janúar. Þeir héldust til vors í íslenskunni en
einungis í tvær vikur í stærðfræðinni. Skiptitímarnir voru mjög drjúgir og nýttust nemendum
mun betur en námsverstímar.
Hulda Hrönn Sigurðardóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 10.bekk
Í 10. bekk í vetur voru 11 drengir og 10 stúlkur. Allt krakkar úr skólahverfinu. Vetrinum var
skipt í tvær annir í öllum greinum nema valgreinunum þar voru þrjár annir og gátu nemendur
valið þrjár af fjórum valgreinum.
Helstu áherslur árgangsins
Stuðst var við Aðalnámskrá grunnskóla við gerð bekkjarnámskrár. Bekkurinn er stór og engir
nýir nemendur frá því í fyrra. Gott samstarf var á milli heimila og skóla og voru tveir
bekkjartenglar kosnir snemma hausts það voru þær Aldís Eiríksdóttir og Guðrún Hildur
Þórðardóttir.
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Umsjónarkennari sendi nokkuð reglulega póst heim um starfið í bekknum og það sem
framundan var. Foreldraviðtöl voru tvisvar yfir veturinn í október og í febrúar. Allar áætlanir
voru gefnar út á Mentor og höfðu foreldrar aðgang að þeim þar sem og nemendur.
Kennarar og og fjöldi kennslustunda á vikueftir námsgreinum
Stærðfræði
6
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir
Íslenska
7
Magnea Helgadóttir
Enska
4
Sigrún Hjartardóttir
Danska
4
Hulda Hrönn Sigurðardóttir
Lífsleikni
1
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir
Samfélagsfræði
2
Þóra Magnúsdóttir
Náttúrufræði
3
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir/Narfi Jónsson
Íþróttir
4
Guðjón Guðmundsson
Val : Textíl, tónlist, myndlist, 4
Lilja Björg Ágústsdóttir/Eva Lind
skólablað.
Jóhannsdóttir/ Sigurður Rúnar
Jónsson/Valdís Óskarsdóttir
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Kennsluaðferðir voru misjafnar eftir námsgreinum. Áætlanir voru gefnar út ýmst viku- eða
mánðaráætlanir og voru þær skráðar á Mentor. Þar var líka skráð heimanám ef um slíkt var
að ræða en því var haldið í lágmarki. Nokkrir nemendur voru með aðlagað námsefni í einni
eða fleiri námsgreinum. Stuðningur var í 11 stundum; í íslensku, dönsku, ensku og
stærðfræði. Fóru þá nemendur ýmist í námsver eða nutu stuðnings inni í kennslustundum.
Tvær smiðjuhelgar voru á vetrinum frá föstudegi til laugardags og voru þær haldnar á
Varmalandi og Kleppjárnsreykjum. Þar voru í boði námskeið fyrir nemendur eins og
matargerð, íþróttir, björgunarsveit, sælgætisgerð , fjölmiðlun og fleira. Leitað var eftir þeirra
hugmyndum við skipulagningu þessara helga. Gæsla yfir næturnar voru mannaðar af
foreldrum.
Kennsluaðferðir
Kennarar nota mismunandi kennsluaðferðir eins og gengur; umræður, lausnaleit, skrifleg
verkefni, fyrirlestrar eru allt aðferðir sem notaðar voru í 10. bekk í vetur. Auk þess unnu
menn einstaklingslega og í hópum að ýmsum verkefnum. Alltaf er reynt að miða aðferðir og
námsefni út frá einstaklingnum þó gengið sé út frá ákveðnu grunnefni fyrir hópinn í heild.
Nemendur eru hvattir til sjálfstæðra vinnubragða og gagnrýnnar hugsunar og þeim hjálpað
við að skipuleggja nám sitt sem best.
Námsmat
Flestir kennarar eru með stöðugt námsmat í gangi. Metin er vinna í tímum, kaflapróf lögð
fyrir og það metið hvernig nemendum tekst að halda áætlunum sínum. Lokapróf voru þó í
íslensku og stærðfræði sem giltu 20% á móti lokaeinkunnum hvorrar annar sem giltu þá 40%
hvor önn. Leshraði var prófaður þrisvar, lesskilningur tvisvar og lestrarlag einungis að vori.
Leiðsagnarmat var unnið við annaskil og ætlast til að nemendur ynnu það heima með aðstoð
foreldra sinna.
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Skemmtanir og félagslíf
Þrír nemendur úr 10. bekk voru í stjórn nemendafálagsins og kom formaðurinn úr þeirra
röðum.
Skipulögð voru böll og í haust var Varmalandsdeild boðið á eitt þeirra,auk þess var haldið
paraball í tengslum við Valentínusardaginn. Einnig skipulagði nemendafélagið þemadaga og
maraþon í snú-snú til að fjármagna skíðaferð. Það tókst mjög vel. Skíðaferðin var svo farin
um miðjan mars.
Í nóvember var skipulagður spiladagur sem allir nemendur skólans tóku þátt í, þá var spiluð
félagsvist í matsal skólans og voru 10. bekkingar til aðstoðar yngstu nemendunum. Þetta
þótti takast mjög vel. Í vor var skipulagður ratleikur og skemmtun í Logalandi fyrir allt
unglingastigið. Á vordögum sá bekkurinn um að útbúa enskan morgunverð með aðstoð
enskukennarans og starfsfólks mötuneytisins.
Auk þessara atburða fór stór hluti bekkjarins á æskulýðsball í Borgarnesi, á Söngvakeppni
Samfés og á jólaball sem Varmalandsdeildin efndi til.
Bekkurinn fór í þrjár ferðir á vetrinum sem skipulagðar voru af foreldrum. Í haust fór hann í
dagsferð á skíði í Bláfjöll, í maí að loknu síðasta prófinu í óvissuferð sem Björgunarsveitin Ok
tók að sér að skipuleggja og við skólalok til Vestmannaeyja sem tenglar skipulögðu. Allt voru
þetta mjög vel heppnaðar ferðir.
10. bekkingum tókst ekki að gera stuttmynd eins og stundum hefur tíðkast að gera fyrir
árshátíð. Þeir gerðu þó stutta kynningu á fyrirhugaðri stuttmynd, trailer.
Starfskynning
Dagana 23.-25. maí fóru nemendur 10. bekkjar í starfskynningar innan og utan héraðs. Fóru
þeir ýmist einir eða 2-3 saman. Þeir völdu sé vinnustaði og kennari í samráði við foreldra
útvegaði þeim pláss. Alls staðar var vel tekið á móti þeim og stóðu þeir sig með prýði. Sem
dæmi um vinnustaði má nefna: Ríkisútvarpið, Fótboltaþjálfun, Bílaverkstæði Bílabúðar
Benna, Ölgerðina Egill Skallagrímsson, Leikskóla, Dvalarheimili fyrir aldraða og fleiri mætti
upp telja. Þetta verkefni hefur ekki verið hér á
Kleppjárnsreykjum um nokkurra ára skeið en
vonandi tekst að halda því inni. Þetta er dýrmæt
reynsla fyrir unglinga að fá að kynnast
atvinnulífinu á þennan hátt. Síðustu tvo daga
vikunnar unnu nemendur svo verkefni um sína
starfskynningu og fluttu fyrir bekkinn.
Almennt um bekkinn
Eins og fram hefur komið er bekkurinn
fjölmennur en kynjahlutfallið jafnt. Mikil breidd
er í bekknum og nokkrir nemendur með aðlagað
námsefni eins og gengur í svo stórum hópi.
Hópurinn er þó sæmilega samstilltur að mínu
mati og gengur vel og skipulega til verks þegar á
þarf að halda. Vinnufriður er þokkalegur þó
eflaust megi finna agnúa þar á. Foreldrar hafa
líka stutt vel við starf umsjónarkennarans síðustu vetur og hefur það skilað sér í vetur.
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir
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Varmalandsdeild
Skýrsla umsjónarkennara í 1. - 2. bekk

.

Nemendur í 1. og 2. bekk voru 24
við upphaf skólaárs, fjórtán stúlkur
og tíu drengir. Í lok skólaárs voru
nemendur átján, tíu stúlkur og átta
drengir. Þeir nemendur sem fluttu í
burtu voru allir búsettir á Bifröst.
Umsjónarkennari í vetur var
Rebekka Guðnadóttir en hún
kenndi íslensku, stærðfræði,
myndmennt, kristin fræði, ásamt
því að taka við leiklistarkennslu
seinni hluta vetrar. Ása Erlingsdóttir kenndi náttúrufræði, ensku og nýsköpun, auk þess
kenndi hún íslensku og stærðfræði á móti umsjónarkennara. Agnes Guðmundsdóttir sá um
sérkennslu, Börkur H. Nóason kenndi samfélagsfræði og leiklist, Sigurður Rúnar Jónsson var
tónmenntakennari, Björg Ólafsdóttir kenndi textíl, Gróa Erla Ragnvaldsdóttir var
smíðakennari, heimilisfræðikennari var Líney Traustadóttir og íþróttakennarar voru Íris
Grönfeldt og Agnes Guðmundsdóttir.
Helstu áherslur árgangsins
Megin markmið 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. Foreldraviðtöl voru tvisvar yfir veturinn; fyrir og eftir jól. Samskipti
við foreldra voru góð.
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Nám og kennsla var einstaklingsmiðuð í lestri og
íslensku, en skólinn er þátttakandi í
þróunarverkefninu Byrjendalæsi ásamt fleiri skólum
á Vesturlandi. Nemendur lásu í skólanum eins oft
og tími vannst til ásamt því að vinna eftir getu í
þeim námsbókum og verkefnum sem þeir fengu frá
kennurum. Kristinfræðin var unnin mikið í
hópavinnu þar sem mest bar á umræðum og
verkefnavinnu.
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. Fjórir nemendur fóru nokkuð oft til sérkennara. Heimavinnuáætlun var sett
inn á Mentor á mánudögum. Einnig komu skólahópar í heimsókn í vetur frá Leikskólunum
Hraunborg og Hnoðrabóli. Þrjú samræmd könnunarpróf voru lögð fyrir nemendur 1. bekkjar
- læsispróf innan þróunarverkefnisins sem fyrr var nefnt. Nemendur 2. bekkjar fengu einnig
Byrjendalæsisverkefni til að leysa en þau voru tvö yfir skólaárið.
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Þróunarstarf
Markmið Byrjendalæsis er að þróa vinnubrögð í lestrarkennslu með það fyrir augum að auka
lestrarfærni nemenda. Vinnubrögð taka mið af kenningum um samvirkar aðferðir. Lögð er
áhersla á að nemendur læri að lesa út frá merkingarbærum textum þar sem jöfnum höndum
er lögð áhersla á talmál og reynslu barnanna og textavinnu, samband stafs og hljóðs,
sundurgreinandi og samtengjandi aðferðir. Jafnframt er lögð áhersla á aukinn orðaforða,
lesskilning og ritun.
Við útbjuggum þrjú tré í bekknum; eitt fyrir íslensku, annað fyrir stærðfræði og það þriðja var
hamingjutréð okkar, en á það hengdum við ,,laufblöð“ sem hver nemandi var búinn að skrifa
nöfn þeirra sem honum þótti vænt um.
Við notuðum íslenskutréð t.d. í lestrarátakinu sem var bæði á haust- og vorönn og tókst mjög
vel. Einnig vorum við með stærðfræðiátak sem var útfært á þann hátt að umsjónarkennari
útbjó laufblöð með misþungum dæmum sem nemendur leystu, fengu samþykkt og hengdu
svo á tréð. Það gekk einnig mjög vel.
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.
Útikennsla/hreyfing
Útikennsla var ekki markviss, en stundum var farið með nemendur út í tengslum við
námsgreinar. Þann 1. desember tóku nemendur 1. og 2. bekkjar þátt í að mynda vinakeðju
frá skólanum og upp á hnjúkinn fyrir ofan skólann þar sem kveikt var á fallegu jólastjörnunni
okkar.
Einnig tóku nemendur þátt í skógarhlaupinu en það er árviss viðburður við skólann.
Skólahjúkrunarfræðingurinn kom nokkrum sinnum í heimsókn í bekkinn og var með fræðslu
fyrir nemendur m.a. um tannheilsu og almennt hreinlæti. Mjög gott að fá svona heimsóknir.
Það er alltaf mikið um að vera á vordögum skólans, en þá gerum við okkur margt til gagns og
gamans. Nemendur fengu að hafa reiðhjólin sín í skólanum í hálfan mánuð og gátu þá hjólað
í öllum frímínútum.
Fjallaleiðangurinn þetta árið var að gengið var inn að Einifelli og nemendur fræddir um
fjallahringinn. Þar var svo borðað nesti sem var útbúið í mötuneyti skólans á Varmalandi.
Nemendur og kennarar Hvanneyrardeildar buðu okkur til sín í lok maí og þar var verið í góðu
yfirlæti allan skóladaginn.
Síðasti dagur skólans var svokallaður leikjadagur þar sem kennarar og annað starfsfólk sá um
að setja upp alls konar leiksvæði sem nemendur gátu svo flakkað um að vild. Venjulega hefur
starfsmaður frá Lögregluembættinu í Borgarnesi komið og skoðaði hjól nemenda og gefið
skoðunarmiða, en þegar til átti að taka varð að fella það niður vegna veikinda
lögreglumannsins sem átti að heimsækja okkur.
Umhverfisfræðsla/Grænfáni
Nemendur hafa verið mjög duglegir við að flokka allt það rusl sem til fellur í kennslustofunni
okkar og eru flestir ef ekki allir vel meðvitaðir um gildi þess að flokka sorp.
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Skemmtanir og félagslíf
Vinabekkur okkar var 9. bekkur. Á haustönn fengum við svo heimboð frá þeim þar sem
boðið var upp á veitingar og skemmtun. Heimsóknin var svo endurgoldin með því að þeim
var boðið til okkar í næringu fyrir maga og sál.

Nemendur sýndu jólasveinaþulur Jóhannesar úr Kötlum á Desembergleðinni og stóðu sig
frábærlega.
Þemavinna/vordagar
Þemavinnan var að þessu sinni í síðustu vikunni fyrir páska. Þemað í ár var ,,Nærumhverfið
okkar - Varmaland“.
Við komumst ekki í okkar árvissu veiði- og skemmtiferð að Hreðavatni vegna veðurs, en þess
í stað voru settar niður kartöflur hér á Varmalandi í skógarjaðrinum.
Almennt um bekkinn
Nemendur 1. og 2. bekkjar eru alveg yndislegir. Margir
eru námslega sterkir en einnig eru nokkrir sem þurfa á
aðstoð að halda eins og gengur. Það var haldið
,,bekkjarkvöld“ eins og nemendur vilja nefna það þótt að
degi sé, bæði á haust- og vorönn. Einnig var reynt að
hafa dótadag u.þ.b. einu sinni í mánuði og var alltaf
mikið fjör og mikið gaman.
Í vetur fengum við eitt foreldri – hjúkrunarfræðing - til
þess að koma til okkar og kynna sína vinnu og vera jafnframt með okkur á bangsadaginn
okkar þar sem við fórum yfir slysavarnir á heimilum og þessháttar. Þetta gekk mjög vel og
allir bangsar fengu viðeigandi ummönnun eftir því hvað hrjáði viðkomandi.
Rebekka Guðnadóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 3. - 4. bekk
Nemendur í 3. og 4. bekk voru 25 þegar mest var en 21 nemandi kláraði skólaárið.
Umsjónakennari var Börkur Hrafn Nóason og Sigríður Arnardóttir var til aðstoðar, Sigríður sá
einnig um upplýsingamennt. Sér- og íþróttakennari var Agnes Guðmundsdóttir, Ása
Erlingsdóttir sá um náttúrufræðikennslu, heimilisfræðikennari Líney Traustadóttir,
myndmenntakennari Rebekka Guðnadóttir, tónmenntakennari Sigurður Rúnar Jónsson, Jósef
Jóhann Rafnsson sá um hreyfitíma og um textílmennt sá Björg Ólafsdóttir.
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Helstu áherslur árgangsins
Megin markmið vetrarstarfsins voru að efla samheldni nemenda og sjálfstæði ásamt því að
auka jákvæðni til námsins. Farið var í sérstakt lestrarátak þar sem nemendur skráðu hjá sér
bókafjöldann sem þeir lásu yfir ákveðið tímabil og að því loknu var haldin uppskeruhátíð sem
fólgin var í frjálsum dótadegi.
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Nám og kennsla var einstaklingsmiðuð í lestri og
stærðfræði, en með hópamarkmiðum.
Samfélagsfræðin var unnin mikið í hópavinnu. Við
ferðuðumst í huganum um allt Ísland og
skoðuðum ýmislegt tengt landbúnaði með því að
horfa á valda kafla af myndbandi og unnum svo
verkefni út frá því. Heimanám var ekki mikið,
eingöngu heimalestur til að byrja með en svo
bættist stærðfræði við á vorönninni. Ástæða þess
að heimanám var ekki meira var sú að nemendur
eru lengur í skólanum en viðmiðunarstundarskrá
segir til um vegna skólaaksturs. Þemaverkefni
þessa árs var tengt Varmalandi. Verkefnið var unnið þvert á yngsta stigið og hluta
miðstigsins. Náttúrulíf nærumhverfis var skoðað og rannsakað og m.a. velt fyrir sér hvernig
væri hægt að komast af á Varmalandi ef nemendur festust þar eitthverja hluta vegna um
lengri tíma.
Þróunarstarf
Að nokkru leyti var stuðst við aðferðir Byrjendalæsis en einnig farið að huga að hvað tekur
við að því loknu. Orð af orði er verkefni sem aðeins var skoðað sem og leshringir.
Námsmat
Sama námsmat var lagt til grundvallar fyrir alla nemendur nema hvað nemendur 4. bekkjar
voru látnir taka próf í íslensku og stærðfræði. Einnig þreyttu nemendur 4. bekkjar samræmt
próf í íslensku og stærðfræði á haustdögum. Niðurstaða þess var að Varmalandsdeild GBf var
rétt ofan við meðallag á landsvísu í báðum þessum greinum. Allir nemendur voru
lestrarprófaðir af sérkennara reglulega.
Útikennsla/hreyfing
Útikennsla var ekki markviss, en stundum var farið með nemendur út í tengslum við
námsgreinar sérstaklega í náttúrufræði. Nemendur 4. og 5. bekkjar fóru í Þverárrétt þann 20.
september. Sömu bekkir fóru á skauta í Egilshöll ásamt nemendum Kleppjárnsreykja- og
Hvanneyrardeilda þann 3. febrúar. Nemendur tóku þátt í skógarhlaupinu, haust og vor. Á
vordögum var gengið um Arnarholtslandið í boði sumarbústaðaeiganda á svæðinu.
Nemendur fengu að koma með hjól síðustu tvær vikur skólans. Tóku þeir þátt í leikjadegi í lok
skóla og settu niður kartöflur. Einnig var farið í veiðiferð að Hreðavatni.
Umhverfisfræðsla/Grænfáni
Nemendur voru fræddir um Grænfánaverkefnið. Settir voru upp endurvinnslukassar í hverri
stofu og flokkuðu nemendur rusl.
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Skemmtanir og félagslíf
Bekkjarkvöld var haldið einu sinni fyrir áramót og einu sinni eftir áramót. Á þeim var farið í
margskonar leiki um allan skólann og umhverfi hans. Einnig komu foreldrar saman ásamt
nemdum og spiluðu félagsvist kvöld eitt í nóvember. Nemendur tóku virkan þátt í
desembergleðinni og sáu þar um helgileik. Öskudagurinn var skemmtilegur og mættu allir í
búningum, einnig voru nemendur duglegir að taka þátt í hinum ýmsu þemadögum sem
haldnir voru í skólanum t.d. náttfatadegi, höfuðfatadegi, rafmagnslausum degi og grænum
degi svo fátt eitt sé nefnt.
Þemavinna/vordagar
Síðustu tvær vikur skólaársins voru hjólavikur.
Nemendur mættu þá með hjól í skólann og
notuðu þau í frímínútum en einnig var farið í
stuttar hjólaferðir, t.d. nýttu íþróttakennarar sér
möguleikann á þessari hreyfingu.
Miðvikudagur 19. maí
3. -6. bekkur: Veiðiferð að Hreðavatni og
eyddum þar öllum deginum, borðuð var
kjötsúpa sem send var frá mötuneytinu, veður
fremur leiðinlegt.
Miðvikudagur 25. maí
Gönguferð um Arnarholt, farið í kaffi hjá sumarbústaðareiganda á svæðinu.
Fimmtudagur 26. maí
Leikja- og íþróttadagur á Hvanneyri í boði Hvanneyrardeildar.
Föstudagur 27. maí
Árviss útivistar- og leikjadagur.
Sett var upp hjólaþrautabraut fyrir þá sem vildu. Farið var í alls konar leiki og í hádeginu
fengu nemendur grillaðar pylsur og djús.
Börkur Hrafn Nóason

Skýrsla umsjónarkennara í 5. - 6. bekk
Í árganginum voru 19 nemendur þegar nýr umsjónarkennari tók við, 7 í 5. bekk og 12 í 6.
bekk. Einn nemandi hætti í 5. bekk í apríl. Umsjónarkennaraskipti voru ör, en fram í miðjan
janúar var María Hrönn Kristjánsdóttir umsjónarkennari. Þá tók Guðmundur Þorsteinsson við
þar til Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir tók við umsjónarkennslu 1. mars.
Umsjónarkennari kenndi íslensku, stærðfræði, ensku, samfélagsfræði og kristinfræði.
Kristinfræði tímarnir voru þó fljótlega teknir undir hópefli og samskiptakennslu. Kennslu í
upplýsingatækni annaðist Sigríður Arnardóttir, íþróttir Íris Grönfeldt og Jósef Rafnsson,
náttúrufræði Ása Erlingsdóttir, Gróa Erla Ragnvaldsdóttir smíðar, Björg Ólafsdóttir
textílmennt og Líney Traustadóttir heimilisfræðslu. María Hrönn umsjónarkennari sinnti
einnig myndmenntarkennslu, en frá 1. mars sá Rebekka Guðnadóttir um hana.
Helstu áherslur árgangsins
Stuðst var við Aðalnámskrá grunnskóla og upp úr henni var unnin bekkjarnámskrá.
Þegar nýr umsjónarkennari tók við var megin áherslan lögð á að styrkja samheldni innan
bekkjarins en nokkuð rótleysi einkenndi hópinn. Má þar að nokkru leyti kenna um örum
breytingum á kennurum sem og eðlilegri óvissu með stöðu nemenda innan bekkjarins.
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Kennsluhættir/skipulag kennslu
Í ljósi þess hversu stuttur tími var fram á vor tók nýr umsjónarkennari að mestu við skipulagi
fyrri kennara. Farið var eftir áætlun í stærðfræði sem stóðust í all flestum tilfellum. Nýr
umsjónarkennari var ekki nógu duglegur að setja áætlanir inn á Mentor og því var erfiðara
fyrir foreldra að fylgjast með en ella.
Kennsluaðferðir
Í íslensku og ensku unnu nemendur ýmist verkefni frá kennara eða í vinnubókum. Sú vinna
gekk að mestu vel þó að misjafnlega hafi gengið að fá nemendur til að vinna sjálfstætt. Í
stærðfræði unnu nemendur eftir áætlun. Í samfélagsfræði var umræða mikið notuð. Í lok
vetrar var próf þar sem nemendur máttu nýta sér glósurnar sínar.
Námsmat
Verkefnavinna nemenda auk vinnu í tímum var metin 50% á móti prófseinkunn.
Útikennsla
Ekki var markviss útikennsla en þó var talsvert farið út til að vinna ýmis verkefni, en einnig
var farið í styttri göngutúra.
Skemmtanir og félagslíf
Í mars hélt nemendaráð miðstigs diskótek fyrir 5.-7. bekk í Húsó, það þótti takast með
eindæmum vel. Í byrjun maí var svo farið í hellaferð í Vatnshelli með 7. bekk. Fararstjórar
voru þau Árni Björnsson og Gunnhildur kona hans, en dótturdóttir þeirra, Bryndís Arna, er í
5. bekk og mikil hellaáhugakona. Umsjónarkennarar miðstigs, auk náttúrufræðikennara fóru
með og mátti vart á milli sjá hvort nemendur eða kennarar skemmtu sér betur. Þessi ferð var
farin með stuðningi foreldrafélagsins á Bifröst og sýnir hvað gott samstarf við foreldra getur
auðveldað mikið.
Þemavinna / vordagar
Í vikunni fyrir páska var öllum nemendum 1. - 6. bekkjar skipt í hópa. Hóparnir skiptust svo á
að fara í ýmsar stöðvar sem allar áttu það sameiginlegt að fjalla um nærumhverfið. Þetta
tókst mjög vel og nemendur 5. og 6. bekkjar fundu greinilega hjá sér ábyrgðartilfinningu,
verandi elstu nemendurnir í hópunum. Á föstudegi fyrir páskafrí var árshátíð unglingadeildar,
en þar var einnig sýning á verkunum sem unnin voru í þemavikunni.
Síðustu vikurnar í maí voru nýttar í styttri ferðir hér í nágrenninu. Við gengum frá Gljúfurá
inní Daníelslund mikla krókaleið þar sem leiðsögumannshæfileikar umsjónarkennarans fengu
að njóta sín. Í Daníelslundi hitti bekkurinn Maríu Hrönn en það voru vægt til orða tekið,
miklir fagnaðarfundir.
Almennt um bekkinn
Bekkurinn er í raun nokkuð sterkur félagslega, en oft má litlu muna að uppúr sjóði. Innan
bekkjarins eru einstaklingar sem eiga erfitt félagslega og er nauðsynlegt að vinna betur með
það á næsta ári, bæði maður á mann, sem og hópinn í heild sinni. Seinni hluta vetrar var
mikil vinna í hópefli sem ég tel hafa breytt miklu. Samskiptin og tillitssemi innan bekkjarins
hefur aukist til muna svo ég tel mikilvægt að halda þeirri vinnu áfram. Námslega séð er
bekkurinn mjög sterkur, fáir einstaklingar sem þurfa sérúrræði og þeir eiga allir góða
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möguleika á að vera topp námsmenn. Samkennsluna tel ég ekki hafa haft slæm áhrif, nema
þá helst á þá nemendur í 6. bekk sem hafa minni áhuga á námsefninu en aðrir.

Nemendur í 5. og 6. bekk í hellaferð á Snæfellssnesi
Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk
Helstu áherslur árgangsins
Að fara eftir námsáætlun 7. bekkjar og koma henni til
skila.
Að hver og einn fái kennslu (námsefni) við hæfi.
Að stuðla að því að nemendum líði vel og séu glaðir í
skólanum (bekknum).
Að kenna nemendum að fara eftir reglum.
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Nám nemanda er einstaklingsmiðað en notaðar voru
kennsluaðferðir á borð við umræður, heimildavinna,
samvinnunám, hópavinna og fyrirlestrar.
Ég styðst við þá kennsluhætti sem ég set mér í upphafi skólaárs og eru þegar skráðir í
bekkjarnámskrána. Áhersla er lögð á handskrifaðar og myndskreyttar (teiknaðar) ritgerðir,
og að nemendur skrifi og myndskreyti ljóð í „ljóðastílabók“.
Ég set mér markmið fyrir og eftir jól sem ég vinn að. Einnig skrái ég skipulag hverrar viku fyrir
sig í Mentor. Vikulega sendi ég póst til allra foreldra með upplýsingum um hvað gert var og
hvað gert verður. Gott samstarf var við hjúkrunarfræðing. Kennaranemi kom og kenndi
7.bekk í tvær vikur.
Þróurnarstarf
Grænfánaverkefnið er ennþá mikið umhugsunarefni, en við fengum Grænfánann 31.maí
2010. Passað er upp á pappírsnotkun í skólastofunni sem og í skólanum.
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Ég átti gott samstarf við Dagnýju hjúkrunarfræðing skólans og lögðum við saman áherslu á
mataræði og vináttu. Vonast ég eftir áframhaldandi samstarfi hvað þetta varðar.
Við tókum þátt í verkefninu Reyklaus bekkur.
Námsmat
Nemendur tóku samræmt próf í haust.
Símat, kannanir eru reglulega teknar (við annarskil), ég skoða vinnubækur og vinnuskil bæði í
tíma og heimanámi.
Útikennsla/Hreyfing
Við fórum oft í göngutúra (hringinn). Einnig fórum nokkrum sinnum út í skóg. Í febrúar var
farið með 5. 6. og 7. bekk að Kleppjárnsreykjum, þar kepptum við í sundi, hástökki,
langstökki og fl.
Í maí fórum við í göngutúr (7 km) frá Varmalandi heim til Líneyjar og Jobba að Bjargarsteini.
Þar grilluðum við pylsur og borðuðum súkkulaðiköku. Í vor var einnig skógarhlaupið. Í því
myndast oft mikil og skemmtileg keppni í því að bæta eigið hlaupamet.
Umhverfisfræðsla/Grænfáni
Við vorum dugleg í vetur að nota vel allan pappír, slökkva ljósin þegar enginn var í
skólastofunni og loka gluggum áður en við fórum heim.
Skemmtanir og félagslíf
Í desember bjuggum við ásamt öllum í skólanum vinakeðju sem náði frá barnaskóla upp á
Laugahnjúk. Þá voru tendraðir kyndlar sem loguðu flott í myrkrinu.
Jólaskemmtunin var haldin og 7. bekkur lék leikrit sem fjallaði um kennara skólans. Snæbjörn
samdi leikritið. Síðustu vikuna fyrir jól voru við með leynivinaviku. Það var oft mikið mál og
skemmtilegt að lauma litlum pökkum til leynivinarins.
Við buðum vinabekknum okkar þ.e. 1.- 2. bekk í kökupartý með öllu tilheyrandi.
Í janúar fór 7. bekkur að Reykjum og gekk ferðin ljómandi vel.
Betur gekk en oft áður að manna í foreldraráð. Að þessu sinni eru það Íris (á Brekku), Pálína
(á Hofstöðum) og Gróa (í Tröð) sem skipuðu ráðið. Í desember bauð Íris öllum nemendum
heim að Brekku. Þar var farið í fjárhúsin, kindurnar skoðaðar og leikið í heyinu. Eftir það var
farið inn í bæ, súkkulaði hitað og bakaðar pipakökur. Eftir jól fór foreldrafélagið með 7. bekk
að skoða 365 fjölmiðla. Það var mjög skemmtileg ferð. Foreldrar sáu um aksturinn.
Nemendur tóku þátt í Stóru upplestrarkeppninni, en hún var haldin að þessu sinni í
Snorrastofu í Reykholti og Leifsbúð í Búðardal.
Þann 4. maí fóru 5. 6. og 7. bekkur að skoða Vatnahelli á Snæfellsnesi. Það voru afi og amma
nemenda í 5. og 7. bekk sem buðu okkur að koma og skoða hellinn. Þetta var mjög flott ferð.
Þemavinna/vordagar
Í Sérstöðu sveitaskóla verkefninu fór 7. bekkur á sveitabæi. Það tókst vel og allir komu glaðir
til baka með flott skólaverkefni. Í maí fórum við í göngutúr (7 km) frá Varmalandi heim til
Líneyjar og Jobba. Skógarhlaupið var þreytt.
Almennt um bekkinn
Í 7. bekk eru 8 nemendur, 2 drengir og 6 stúlkur. Þetta eru lífsglaðir, duglegir og prúðir
krakkar sem eru tilbúnir til að takast á við þau verkefni sem lögð eru fyrir. Ég hef verið
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umsjónarkennari þeirra síðan þeir voru í 3. bekk og er því kominn tími til að þeir fái nýjan
umsjónarkennara.
(Með söknuði) Gróa Erla Ragnvaldsdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 8. bekk

Á myndinni eru, frá vinstri í efstu röð: Manitsiaq John Stefánsson, Hallgerður Kolbrún
Jónsdóttir, Ida María Brynjarsdóttir, Sara Líf Fells Elíasdóttir, Róbert Orri Vignisson, Margeir
Haraldsson, Stefán Már Sigurðarson, Árni Ólafsson, Samúel Rannveigarson, Ómar Ólafsson,
Einar Sigurbjörnsson, Þorbergur Haraldsson, Embla Líf Fjeldsted, Sóldís Eyþórsdóttir. Alls eru
nemendur 8. bekkjar 14 talsins.
Kennarar
Umsjónarkennari: Snæbjörn Reynisson, kenndi stærðfræði, samfélagsfræði og dönsku.
Aðrir kennarar: sund og íþróttir Íris Grönfeld, raungreinar og íslensku Ingibjörg Daníelsdóttir,
ensku Börkur Hrafn Nóason, smíði Gróa Erla Ragnvaldsdóttir, textíl Björg Ólafsdóttir,
myndmennt Rebekka Guðnadóttir, heimilisfræði Líney Traustadóttir, tónmennt Sigurður
Rúnar Jónsson, upplýsingatækni Sigríður Arnardóttir og sérkennari Agnes Guðmundsdóttir.
Fjöldi kennslustunda
Stærðfræði 5, íslenska 7, enska 2, danska 2, náttúrufræði 3, samfélagsfræði 3, íþróttir 4
list- og verkgreinar 5, upplýsingatækni 1.
Helstu áherslur árgangsins
Lagt er upp með að hver nemandi geti notið sín. Nýta fámenni bekkjarins til þess að
einstaklingsmiða námið og sníða það að þörfum hvers og eins. Reynt er að nota fjölbreytileg
verkefni og kennsluaðferðir.
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Kennsluhættir/skipulag kennslu
Gerð er kennsluáætlun fyrir hvern dag vikunnar og hún birt foreldrum og nemendum á
Mentor. Stuðst er við hefðbundna bekkjarkennslu; innlögn, verkefnavinnu og
einstaklingsaðstoð. Einnig er unnið í hópum að sameiginlegum verkefnum, oft
þematengdum. Heimanám var aðallega fólgið í heimalestri, stærðfræðiverkefnum,
dagbókarskrifum 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
Smiðjuhelgar voru tvær á skólaárinu, í samvinnu við Kleppjárnsreykjadeild. Þar var fengist
við fjölbreytileg verkefni sem nemendur gátu valið úr.
Námsmat
Námsmat byggir á símati á vinnu nemenda, áfangaprófum og formlegum annarprófum.
Vorpróf voru með breyttu sniði. Nemendur fengu öll próf afhent í byrjun prófalotu og gátu
undirbúið sig undir séð próf.
Þróunarstarf
Í vetur hefur verið gerð tilraun með nýtt fyrirkomulag í námsmati. Sjá hér að ofan.
Skemmtanir og félagslíf
Félagslíf er með miklum blóma í unglingadeild, s.s. sameiginleg böll með
nágrannadeildum/skólum, útivistarferð í Skorradal, gönguferð að vori, þátttöku í
Skólahreysti, söngkeppni o.fl., að ógleymdri árshátíð unglingadeildar.
Sérstaða sveitarskóla
Allir nemendur bekkjarins dvöldu á sveitarheimilum eða öðrum vinnustöðum 3 – 4 daga í maí
og unnu verkefni sem tengjast sveitarlífinu/vinnustaðnum, undir handleiðslu heimafólks.
Vorferðir
Tveggja daga gönguferð með gistingu. Að auki ferðir í tengslum við sérstöðuvikuna.
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. Valfag í
unglingadeild er útikennsla þar sem í vetur
hefur verið lögð áhersla á vinnu við
skógarsvæðið.
Skógarhlaup: Að hausti og vori er hlaupið
svokallað Skógarhlaup. Það er víðavangshlaup um 2.2 km. Hlaupinn er hringur frá skóla í
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gegnum skógrækt, upp með Laugahnúk, niður af honum og að skóla. Mikill metnaður er hjá
nemendum að bæta árangur sinn milli hlaupa.
Þrekmælingar: Íþróttakennarar mæla þrek nemenda reglulega með styrktarprófi, píp-testi
og skógarhlaupi. Margir nemendur 8. bekkjar bættu árangur sinn verulega mikið frá hausti til
vors.

Umhverfisfræðsla/Grænfánaverkefni
Grænfánaverkefnið hefur haldið áfram í vetur t.d. með flokkun pappírs og öðru því sem lýtur
að góðri meðferð á náttúrugæðum.
Í vetur var, þriðja árið í röð, mynduð vinakeðja nemenda Varmalandsskóla frá Laugahnúki
niður að skóla (sjá mynd hér að ofan). Skógurinn á Varmalandi er stöðug uppspretta
uppgötvana og leikja.
Snæbjörn Reynisson

Skýrsla umsjónarkennara í 9. bekk
Almennt um bekkinn
Fyrst í haust voru 13 nemendur í bekknum: Ásgerður Elín Magnúsdóttir, Baldvin Ásgeirsson,
Daníel Ingi Wium, Eva Mary Rúnarsdóttir, Fanney Guðjónsdóttir, Freyja Sif Einarsdóttir,
Gunnar Máni Sigurðarson Hansen, Hrefna Þorbjarnardóttir, Karitas Fríða Wiium Bárðardóttir,
Lára Sól Hansdóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Ólafur Geir Árnason og Valdimar
Gunnarsson. Eftir áramót bættust Sif Þórsdóttir og Karen Gígja Agnarsdóttir í hópinn.
Nemendur 9. og 10. bekkja voru í samkennslu, þannig að í raun voru 18 nemendur í
bekknum.
Kennarar og fjöldi kennslustunda á viku eftir fögum
Fag
Íslenska
Íslenska - bókmenntir
Stærðfræði
Danska
Enska
Náttúrufræði
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Kennslust.
á viku
4
2
5
2
3
3

Kennari
Ingibjörg Daníelsdóttir
Sigríður Arnardóttir
Ingibjörg Jónsdóttir
Snæbjörn Reynisson
María Kristjánsd/Þóra Geirlaug Bjartmarsd
Ingibjörg Daníelsdóttir

Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2011
Samfélagsfræði
Upplýsingatækni
Íþróttir
Val
Útival, leðurvinna, textíl,
málun/silfursmíði,
matreiðsla,
tónlist,
nemendaráð

4
1
4
5

Snæbjörn Reynisson
Sigríður Arnardóttir
Íris Grönfeldt
Ingibjörg Daníelsdóttir, Snæbjörn Reynisson,
Gróa Ragnvaldsdóttir, Björg Ólafsdóttir,
Rebekka Guðnadóttir, Kristján Frederiksen,
Sigurður Rúnar Jónsson, Ása Erlingsdóttir

Auk þessara valtíma voru tvær smiðjuhelgar í samvinnu við Kleppjárnsreyki helgaðar
valfögum. Þar voru viðfangsefni fjölbreytt og reyndu oft á tíðum á aðra þætti en í
hefðbundnu skólastarfi.
Helstu áherslur árgangsins
Í þessum 18 nemenda hópi eru mjög ólíkir einstaklingar hvað varðar námsgetu. Allt frá því að
vera nemendur sem eru á mörkum þess að þurfa að vera í sérdeild (3-4 nemendur) og til
þess að vera sjálfstæðir nemendur sem þurfa ekki mikið utanumhald. Reynt var að svara
þörfum hvers einstaklings innan hópsins en þegar breiddin er svo mikil er hætt við að þeir
sem þurfa stífan ramma náist ekki í nógu mikla vinnu. Einnig dregur það kraftinn úr hópnum í
heild þegar þetta stórt hlutfall bekkjarins þarf svo mikinn stuðning sem raun ber vitni.
Eftir áramótin var farið í markvissar aðgerðir til þess að bæta liðsheildina og koma í veg fyrir
einelti. Nokkuð hafði borið á því að nemendur væru utanveltu og einmana. Byrjað var á því
að boða foreldra á fund þar sem málin voru rædd og opnuð. Í framhaldi af því voru viðtöl við
nemendur og þeir beðnir að tjá sig skriflega um líðan sína í skólanum. Það sem gafst mjög vel
var að foreldri eins nemandans sem átti undir högg að sækja kom og skýrði fyrir bekknum í
hverju hamlanir hans lægju. Framkoma hinna krakkanna breyttist og eftirleiðis sýndu þeir
meiri skilning.
Á foreldrafundi var ákveðið að bekkurinn færi til Danmerkur vorið 2012. Var því markviss
fjáröflun sett á laggirnar. Foreldrum var skipt í hópa og sá hver hópur um vissa fjáröflun. Má
þar nefna: Bingó, félagsvist, kaffihúsakvöld og tók bekkurinn að sér ruslatínslu á Bifröst.
Fjáraflanirnar útheimta mikið utanumhald og var það á hendi eins foreldrisins. Bekkurinn sá
einnig um veitingar á árshátíð og desembergleði skólans.
Kennsluhættir/skipulag kennslu
Skipulag kennslu og kennsluhættir
voru með hefðbundnu sniði:
fyrirlestur 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. 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
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unnu út frá hugmyndum/tillögum frá kennara en mótuðu og skipulögðu verkefnin sem mest
sjálfir. Varðandi heimanám þá sinna nemendur því yfirleitt ekki 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 sendir bréf u.þ.b. vikulega á foreldrahópinn þar sem fjallað er um
það sem er næst á döfinni. Einnig er mikið um persónuleg samskipti í gegnum tölvupóst.
Námsmat
Vægi einstakra matsþátta var misjafnt eftir greinum. Í íslensku gilti lokapróf 25%,
íslenskuverkefnin 35%, ýmis smærri próf og verkefni 30% og vinnusemi 10%.
Útikennsla/ grenndarkennsla
Skólinn reynir að gera útiveru nemenda hátt undir
höfði. Bekkurinn átti þess kost að velja svo kallað
útival. Þar var unnið að því að gera „skóginn“
aðgengilegri og skemmtilegri. Krakkarnir gerðu við
leiktæki, sem voru farin að ganga úr sér, smíðuðu ný
(virkisvegg) og útbjuggu alls kyns fígúrur sem áttu
jafnvel að hleypa hrolli niður bak þeirra er leið eiga
um.
Tvær útivistarferðir voru farnar. Á haustdögum var
farið í Skorradalinn og gist þar yfir nótt. Þar þurfa
nemendur að takast á við myrkrið og fossana. Einnig
eru verkefni tengd plöntum og sögnum af svæðinu.
Á vordögum gekk bekkurinn ásamt 8. og 10. bekk svokallaðan Skarðsheiðarveg en hann
liggur á milli Skorradals og Hvalfjarðarsveitar. Gist var í Heiðarskóla og gengið þaðan að
Ölveri. Veður var hvasst og kalt og ferðin því fremur erfið, þó gekk allt vel og flestir voru
ánægðir og höfðu á orði að þeir hefðu viljað ganga eins og fyrirhugað var, þ.e. að Brú.
Erlend samskipti
Bekkurinn tók þátt í Comeniusarverkefni sem byggist á samskiptum við skóla á Ítalíu og
Slóvakíu. Í raun var það 10. bekkur sem var í samstarfinu en 9. bekkur tók þátt í móttöku
nemenda og kennara frá Slóvakíu. Verkefnið byggðist á að sýna náttúruperlur í héraðinu.
Farnar voru ferðir þar sem Deildartunguhver, Hraunfossar og fleiri áhugaverðir staðir voru
skoðaðir. Um mánaðarmótin september/október fór 10. bekkurinn ásamt fylgdarliði til
Slóvakíu. Leiðin lá til Presov, sem er austarlega í landinu. Þar voru móttökur með sóma og
skoðuðum við fornar hallir og kynntumst lifnaðarháttum Slóvaka.
Skemmtanir
Nemendaráð sá um skemmtanir og félagslíf í unglingadeild. Sennilega ber hæst árshátíð þar
sem sýnt var frumsamið leikrit og boðið upp á kaffihlaðborð. Einnig hafa nemendur tækifæri
til að gista í skólanum, þar sem foreldrar eru með gæslu. Eru flestir nemendur afar ánægðir
með þetta fyrirkomulag, því sumir þeirra hafa ekki mörg tækifæri til þess að hittast utan
skólans því vegalengdir eru miklar.
Til náms- og skemmtiferða telst skíðaferð og dvöl að Laugum í Sælingsdal, þar sem megin
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markmið er að efla félagsfærni nemenda.

Vordagar
Fjóra daga í síðustu vikunni í maí unnu nemendur í unglingadeild í Sérstöðu sveitaskóla. Þeir
fóru í starfskynningu til fyrirtækja/stofnana eftir eigin áhugasviði. Á fimmta degi skiluðu þeir
verkefnum og dagbók um starfið sem metið er til einkunnar og tóku síðan þátt í svokölluðum
útivistar- og leikjadegi, sem er síðasti dagur skólaársins.
Ingibjörg Daníelsdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 10. bekk
Almennt um bekkinn
Í vetur voru nemendur 9. og 10. bekkjar í samkennslu. Í 9. bekk voru 15 nemendur en
einungis 3 í 10. bekk.: Þeir voru: Kara Ágústsdóttir, Ólafur Andri Gunnarsson og Þorvaldur
Ragnar Þorbjarnarson. Óhjákvæmilega varð starfið innan hópsins miðaðra 9. bekk. Þó var 10.
bekkur í einstaka tilfelli með sér áherslur og í einhverjum tilfellum var námsefni 10. bekkjar
lagt fyrir allan hópinn.
Að öðru leyti er vísað í skýrslu umsjónarkennara 9. bekkjar.
Ingibjörg Daníelsdóttir
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8. Ýmsar skýrslur
Skýrslur um sérkennslu
Hvanneyrardeild
Sjö sérkennslutímar voru við skólann auk stuðningsfulltrúa í fullu starfi.
Tímunum var skipt jafnt á milli bekkja og einnig eftir þörfum.
Ýmist voru nemendur teknir í sérkennslustofu einn til fjórir í senn eða sérkennari inni í bekk
með kennara. Allt eftir þörfum.
Helstu skimanir
Tove Krogh, teiknikönnun fyrir 1. bekk.
Læsi, lestrarskimun fyrir 1. og 2. bekk.
Hraðlestrarpróf lagt fyrir alla fjórum- fimm sinnum yfir skólaárið.
Kristín Ingibjörg Baldursdóttir
Kleppjárnsreykjadeild
Í vetur var lögð áhersla á að draga úr einstaklingsbundinni sérkennslu hjá eldri árgöngum en
leggja fremur áherslu á að skipta fremur stórum námshópum upp í tímum þannig að hluti
bekkjar fór í námsver með kennara. Í yngri bekkjum var einnig reynt meira en áður að sinna
sérkennslu inni í bekk með hópnum öllum eða í smærri hópum fremur en einstaklingslega.
Þannig nýttist viðbótarkennari fleiri nemendum.
Sérkennslu sinntu Hanna Kristín Þorgrímsdóttir, Eva Lind Jóhannsdóttir, Magnea Helgadóttir,
Elísabet Halldórsdóttir og Anna María Sverrisdóttir.
Ása Hlín Svavarsdóttir, Sveinn Harðarson og Sigrún Hjartardóttir sinntu einnig stuðningi við
einstaka nemendur í vetur.
Í fyrsta til þriðja bekk var samkennsla og tveir kennarar að stórum hluta. Ekki var um
eiginlega sérkennslu að ræða vegna þessa. Tveir nemendur nutu aðstoðar talkennara og
einn nemandi er tvítyngdur og mun þurfa aðstoð næsta haust.
Í fjórða og fimmta bekk var samkennsla og bekkurinn naut aðstoðar sérkennara í samtals 9
kennslustundir á viku. Sérkennslustundirnar nýttust ýmist hópnum í heild eða nemendum
einstaklingslega.
Sjötti bekkur naut aðstoðar sérkennara í 15 kennslustundir á viku.
Sjöunda bekk fylgdi hálf staða stuðningsfulltrúa vegna eins nemanda.
Í áttunda og níunda bekk var samkennsla og naut bekkurinn aðstoðar sérkennara í 14
kennslustundir á viku. Auk þess var stuðningsfulltrúi í 15 stundir á viku vegna eins nemanda í
8. bekk. Þeim stundum fjölgaði í 35 í mars og undir vor naut viðkomandi nemandi
heimakennslu.
Sérkennslustundirnar nýttust að mestu í námsveri þar sem fámennari hópur nemenda var
með sérkennara. Aðrar stundir voru nýttar með tvo kennara inni í bekk.
Í tíunda bekk var sérkennsla samtals í 9 kennslustundir á viku og voru þær ýmist veittar í
námsveri eða inni í bekk með öllum hópnum. Einn nemandi í 10. bekk hlaut aðstoð
talkennara.
Sálfræðingur skólaumdæmisins kom hálfsmánaðarlega og sinnti greiningum á
námsörðugleikum auk viðtala við nemendur samkvæmt beiðnum.
Námsráðgjafi kom í skólann tvisvar í vetur og hitti 10. bekkinga. Annars vegar var um að
ræða áhugasviðspróf og hins vegar kynningar á framhaldsskólum.
Lesgreiningum Logos sinnti sérkennari skólans Anna María Sverrisdóttir. Úr
Kleppjárnsreykjadeild tóku fjórir nemendur logosgreiningarpróf.
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Helstu skimanir
Leið til læsis - Læsi Lestrarskimanir í 1. og 2. bekk
GRP 14 greinandi lesskimunarpróf í 9. bekk.
Samræmd próf í 4. 7. og 10. bekk
Hraðlestrarpróf voru lögð fyrir þrisvar í vetur fyrir alla árganga.
Lesskilningspróf og voru lögð fyrir alla árganga tvisvar sinnum yfir veturinn.
Lestrarlagspróf var lagt fyrir einu sinni fyrir að vori.
Anna María Sverrisdóttir
Varmalandsdeild
Í vetur sá einn stuðningsfulltrúi, einn leiðbeinandi og þrír kennarar um stuðning við
nemendur.
Stuðningsfulltrúi var Líney Traustadóttir, leiðbeinandi Jósef Jóhann Rafnsson,
stuðningskennarar voru Agnes Guðmundsdóttir, Björg Ólafsdóttir og Gróa Erla
Ragnvaldsdóttir. Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi aðstoðuðu nemendur inni í kennslustofum
að mestu. Nemendur komu til stuðningskennara í lesver í kennslu og þjálfun, stundum voru
stuðningskennarar inni í kennslustofum. Nemendur komu aðallega vegna lestrar- og
stærðfræðierfiðleika en færri komu vegna annarra námsörðugleika.
Eftirfarandi tafla sýnir fjölda drengja og stúlkna í hverjum árgangi sem fengu reglulega
stuðningskennslu.

Bekkur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Alls
Drengir 7

3

2

3

1

0

0

3

2

0

21

Stúlkur

2

1

1

1

1

3

0

2

0

15

Stuðningstímar
4

Sálfræðingur fyrir skólaumdæmið kom hálfsmánaðarlega. Anna María Sverrisdóttir
sérkennari gerði Logos lesgreiningu og Ásgerður Ólafsdóttir kennsluráðgjafi sá um lesskimun
GRP14 í 9. bekk. Ekki nutum við aðstoðar talmeinafræðings í vetur og er það miður.
Helstu skimanir
Læsi, lestrarskimun í 1. og 2. bekk, lögð fyrir af umsjónarkennara.
Lesskilningspróf í 3. og 5. bekk, lögð fyrir af sérkennara.
Lesskimun í 4. bekk.
Aston Index stafsetningarskimun í 5. bekk, lögð fyrir af sérkennara.
Logos lesgreining í 10. bekk.
Greinandi lesskimunarpróf GRP14 í 9. bekk.
Samræmd próf í 4. , 7. og 10. bekk.
Hraðlestrarpróf, lögð fyrir alla árganga tvisvar til þrisvar sinnum yfir veturinn, af sérkennara.
Agnes Guðmundsdóttir
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Skýrslur nemendaráða
Kleppjárnsreykjadeild
Í vetur var Þórhildur María Kristinsdóttir umsjónarmaður nemendaráðs. Hópurinn fundaði
reglulega og skipulagði verkefni sín.
Dansleikir
Tveir dansleikir voru haldnir í vetur; Busaball þar sem Varmalandsdeildinni var boðið og svo
Paraballið í febrúar. Góð þátttaka var á báðum þessum böllum og þótti takast mjög vel.
Krakkarnir sáu sjálfir um tónlistina með dyggri aðstoð Sigfúsar Jónssonar en skólinn á nokkuð
góð tæki. Nemendur fóru einnig á Æskulýðsballið í Borgarnesi og á Jólaball
Varmalandsdeildar. Lyngbrekkuballið var svo haldið í apríl og fóru mun færri nemendur
þangað en oft áður.
Þemadagar
Nokkrir þemadagar voru skipulagðir „allt á röngunni“ dagur og fleiri sniðugar hugmyndir
settu skemmtilegan svip á skólabraginn.
Stíll
Þrír hópar skiluðu inn hugmyndum fyrir keppnina í Stíl. Dómnefnd valdi eina hugmyndina og
vann hópurinn að útfærslu hennar undir leiðsögn og aðstoðar Valdísar Óskarsdóttur. Í
hópnum voru þau Brynjar Björnsson, Egill Þórsson, Helga Guðrún Jómundsdóttir og Sigrún
Rós Helgadóttir.
Söngvarakeppnin
Söngvarakeppnin var haldin á Kleppjárnsreykjum í desember og tóku margir nemendur þátt.
Öllum nemendum í 4. bekk og upp úr var boðin þátttaka en sigurvegarar á unglingastiginu
fóru og kepptu í undankeppni Samfés að Hlöðum. Daði Freyr Guðjónsson og Sigrún Rós
Helgadóttir kepptu fyrir hönd deildarinnar að þessu sinni. Þau komust ekki áfram, en stóðu
sig mjög vel.
Maraþon og skíðaferð
Nemendafélagið stóð fyrir snú-snú maraþoni og safnaði áheitum til að fjármagna skíðaferð
nemenda. Gekk það allt mjög vel og nemendur stóðu sig frábærlega í snú-snú frá kl 15 á
föstudegi til hádegis á laugardegi. Skiðaferðin var svo farin í Bláfjöll í mars með
Varmalandsdeild, en vegna veðurs var einungis hægt að gista eina nótt.
Ratleikur
Undir vorið var skipulagður ratleikur og grillveisla fyrir alla sem tóku þátt í maraþoninu.
Nemendur fóru þá um víðan völl í ratleik, leystu hinar ýmsu þrautir og hittust að lokum í
Logalandi þar sem umsjónarmaður þeirra hafði grillað nokkur lambalæri með tilheyrandi
meðlæti. Var svo horft á myndina Requem of a dream sem fjallar um það hve fíkn leikur fólk
grátt.
Næsta vetur er fyrirhugað að hafa starf í nemendaráði sem hluta af vali og verður þá fastur
fundatími inni á töflu.
Varmalandsdeild
Umsjónarmaður nemendaráðs var Ása Erlingsdóttir.
Seta í nemendaráði er hluti af valgreinakerfi deildarinnar. Nemendaráðið fundaði einu sinni í
viku, í 80 mínútur í senn. Á fundum eru ritaðar fundargerðir sem settar eru í möppu
nemendafélagsins.
Þemadagar
Þemadagar lífguðu upp á skólastarfið og voru þemu eins og úthverfur dagur, Disneydagur,
náttfatadagur o.fl. í boði.
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Stíll
Ekki þurfti að halda forkeppni að þessu sinni þar sem einungis einn hópur ætlaði sér að taka
þátt. Því miður þegar til kom gátu viðkomandi nemendur ekki mætt á keppnina sjálfa í
Reykjavík og stefnum við bara á að gera betur næst.
Gistingar
Gistingar voru mikið ræddar í nemendaráði. Nemendur vilja gjarnan halda í þessar gistinætur
en í vetur urðu þær ekki vegna þess að nú eru komnar tvær gistinætur í tengslum við
smiðjuhelgar fyrir og eftir áramót. Einnig stendur á því að fá foreldra í gæslu þessar nætur og
því urðu þær ekki að veruleika í vetur.
Böll
Nemendur í 8.- 10. bekk sóttu Æskulýðsball í Borgarnesi á haustdögum, diskótek í tengslum
við söngkeppni Vesturlands á Hlöðum og Lyngbrekkuball á vordögum. Einnig var okkur boðið
á Busaball á Kleppjárnsreykjum í upphafi skólaársins og var skemmtilegt að byrja
sameininguna á því að kynnast aðeins betur. Að venju héldum við svo jólaball hér á
Varmalandi, þann 9.desember, þar sem unglingum úr nágrannaskólunum; Heiðarskóla, GBf
Kleppjárnsreykjum, Reykhólum, Búðardal, Laugargerði og Borgarnesi, var boðið. Blaz Roca
jélt uppi fjörinu ásamt tveimur plötusnúðum á hans vegum. Ballið var vel heppnað og Erpur
hefur líklega áritað allt sem til var í Borgarfirði fyrir krakkana. Nemendafélagið sá um sjoppu
á staðnum. Í byrjun mars var síðan haldið á hið árlega ball Samfés í Laugardalshöllinni og
komu okkar krakkar vel fram og skemmtu sér vel.
Vesturlandsforkeppni fyrir Söngvakeppni SAMFÉS
Undankeppni var haldin hér að Varmalandi og tóku fjögur atriði þátt. Fyrir okkar hönd
kepptu síðan Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Ásgerður Elín Magnúsdóttir og Fanney
Guðjónsdóttir með eitt atriði og Lára Sól Hansdóttir með annað, að Hlöðum fljótlega eftir
áramót. Stóðu þær sig allar með stakri prýði í Vesturlandskeppninni.
Skólahreysti
Nemendur í 7.-10. bekk fóru að hvetja sitt lið í Skólahreysti. Eftir margtalningu stiga kom í
ljós að við urðum í 2.sæti okkar riðils sem þýddi að við komumst ekki áfram í aðalkeppnina.
Frábær árangur engu að síður og hvetur alla sem vettlingi geta valdið að reyna sig við að
komast í liðið að ári.
Skíðaferð
Í ár var farin tveggja daga skíðaferð í Bláfjöll. Ætlunin
var að vera í þrjá daga en veður og færð settu þar strik
í reikninginn. Því varð úr að unglingar í Varmalands- og
Kleppjárnsreykjadeildum stormuðu af stað í mars til
vistar í Víkings og ÍR skálanum í Bláfjöllum. Vorum við
einstaklega heppin með veður og því skíðað við hvert
tækifæri þessa tvo daga.
Diskótek fyrir miðstig
Í vetur hélt nemendaráð tvívegis diskótek fyrir
nemendur á miðstigi, 5.-7. bekk. Ekki var mikill áhugi hjá elsta hópnum en hin komu öll í
bæði skiptin. Eitt var fyrir áramót með Bláu þema og hitt eftir áramót með Neon þema. Í
fyrra skiptið var boðið upp á djús og Prince Polo, en í það seinna var ákveðið að hafa opna
sjoppu sem féll í ljúfan jarðveg hjá nemendum.
Hugrenningar í vetur
Ýmislegt var rætt á fundum í vetur. Gistingar voru oftast nefndar og sendi nemendaráð út
bréf til foreldra í haust til að fá viðbrögð frá þeim um hvernig og hvort halda ætti þeim
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áfram. Fengum við mismunandi viðbrögð en því miður ekki frá mjög mörgum. Á vordögum
reyndum við svo að fá foreldra í gæslu eina nótt en það gekk ekki. Einnig var rætt um
þemadaga og fengum við aðstoð frá nemendum í 5.-6. bekk sem vildu hafa áhrif á félagslíf
skólans. Komu þeir einnig með hugmyndir að samvinnu og fleira sem nemendafélagið gæti
gert fyrir mið- og yngsta stig skólans. Einnig kom upp sú hugmynd að hafa bingó eða
kaffihúskvöld en hvorugt komst í framkvæmd. Enda má segja að nemendasjóður standi vel
eftir veturinn þrátt fyrir þátttöku í kostnaði ferða á Skólahreysti og í skíðaferð.
Ása Erlingsdóttir

Skýrslur bókavarða
Kleppjárnsreykjadeild
Meginmarkmið bókasafnsins er að styðja sem best við hvert það starf sem fram fer í
skólanum. Á safninu er til hvers kyns efni sem nýtist nemendum sem og kennurum við nám
og starf í skólanum og reynt er að hafa það sem fjölbreytilegast. Á safninu er einn
starfsmaður og sér hann um allar bókapantanir, uppröðun bóka, þrif á bókum sem og útlán.
Valdís Óskarsdóttir hefur í vetur séð um viðgerðir á bókum sem og plöstun þeirra. Safnið
hefur notað skráningarkerfið Metrabók en í vetur var ákveðið að skrá safnið í Gegni. Sú vinna
er vel á veg komin og hægt verður að byrja að lána út í því kerfi á næsta skólaári. Reikna ég
með að skráningu bóka í kerfið ljúki á næsta skólaári. Í vetur var byrjað á því að lesa fyrir
nemendur í hádeginu þrjá daga í viku. Þetta heppnaðist mjög vel og nemendur afar ánægðir
með framtakið og oftast fullt á safninu. Aðallega voru það yngstu nemendurnir sem komu og
hlýddu á lesturinn en þó kom það fyrir að elstu nemendurnir létu sjá sig líka. Á safninu hefur
verið komið fyrir tölvu sem nemendur hafa aðgang að til útprentunar o.þ.h.
Hvað húsnæði og tækjakost varðar þá er safnið búið að sprengja húsnæðið utan af sér,
hilluplássið orðið ansi takmarkað og kominn tími á endurnýjun tækjakosts. Margt lagaðist þó
við að taka út úr safninu tvo vagna á hjólum sem voru ansi plássfrekir. Í staðinn voru settar
inn hillur og í þeim eru þær bækur sem vagnarnir geymdu.
Jóna Ester Kristjánsdóttir
Varmalandsdeild
Bókasafn GBf á Varmalandi hefur verið rekið með svipuðum hætti og áður. Helstu
breytingarnar eru þær að tölvukennsla var flutt í annað rými og gólfið var slípað og lakkað í
haust. Keyptur var nýr sófi og aðstaðan er mun notalegri og skemmtilegri og nýtist safnið
betur en áður. Börnin koma meira en áður til að sitja, lesa eða gera verkefni.
Safnið er opið á skólatíma. Einn starfsmaður vinnur við safnið, en starfshlutfall var lækkað
niður í 30%. Hann sér um útlán, innkaup og viðgerðir á bókum og þrif á safni.
Auk þess bættist við að skrá safnið á GBf Hvanneyrardeild inn í Gegni. Eru það tvær
vinnustundir á viku, hefur sá tími engan veginn dugað og skráningin stutt á veg komin.
Varmalandsdeild er rekin í tveimur byggingum og ekki er búið að finna viðeigandi lausn á því
hvernig útlán skila sér inn í Gegni. Vonandi verður ráðin bót á því í framtíðinni.
Ragnheiður E. Jónsdóttir

Myndmennt
Hvanneyrardeild
Uppbygging kennslunnar
Myndmennt kennd í rúllandi kerfi 1.- 4. bekkur. Tímarnir voru tvisvar í viku, 80 mín. í senn í
sex vikur, þá skipt.
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Kennsluaðferðir
Fyrst útskýrir kennari verkefnin 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.
Önnur gögn voru: Teikniblýantar, trélitir, tússlitir, fatalitir, penslar. Karton pappír af ýmsum
stærðum.
Námsmat
Símat var í gangi allan veturinn. Leiðsagnarmat tvisvar yfir skólaárið.
Húsnæði / aðstaða
Myndmenntarstofan er stór og góð en húsgögnin ekki að sama skapi en það en það stendur
til bóta.
Samantekt
Hóparnir voru hæfilega stórir. Með strákahóp var ávallt stuðningsfulltrúi.
Kristín Ingibjörg Baldursdóttir
Kleppjárnsreykjadeild
Uppbygging kennslunnar
Myndmennt var kennd í 1.-10. bekk þannig að:
1.-3. bekkur fengu 2x40 mín. einu sinni í viku allan
veturinn. Bekkirnir voru allir 3 saman í hóp þ.e. 14
nemendur, sem var mjög erfitt.
4. – 5. bekkur var tvískiptur og fengu nemendur 2x 40
mín. einu sinni í viku hálfan veturinn skipt eftir
áramót.
Eins var farið með 6. bekk.
7. bekkur telur tíu nemendur og fengu þeir 2x40
mínútna tíma einu sinni í viku allan veturinn.
8. – 10. bekkur voru í vali.
Í myndmenntarvali var unnið með gler. Valið var þrískipt yfir veturinn og fengu nemendur
4x40 mín. á viku 1/3 af vetrinum.
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 og 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
Nemendur kynnist mismunandi tækni s.s. málun, þrykki,
mótun í leir, klippa, líma o.fl. sem hæfir getu hvers og eins.
Nemendur læri hugtök sem hæfa þeirra aldursstigi þannig
að þeir geti notað þau til að lýsa verkum sínum.
Námsmat
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Leiðsagnamat er gefið við annarslit og er gefið fyrir áhuga/virkni, sjálfstæði/frumkvæði,
vinnubrögð/umgengni einnig fá flestir nemendur umsögn.
Markmið
Stefnt er að því að nemendur nái þeim markmiðum sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla
Húsnæði/aðstaða
Myndmenntarstofan er staðsett í rúmgóðu húsnæði sem er tengt skólanum en ekki
innangengt. Stofan var tekin í notkun fyrir fjórum árum en áður hýsti þetta húsnæði alls kyns
geymsludót og aðstöðu húsvarðarins. Þetta er mjög rúmgóð stofa með stórgott útsýni til
fjalla og inn á skólalóðina. Stofan samanstendur að forstofu, salernisaðstöðu, ræstikompu,
hitakompu og rúmgóðri kennslustofu. En vegna bilunar í jarðstreng hefur ekki verið hægt að
brenna leir þennan veturinn en það verður vonandi komið í lag fyrir næsta vetur.
Varmalandsdeild
Uppbygging kennslunnar
Myndmennt var kennd í 1.-10. bekk þannig að: 1.- 4.
bekkur var í rúllandi kerfi. Tímarnir voru tvisvar í viku 80
mínútur í senn. 5.-7. bekkur voru einu sinni í viku, 80
mínútur í senn, þrískipt. 8.-10. bekkur voru í vali. Tímarnir
voru einu sinni í viku, 80 mínútur í senn og var valinu
þrískipt.
Kennsluaðferðir
Fyrst útskýrði kennari verkefnin og sýndi dæmi, ef það átti við. Kennarinn útskýrði
kennslugögn, efni og áhöld, og aðstoðaði nemendur eftir þörfum.
Kennarinn leitaðist við að efla sjálfstæði og frumkvæði nemenda og skipta sér sem minnst af
verkefnavinnunni. Farið var með nemendur út og umhverfið nýtt til listsköpunar, þá áttu þeir
að teikna myndir af umhverfinu.
Námsefni/gögn
Ýmsar listaverkabækur með myndum voru
hafðar til sýnis en einnig notuðu
nemendur vefinn, bæði til að afla
upplýsinga um listamenn og verk þeirra,
en líka til að finna myndir til að vinna eftir.
Önnur gögn voru: teikniblýantar og
fylgihlutir, málning, efni til íblöndunar,
penslar, japanskur pappír, press print til
grafíkvinnslu, grafíkrúllur og litir. Karton í
ýmsum stærðum, vatnslitir, ýmsir litir s.s.
túss, trélitir, vaxlitir og klessulitir. Einnig
var talsvert notast við gifs og leir,
viðeigandi leiráhöld og glerung.
Námsmat
Verk nemenda voru metin til einkunna. Símat var í gangi allan veturinn.
Virkni og umgengni nemenda í vinnustofu var einnig tekin til greina.
Húsnæði/aðstaða
Sjá val í silfursmíði/myndmennt.
Samantekt
Hóparnir voru hæfilega stórir.
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Almennt gekk kennslan vel og tímarnir hæfilega langir.
Val í silfursmíði/myndmennt 8. -10. bekkur
Markmið
Að nemendur hugi að fagurfræðilegu gildi hönnunnar s.s.
formi, hlutföllum og stíl ásamt því að gera sér grein fyrir
framleiðsluferli hlutarins. Þekki öll algeng smíðaverkfæri og geti
notað viðeigandi verkfæri hverju sinni. Þeir kunni skil á og geti
stuðst við þann vélbúnað sem þeim stendur til boða, geti
skilgreint hugmyndir sínar og lýst með teikningum.
Að nemendur geti fylgt eftir hugmyndum sínum að fullunnu verki og aukið læsi á sjónrænt
umhverfi sitt. Að nemendur skilji myndmál og eðli þess og þekki lögmál og aðferðir
myndlistar til þess að þeir geti unnið á agaðan hátt með stigvaxandi sjálfstæði að gerð eigin
verka. Að nemendur geti unnið sjálfstætt að smíðaverkefni og gengið frá eftir sig eflir
framtakssemi, vinnusemi, þolinmæði og sjálfsaga við vinnu.
Uppbygging kennslunnar
Tímarnir voru á þriðjudögum frá 12:40 – 15:00 þriðjung vetrar.
Á haustönn var kennd málun og silfursmíði á vorönn.
Kennsluaðferðir
Kennarinn byrjaði á að sýna nemendum efni og áhöld sem þeir áttu eftir að vinna með. Hann
útskýrði fyrir þeim verkefni og sýndi dæmi. Einnig aðstoðaði hann nemendur við efnisval og
annað eftir þörfum. Jafnframt leitaðist kennarinn við að efla frumkvæði og sjálfstæði
nemenda, með því að hvetja þá óspart til að nota hugmyndaflug til sköpunar sinna
listaverka.
Námsefni/gögn
Ýmsar listaverkabækur með myndum voru hafðar til sýnis en einnig notuðu nemendur
vefinn, bæði til að afla upplýsinga um listamenn og verk þeirra, en líka til að finna myndir til
að vinna eftir.
Önnur gögn voru: Silfur, kopar, messing, stál, fimóleir, sagir, þjalir, sandpappír, hamrar,
silfurslaglóð og gastæki. Teikniblýantar og fylgihlutir, akrílmálning og penslar. Karton og
málningarstrigar í ýmsum stærðum og gerðum.
Námsmat
Kennari fylgdist með vinnusemi, handbragði, frumkvæði, áhuga, virkni og framförum
nemenda, með tilliti til aldurs þeirra og þroska.
Verk nemenda voru metin til einkunna. Símat var í gangi allt tímabilið.
Húsnæði/aðstaða
Silfursmíðin var kennd í smíðahúsinu og er sú aðstaða ekkert verri en önnur að því
undanskildu að mikil þörf er á læstum skáp til varðveislu dýrustu málma, áhalda og verka
nemenda. Að fenginni reynslu ætti hámarksfjöldi nemenda að vera átta. Nemendur þurfa
það mikla aðstoð að þeirra vegna er annað ekki boðlegt.
Myndmenntarstofan er staðsett þar sem áður var íbúð og er skipulag hennar ekki gott.
Vaskurinn er í herbergi í öðrum enda íbúðarinnar sem er bagalegt. Geymslupláss er mjög
lítið, bæði fyrir verk nemenda, efni og áhöld. En stofan er þó nokkuð björt og borðpláss
ágætt, þ.e. ef nemendahópurinn er ekki of stór. Stofan ber ekki fleiri en tíu nemendur.
Samantekt
Myndmenntar- og silfursmíðahópurinn voru hæfilega stórir í vetur. Nemendur voru aldrei of
margir svo kennarinn þurfti ekki að hafa samviskubit yfir því að nemendur biðu of lengi eftir
aðstoð. Nemendur voru yfirleitt áhugasamir en þó var það misjafnt.

67

blaðsíða

Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2011
Rebekka Guðnadóttir

Textílmennt
Hvanneyrardeild
Markmið
Unnið var eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla og þau aðlöguð að Skólaámskrá GBf.
Nemendum í 1.-4. bekk var skipt í 3 hópa og voru 6 vikur í senn 4 kennslustundir í viku og
kom hver hópur tvisvar sinnum.
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir
Kennslan fór þannig fram að kynning á verkefnum, tækjum og vinnulagi fór fram með
hópnum í heild sinni en leiðsögn með verkefnum fór fram með hverjum einstakling fyrir sig.
Námsefni/gögn
Námsefni í textílmennt er að mestu leyti frá
Námsgagnastofnun en einnig úr
verkefnabanka kennara. Unnin voru fjölbreytt
verkefni. M.a. vélsaumuð veski með tölum og
útsaumi til skreytingar, útsaumsmyndir eftir
teikningum nemenda, dýr þæfð utan um
steina, prjónuð hárbönd, húfur dýr og fleira,
krosssaumspennaveski og fleira og fleira. Flest
verkefni voru í grunninn þau sömu fyrir hvern
hóp en útfærð af hverjum og einum.
Námsmat
Notast var við leiðsagnamat og umsögn.
Húsnæði/aðstaða
Engin aðstaða er til handmenntarkennslu en kennt var í einni skólastofunni og vélar og efni
flutt á milli geymslu og skólastofu hverju sinni.
Samantekt
Flestir hópar voru hæfilega stórir fyrir utan einn sem var 13 stráka hópur svo að það var
stundum talsverð bið eftir aðstoð.
Ástríður Einarsdóttir
Kleppjárnsreykjadeild
Markmið
Unnið er eftir markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla/textilmennt og þau aðlöguð að
skólanámskrá Grunnskóla Borgarfjarðar. Nemendur í 1.-7. bekk fá 2 kennslustundir á viku
allan veturinn en nemendur 8. – 9. bekkjar hálfan veturinn.
Nemendum í 8.-10. bekk bauðst að taka textilmennt sem valgrein og fá nemendur þá 4
kennslustundir í viku þriðjung úr vetri.
Uppbygging kennslunnar/ kennsluaðferðir
Kennsla í textilmennt kallar á fjölþættar kennsluaðferðir, virkja bæði hug og hönd. Innlögn,
sýnikennsla og persónulegar leiðbeiningar. Reynt er að tengja saman fleiri vinnuaðferðir og
vinna með hugmyndir sem byggðar eru á umhverfinu og lífinu í kringum okkur. Nemendur
vinna bæði það sem lagt er fyrir og fá einnig að gera hluti að eigin vali og vinna þá áfram
sínar eigin hugmyndir.
Námsefni / gögn
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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. Verkefnaval þessa árs hefur óneitanlega tekið mið af
knappri stöðu í peningamálum. Vefstóll var fenginn til kennslu eftir áramót og gerðu
nemendur í 4. -5. bekk tuskumottur eftir eigin hönnun. Nemendur í 6. bekk notuðu gamlar
gallabuxur sem grunn í veggteppi. Saumavélar skólans eru lélegar og þarf að endurnýja þær.
8. - 10. bekkur/ val
Í fyrsta sinn var boðið upp á textilmennt í vali og gekk það ágætlega. Þó þurfa valmöguleikar
að vera fleiri þannig að í textilmennt komi einungis þeir sem hafa áhuga á að gera eitthvað,
stunda námið.
Námsmat
Símat er í gangi allan tímann og tekið er tillit til vinnusemi og áhuga, vandvirkni og
samstarfsvilja. Verk nemenda metin ásamt hegðun og framförum.
Húsnæði/aðstaða
Húsnæði textilmenntar er óhentugt og rúmar ekki stóra hópa enda var fjölmennasta
hópnum skipt um áramót.
Valdís Óskarsdóttir
Varmlandsdeild
Markmið
Unnið er eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla /textílmennt og þau aðlöguð að
skólanámskrá Varmalandsdeildar. Nemendur 1.- 4. bekkjar eru í 10 -12 manna hópum og fá
2 kennslustundir á viku í u.þ.b. 12 vikur í senn og fara síðan í aðra verkgrein að því tímabili
loknu. Nemendur 5.-7. bekkjar fá 2 kennslustundir á viku í hálfan vetur. Nemendur 8.-10.
bekkjar hafa haft möguleika á textílmennt í vali en þá velja nemdur sér valgrein sem þeir eru
í eina önn af þremur.
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, sumir klára aðeins það sem er skylda
en aðrir bæta miklu við, vinna fleiri verk og leggja meiri vinnu í það sem þeir eru að gera.
Námsefni/gögn
Námsefni og hugmyndir sem unnið var með í vetur eru aðllega 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 hef ég notað ýmsar prjónauppskriftir s.s bókina Á prjónunum eftir
Unni Breiðfjörð, Húfu og vettlingabókina og Sokkabókina 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 þann flota.
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 heilu og hálfu frá fjórða bekk og upp
úr en nemendur fyrsta til þriðja bekkjar fá einkunn í lýsingarorðum mjög gott/ gott/ gott-/ og
þarf að bæta.
Húsnæði/aðstaða
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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 og
lítið en nemendafjöldi í hópum getur hæglega farið upp í 12 nemendur og er þá orðið mjög
þröngt um nemendur, sérstaklega þá sem eru í eldri bekkjunum.
Björg Ólafsdóttir

Hönnun og smíði
Hvanneyrardeild
Markmið
Unnið var eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla/hönnun og smíði og þau aðlöguð að
Skólaámskrá GBf. Nemendum í 1.-4. bekk var skipt í 3 hópa og voru 6 vikur í senn 4
kennslustundir í viku og kom hver hópur tvisvar sinnum.
Uppbyging kennslunnar/kennsluaðferðir
Kennsla í smíði var í megindráttum unnin einstaklingslega en hópurinn vann að sama
verkefninu með sínum útfærslum. Mjög misjafnt var hve mikla vinnu nemendur lögðu í
verkin, flest allir kláruðu það sem átti að gera en vönduðu sig mismikið.
Námsefni/gögn
Námsefnið er mikið til hugmyndir frá Gróu Erlu Ragnvaldsdóttur en það tekur mið af
Aðalnámskrá grunnskóla. Handverkfæri smíðastofunnar voru notuð. Þar má telja, sagir,
sandpappír, þvingur, skrúfjárn, tálgunarhnífa, lím o.fl. Talsvert var notast við efnivið úr
skóginum.
Námsmat
Notast var við leiðsagnamat og umsögn.
Húsnæði/aðstaða
Engin aðstaða er til smíðakennslu en kennt var í einni skólastofunni og verkfærin og það sem
þurfti til kennslunnar flutt á milli smíðageymslu og skólastofu. Allt sem þurfti að saga og þess
háttar var gert heima hjá smíðakennaranum.
Samantekt
Flestir hópar voru hæfilega stórir fyrir utan einn sem var 13 manna strákahópur svo að það
var stundum talsverð bið eftir aðstoð.
S. Fjóla Benediktsdóttir
Kleppjárnsreykjadeild
Nemendur í 4. og 5. bekk fengu smíði í tvær kennslustundir í viku og voru báðir árgangar
saman í kennslustundum. Í upphafi vetrar var farið í skógarhöggsferð og nemendur sóttu sér
efni til að tálga og vinna úr verkefni að vali. Fyrirfram ákveðin verkefni vetrarins voru:
 Púsluspil. Nemendur máluðu mynd á tréplötu, teiknuðu púslufleti og söguðu út með
handsög.
 Smíði lítils bjálkahúss. Nemendur teiknuðu í upphafi grunnmynd síns húss og smíðuðu
það síðan úr listum sem þeir mældu, söguðu niður í réttar stærðir og negldu saman.
Gera þurfti ráð fyrir gluggum, hurðum og grunnfleti í teikningunum.
 Smíði tvinna-og nálapúða-grindar sem gerð var úr kústskafti og hringlaga trékubbum.
Nemendur notuðu dósabor til þess verks, venjulega sög, sandpappír, venjulegan bor
og trétappa til að festa það saman. Nálapúðinn var útbúinn í textilmenntatíma.
 Rammi sem á var fest mynd úr ullarþófi sem unnin var í samvinnu við
textílmenntakennara. Nemendur mótuðu rammann nákvæmlega utan um útlínur
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myndarinnar og fengu að nota stingsög til að saga rammann. Þeir skreyttu rammann
með brennipenna, pússuðu og lökkuðu.
 Unnið var með litlar málmplötur sem mótaðar voru með steinum og hamri til að búa
til nælur og hálsfestar.
 Önnur verkefni voru valverkefni af ýmsu tagi. Mikið var tálgað úr greinum sem sóttar
höfðu verið að hausti, einnig fengu nemendur að vinna frjálst með ýmis konar efni,
aðallega tré.
Kennsla í smíði er í megindráttum einstaklingsmiðuð. Mjög misjafnt er hve mikla vinnu
nemendur lögðu í verkefnin og hversu fljótir þeir voru að ljúka þeim. Flestir unnu öll þessi
verkefni og meira til en aðrir náðu ekki að ljúka nema hluta þeirra.
Smíði
Nemendur í 7. til 9. bekk fengu allir að renna í rennibekk og að því loknu fengu þeir að velja
verkefni í samráði við kennara. Nemendur í 6. bekk byrjuðu á skilduverkefni þar sem þeir
urðu að vinna með tommustokk, rissmát, vinkil, sög og borvél og að því loknu fengu þeir
einnig að velja verkefni í samráði við kennara. Nemendur urðu í flestum tilfellum að gera
lauslega teikningu af viðfangsefninu og málsetja hana. Kennsla í smíði er í megindráttum
einstaklingsmiðuð. Mjög misjafnt er hve mikla vinnu nemendur lögðu í verkefnin og hversu
fljótir þeir voru að ljúka þeim.
Námsmat
Við lok hvorrar annar er gefið leiðsagnarmat, þar sem tekið er mið af :
mætingu, áhuga, virkni, sjálfstæði, frumkvæði, samvinnu og samskiptum.
Aðstaða
Smíðastofan á Kleppjárnsreykjum er barn síns tíma, hún er þokkalega stór og björt og
sæmilega tækjum búin en það er kominn tími á ærlegt viðhald og endurnýjun.
Anna María Sverrisdóttir og Guðjón Guðmundsson
Varmalandsdeild
Markmið
Unnið var eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla/hönnun og smíði og þau aðlöguð að
skólanámskrá Varmalandsdeildar. Nemendur kynntust hugmyndafræði hönnunar og smíði
og geta sjálf tilgreint hin ýmsu verkfæri. Þeir geta notfært sér og skilið umtal um hluti og
tekið þátt í vangaveltum um umhverfi sitt. Tálgun og vinnsla með skógarafurðir íslenskra
trjáa var eitt af verkefnum vetrarins. Fíngerðari hlutir voru smíðaðir. Einnig lagði ég áherslu á
að nota spýtukubba sem til féllu til að vinna úr, með endurvinnslu í huga. Úr þessum kubbum
urðu til margir fallegir hlutir sem nemendur hönnuðu sjálfir.
Nemendur í 1.-4. bekk voru í rúllukerfi sem skipt var niður í þrjú tímabil u.þ.b. 12 vikur.
Tímarnir voru tvisvar í viku, 80 mínútur í senn. Nemendur 5.-7.bekkjar voru einu sinni í viku
80 mínútur í senn hálfan veturinn, skipt um áramót.
Nemendur í 8.-10. bekk fóru í leðurval. Valtímabilinu var skipt upp í þrjú tímabil, 12 vikur
hvert tímabil og voru tímarnir einu sinni í viku, 80 mínútur í senn.
Nemendur leðurvals notuðu sama húsnæði og aðstöðu, markmið, uppbyggingu kennslu og
námsmat og nemendur 1.-7. bekkjar. Leðurvalið notar önnur verkfæri en smíðahóparnir.
Verkfærin sem notuð voru tilheyra leðurvinnunni. Markmið leðurvalsins var að búa til tösku
eða veski úr endurunnu efni þ.e. gömlum leðurjökkum, leðurtöskum sem nemendur komu
með að heiman eða leður sem skólinn útvegaði. Einnig fengu nemendur leðurvals að kynnast
glervinnu. Þeir lærðu að slípa glerið, setja utanum það koparþynnu og lóða það síðan saman.
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Úr glerinu var búið til ýmislegt smálegt s.s. glerenglar, og kertastjakar. Lögð var áhersla á að
vinna með afgangs glerbrot sem til eru og er það partur af endurvinnslu og
Grænfánaverkefni skólans.
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir
Kennsla í smíði var í megindráttum einstaklingsmiðuð en þó er stundum gripið til
samvinnunáms eða vinnu í litlum hópum þar sem nemandi hjálpar nemanda. Í upphafi tíma
var oft sýnikennsla en síðan unnu nemendur hver á sínum hraða og forsendum. Mjög
misjafnt var hve mikla vinnu nemendur lögðu í verkin, sumir kláruðu aðeins skylduverkefni
en aðrir bættu miklu við, voru vandvirkir og gerðu fleiri hluti en ætlast var til.
Námsefni/gögn
Námsefnið er mikið til hugmyndir frá kennara, en það tekur mið af Aðalnámskrá grunnskóla.
Handverkfæri smíðastofunnar voru notuð, þar má m.a. telja: sagir, þjalir, þvingur, skrúfjárn,
bora, sandpappír, málningu og olíu (matarolía), lím og tálguhnífa.
Námsefnið sem leðurvalið notaði er fengið úr ýmsum handverksbókum og ljósrituðu efni.
Það sama á við glervinnuna. Skólinn býr vel að leðurverkfærum og þarf lítið að bæta þar við.
Einnig eru til ágæt verkfæri fyrir glervinnuna.
Námsmat
Verk nemenda voru metin til einkunna. Símat var í gangi allan veturinn.
Virkni og umgengni nemenda í vinnustofu var einnig metin inn í einkunnina.
Húsnæði/aðstaða
Smíði og leðurvinnan var kennd í smíðahúsinu og er sú aðstaða ekkert verri en önnur, þó er
eitt og annað sem má endurnýja s.s. hefilbekkina. Stofan er þó nokkuð björt og borðpláss
ágætt, þ.e. ef nemendahópurinn er ekki of stór. Stofan ber ekki fleiri en 10 nemendur vegna
þrengsla og er það hámark.
Samantekt
Flestir hópar voru hæfilega stórir, en ef nemendafjöldinn fer yfir 10 þá er ekki hægt að sinna
öllum í hverrri kennslustund. Það er slæmt að komast ekki yfir það að sinna öllum a.m.k. einu
sinni í kennslustund.
Leðurvalshóparnir mega ekki vera stærri en 10 nemendur. Í vetur voru c.a. 10 nemendur í
hverjum hóp og slapp það til.
Gróa Erla Ragnvaldsdóttir

Heimilisfræði
Markmið
Unnið eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla/heimilisfræði.
Stefnt er að því að námið sé heilsteypt og er áhersla lögð á eftirfarandi:






Mikilvægi þess að borða holla og fjölbreytta fæðu, kunna skil á fæðuhringnum og hafa hann
til viðmiðunar í vali á fæðu yfir daginn
Hreinlæti við matargerð og að það sé nauðsynlegt til að koma í veg fyrir t.d. matarsýkingar
Nemendur geti mælt, vigtað og að gengið frá eftir matargerð
Góða siði, bæði við vinnu og borðhald
Að nemendur geti með tímanum orðið sjálfstæðir heima fyrir

Nemendur 1.-4. bekkjar eru í svokölluðu „rúllukerfi“. Þá er vetrinum skipt í þrjár annir og fá
þeir vikulega 2 klst kennslu í heimilisfræði á hverri önn.
Nemendur 4.-7. bekkjar fá 2 kennslustundir á viku í hálfan vetur.
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Uppbygging kennslu/Kennsluaðferðir
Nemendur í 1. bekk læra grunnnám og ofan á þetta nám er byggt í hverjum bekk. Verkefni
þyngjast og nemendur vinna meira sjálfstætt eftir því sem þeir eldast.
Verkleg kennsla er að jafnaði annan hvern tíma og er bókleg kennla á móti. Þá er notast við
verkefnabækur og unnið út frá þeim. Verkleg kennsla er mismunandi eftir verkefnum og
hópastærð.
Námsefni
Kennslubækur eru:




Heimilisfræði fyrir byrjendur.
Hollt og gott.
Gott og gagnlegt.

Auk þess er farið yfir fæðuhringinn og gluggað í næringartöflur.
Námsmat
Símat er í gangi allan veturinn, sem byggir á vinnusemi í tímum, áhuga, vandvirkni og
umgengni. 7. bekkur tekur skriflegt próf sem gildir 50% af heildareinkunn.
Húsnæði/aðstaða
Húsnæðið sem kennslan fer fram í ófullnægjandi og er ekki hannað sem kennslustofa.
Aðstaðan býr yfir of litlu plássi fyrir kennslu og tækjabúnaður er ófullnægjandi (eldavélar
aðeins tvær og ofnar ónýtir). Húsnæðið rúmar að hámarki 6 nemendur í hóp. Ágæt aðstaða
er fyrir borðhald.
Líney Traustadóttir
8.-10. bekkur val
Markmið
Unnið eftir markmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla. Stefnt er er að því að nemendur geri sér
grein fyrir mikilvægi þess að borða holla og fjölbreytta fæðu og temji sér hreinlæti og
skipulögð vinnubrögð við matargerð.
Uppbygging kennslunnar
Í unglingadeild er valið þrískipt yfir veturinn þ.e. hver lota 12 vikur. Tímarnir voru á
þriðjudögum frá kl. 12:40-15:00
Kennsluaðferð
Hverjum hóp var skipt upp í 3ja - 4 manna hópa sem fengu ákveðin verkefni í hverjum tíma.
Nemendur voru látnir skipta sjálfir með sér verkum og báru ábyrgð á framkvæmd og
framsetningu matarins.
Námsefni/gögn
Uppskriftir fyrir unglinga og valdar uppskriftir úr gagnabanka matráðs.
Námsmat
Símat alla lotuna. Í lok hvers tíma var hver hópur metinn með tilliti til vinnu, þrif, frágang og
hegðun.
Húsnæði/aðstaða
Kennslan fór fram í skólamötuneytinu í Barnaskólanum. Aðstaða og tækjakostur er mjög
góður en er heldur lítil fyrir 12 mannahópa.
Kristján Örn Frederiksen
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Tónmennt
Allar deildir
Markmið og kennsluaðferðir
Markmið kennslunnar var að kynna nemendum ýmsa tónlist, kenna nótnalestur en ekki síst
að stuðla að sönggleði.
Aðalnámsskrá grunnskóla var höfð að leiðarljósi en farið út fyrir þann ramma, sérstaklega
með notkum leikja við örvun einbeitingar og hlustunar. Oft gafst tækifæri til að nota það safn
hljóðfæra sem skólinn á.
1.-6. bekkur
Miðað var við að nemendur næðu einhverjum tökum á nótnalestri og miðaðist kennslan við
hvern aldursflokk fyrir sig í því efni. Hver einasti árgangur komst af stað þannig að nemendur
geta sungið svolítið af einföldum lögum eftir nótum. Hljóðfærin voru notuð mikið við þennan
þátt námsins.
Sönggleði er almenn hjá nemendum þessa skóla og voru kennd jöfnum höndum einföld lög
úr námsefni fyrir grunnskóla og eins erfiðari lög fengin úr ýmsum áttum. Það var mikið
sungið.
Notaðir voru hljóðdiskar úr ýmsum áttum til hlustunar og kynntust nemendur þar bæði
fjölbreyttri tónlist og hljóðfærum.
8. - 10. bekkur val
Í valhópunum voru nemendur sem voru mjög misjafnir hvað varðaði kunnáttu í tónlist. Lögð
var áhersla á að fá þá allal til að syngja en sumir drengjanna áttu harla erfitt með það.
Aðstaða
Aðstaða til kennslu 1.-6. bekkja er frábær. Björt skólastofa og töluvert til af
kennsluhljóðfærum sem og bókum.
Aðstaða fyrir starf með 8.-10. bekk er einnig frábær. Sér stofa í íþróttahúsinu í V-deild en þar
er hægt er að spila á þau hljóðfæri sem þar eru til staðar (trommur, bassi, hljómborð og
gítar) án þess að valda truflun. Kennsla valhópanna í 8.-10. bekk í öllum deildum fór þó að
mestu fram í tónmenntakennslustofum.
Fá agavandamál komu upp. Þar sem við þeim mátti búast þá tókst að skapa það mikinn
áhuga á starfinu að þau gufuðu meira og minna upp.
Sigurður Rúnar Jónsson

Íþróttir og sund
Hvanneyrardeild
Markmið
Nemendur læri helstu grunnhreyfingar og ná valdi á líkama sínum. Nemendur fái fjölbreytta
íþróttakennslu með leikja- og æfingaívafi. 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
Nemendur í 1. – 4. bekk fá 4x 40 mín. á viku í íþróttir.
Líkamsmælingar
Likamsmælingar eru framkvæmdar að hausti og vori. Mælingarnar eru Litli
Hvanneyrarhringurinn (1. 4 km.), styrktar og þolmælingar. Einnig er lagt fyrir 1. bekk
hreyfiþroskaprófið MOT 4 -6.
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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 leiðsagnarmat fyllt út eftir því.
Aðstaða
Íþróttakennslan fór fram í Íþróttahöllinni á Hvanneyri sem er 100 ára þetta árið (2011).
Annað
Íþróttadagur var haldinn næst síðasta skóladaginn og komu þá nemendur í 1. – 4. bekk úr
Varmalands-og Kleppjárnsreykjadeild til okkar á Hvanneyri þar sem við skemmtum okkur
saman. Gengin var gönguleið sem nemendur Hvanneyrardeildar höfðu útbúið í verkefni hjá
UMFÍ haustið 2010. Síðan var farið í pokahlaup, langstökk, gúmmitúttukast, baunaspýtingu
og endað í Skjólbeltunum í grilli og leikjum í skóginum.
Nemendur Hvanneyrardeildar tóku þátt í verkefninu Grunnskólaganga hjá UMFÍ haustið
2010. Þar útbjuggu þeir fjórar gönguleiðir um Hvanneyri sem voru merktar inn á ganga.is
undir krækjunni grunnskólaganga. Nemendur fengu skilti frá UMFÍ sem var hengt utan á
skólann til marks um gönguleiðirnar þeirra.
Sund
Markmið
Nemendur nái færni í öndun, floti og sundtökum í helstu sundgreinum.
Kennsluaðferðir
Með 1. – 2. bekk var kennari ofan í ásamt aðstoðarmanni til þess að gera sýnilegri sundtökin
hverju sinni. Með 3. – 4. bekk var ýmist kennari eða aðstoðarmaður ofan í og hinn þá á
bakkanum. Æfingar fóru fram í leikjaformi og sundaðferðir hlutaðar niður til þess að nemandi
nái betri tökum á sundaðferðinni í heild sinni.
Námsmat
Nemendur eru prófaðir samkvæmt þrepamarkmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla.
Aðstaða
Sundkennsla fór fram Hreppslaug sem er 25 x 10 m. útisundlaug daglega í 4 vikur að vori.
Sólrún Halla Bjarnadóttir
Kleppjárnsreykjadeild
Uppbygging kennslunnar
Allir nemendur skólans fá 3 kennslustundir á viku í íþróttum.
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 leiðsagnarmat, 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 og einnig eru notuð
stöðluð próf sem meta: líkamshreysti, þol, getu og liðleika.

75

blaðsíða

Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2011
Annað
Farið var með alla nemendur skólans í skíðaferðalag í Bláfjöll. Nemendur 8. til 10. bekkjar
fóru í tveggja daga ferð en nemendur 1. til 7. bekkjar fóru í dagsferð. Haldnir voru
samstarfsdagar þar sem nemendur Varmalands-, Kleppjárnsreykja- og Hvanneyrardeilda
hittust, kepptu og léku sér í hinum ýmsu íþróttum.
Sund
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 hlýta fyrirmælum og öryggisatriðum sundstaða
og öðlist skilning á þeim hættum sem fylgja sundiðkun.
Námsmat
Við lok hvorrar annar er gefið leiðsagnarmat, 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
x 11m. útisundlaug en mjög gott er að stjórna hitastigi laugarinnar. Það helsta sem vantar á
Kleppjárnsreykjum er sparkvöllur með gervigrasi og þá væri aðstaðan á svæðinu orðin
gríðarlega góð.
Guðjón Guðmundsson
Varmalandsdeild
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, þarf af er einn sundtími á viku.
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
að einstaka þættir sundsins eru þjálfaðir. Íþróttakennari fer stundum ofan í sundlaug með
yngstu bekkjunum.
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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 3. – 6. bekkur tekur þátt.
Samstarfsdagar milli deilda innan GBf. voru þrír í vetur, einn á hverju stigi (yngsta-, mið- og
efstastigi) 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 10-12 mismunandi stöðvar og nemendur völdu sér viðfangsefni eftir áhuga og getu.
Agnes Guðmundsdóttir
Íris Inga Grönfeldt

Upplýsingamennt
Kleppjárnsreykjadeild
Nemendur í 1. – 7. bekk eru í upplýsingamennt.
1. – 3. bekk er skipt í tvo hópa, hvor hópur fær tvær kennslustundir á viku á móti
handmenntatímum, en síðan er bekkurinn saman í einni kennslustund.
4. – 5. bekkur fær tvær kennslustundir á viku, ásamt einni kennslustund í samþættingu við
samfélagsfræði.
6. bekkur fær tvær kennslustundir á viku, ásamt einni kennslustund í samþættingu við
samfélagsfræði.
7. bekkur fær tvær kennslustundir á viku.
Tölvuver skólans er í tengslum við bókasafn. Lögð er áhersla á að kenna nemendum
upplýsingaleit bæði í bókum og á rafrænu formi allt eftir getu og námsframvindu nemenda.
Mikil áhersla er lögð á að nemendur læri strax rétta heimildanotkun. Í því sambandi er mikið
unnið með samþættingu samfélagsfræði og upplýsingatækni. Í öllum bekkjum er lögð áhersla
á rétta fingrasetningu og hún æfð í hverri viku. Nemendur læra að nota ritvinnsluforritið
Word til verkefnavinnu, bæði með texta og myndir. Eldri nemendum eru kennd
grundvallaratriði í Exel og Power Point og að færa upplýsingar á milli þessara þriggja forrita.
Nemendur læra að nota veraldarvefinn til þess að afla sér upplýsinga, til lærdóms og einnig
örygga netnotkun. Kennsluforrit Námsgagnastofununar og Skólavefsins eru notuð með
flestum námsgreinum ásamt þeim margmiðlunar og kennsluforritum sem skólinn á.
Nemendahóparnir eru misstórir og reynt hefur verið að hafa 15 tölvur í gangi á hverjum
tíma. Þó hefur þurft að nota kennaravélar vegna fjölda nemenda eða þegar tölvur eru
bilaðar. Eins og er ber tölvuverið ekki kennslu á unglingastigi vegna fjölda nemenda.
Endurnýja þarf tölvukostinn hið fyrsta til að uppfylla skyldur skólans samkvæmt námskrá.
Þóra Magnúsdóttir
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Varmalandsdeild
Nemendur læra ákveðnar umgengisreglur við tölvurnar. Tölvubúnaður skólans byggist upp á
tveimur tölvuverum, í tölvuveri unglingadeildar eru 24 fartölvur en 13 tölvur í yngrideild sem
þarfnast orðið endurnýjunar. Í báðum deildum er áhersla lögð á rétta fingrasetningu.
Nemendur læra að skrifa verkefni og ritgerðir ásamt því að setja inn myndir. Nemendur læra
að umgangast veraldarvefinn og læra að nota kennsluforrit við hæfi hvers aldurs. Kennt er á
öll helstu forrit svo sem word, excel, paint og fleiri.
Sigríður Arnardóttir

Skýrsla um útikennslu/útival
Hver önn hófst á ferð á Bjössaróló í Borgarnesi til að nemendur fengju hugmyndir að
leiktækjum í skógarsvæðið.
Fyrsta önnin fór að mestu í að útbúa og koma upp merkingum við skógarhlaupshringinn.
Ekki komst mikið í verk þar sem hópurinn var fremur áhugalítill.
Annar hópurinn var mun kröftugri og á þeirri önn var byggt virki í skóginum, útbúin vopn og
furðuverur hengdar upp viðs vegar um skógarsvæðið.
Á þriðju önn var stór hluti annars hóp áfram í valinu og fór tíminn að mestu leyti í viðgerðir á
leiktækjum. Þessi hópur fór í vel heppnaða ferð í Daníelslund þar sem farið var í gönguferð
og leiki.
Ingibjörg Daníelsdóttir
Snæbjörn Reynisson

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. Fyrri helgin var 26. -27. nóvember og var hún haldin á
Varmalandi, nemendur frá Kleppjárnsreykjum komu að Varmalandi og tóku þátt í vinnunni.
Seinni helgin var haldin á Kleppjárnsreykjum 25.-26. mars og þá fóru nemendur frá
Varmalandi að Kleppjárnsreykjum. Nemendur 8.– 10. bekkja beggja skóla voru eftir í
skólanum að lokinni kennslu á föstudegi, unnu í smiðjum frá kl. 15:00 –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 var boðið upp eftirtaldar smiðjur: Leiklist
og söngur í umsjón Stefáns Benedikts Vilhelmssonar, Nýsköpun/Legó í höndum Jóhanns
Breðfjörðs, Bardagalist í umsjón Jimmy R. Routley , Hreysti og íþróttir í umsjón Írisar Grönfelt
og Ingibjargar Jónsdóttur, Sælgætigerð í umsjón Önnu Drafnar Sigurjónsdóttur og
Listasmiðju í umsjón Rebekku Guðnadóttur. Á seinni smiðjuhelginni var boðið upp á
eftirtaldar smiðjur: Bardagalist í umsjón Jimmy R. Routley, Fjölmiðlun í umsjón Gísla
Einarssonar, Grísk matargerðarlist í umsjón Bjarkar Harðardóttur, Björgunarsveitarsmiðju í
umsjón Björgunarsveitanna Heiðars og Brákar og Boltasmiðju í umsjón þeirra Guðjóns
Guðmundssonar og Hilmars Guðjónssonar. Báðar helgarnar tókust mjög vel og munum við
halda áfram að vinna eftir þessu fyrirkomulagi.
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir
Ingibjörg Jónsdóttir
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