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

Grunnskóla Borgarfjarðar júní 2012 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri 

 

1. Inngangur 
Skólastarfið hófst með því að kennarar og starfsfólk mætti til starfa þann 15. ágúst að loknu 
sumarleyfi til að undirbúa skólastarfið. Sameiginlegur starfsmannafundur var í upphafi dags. 
Skólabílstjórar voru kallaðir til fundar seinnipart dags þar sem farið var yfir ýmislegt er snýr 
að skólaakstursmálum. Þann 17. ágúst sóttu stærðfræðikennarar námskeið í Borgarnesi.  
Fimmtudaginn 18. ágúst var Sigurður Ragnarsson sálfræðingur með kynningu á starfsemi 
barnaverndar fyrir starfsfólk skólans m.a. um það hvernig standa eigi að tilkynningum og 
annað sem nauðsynlegt er að vita varðandi barnavernd.   
Á undirbúningsdögum var ákveðið að hafa kynningu á Varmalandsdeild GBF í Háskólanum á 
Bifröst fyrir foreldra nýnema. Kynningin var haldin þann 19.ágúst kl. 15:30 og var hún vel sótt 
og mæltist vel fyrir. 
 
Formleg skólasetning var þann 22. ágúst; kl. 10:00 á Hvanneyri, kl. 12:30 á Kleppjárnsreykjum 
og kl. 14:00 á Varmalandi. Mæting á skólasetningar var góð, eftir þær voru haldnar 
námsefniskynningar í hverri bekkjardeild þar sem umsjónarkennarar kynntu námsefni vetrar 
ásamt því að veita upplýsingar um ýmsa hluti væntanlegs skólastarfs. Að kynningum loknum 
var öllum boðið til kaffisamsætis í mötuneytum deildanna eins og venja hefur verið.  
Kennsla samkvæmt stundatöflu hófst þann 23. ágúst. 
 

2. Hagnýtar upplýsingar 

Skólastjórnendur 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri 
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjum 
Ástríður Einarsdóttir deildarstjóri Hvanneyri 
Börkur Hrafn Nóason deildarstjóri Varmalandi 
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Nefndir og ráð 
Skólaráð 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir 
Fjóla Benediktsdóttir 
Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 
Snæbjörn Reynisson 
Narfi Jónsson 
Kristín Kristjánsdóttir 
Jóhanna Þorvaldsdóttir 
Margrét Guðmundsdóttir 
Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir 
Sigrún Rós Helgadóttir 
Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir 
 
Nemendaverndaráð 
Eitt sameiginlegt nemendaverndarráð starfar við GBF. Í því sitja skólastjóri, sálfræðingur og 
hjúkrunarfræðingur. Auk þeirra sitja deildarstjóri og sérkennari viðkomandi deildar sem 
kemur með mál inn til nemendaverndar. Ráðið fundar einu sinni í mánuði. 
 
Áfallaráð 
Ásþór Ragnarsson  skólasálfræðingur 
Dagný Hjálmarsdóttir skólahjúkrunarfræðingur 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri 
Sóknarprestur viðkomandi sóknar eftir þörfum 
 
Nemendaráð 
Varmalandsdeild     Kleppjárnsreykjadeild 
Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir   Sigrún Rós Helgadóttir 
Ásgerður Elín Magnúsdóttir    Brynjar Björnsson 
Hallgerður Kolbrún Jónsdóttir   Herdís Ásta Pálsdóttir 
Stefán Már Sigurðsson    Þorsteinn Bjarki Pétursson 
Haukur Birgisson     Freyja Ragnarsdóttir Pedersen 
 
Umsjón með heimasíðu 
Jóna Ester Kristjánsdóttir 
 
Grænfánanefnd 
Ása Erlingsdóttir, Ása Hlín Svavarsdóttir, Gróa Erla Ragnvaldsdottir, Ingibjörg Daníelsdóttir, 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir, Lára Kristín Gísladóttir, Sigríður Arnardóttir, Steinunn Fjóla 
Benediktsdóttir og Þóra Magnúsdóttir. 
 
Heilsuefling 
Agnes Guðmundsdóttir, Björg Ólafsdóttir, Elísabet Halldórsdóttir, Guðjón Guðmundsson, 
Hanna Kristín Þorgrímsdóttir, Íris Indriðadóttir, Sólrún Halla Bjarnadóttir og Þóra Geirlaug 
Bjartmarsdóttir. 
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Innra mat 
Anna María Sverridóttir, Ágústa Þorvaldsdóttir, Börkur Hrafn Nóason, Kristín Ingibjörg 
Baldursdóttir, Ingibjörg Adda Konráðsdóttir, Magnea Kristleifsdóttir og Snæbjörn Reynisson. 
 
Námsmat 
Ástríður Einarsdóttir, Dóróthea Jóhannsdóttir, Eva Lind Jóhannsdóttir, Hólmfríður Ólöf 
Ásmundsdóttir, Lilja Björg Ágústsdóttir, Magnea Helgadóttir og Rebekka Guðnadóttir. 
 

Nemendafjöldi 
Heildarfjöldi nemenda í GBF  við upphaf skólaársins var 228, við lok skóla var 
nemendafjöldinn 218 og skiptist hann þannig: 
     Bekkur   24. ágúst  31. maí 
Hvanneyrardeild   1   12   12 
     2   9   8 
     3   7   7 
     4   6   6 
       Alls 34   33 
Á starfsárinu hætti einn nemandi við Hvanneyrardeild 
  
 
Kleppjárnsreykjadeild  1   4   4 
     2   3   3 
     3   7   7 
     4   4   4 
     5   9   8 
     6   14   13 
     7   15   14 
     8   9   9 
     9   10   9 
     10   10   11 
       Alls 85   82 
Á starfsárinu hættu 5 og 2 hófu nám við Kleppjárnsreykjadeild  
 
 
Varmalandsdeild   1   10   9 
     2   11   11 
     3   9   10 
     4   4   4 
     5   14   13 
     6   9   8 
     7   12   13 
     8   7   7 
     9   16   15 
     10   17   13 
       alls       109   103 
Á starfsárinu hættu 16 nemendur og 10 hófu nám við Varmalandsdeild 
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Starfsmenn 
3.  Nafn Starf Umsjón Stöðu-

hlutfall 

1 Agnes Guðmundsdóttir Grunnskólakennari Stærðfræði, íþróttir 100% 

2 Aldís Eiríksdóttir Grunnskólakennari Stundakennsla  

3 Anna María Sverrisdóttir Grunnskólakennari Sérkennsla, 8.- 9. 
bekkur 

100% 

4 Ágústa Rós Jónsdóttir Skólasel  35% 

5 Ágústa Þorvaldsdóttir Grunnskólakennari Almenn kennsla 81% 

6 Ása Erlingsdóttir Grunnskólakennari Almenn kennsla 100% 

7 Ása Hlín Svavarsdóttir Grunnskólakennari Leiklist, stuðningur 86,54% 

8 Ásgeir Rafnsson Ráðsmaður  80% 

9 Ástríður Einarsdóttir Deildarstjóri 3. og 4. bekkur 100% 

10 Björg Ólafsdóttir Grunnskólakennari Textílmennt og sérk. 66% 

11 Björk Harðardóttir Matráður Skólasel 100% 

12 Börkur Hrafn Nóason Deildarstjóri  100% 

13 Dagbjört Diljá Einþórsdóttir Skólasel  58% 

14 Dóróthea H. Jóhannsdóttir Sérkennari  100% 

15 Elísabet Halldórsdóttir Grunnskólakennari 10. bekkur 100% 

 16 Eva Lind Jóhannsdóttir Grunnskólakennari 4.og 5. bekkur og 
myndmennt 

100% 

17 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir Grunnskólakennari 4. og 5. bekkur og 
smíðak. 

100% 

18 Guðjón Guðmundsson Grunnskólakennari Íþróttir 100% 

19 Halldóra Ingimundardóttir Starfsm. mötuneytis Aðstoðarmatráður 100% 

20 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir Grunnskólakennari 1. - 3. bekkur 100% 

21 Heiðbjört Ósk Ásmundsdóttir Skólaliði  100% 

22 Helga Björg Valgeirsdóttir Matráður  100% 

23 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir Grunnskólakennari 1. bekkur, 
heimilisfræði 

100% 

24 Ingibjörg Daníelsdóttir Grunnskólakennari 10. bekkur 90% 

25 Ingibjörg Adda Konráðsdóttir Deildarstjóri  100% 

26 Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir Skólastjóri  100% 

27 Íris Grönfeldt Íþróttafræðingur Íþróttir 62% 

28 Íris Indriðadóttir Grunnskólakennari  100% 

29 Jóna Ester Kristjánsdóttir Ritari Bókasafn 100% 

30 Jósef Jóhann Rafnsson Skólaliði, 
stuðningskennsla 

 72% 

31 Kolbrá Höskuldsdóttir Afleysing   

32 Kristín Elísabet Möller Skólaliði  80% 

33 Kristín I. Baldursdóttir Grunnskólakennari Sérkennsla og verkgr. 100% 

34 Kristín Kristjánsdóttir Ritari  50% 

35 Lára Kristín Gísladóttir Grunnskólakennari Textil, tónmennt 84% 

36 Lilja Björg Ágústsdóttir Grunnskólakennari 6. bekkur 100% 

37 Líney Traustadóttir Stuðningsfulltrúi Stundakennsla 72% 

38 Magnea Helgadóttir Grunnskólakennari Íslenska, þýska, enska 100% 
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39 Magnea Kristleifsdóttir Grunnskólakennari 7. bekkur 100% 

40 Marta Gunnarsdóttir Stuðningsfulltrúi Gæsla í skólabíl 100% 

41 Narfi Jónsson Skólaliði Gæsla í íþrótthúsi 100% 

42 Ragnheiður Jónsdóttir Bókavörður/skólaliði  58% 

43 Ragnhildur Ólafsdóttir Afleysingar   

44 Rebekka Guðnadóttir Grunnskólakennari 1. og 2. bekkur 100% 

45 Sigfús Jónsson Skólaliði  75% 

46 Sigríður Arnardóttir Grunnskólakennari 8. og 9. bekkur 100% 

47 Sigríður Gunnlaugsdóttir Skólaliði  80% 

48 Sigríður Númadóttir Starfsm. mötuneytis  100% 

49 Sigrún Hjartardóttir Afleysing   

50 Sigrún Kristjánsdóttir Húsvörður/skólaliði  100% 

51 Snæbjörn Reynisson Grunnskólakennari  100% 

52 Sólrún Halla Bjarnadóttir Grunnskólakennari Íþróttir 34% 

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

54 Sæunn Elva Sverrisdóttir  Skólaliði  91% 

55 Valgerður Björnsdóttir Stuðningsfulltrúi  50% 

56 Valgerður Jónasdóttir Matráður  100% 

57 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir Grunnskólakennari 6. og 7. bekkur       100% 

58 Þóra Magnúsdóttir Grunnskólakennari  100% 

59 Þórhildur María Kristinsdóttir Skólaliði  100% 

60 Þórunn Jóna Kristinsdóttir Skólaliði  91% 

61 Þuríður Ketilsdóttir Skólaliði  100% 

62 Ólafur Þór Jónsson Stuðningsfulltrúi  50% 

 

Húsnæði            
Hvanneyrardeild 
Kennsla fer fram í tveimur byggingum;  í barnaskólanum og gamla íþróttahúsi Bændaskólans. 
Í barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, tölvuver, myndmenntarstofa, bókasafn, 
starfsmannaaðstaða og eldhús. Nemendur borða hádegismat í holi í anddyri skólans. Skólasel 
er starfrækt í skólahúsnæði eftir skólatíma til kl. 16:00. Íþróttakennsla fer fram að mestu leyti 
utan dyra eða í gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í vetur fór sundkennslan fram í Hreppslaug í 
Skorradal í 2 vikur að hausti og að vori.  
 
Kleppjárnsreykjadeild 
Kennsla fer fram í fjórum byggingum; í grunnskólanum, smáhýsi við skólann, í fyrrum 
skólastjóraíbúð við skólann og í íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru 
allar almennar kennslustofur, smíðastofur, námsver, bókasafn, tölvuver, félagsaðstaða 
nemenda, starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og mötuneyti. Í smáhýsinu fer fram 
myndmenntarkennsla. Þetta húsnæði var áður bílskúr við skólann sem var endurnýjaður árið 
2008 og breytt í glæsilega myndmenntarstofu. Í gömlu skólastjóraíbúðinni eru náttúrufræði-, 
textíl- 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 
kennslustofa 10.  bekkjar  endurnýjuð og keypt ný húsgögn.  Á næsta skólaári verður 
endurbótunum haldið áfram.  
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Varmalandsdeild 
Kennsla fer fram í þremur byggingum: í barnaskólanum, í gamla húsmæðraskólanum og í 
íþrótta- og félagsheimilinu Þinghamri. Kennsla 1.- 5. bekkjar fer fram í barnaskólanum en þar 
er einnig bókasafn, tölvuver, textíl- og myndmenntastofur, starfsmannaaðstaða, skrifstofa 
ritara og mötuneyti.  Kennsla 6.-10. bekkjar 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. Hafist var handa við  
lagfæringar á aðkomu að skólanum og bílastæði en því verki er enn ólokið. 
 
Kleppjárnsreykjadeild 
Skólalóðin er nokkuð stór. Í porti sem myndast af skólabyggingunni eru leiktækin og í 
kringum þau er möl, þar er einnig lítill malbikaður körfuboltavöllur. Utar eru svo stór gras-
fótboltavöllur og grasflatir umhverfis skólann sem nýtast sem leiksvæði. Malbikaður minni 
fót- og körfuboltavöllur er staðsettur við enda sundlaugar. Skólinn hefur einnig til umráða 
gamalt tún í næsta nágrenni svokallað Læknistún og þar hefur verið unnið að aðstöðu fyrir 
útikennslu með byggingu skýlis og gerð eldstæðis. Þar hafa einnig verið gróðursettar plöntur 
til skjólmyndunar. 
 
Varmalandsdeild 
Náttúrulegt umhverfi skólans er barnvænt og hentar vel til útivistar, þó er brýn þörf á 
ákveðnum úrbótum s.s. bílastæðum, leiktækjum og heildarskipulagi skólalóðar. Lagður var 
göngustígur milli Húsó og barnaskóla.   

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 2010 var skipað 
sameiginlegt skólaráð fyrir GBf. Í því sitja 9 einstaklingar sem sitja tvö ár í senn, sjá nöfn 
fulltrúanna undir kaflanum Nefndir og ráð hér að ofan. Skólaráðið er samráðsvettvangur 
skólastjóra og skólasamfélags um skólastarf. Skólaráðið fundaði fjórum sinnum á skólaárinu.  
Bekkjarfulltrúar voru boðaðir á fund að hausti þar sem farið var yfir hlutverk og starfsemi 
foreldrafélags skólans. Annar fundur var boðaður í febrúar til að þjappa hópnum saman. 
Sameiginlega starfaði félagið ekki mikið en innan hverrar deildar komu foreldrar mikið að 
skólastarfinu. Þó stóð félagið í samstarfi við deildarstjóra að komu Marita-fræðslunnar í K- og 

http://gbf.is/
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V-deildir. 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 sleðaferð m.a. með því að sjá um akstur. 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 og aðstoðuðu við móttöku og skipulagningu verkefnisins 
„Sérstaða sveitaskóla“. Auk þess skipulögðu þeir ferðir/samverustundir með bekkjum barna 
sinna. 
 
Varmalandsdeild 
Foreldrar hjálpuðu til við að manna ýmsa viðburði með nemendum s.s. gistinætur á 
smiðjuhelgum, tóku þátt í gönguferðum, og móttöku á nemendum í verkefninu „Sérstaða 
sveitarskóla“. 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.  
Umsjónarmenn leiða eru: 
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 Jónsson og 
Einar Steinþór Traustason. 
 

4. Áherslur í skólastarfi 

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

 stuðla að vellíðan, alhliða þroska og heilbrigði nemenda,  

 veita nemendum tækifæri til alhliða menntunar, bæði hugar og handa 

 efla gagnrýna hugsun nemenda, lífsgleði og jákvæða sjálfsmynd 

 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.  
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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.  
 
Í vetur var efnt til samkeppni meðal nemenda um táknmynd einkunnarorðanna. Höfundur 
vinningstillögunnar er Stella Dögg Eiríksdóttir  og prýðir myndin forsíðu ársskýrslunnar. 
 
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  nemum í B.Ed.- námi við Menntavísindasvið H.Í. aðgang að 
skólanum til að vinna þar þau verkefni sem tengjast vettvangi.  Verkefnin felast m.a. í  
æfingakennslu, kynningarheimsóknum, þátttöku í undirbúningi og framkvæmd kennslu, 
athugunum á skólastarfi o.fl.  Kennarar skólans taka þátt í mati á frammistöðu nema og 
leiðbeina þeim á vettvangi. 
Kennaraneminn sem átti GBf sem heimaskóla í vetur var 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 

http://www.gbf.is/
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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. Enginn nemandi var í fjarnámi í vetur. Fulltrúar nemenda MB 
hafa 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.  
Háskólinn á Bifröst hefur boðið 9. bekkingum á Varmalandi fjáröflunarleiðir fyrir söfnun í 
ferðasjóð nemenda. Auk þess sem stjórnendur Varmalandsdeildar hafa tekið þátt í 
kynningum Háskólans. 
 

5. 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 
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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. 
 

Grænfáninn 
Hvanneyrardeild og Varmalandsdeild GBf eru aðilar að Grænfánaverkefni Landverndar, en 
Kleppjárnsreykjadeildin byrjaði að vinna í verkefninu sl. vetur. Verkefnið er alþjóðlegt og 
hefur það að markmiði að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Í 
upphafi skólaársins var stofnuð sameiginleg nefnd innan allra deilda skólans. Strax á 
undirbúningsdögum komum við saman ásamt fulltrúum Landverndar sem fóru yfir málin. 

Stefna Landverndar er að hver starfsstöð hafi sína 
sérstöðu og geti því flaggað á mismunandi tímum. 
Þrátt fyrir það er stefnan að reyna að flagga á sama 
tíma á öllum starfsstöðvum skólans. 
Upphaflega var ákveðið að reyna að vinna að 
sameiginlegu þema fyrir allar deildir skólans en það 
gekk misvel. Þessi nefnd kom saman nokkrum 
sinnum í vetur til að vinna að sameiginlegum 
áherslun og til að koma með hugmyndir með það 
hvað hægt væri að gera í vetur. Þar sem að það er 

mismunandi aldur í þessum deildum voru áherslurnar misjafnar í verkefnum vetrarins. Í lok 
skólaársins var lögð fyrir könnun á meðal starfsfólks og nemenda og koma fram 
meginniðurstöður á hverjum stað hér á eftir. 
 
Hvanneyrardeild 
Í grænfánanefnd eru Fjóla Benediktsdóttir kennari, Björk Harðadóttir matráður, Óskar 
Jóhannsson foreldri, Unnur Björg Ómarsdóttir 1.bekk, Þorvaldur Örn Þorvaldsson 2.bekk, 
Maren Eir Halldórsdóttir 3.bekk og Marvin Logi Nindel Haraldsson 4.bekk.  

Í vetur unnum við með umhverfismerkin. Einnig var unnið eftir samstarfssamningnum á milli 
GBF, LBHÍ og leikskólans Andabæjar. Við erum alltaf að spara pappír, flokka ruslið og passa 
okkur að nýta hlutina sem allra best. Byrjað var á loftslagsbreytingatilraun en því miður 
vannst ekki tími til að klára hana. Gerð var skoðanankönnun á vordögum meðal starfsmanna 
annarsvegar og nemenda hinsvegar um hversu upplýstir þeir væru um grænfánastefnu 
skólans og hversu mikið þeir væru að vinna í anda Grænfánans. Starfsfólk var almennt 
jákvætt gagnvart  því sem spurt var um en vildi fá meiri fræðslu um grænfánann til þess að 
vera öruggara. Það sama má segja um nemendur, þeir voru líka almennt með á nótunum um 
hvað væri að gerast í þessum málum. 

S. Fjóla Benediktsdóttir  
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Kleppjárnsreykjadeild 
Grænfánaverkefni skólans þennan vetur miðaðist að því að  samræma vinnu allra deilda 
Grunnskóla Borgarfjarðar og  stefna að því að Kleppjárnsreykjadeildin flaggi Grænfána. 
Þriggja kennara nefnd var valin innan deildarinnar.  Einn kennari fór síðan á fund á Akranes 
vegna Grænfánaverkefnisins. Ákveðið var að einn fulltrúi yrði úr hverjum samkennslubekk og 
einn úr hverjum árgangi á unglingastigi sitji í umhverfisnefnd. Haldið var áfram með átak í 
pappírsnýtingu. Komið var upp safnkassa við ljósritunarvél skólans, annarsvegar undir 
endurnýtanlegan pappír og hinsvegar undir pappír til endurvinnslu. Ákveðið var að koma upp 
slíku í hverri kennslustofu, en það náðist ekki á skólatíma. 
Í eldhúsi er efni flokkað til endurvinnslu, bæði innan skóla og það sem sett er í 
endurvinnslutunnur við skólann. Hefur sú flokkun gengið vel. Stefna skólans í því að nýta sem 
mest af lífrænum úrgangi til fóðrunar gælu-  og húsdýra gekk líka vel, en ekki hefur tekist að 
koma upp safnhaugi til notkunar við trjárækt skólans. 
Vinna að því markmiði skólans  að sem allra mest af efni sem notað er í myndmennt og öðru 
bekkjarstarfi skuli vera endurunnið gekk mjög vel. 
Annað verkefni sem nemendur vildu vinna áfram með var trjárækt á svokölluðu Læknistúni 
og  annarsstaðar á skólalóðinni. Hugmynd kom upp um að reyna að kolefnisjafna 

skólaaksturinn við Kleppjárnsreykjadeildina. 
Plantað var út um 100 plöntum úr 
uppeldisreit skólans. Þetta vorið fengum við 
100 plöntur frá Yrkjusjóði en aðeins náðist 
að planta rúmlega helmingi þeirra út, 
afgangurinn var settur í uppeldisreitinn. 
Stefnt er að því að planta sem mestu úr 
honum í haust. 
Komið var upp grænmetisgarði við hlið 
uppeldisreitsins og þar settar niður 
kartöflur, gulrætur og rófur. Einnig var 
gerður reitur fyrir rabbabara. 
Unnin var könnun á meðvitund um 

grænfánaverkefnið meðal starfsfólks og nemenda. Niðurstöður hennar voru þær að flestir 
eru vel meðvitaðir um verkefnið, en að það þurfi að gera betur. Einnig að meiri fræðslu þurfi. 

Þóra Magnúsdóttir 
 
Varmalandsdeild 
Í Varmalandsdeild voru fjórir fulltrúar í sameiginlegu nefnd deildanna og unnu þeir að 
verkefnum vetrarins í sameiningu. Ákveðið var að vinna að loftslagsbreytingum sem þema 
þennan vetur. Strax var hafist handa við að fá fulltrúa í öllum árgöngum skólans. Þar sem 
samkennsla er í nokkrum bekkum var ákveðið að hver árgangur hefði fulltrúa í 
umhverfisnefndinni ásamt þeim fulltrúum starfsfólks sem starfar í þeim þróunarhóp. Einnig 
var lögð á það áhersla að allir árgangar tækju þátt í sameiginlegri þemaviku í vetur. 
Á fyrsta fundi umhverfisnefndar á meðal nemenda komu fram mjög ákveðnar hugmyndir um 
hvað þeir vildu gera. Lögð var áhersla á að við værum að vinna útfrá loftslagsbreytingum og 
komu hugmyndir á borð við; að skoða aðra aflgjafa véla, hugsa um tré og blóm, skoða hvað 
er í andrúmsloftinu, planta árgangatrjám, vita hvort við gætum lifað á einni tegund fæðu, 
skoða mismunandi loftslag miðað við staðsetningu, skoða samsetningu skógarins og stærð 
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hans ásamt því að skoða hvaða efni eru í moldinni. Á fundinum höfðu allir fulltrúar eitthvað 
til málanna að leggja og skýrir það kannski fjölbreytni þeirra hugmynda sem fram komu. 
Þegar kom að sameiginlegri þemavikunni okkar hér á Varmalandi var ákveðið að skipta í tvo 
meginhópa til vinnu, 1.-5. bekk saman og 6.-10. bekk saman. Í báðum hópum var unnið þvert 
á aldur og því gátu þeir yngri fengið aðstoð sér eldri og reyndari.  
Í yngri hópnum var fjallað mikið um auðlindir jarðar og hvernig við erum að nýta þær. 
Nemendur lærðu m.a. um það að við verðum að nýta vel það sem við þegar höfum og eigum. 
Endurvinnslan var einnig í hávegum höfð. Búinn var til lítill moltukassi þar sem ætlunin er að 
fylgjast með rotnun á nokkrum matarbitum og plasti. Einnig er inni í skólastofunni 
blómakassi (fiskabúr) vafið inn í plast (Ása kennari bjó það til). Nemendur eru að fylgjast með 
því hversu lengi blómin geta lifað án þess að vera vökvuð.  Haldið var ball þar sem nemendur 
fengu að hafa umhverfisvænt nammi og var mikið rætt hvað fælist í því. Nemendur komu 
með efni í skólann til að vinna úr s.s. áldósir, pappa, fernur, plastdósir og fl. Úr þessu var 
margt fallegt búið til t.d. gerðu nemendur tré og laufblöð úr afgöngum frá smíðastofunni og  
kertastjaka úr áldósum. Þegar kertastjakarnir voru gerðir töluðu við um álverin á Íslandi og 
loftmengun frá þeim.  Matarafgangar úr umhverfisvæna dansiballinu fóru í moltukassann 
ásamt einum plastpoka. Nemendur ætla síðan að fylgjast með rotnuninni. 
Í eldri hópnum var unnið útfrá auðlindum og loftslagsbreytingum. Unnið var á fjórum 
stöðvum með mismunandi áherslum. Á einum stað var farið í að meta stærð skógarins, fjölda 

trjáa, kostnað og eyðslu við skólaakstur sem við 
erum háð. Þá var metið hversu mikill útblástur 
skapast við aksturinn og hvort við hefðum 
nægjanlega stóran skóg til að kolefnisjafna hann. 
Unnin voru verkefni um umgengni og virðingu við 
umhverfi okkar og náttúru á öðrum stað. Þar 
skoðuðu nemendur aðstæður í okkar nánasta 
umhverfi og sýndu fram á hverju þau vildu breyta 
og hvers vegna. Þá var unnið með orkugjafa 
framtíðar og nútímans þar sem reynt var að meta 

hvers virði það væri að breyta um orkugjafa og hversu langan tíma það tæki. Nemendur áttu 
að setja sig í eigin spor eftir 30-50 ár og ímynda sér hvernig þá væri umhorfs í þessum 
málum. Þá var unnið með nýtingu auðlinda og efnis á fjórðu stöðinni þar sem farið var mjög 
vel í hvernig forfeður okkar nýttu t.d. sauðkindina og afurðir hennar. Einn dagurinn var síðan 
nýttur til að kynna mikilvægi skóga og hvers virði þeir eru okkur í raun og veru í tengslum við 
alþjóðlegt ár skóga árið 2011. Sýnd voru tvö myndbönd, annað um skóga og hlutverk þeirra 
og hitt um áhrif loftslagsbreytinga á eyju í Hawaii klasanum. Í lokin var síðan ratleikur þar 
sem nemendur nýttu nýfengna kunnáttu til að leysa verkefnin svo að lokaniðurstöðu yrði 
náð. 
Síðasta almenna skóladaginn, 28.maí settum við síðan niður kartöflur að venju. Til verksins 
voru nemendur í 1.-5.bekk og fóru þau í vinnuna með glöðu geði. Síðastliðið haust fór 
uppskeran öll í mötuneytið. Vonumst við til að uppskeran verði enn betri í haust þannig að 
við fáum oftar nýjar kartöflur sem við höfum sjálf ræktað. Sama dag settu nemendur 
unglingadeildar niður birkiplöntur sem við fengum úthlutað frá Yrkjusjóði. 
Við skólalok var lögð fyrir könnun á meðal starfsmanna um vitund þeirra til Grænfána-
vinnunnar og kom í ljós að flestir eru meðvitaðir en þurfa meiri kynningu til að telja sig vera 
færa um frekari vinnu. Ekki náðist að leggja könnun fyrir nemendur og því verður byrjað á því 
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næsta haust til að sjá hvar best sé að leggja áherslurnar. Stefnt er að því að flagga grænfána í 
annað skipti í haust að undangenginni úttekt. 

Ása Erlingsdóttir 

Námsmat 

Upphaf vinnunnar var stutt námsskeið hjá Ingvari Sigurgeirssyni. Hann ráðlagði okkur að taka 
mjög afmarkaðan námsmatsþátt til að byrja með. Við ákváðum í samráði við hann að taka 
fyrir list- og verkgreinar á yngsta stigi. Aðalnámskrá grunnskóla var höfð að leiðarljósi við 
þessa vinnu.  
Við vorum sammála um að aðgreina þyrfti hegðunarleg og námsleg markmið og að búa þyrfti 
til staðlaða kvarða. Því fengum við faggreinakennara á yngsta stigi viðkomandi fags til að lesa 
yfir það sem við vorum búnar að vinna.  
Við útbjuggum kvarða sem við fylltum inn í þau markmið sem okkur þótti eðlileg fyrir hvern 
bekk fyrir sig. Kvarðarnir geta uppfyllt hlutverk viðmiðunarramma sem auðveldar kennurum 
námsmat og að fylgjast með framvindu nemenda sinna. Einnig eru þeir vel nýtilegir 
foreldrum til að varpa ljósi á námsframvindu barna þeirra. 
Ýmiskonar uppástungur komu varðandi einkunnagjöf og framsetningu hennar, en ákveðið 
var að bíða með þá vinnu, þar sem nýja námskráin leggur til að gefið verði í formi bókstafa. 
 

Ástríður Einarsdóttir 
Dórothea Herdís Jóhannsdóttir 

Eva Lind Jóhannsdóttir 
Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Lilja Björg Ágústsdóttir 
Magnea Helgadóttir 

Rebekka Guðnadóttir 
 

Heilsueflandi skóli 
Þróunarhópur um Heilsueflandi grunnskóla vann eftir ákveðnu innleiðingarlíkani sem 
tilheyrir Heilseflandi grunnskólum og skýrslan mun því tengjast þeim þrepum sem í líkaninu 
eru. Í þessum hóp voru: Sólrún Halla hópstjóri, Íris I. Hvanneyrarhópstjóri, Þóra Geirlaug 
Varmalandshópstjóri, Elísabet Kleppjárnsreykjahópstjóri, Hanna Kristín, Guðjón, Agnes, Björg  
og Íris Grönfeldt. Við nutum aðstoðar Önnu Dóru Ágústsdóttur sem sér um verkefnið fyrir 
hönd Borgarbyggðar.  
1. Þrep – stýrihópur: 
Hópurinn hittist einu sinni í mánuði til þess að bera saman bækur sínar og vinna þá vinnu 
sem  sett var  fyrir hverju sinni. Hópstjóri var valinn og sá hann um að útdeila verkefnum, 
kalla hópinn saman og hvetja fólk áfram. Einnig völdum við hópstjóra í hverri deild fyrir sig.  
2. Þrep – þarfagreining: 
Fyrst þegar hópurinn hittist skiptum við okkur í tvo hópa og fórum yfir gátlistana. Ákveðið var 
í samráði við Önnu Dóru að leggja  könnun fyrir starfsfólk. Hvar er betra að byrja en hjá 
sjálfum sér? Deildarhópstjórarnir áttu að sjá um að leggja fyrir gátlista í sínum deildum og 
koma þeim áfram til hópstjóra sem fór yfir þá og útbjó bréf til  stjórnenda skólans 
3. Þrep – forgangsröðun: 
Útbúin var starfsáætlun til a vinna eftir fram á vor. Farið var fram á við stjórnendur að gefa 
eftir tíma af bundinni viðveru til hreyfingar og heilsueflingar. Starfsfólk fékk eina klukkustund 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2012 
 

17  

 

í mánuði fyrir þetta og var hún tekin af bundinni viðveru. Áhættumat var unnið og lögð fyrir 
ánægjukönnun meðal starfsfólks.    
4. Þrep – markmið og árangursvísar: 
Kannanirnar voru lagðar fyrir í hverri deild fyrir sig og komu mjög misjanflega út. Í 
áhættumatinu á Hvanneyri kom í ljós að eitt og annað hvað húsnæði varðar þarfnast 
breytinga við. Á öllum stöðvum þarf að huga að aðgengi og hljóðdempun. Ánægjukönnunin 
var tekin fyrir á öllum stöðum og kom misjafnlega vel út. Í fyrra skiptið sem hún var lögð fyrir 
voru starfmenn í heildina flestir ánægðir í vinnunni og sáttir við það sem þeir eru að gera, 41 
svar barst. Samkvæmt könnuninni finnst fólki upplýsingaflæði milli starfsmanna og yfirmanna 
ekki nægjanlega gott ásamt því að sumir telja sig ekki hafa nægjanlegan tíma til að sinna 
verkefnum sínum á vinnutíma. En almennt finnst fólki það fá virðingu og stuðning frá 
samstarfsfólki þó mátti lesa út úr listanum að einelti viðgengist á vinnustaðnum en 
spurningalistinn var þannig orðaður að hann mátti misskilja. Hópurinn ákvað að breyta eilítið 
ánægjukönnuninni þannig að hún hentaði betur okkar vinnustað. Í seinni skiptið var lögð fyrir 
nýja könnunin og þá var betri svörun en í fyrra skiptið eða 50 starfsmenn. Samkvæmt fyrri 
könnun var upplýsingaflæði ábótavant á vinnustaðnum og við ákváðum að skipta niður 
spurningunni í upplýsingaflæði í deildinni þinni og upplýsingaflæði á milli deilda. Fólki fannst 
upplýsingaflæði ábótavant í deildunum sínum en enn meira ábótavant á milli deildanna. 
Starfsmenn eru almennt ánægðir með vinnutímann sinn þó eru einhverjir sem myndu vilja 
lengri vinnutíma. 18 af 46 segja að þeir nái ekki að ljúka verkefnum sínum á vinnutíma sínum. 
Nokkrir tala um að það sé andlegt álag á þeim í vinnunni og aðeins færri um líkamlegt álag. 
Enn eru nokkrir sem tala um einelti á vinnustað. Í lokin á nýju ánægjukönnuninni spurðum 
við hverju mætti breyta eða bæta til að auka vellíðan á vinnustaðnum og þá kom t.a.m. fram: 
Að bæta þyrfti og jafna aðstöðu starfsfólks eins og t.d. wc, meira um uppbrot í hverri deild, 
meiri hreyfingu og að upplýsingar um uppákomur skili sér í tæka tíð. 
5. Þrep – viðmið og aðgerðir:  
Starfsmenn úr hópnum á hverri deild fyrir sig útbjuggu myndir, plaköt og fleira til þess að 
hvetja aðra starfsmenn til hreyfingar og heilbrigðari lífshátta. Almennt urðu starfsmenn 
opnari fyrir umræðunni um hreyfingu og heilbrigðari lífshætti og það var jákvætt að 
stjórnendur skólans og fræðslustjóri Borgarbyggðar skyldu sameinast um að hvetja starfsfólk 
áfram til aukinnar hreyfingar. Inni í áætlun okkar fyrir skólaárið vorum við búin að setja inn 
sameiginlega hreyfingu fyrir alla starfsmenn skólans og það viljum við að sé í gangi tvisvar á 
ári haust og vor. 
6. Þrep – framkvæma aðgerðir og inngrip: 
Þegar við vorum búin að vinna úr áhættumatinu og fyrstu ánægjukönnuninni ákváðum við að 
athuga með fyrirlesara sem myndi fjalla um geðrækt. Við töldum að hvatningarfyrirlestur 
myndi styrkja starfsandann enn frekar og hvetja starfsmenn til þess að hugsa um líðan sína 
og bæta hana. Áætlað var að fá Hrefnu Guðmundsdóttur sálfræðing til þess að halda 
fyrirlesturinn en því miður tókst það ekki en vonandi kemur hún næsta haust.  
7. Þrep – fylgjast með árangursvísum: 
Stjórnendur hafa rætt um hvernig má bæta upplýsingaflæðið en svipuð niðurstaða kemur 
alltaf upp um að starfsmenn virðast ekki lesa póstinn sinn né skoða á upplýsingatöflur. 
Starfsmenn finna fyrir stuðningi frá yfirmönnum sínum og myndu mæla með vinnustaðnum. 
Ánægjukönnunin verður lögð fyrir aftur í haust til þess að sjá hvort einhver breyting hafi 
orðið til batnaðar.  

Sólrún Halla Bjarnadóttir 
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6.  Símenntun 

Námsferðir  
Starfsfólk Grunnskóla Borgarfjarðar fór í tvær námsferðir á skólaárinu. Fyrri ferðin var farin til 
Reykjavíkur þann 12. mars 2012 þar sem 3 skólar voru skoðaðir fyrir hádegi og 
Námsgagnastofnun heimsótt eftir hádegi. Þeir skólar sem ákveðið var að skoða voru 
Krikaskóli, Norðingaskóli og Waldorfsskólinn í Lækjarbotnum.  Skiptu starfsmenn sér í hópa 
til að skoða starfsemi þess skóla sem þeir höfðu mestan áhuga á að kynna sér.  
Í vor fóru svo starfsmenn GBF í námsferð til Glasgow  í námsferð. Mikill meirihluti 
starfsmanna fór í ferðina og auk þess nokkrir makar, alls 52. Kennarar fengu hópstyrk úr 
Vonarsjóði KÍ og starfsmenn úr sínum endurmenntunarsjóðum. Farið var þann 5. júní og  
voru 10 skólar bæði primary- og secondary-skólar í Glasgow skoðaðir . Var hópnum skipt upp 
í minni hópa og skoðuðu allir skóla á báðum stigum. Skólarnir sem við skoðuðum voru: 
Castlemilk High School, Govan High School, St Paul‘s High School, Loudes High School, 
Croftford High School, St Bartholomewe‘s, Tinto Primary, Our Lady Of Roesary,Bearsden 
Academy og High Scool of Glasgow. Skotar eru að innleiða nýja námskrá og leggja þar mikla 
áherslu á færni í mannlegum samskiptum, umhverfismennt og lýðheilsu. Sumir skólanna eru 
að vinna að því að flagga Grænfánanum eða eru með hann og aðrir eru með lýðheilsu-
markmið bæði varðandi hreyfingu og mataræði. Eftir hádegi þann 8. júní fengum við 
fyrirlestur um ytra-mat skoska menntamálaráðuneytisins á starfsemi skóla í Skotlandi auk 
stuttrar umræðu um HGIOS eða gæðagreina sem GBF notar við sitt innramat og er komið frá 
Skotlandi. 
Báðar þessar ferðir tókust mjög vel. Allir voru sammála um nauðsyn þess að sjá hvernig 
unnið er í öðrum skólum og fá hugmyndir. Auk þess þjappa ferðir sem þessar 
starfsmannahópnum vel saman. 
 

Námskeið 
Kennarar skólans fóru á eftirfarandi námskeið: 

 Stærðfræðinámskeið fyrir kennara á yngsta-, mið-  og elsta stigi 

 Þróunarhópur um heilsueflingu fór á ráðstefnu til Reykjavíkur 

 Tveir kennarar fóru á námskeið í skipulagðri kennslu hjá Greiningarstöð ríkisins 

 Allir kennarar fóru á námskeið í Námfús 

 Varmalandsdeild fékk námskeið sérkennsluráðgjafa frá Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblindra um blindu og sjónskerðingu 

 Hluti kennarahópsins fór á haustþing KV á Akranesi 

 Allir starfsmenn fengu fyrirlestur um jákvæða agastjórnun undir heitinu Börn eru klár 

 Tölvunámskeið í exel, myndvinnslu og vefforritum 

 Kennarar yngsta stigs fóru á námskeið í Byrjendalæsi og/eða efni tengd þeirri vinnu. 

 Stjórnendur fóru á haustþing Skólastjórafélags Íslands og á námskeið í gerð 

námsáætlana hjá Mentor 

 Tveir kennarar fóru til Noregs á námskeið um  kennslu tungumála 

 Hluti kennara fór á námskeið um skriftarkennslu 

 Námskeið í myndmennt 
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 Námskeið í útikennslu 

 Fyrirlestur frá félagsþjónustunni um starfsemi hennar 

 Fyrirlestur um ADHD 

 Fyrirlestur um börn með ofnæmi 

7.    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. 
Kennarar í 7.-10. bekk ákváðu halda óbreyttu fyrirkomulagi námsmats á vorönn sem reynt 
var í fyrra. Nemendur fengu prófamöppu með sex prófum þ.e. íslensku, stærðfræði, ensku, 
dönsku, samfélags- og náttúrufræði. Þeir fengu 80 - 120 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. 
Fyrirkomulagið mæltist vel fyrir en kennarar töldu 120 mín. of langan tíma. 

Gæðagreinir 
Gæðagreinir er gagnlegt verkfæri fyrir skóla til þess að stuðla að breytingum, þróun og vexti 
skólastarfsins. Allir starfsmenn, nemendur og foreldrar hafa tækifæri til þess að koma sínum 
hugmyndum á framfæri vilji þeir stuðla að breytingum til famfara. 
Í upphafi skólaárs var myndað sjálfsmatsteymi með fulltrúum úr öllum deildum. 
Hópurinn hittist og gerði sér vinnuáætlun sem fólst í því að leggja fyrir gæðagreini 2.1 og 2.2 
fyrir jól.  Allir kennarar, foreldrar og nemendur unnu þá. 
Könnun um líðan nemenda var lögð fyrir í Mentor í janúar.  Ætlast var til að allir nemendur 
svöruðu.   
Eftir áramótin var lagður fyrir greinirinn 8.1 og 8.3 sem kennarar og stjórnendur unnu. 
Stjórnendur unnu gæðagreininn 8.2 og 8.4 . 
Við matið er unnið á hverri starfsstöð fyrir sig og starfsmönnum skipt í smærri hópa sem hver 
og einn skilar sínum niðurstöðum til sjálfsmatsteymis. 

Sjálfsmatsteymið dró saman allar niðurstöður. 
 
 

Áætlun um sjálfsmat Grunnskóla Borgarfjarðar  2010-2013 

 

Skólaár 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Haustönn Innleiðing HGIOS 
 

Gæðagreinir 2 
Nemendakönnum 
/einelti 

Gæðagreinir 5 
Nemendakönnum 
/einelti 

Vorönn Gæðagreinir  3  
Foreldra- og  
nemendakönnun 
Starfsmannakönnun 

Gæðagreinir 8 
Foreldra- og 
nemendakönnun 
Skimun gæðagreina 

Gæðagreinir 9 
Foreldra- og 
nemendakönnun 
Skimun gæðagreina 

Júní Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla 
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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 Framúrskarandi Framúrskarandi eða leiðandi á sínu sviði 

5 Mjög gott Afar sterkur þáttur 

4 Gott Mikilvæg atriði yfirleitt sterk en ákveðin atriði gætu orðið betri 

3 Nægilegt Sterk atriði rétt ná að vega meira en slök 

2 Slakt Mikilvæg atriði slök 

1 Ófullnægjandi Afar slakur þáttur 

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 
6,4 6,2 6,3 

4. bekkur stærðfræði              
GBf 

4. bekkur stærðfræði               
N- Vesturland 

4. bekkur  stærðfræði         
landið allt 

6,5 6,6 6,5 
7. bekkur  íslenska                   

GBf 
7. bekkur  íslenska                     

N-Vesturland 
7. bekkur  íslenska             

landið allt 
6,3 6,3 6,4 

7. bekkur stærðfræði              
GBf 

7. bekkur stærðfræði               
N-  Vesturland 

7. bekkur  stærðfræði       
landið allt 

6,4 6,4 6,7 
10. bekkur  íslenska                

GBf 
10. bekkur  íslenska                    

N-Vesturland 
10. bekkur  íslenska             

landið allt 

6,9 6,4 6,5 
10. bekkur stærðfræði           

GBf 
10. bekkur stærðfræði             

N-  Vesturland 
10. bekkur  stærðfræði     

landið allt 
5,6 5,6 5,9 

10. bekkur enska                     
GBf               

10. bekkur enska                       
N-  Vesturland 

10. bekkur  enska               
landið allt 

7,4 7,0 7,3 

http://skolar.skagafjordur.is/gaedagreinar/eydublod3.html
http://skolar.skagafjordur.is/gaedagreinar/eydublod5.html
http://skolar.skagafjordur.is/gaedagreinar/eydublod7.html
http://skolar.skagafjordur.is/gaedagreinar/eydublod7.html
http://gbf.is/
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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 
Einnig var lögð fyrir könnun á líðan nemenda í 1.- 7. bekk í leiðsagnarmatinu við lok 
haustannar og könnun á líðan og viðhorfum á unglingastiginu. 
 

 
 
 
 

 

Mér líður vel í 
skólanum 

Mér líður vel í 
kennslustundum 

Mér líður vel í 
frímínútum 

Mér líður vel í 
skólabílnum 

Oftast 30 30 34 28 

Stundum  4 4 2 4 

Sjaldan 0 0 0 3 

Svöruðu ekki 13 13 11 12 
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Líðankönnun í 1. - 5. bekk Varmalandsdeild 
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Mér líður vel í 
skólanum 

Mér líður vel í 
kennslustundum 

Mér líður vel í 
frímínútum 

Mér líður vel í 
skólabílnum 

Oftast  13 12 10 10 

Stundum 0 1 3 1 

Sjaldan 0 0 0 0 

Svöruðu ekki 5 5 5 7 
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Kleppjárnsreykjadeild 
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Mér líður vel í 
frímínútum 

Mér líður vel í 
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Oftast  32 32 34 32 

Stundum  6 5 3 2 
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Svöruðu ekki 16 17 17 19 
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Líðankönnun í 6. - 10. bekk Varmalandsdeild 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2012 
 

23  

 

 

 

 

Erlend samskipti 
Ferð 10. bekkjar Varmalandsdeildar til Danmerkur. 
Hópurinn hefur í vetur verið í samskiptum við Preben Hansen, kennara í skóla í Svendborg á 
Fjóni, Rantzausminde Skole og Dansk Skoleidræt. Komið var á samskiptum á milli 
skólahópanna og stofnuð sameiginleg facebook síða. Stefnan var sett á að heimsækja 
Svendborg á vordögum þar sem hinn skólinn gat ekki komið til okkar að haustinu. Eingöngu 
fóru nemendur frá Varmalandsdeild í þessa ferð og hafa þau verið að safna sér fyrir henni 
síðastliðin tvö ár. Ekki var sótt um styrk til Nordplus vegna ferðarinnar og því stóðu 
nemendur straum af kostnaði við ferðina. 

Eldsnemma sunnudagsmorguninn 
20.maí lögðu 14 nemendur, eitt 
foreldri og einn kennari í hann með 
kuldabola á hælunum. Ferðin gekk í 
alla staði vel og voru nemendur til 
fyrirmyndar þennan tíma. Fyrstu þrjár 
næturnar voru nemendur inni á 
heimilum nemenda í 
Rantzausmindeskole. Við fórum í 
siglingu með ´Helge´ um eyjarnar 

suður af Fjóni, skoðuðum Egeskov slot og Naturrama.  Einnig hittust foreldrar, nemendur og 
kennarar í skólanum eitt kvöldið og þar var grillað og farið í ´rundbold´ á milli landa. Í lok 
heimsóknarinnar á Fjón fengum við fylgd til Kaupmannahafnar þar sem báðir bekkirnir eyddu 
heilum degi í Tívólí. Í lok dags skildu síðan leiðir og við urðum eftir á gistiheimilinu þar sem 
við gistum og notuðum rúma tvo daga í að kynna okkur höfuðborgina og það sem hún hefur 
upp á að bjóða. Frábær ferð með frábærum hópi unglinga. 
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8. Skýrslur deildastjóra og umsjónarkennara 

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

Ástríður Einarsdóttir 
Börkur Hrafn Nóason 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 
 

Hvanneyrardeild 

Skýrsla umsjónakennara 1. og 2. bekkjar 

Nemendur í 1. og 2. bekk voru 21 til 1. desember en 20 eftir 1.desember þar af 12 í 1.bekk  
og 8 í 2.bekk. Umsjónakennari var Steinunn Fjóla Benediktsdóttir ásamt því að kenna 
heimilisfræði. Sérkennari var Kristín Ingibjörg Baldursdóttir sem kenndi líka textílmennt og 
myndmennt, Íþróttakennari var Sólrún Halla Bjarnadóttir, Ástríður Einarsdóttir kenndi 
upplýsingatækni, lífsleikni og tók 2.bekk í stærðfræði tvo tíma á viku, um leiklistarkennslu sá 

Ása Hlín Svavarsdóttir og Íris Indriðadóttir var með 
íslensku/stærðfræði tvær kennslustundir á viku á móti 
list-og verkgreinum. 
 
Helstu áherslur árganganna. 
Megin markmið vetrarins  var aðlögun að 
skólaumhverfinu, lestrafærni og talnaskilningur. Einnig 
að efla samheldni og sjálfstæði nemenda. 
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Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Kennsla í lestri og íslensku fer fram með aðferðum Byrjendalæsis. Einstaklingsmiðun er höfð 
að leiðarljósi við kennslu nemenda í 1. – 2. bekk og fá nemendur að fara áfram í námsbókum 
eins og þeir hafa úthald og vilja til, nema í Einingu þar fylgjast allir að. Aðaláhersla 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 útikennsla, þá var farið í 
skjólbeltið, fjósið og umhverfið í kringum skólann nýtt til kennslu og leiks. Skólahópur 
Andabæjar kom í heimsókn í bekkinn frá haustbyrjun til skólaloka að meðaltali einu sinni í 
mánuði í tvær kennslustundir í senn og stundum meira. Nemendur í 1.-2. bekk fóru líka í 

heimsókn í Andabæ og tóku þátt í starfinu. 1.-2.bekk var 
stundum skipt upp í stærðfræði og íslensku sérstaklega í 
skólabyrjun þar sem gafst betra tækifæri á stafainnlögn og 
talnainnlögn með 1.bekk. Var þá 2.bekkur í meira krefjandi 
verkefnum og fékk til þess betri aðstoð sem erfitt hefði 
verið að sinna ef hóparnir hefðu verið saman. Tvisvar yfir 
veturinn var lestrarátak þar sem allir nemendur skólans 
lásu eins mikið og þeir gátu. Nemendur fóru allir í 
hraðlestrarpróf fyrir og eftir átakið, var ótrúlega gaman að 

sjá hvað þau bættu sig mikið í báðum tilfellum. Í fyrra lestrarátakinu vorum við með verðlaun 
eftir ákveðinn mínútu fjölda í lestri og í seinna átakinu voru bókarverðlaun fyrir hvern 
nemanda sem las mest í sínum bekk ásamt pitsuveislu í lok átaks eftir skóla. 
 
Þróunarstarf 
Unnið er eftir markmiðum Byrjendalæsis, sjá kafla um Byrjendalæsi hér að framan.  
 
Námsmat 
Námsmatið byggist á leiðsagnamati sem gefið er tvisvar yfir skólaárið í janúar og maí. 
Nemendur fara reglulega í hraðlestrapróf yfir veturinn, í 1. bekk taka þeir 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 vel og kostur var á hverju sinni í tenglsum við 
samstarfsamning Lbhí. Farið var í skjólbeltið nokkrum sinnu meðal annars grillað brauð, farið 
í fjósið, gert rannskónarverkefni um bílategundir, snjórinn notaður mikið á meðan hann var, 
farnar ýmsar gönguferðir um staðinn, berjatínsla o.m.fl.  
 
Skemmtanir og félagslíf 
1. desember var sköpuð kaffihúsastemming í tilefni dags íslenskra tungu fyrir foreldra. Boðið 
var upp á kakó og smákökur sem nemendur höfðu bakað ásamt atriðum sem allir nemendur 
skólans voru með.  Hefð er fyrir því að farið er í Skorradal að höggva jólatré til að hafa í 
skólanum og var sú ferð farin í desember byrjun. Farið var með rútu og byrjuðum við á því að 
koma við á Mið-Fossum til að skoða hestana. Helgi Gissurarson tók mjög vel á móti okkur og 
sýndi okkur meðal annars hvaða listir væri hægt að kenna sumum hestum. Á Mið-Fossum 
borðuðum við nestið okkar áður en haldið var inn í Skorradal að finna hið eina rétta jólatré 
fyrir skólann og tók Valdimar Reynirsson starfsmaður Skógræktar ríkisins á móti okkur. 
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Helgileikur var að venju sýndur í Hvanneyrarkirkju í lok litlu jólanna en þar tóku allir 
nemendur þátt en hlutverk 1.-2. bekkjar í helgileiknum er að vera í englakórnum og stóðu 
þau sig með stakri prýði. Skólahópur Andabæjar tók þátt í englakórnum í annað skipti og 
vonandi er það komið til að vera því að gott samstarf á milli leik- og grunnskóla er grunnur að 
góðu skólastarfi á öllum skólastigum. Öskudagurinn var skemmtilegur og mættu allir 
nemendur skólans í búningum, farið var í stofnanir á Hvanneyri og sungið fyrir starfsfólk. 
Fyrsta hvers mánaðar mega nemendur koma með dót að heimann í skólann og fá þau eina 
kennslustund til að leika sér saman. Árshátíð skólans var haldinn 30.maí í skjólbeltunum en 
þessi dagur var jafnframt síðasti kennsludagurinn. Nemendur í 1.-2.bekk sýndu leikritið um 
Þyrnirós sem þau höfðu unnið með síðan um áramót í leiklistartímum. 
 
Þemavinna/vordagar 
Jólakortasala í Ullarselinu hefur lengi verið hefð í skólanum og hefur allur ágóðinn af sölunni 
runnið til góðgerðamála. Nemendur teikna mynd á jólakortið og í ár var þemað engill. 
Þemavika var í mars og var þemað votlendisfuglar. Þemavikan hófst með því að Sigurjón 
Einarsson fuglaáhugaljósmyndari kom í heimsókn til okkar og sýndi nemendum myndir af 
fuglum sem hann hefur tekið og fræddi þá um fuglana. Nemendum var síðan skipt upp í 3 
hópa þvert á árganga þar sem unnin voru mismunandi verkefni út frá þeim fugli sem þau 
völdi sér í upphafi. Verkefnin voru teikning og leirlistaverk af fuglinum, skrifa upplýsingar um 
fuglinn sinn og búa til stuttmyndasögu um fuglinn. Þetta verkefni tókst mjög vel og mátti 
stundum heyra saumnál detta.   
Vorferðalag var farið 25. maí að Háafelli í Hvítársíðu til Jóhönnu Þorvaldsdóttur þar fengum 
við að skoða geiturnar hennar. Það var gaman að koma til Jóhönnu,  margar af geitunum eru 
svo spakar að nemendur gátu auðveldlega náð þeim og fengið að halda á kiðum. Eftir 
heimskóknina að Háafelli gengum við upp á Grábrók og í lokin var komið við í Daníelslundi 
þar sem Björk beið okkar með gómsæta grillaða hamborgara. 
 
Almennt um bekkinn 
Hópurinn í heild sinni var saman settur af krefjandi og skemmtilegum einstaklingum sem 
gaman var að kenna. Það tók smá tíma að slípa hópinn saman en gekk samt ótrúlega vel og 
var þetta flottur hópur sem kláraði í vor. Þetta eru miklir námsmenn og voru flest allir orðnir 
vel læsir í skólalok og miklir stærðfræðisnillingar.  

S. Fjóla Benediktdóttir. 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 3.-4. bekk                                                                       
Nemendur í 3. og 4. bekk voru 13, þar af 7 í 3. bekk og 6 í 4. bekk. Umsjónarkennari var Íris 
Indriðadóttir. Íris sá um kennslu í stærðfræði, íslensku, ensku, náttúrufræði, lífsleikni og 
sundi. Ólafur Þór Jónsson kom að bekkjarstarfinu sem stuðningsfulltrúi eftir jól. Sérkennari 
var Kristín Ingibjörg Baldursdóttir en hún sá einnig um myndmennt og handmennt. Steinunn 
Fjóla Benediktsdóttir sá um heimilisfræði auk kennslu í samfélagsfræði. Fjóla tók einnig tvær 
kennslustundir á viku í ísl/stæ á móti verkgreinum. Ástríður Einarsdóttir sá um kennslu í 
upplýsingatækni og hún kom einnig að kennslu í íslensku og stærðfræði. Íþróttakennsla var í 
höndum Sólrúnar Höllu Bjarnadóttur. Ástríður Einarsdóttir, Íris Indriðadóttir og Steinunn 
Fjóla Benediktsdóttir sáu um útikennslu allra nemenda í skólanum í sameiningu. Ása Hlín 
Svavarsdóttir sá um leiklistarkennslu. 
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Helstu áherslur árganganna                                                                                           
Megin markmið vetrarins var að efla sjálfstæði og samheldni nemenda.  Áhersla var á 
lestrarþjálfun og aukin áhersla á lífsleikni og talnaskilning fyrir áramót en íslendingasögur og 
ritun eftir áramót.                                      
                                                                                                                                                     
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Áhersla var lögð á að mæta hverjum nemanda þar sem hann var staddur og fengu nemendur 
að fara áfram í flestum námsbókum eins og þeir höfðu vilja til, nema í Einingu og Við lesum 
meira saman, þar fylgdust allir að. Við nýttum yfirleitt tímana þegar Ásta var með okkur til að 
skipta hópnum upp og vinna í Einingu eða öðrum verkefnum. Þá fékk hver hópur betri 
aðstoð. Mikið var notast við „hringekju“ bæði í stærðfræðinni og íslenskunni, ýmist unnið 
sem hópaverkefni eða einstaklingsverkefni. Lestrarþjálfun var markviss. Nemendur lásu 
upphátt í skóla 3x í viku og mikil áhersla var lögð á heimalestur 4 daga vikunnar í 10 – 15 
mínútur, upphátt fyrir foreldra/forráðamenn. Við vorum með lestrarátak tvisvar yfir veturinn 
þar sem nemendur kepptust við að lesa sem mest, bæði á milli bekkja og einstaklinga. 
Verðlaun voru veitt í lokin. Nemendur fóru allir í hraðlestrarpróf fyrir og eftir átak til að 

fylgjast með framförum þeirra.  Árangur lét 
ekki á sér standa, því flestir bættu sig töluvert í 
lestrarhraða. Ritunarþjálfun var með 
fjölbreyttum hætti, þar var ýmist notast við 
sóknarskrift dagbókarskrif, gerð minnislista, 
útdrátta, sögugerð, sóknarskrift og fleira. 
Sögugrunnur var notaður sem hjálpartæki. Efni 
úr bókum var stundum rifjað upp með 
spurningarkeppnum og í leikjaformi. 

 
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. Einnig hefur skólinn í á 
annan áratug þróað og sinnt útikennslu markvisst. 
 
Námsmat  
Tvisvar á ári er gefið leiðsagnarmat, í janúar og maí. Námsmatið byggist á öllu leyti á símati 
þar sem vinna nemenda og verkefnaskil yfir veturinn er metin. Hraðlestrarpróf var tekið 5 
sinnum yfir skólaárið og 4. bekkur þreytti samræmd próf í íslensku og stærðfræði.  
 
Útikennsla/hreyfing 
Útikennsla var einu sinni í viku, tvær kennslustundir í senn þar sem 1. – 4. bekkur var saman, 
í umsjá Ástu, Írisar og Fjólu. Þar fengu nemendur að leysa ýmis verkefni og njóta 
náttúrunnar, þar var nánasta umhverfi skólans nýtt s.s. Skjólbeltið, skólalóðin, fjósið og 
fleira. Meðal viðfangsefna þetta skólaárið var berjatínsla, gönguferðir, stærðfræðiverkefni, 
fuglaskoðun, grillað brauð á eldstæði, leikir og skoðun umhverfis í öllum veðrum á 
mismunandi árstíma. 
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Skemmtanir og félagslíf 
Í samstarfi okkar við Andabæ fóru nemendur og lásu sögur fyrir leikskólabörnin og áttu með 
þeim góða stund, 4. bekkur fór fyrir áramót og 3. bekkur eftir áramót. Í haust var farið í 
Oddstaðarétt eins og árlegt er orðið hjá Hvanneyrardeildinni. Farið var með rútu og 
nemendur hjálpuðu bændum sveitarinnar að draga fé sitt í dilka. Eftir átökin var drukkið 
heitt kakó og meðlæti snætt. Á haustdögum var sultað, farið á íþróttamót í Borgarnesi þar 
sem flestir tóku þátt og stóðu sig með mikilli prýði. Á degi íslenskrar tungu kom Kristján 
Eldjárn í heimsókn til okkar og las nokkur vel valin ljóð og spjallaði við okkur. Nemendur 
höfðu undirbúið sig fyrir komu hans með lestri á ljóðum hans og unnið með þau. Seinna þann 
dag buðu nemendur, foreldrum í kaffihúsastemmingu þar sem boðið var upp á 
skemmtiatriði, heitt kakó og smákökur enda var þarna kominn desember í allri sinni dýrð. 
Smákökurnar bökuðu þau sjálf í heimilisfræði. Við fórum einnig eins og vant er í Skorradalinn 
að höggva jólatré. Valdimar Reynisson starfsmaður Skógræktar ríkisins tók á móti okkur og 
hjálpaði okkur að velja hið rétta tré og höggva. Í leiðinni fórum við í heimsókn til Helga 
Gissurarsonar á Mið-Fossum þar sem við fengum sýningu á hestum sem kunnu ýmsar 
kúnstir, drukkum og borðuðum nesti í góðum félagsskap. Um jólin var helgileikurinn sýndur í 
Hvanneyrarkirkju eftir strangar æfingar undir stjórn Ásu Hlínar Svavarsdóttur, Írisar 
Indriðadóttur og Fjólu Benediktsdóttur. Einnig tók skólahópur Andabæjar þátt í sýningunni 

og tókst prýðilega 
til. Heimsóknir í 
Andabæ fylgdu 
þessu verkefni þar 
sem söngæfingar 
fóru fram og er það 
góður grunnur í 
samstarfi leik-og 
grunnskólans. Í 
skammdeginu 
héldum við 

ljóslausan dag þar sem unnið var við kertaljós og vasaljós. Öskudagurinn var haldinn með 
pompi og prakt og mættu nemendur í ýmsum gerfum í skólann og gerðu sér glaðan dag.  
Farið var í gönguferð þar sem fyrirtæki og stofnanir voru heimsótt.  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 þar 
sem nemendur sýndu listir sínar á skautasvellinu í Egilshöll og lukkaðist ferðin afar vel þar 
sem nemendum gafst tækifæri til að kynnast innbyrðis auk þess að kynnast skautaíþróttinni. 
Hvanneyrardeildin fór í sleðaferð í brekkurnar við Efri- Hrepp. Nokkrir jákvæðir foreldrar tóku 
að sér akstur og eru það forréttindi að njóta slíks samstarfs við foreldra. Allir komu heilir 
heim rjóðir í kinnum með bros á vör. Síðasti kennsludagur skólaársins var ógleymanlegur þar 
sem árshátíð skólans var haldin í Skjólbeltunum í blíðskapar veðri. Nemendur í 3. og 4. 
bekkjar sýndu frumsamið leikrit um ævintýrademantana sem þau höfðu unnið með síðan um 
áramót í leiklistartímum. Skólaslitin fóru einnig fram í Skjólbeltinu í sól og sumarblíðu og 
sungu nemendur 3. og 4. bekkjar lag úr leiksýningunni fyrir viðstadda.  
 
 
 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2012 
 

29  

 

Þemavinna/vordagar 
Árlegt þema verkefni var unnið um jólin, þar sem nemendur teikna mynd á jólakort og selja 
svo í Ullarselinu. Þemað í ár voru englar en þetta er áralöng hefð í skólanum. Allur ágoði 
sölunnar rann til góðgerðarmála. 
Einnig er hefð fyrir þemaviku í mars, þemað í ár var votlendisfuglar. Verkefnið byrjaði á 
fyrirlestri og myndasýningu hjá Sigurjóni Einarssyni fuglaáhugaljósmyndara þar sem hann 
sýndi nemendum myndir af fuglum sem hann hefur tekið ásamt því að fræða þau um þá 
fugla sem voru á myndunum. Nemendum var síðan skipt í 3 hópa þvert á árganga þar sem 
þau unnu mismunandi verkefni út frá þeim fugli sem þau völdi sér í upphafi. Verkefnin voru 
teikning og leirlistaverk af fuglinum, skrifa upplýsingar um fuglinn sinn og búa til 
stuttmyndasögu um fuglinn. Þetta verkefni tókst mjög vel og áhuginn leyndi sér ekki meðal 
nemenda og skildu þau eftir sig ótrúlega vel unnin og falleg verkefni. 
Vorferðalag var farið  í lok maí. Byrjað var á að heimsækja Jóhönnu Þorvaldsdóttur á Háafelli 
í Hvítársíðu þar sem við fengum að skoða geiturnar hennar. Það var gaman að koma til 
Jóhönnu því að margar af geitunum eru svo spakar að nemendur gátu auðveldlega náð þeim 
og fengið að halda á kiðum. Eftir heimsóknina á Háafelli gengum við upp á Grábrók í 
óþarflega miklu roki en nemendur létu það ekki á sig fá og þutu upp eins og ekkert væri. Við 
flúðum svo í lognið í Daníelslundi þar sem Björk okkar beið eftir okkur með grillið klárt og 
töfraði þar fram dýrindis hamborgara.  
 
Almennt um bekkinn 
Bekkurinn var samsettur af 13 flottum og skemmtilegum nemendum. Einstaklingar voru 
misjafnlega staddir námslega séð en flestir í góðum málum. Samkennsla bekkja er krefjandi 
vinna en ákaflega gaman að takast á við slíkt verkefni sem býður upp á marga möguleika. 
Hópurinn var að mestu leyti samrýmdur og samskipti oftast góð innan bekkjarins. Einn 
nemandi þurfti á stuðningi að halda sem við fengum eftir áramót með góðum árangri. 

Íris Indriðadóttir 
 

Kleppjárnsreykjadeild 

Skýrsla umsjónarkennara í  1. – 3. bekk. 

Nemendum 1., 2. og 3. bekkjar var kennt í samkennslu.  Í  1. bekk voru fjórir nemendur;  2 
stúlkur og 2 drengir.  Í 2. bekk voru nemendur þrír;  1 stúlka og 2 drengir. Í 3. bekk voru  sjö 
nemendur;  1 stúlka og 6 drengir.                                                                             
Umsjónarkennari var Hanna Kristín Þorgrímsdóttir og kenndi hún íslensku, stærðfræði, 
samfélagsfræði, náttúrufræði, lífsleikni og ensku. Tíu kennslustundir á viku kenndi Ágústa 

Þorvaldsdóttir hópnum með 
umsjónarkennara, og voru þær 
stundir einkum nýttar í íslensku 
og stærðfræði. 
 
Aðrir kennarar bekkjarins: 
Ása Hlín Svavarsdóttir:  leiklist  
Elísabet Halldórsdóttir:  
textílmennt 
Eva Lind Jóhannsdóttir: nýsköpun 
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og myndmennt  
Guðjón Guðmundsson: íþróttir   
Lára Gísladóttir:  heimilisfræði og tónmennt    
Þóra Magnúsdóttir:  upplýsingamennt 
 
Helstu áherslur hópsins                                           
Lögð var sérstök áhersla á góð samskipti í bekknum, vellíðan og jákvæða sjálfsmynd 
nemenda. Ennfremur voru nemendum  tamin ýmis vinnubrögð til að auka sjálfstæði þeirra í 
námi. Í upphafi skólaársins var megináherslan á að nemendur 1. bekkjar næðu að fóta sig á 
þessum nýja vettvangi, og upplifðu öryggi, festu og vellíðan. Svo færðist smám saman meiri 
þungi á þætti sem tengjast námsgreinunum. Vinnuandinn í bekknum var mjög góður og 
nemendur gátu unnið saman hvort heldur sem var getuskipt eða þvert á getu. 
 
Nám og kennsluhættir 
Námið var einstaklingsmiðað og lagað að hverjum og einum eins og kostur var. Íslenska var 
kennd með aðferðum Byrjendalæsis og samþætt eftir atvikum öðrum greinum. Þannig unnu 
nemendur t.d. með texta úr bókaröðinni Ísland áður fyrr, þar sem fjallað er um lífshætti fólks 
í torfbæjum og gömlu mánaðaheitin. Í tengslum við það efni var svo unnið með bókina 
Þorrablót eftir Sigrúnu Eldjárn, þar sem Kuggur og félagar halda þorrablót með þjóðlegum 
réttum. 
Stærðfræði var einkum unnin í getuskiptum hópum og lögð áhersla á að nemendur lærðu 
skipulag og úthald í vinnubrögðum, og öðluðust sjálfstraust til að leita eigin leiða við lausn 
viðfangsefna. 
Náttúrufræði og samfélagsfræði voru samþættar og unnið með þær á heildstæðan hátt 
samkvæmt Landnámsaðferðinni. Nemendur sköpuðu nýtt land sem þeir nefndu Kisuey, 
stofnuðu þar lýðveldi og buðu aðstandendum á þjóðhátíð þar sem þeir kynntu vinnu sína og 
helstu gildi hins nýja ríkis. 
Í lífsleikni fengust nemendur við námsefnið Vinir Zippýs, sem Lýðheilsustöð gaf út. Þar læra 
þeir að fást við ólíkar tilfinningar, samskipti og breytingar í lífinu. Hópnum var skipt eftir aldri 
í þessu efni. Um miðbik vetrarins var auk þess fjallað sérstaklega um virðingu, með öllum 
hópnum saman.  Viðbrögð við eldsvoða voru æfð í byrjun skólaársins, og tvær æfingar að 
auki nokkru síðar. Þar lærðu nemendur m.a. að nota ólíkar útgönguleiðir úr skólanum, og 
hvert þeir ættu að fara þegar út er komið. Nemendur 3. bekkjar fengu svo fræðsluefnið 
Leyndarmálið, þar sem þeir læra um rétt sinn yfir einkastöðum líkama síns. Það efni er gefið 
út í samvinnu tveggja samtaka;  Blátt áfram og Réttindi barna.  
Útivera skipaði stóran sess í starfinu haust og vor. Mikið var um leiki og spil, bæði skipulagt 
og frjálst.  Heimanám var mjög lítið, aðeins lestrarþjálfun og réttritun tengd henni. 
 
Námsmat og þróunarstarf 
Hópnum var kennt skv. þróunarverkefninu Byrjendalæsi. Í því er gert ráð fyrir 
skimunarprófinu Læsi fyrir 1. og 2. bekk, þrisvar sinnum á vetri. 
Auk þess var skimunarprófið Leið til læsis lagt fyrir 1. bekk, og eftirfylgdarpróf undir vorið.  
Tvö eftirfylgdarpróf voru lögð fyrir 2. og 3. bekk, það fyrra í nóvember og  síðara í apríl. 
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Í upphafi skólaársins var staða nemenda í lestri könnuð 
þannig að lögð voru fyrir hraðlestrarpróf eða könnun á 
bókstafaþekkingu eftir því sem við átti. Hraðlestrarpróf 
voru svo lögð fyrir við lok hvorrar annar. Við lok 
haustannar var les- eða hlustunarskilningur prófaður, 
og lestrarlag að vori. 
Í stærðfræði var símat á þekkingu og færni, þar sem 
skoðað var hvernig nemendum gekk að leysa verkefni 
sín af hendi, og brugðist því jafnóðum. Við lok hvorrar 
annar er gefið leiðsagnarmat í öllum greinum.  
Hver nemandi á ferilmöppu sem hann safnar 
verkefnum í. Þar reynir hver að velja bestu verkefnin 
sín til varðveislu. Einnig eru tekin sýnishorn af rithönd 
nemenda við lok hvers skólaárs og safnað í eina bók 
fyrir hvern alla skólagönguna. 
 

Samstarf við foreldra 
Áður en skólahald hófst ræddi umsjónarkennari við foreldra barna í 1. bekk og heimsótti 
börnin til að stofna til kynna við þau á þeirra heimavelli. Við skólasetningu voru námsefni og 
helstu áherslur starfsins kynntar fyrir foreldrum, og þeir hvattir til að koma í skólann og 
fylgjast með vinnu barnanna. Foreldraviðtöl voru á haustdögum til að ræða upplifun 
barnanna og líðan þeirra í skólanum, og svo aftur eftir að haustönn lauk þar sem farið var yfir 
námsframvindu. Þá var líka gerð könnun á líðan nemenda í skólanum. Þjóðhátíð Kisueyjar var 
merkisviðburður sem foreldrar fjölmenntu á við mikinn fögnuð barnanna. Foreldrastarf er 
þáttur sem þarf að efla í þessum hópi. Það er afar mikilvægt að foreldrar og starfsfólk skólans 
standi þétt saman í starfinu. 
 E.t.v. væri gott að umsjónarkennari boðaði til fundar með foreldrum í upphafi skólaársins til 
að kynna þeim þátt foreldra í skólastarfinu og námi barnanna sinna.  
 

Skemmtanir og félagslíf 
Ljósahátíð var haldin að vanda þegar skammdegið fór í hönd. Við það tækifæri kveikti yngsti 
nemandi skólans; Jara Natalia Florence Björnsdóttir, ljós á trénu í portinu.  
Árshátíðin var óvenju stór í sniðum vegna afmælis skólans. Þar léku nemendur 1. – 3. bekkjar 
leikverk um Þyrnirós, en það höfðu þau samið að hluta til í spuna. 
22. maí var þjóðhátíð Kisueyjar haldin hátíðleg með kynningu nemenda á vinnu sinni og 
landinu. Þar sungu þau frumsaminn þjóðsöng og  þjóðfáni Kisueyjar, sem unninn var í 
lýðræðislegu samstarfi alls hópsins, var sýndur. 
Einn dótadagur var á vetrinum. Hann var mjög ánægjulegur, en full stuttur að mati barnanna. 
Hrekkjavökudagur og öskudagur voru mikil tilbreyting, með grímubúningum og hæfilegum 
hryllingi. 
Tónlistarskólinn hélt þrjá tónfundi í húsnæði skólans á árinu. Þar nutu nemendur 
grunnskólans tónlistarflutnings samnemenda sinna.  
Lokadag skólans var svo vorhátíð eftir göngu- og hjólaferðir nemenda og kennara. Þar 
grilluðu elstu nemendurnir hamborgara og hljómsveit nokkurra nemenda spilaði. Svo var 
ratleikur fyrir alla og að lokum frjálst sund eða leikir. 
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Þemavinna 
Starfið var brotið upp með þemavinnu allra bekkja við undirbúning árshátíðar. Meginþemað 
var afmæli skólans. 1. – 3. bekkur vann tvö myndverk sem tengdust annars vegar síðasta 
áratug, og hins vegar síðustu 50 árum. Annað verkið sýndi alla nemendur skólans eins og þeir 
eru nú, og einnig myndir af þeim við upphaf skólagöngu. Hitt verkið sýndi leikföng í 50 ár, 
fyrr og nú, og einnig þau sem ekki hafa breyst á þessum tíma. Börnin vildu líka sýna leikrit 
eins og voru í gamla daga, og varð Þyrnirós fyrir valinu. 
Á vordögum var aftur uppbrot með þemastarfi, þar var áherslan á heilbrigði. Nemendur gátu 
valið um stöðvar til að vinna á og síðasta daginn fór 1. – 3. bekkur í gönguferð upp með 
Reykjadalsá að hvernum í ánni. Veðrið var eins og best gerist á sólarströnd, börnin nutu þess 
að vera saman úti, skoða náttúruna og sulla í ánni. 
 
Almennt um bekkinn                                                                                                                
Hópurinn samanstendur af fjórtán einstaklingum sem spanna mjög breitt þroska- og 
námsgetusvið. Innan hvers bekkjar eru ólíkir einstaklingar sem eiga ekkert endilega best 
samleið með sínum jafnöldrum í starfi. Samkennsla bekkjanna var því styrkur fyrir hópinn, 
bæði með tilliti til vinnu í getuskiptum hópum, og vinnu þvert á getu og þroska. Börnin 

venjast því að fólk búi yfir ólíkum 
hæfileikum og að allir hafi mikið fram 
að færa. Það eykur virðingu og 
umburðarlyndi gagnvart öðrum, hvar 
svo sem hæfileikar þeirra liggja. Helsta 
áskorun kennara þessa hóps má segja 
að hafi verið að skapa þeim sem lengst 
voru komnir í námsgreinunum nógu 
krefjandi viðfangsefni. Hópurinn var 
samheldinn og vinátta og stuðningur 
ríkti innan hans. Börnin voru vinnusöm 
og yfirleitt áhugasöm við námið og leið 
almennt vel í skólanum.  

Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 4.-5. bekk  

Fjórði og fimmti bekkur var í samkennslu.  
Nemendur í 4. bekk voru alls fjórir, þrír strákar og ein stúlka.   
Nemendur í 5. bekk voru alls 9 í byrjun árs fjórir strákar og þrjár stúlkur en um áramót hætti 
ein stúlkan.  
Umsjónarkennari var Eva Lind Jóhannsdóttir og kenndi hún íslensku, stærðfræði og 
myndmennt.  
Íþróttir: Guðjón Guðmundsson  
Tónmennt: Lára Krisín Gísladóttir  
Textíll: Lára Kristín Gísladóttir  
Samfélagsfræði og upplýsingamennt: Þóra Magnúsdóttir  
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Náttúrufræði: Lilja Björg Ágústsdóttir  
Leiklist: Ása Hlín Svavarsdóttir 
Lífsleikni: Hanna Þorgrímsdóttir  
Sérkennsla: Anna María Sverrisdóttir 
 
Helstu áherslur árgangsins  
Unnið var að því að hrista árgangana saman og 
gera nemendur sjálfstæðari í námi og sýna tilllit og 
samheldni innan hópsins.  Báðir bekkir höfðu það 
verkefni að kynna nemendum sem  koma í skólann 
næsta vetur fyrir skólahúsnæðinu og umhverfi 
hans.  Fjórði bekkur tók á móti fjórða bekk frá 
Hvanneyri svona rétt til að kynnast tilvonandi 
bekkjarfélögum.  Einnig fór allur 4-.5. bekkjar 
árgangur GBF á skauta stuttu seinna þannig að 
hópurinn kynntist aðeins betur.  Fimmti bekkur er 
vinabekkur skólahópsins á Hnoðrabóli og fóru þau 
í heimsókn að Hnoðrabóli. Fimmti bekkkur tók 

síðan á móti þessum hóp nokkrum sinnum yfir árið og kynnti þeim reglur skólans, 
skólahúsnæðið, íþróttahúsið og skólalóðina. 
 
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Reynt var að hafa kennsluna eins einstaklingsmiðaða og unnt var.  Í flestum tímum voru tveir 
kennarar eða einn kennari og stuðningsfulltrúi.  Stundum voru nemendur teknir út úr tíma til 
að fá einstaklingsmiðaðari aðstoð en stundum var allur hópurinn saman, suma tíma var 
nemendum skipt eftir árgangi.  Einu sinni í viku vorum við með hringekju þar sem við vorum 
með þrjár stöðvar í íslensku og stærðfræði. Misjafnt var hvað var á hverri stöð en oftast var  
vinnubók á einni stöð, einhver sértæk verkefni á annari, og  spilastöð þar sem við leituðumst 
við að nota kennluspil.  Einu sinni í viku hlustaði fimmti bekkur á sögur og svaraði 
spurningum úr þeim en fjórði bekkur var með yndislestur.  Nemendur fengu frekar lítið 
heimanám; fjórði bekkur gerði 1 bls. heima á viku en fimmti bekkur 2 bls. Fimmti bekkur 
skilaði einnig spurningum úr einni sögu vikulega en allir þurftu að lesa a.m.k. fjórum sinnum í 
viku. 
 
Námsmat  
Í 4.- 5. bekk voru tekin tvö hraðlestrarpróf, tvö lesskilningspróf og eitt lestrarlagspróf.   Allir 
nemendur deildarinnar taka sama hraðlestraprófið þannig að einkunnin er stígandi.   Í 5. 
bekk voru tekin fjögur matsverkefni úr íslenskuefninu í heild sinni en einnig skila nemendur 
spurningum úr lesbókinni. Í 4. bekk voru tekin þrjú málfræðipróf og eitt stafsetningarpróf.  Í 
stærðfræði eru tekin kaflapróf nokkrum sinnum yfir önnina.  Tekin eru rithandarsýnishorn 
hjá nemendum sem fara í ferilmöppu þeirra. Í ferilmöppuna fara verkefni sem nemendur 
velja 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 og síðan í lok sjöunda bekkjar. Tvisvar á vetri er gefið leiðsagnarmat og prófseinkunn.  
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Útikennsla/hreyfing  
Engin formleg útikennsla var í vetur en farið var í styttri göngu- og rannsóknanferðir í 
nágrenni skólans þegar veður leyfði. Í haust var skoðuð dys hér í nágrenninu, gerð voru 
skemmtileg verkefni tengd þeirri ferð.  Einnig voru vordagarnir nýttir til útikennslu í íslensku 
og stærðfræði.  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 fóru með ljóð fyrir aðra 
nemendur.  Í nóvember var haldin spilavist þar sem allur skólinn spilaði saman inni í matsal 
og hjálpuðu eldri nemendur yngri við spilin.  Einn af síðustu dögunum fyrir jól  gengum við í 
hús á Kleppjárnsreykjum og sungum jólalög fyrir þá sem voru heima.  Þetta er þriðja árið í 
röð sem 4. bekkur gerir þetta við mikinn fögnuð heimamanna sem launa okkur yfirleitt með 
smákökum eða öðru smálegu.   Árshátíð skólans var haldin 22. mars og voru nemendur 4.-6. 
bekkjar með atriði úr Æsum og þursum við mikinn fögnuð áhorfenda. Einnig gerðu sumir 
þessara nemenda stuttmyndir úr leirkörlum annarsvegar og legokörlum hinsvegar.  Þessar 
myndir voru síðan settar inn á youtube. 
Nemendur fóru í fjórar ferðir saman.  Í haust fórum við í Borgarnes, á Safnahúsið, 
Brúðuheima, Bjössaróló og enduðum í sundi.  Í febrúar var farin foreldraferð þar sem við 
skoðuðum varðskipið Óðinn og sjóminjasafnið, þaðan var haldið í keilu. Einnig var farið í 
skautaferð í febrúar og skíðaferð í apríl. 
 
Þemavinna/vordagar  
Þemadagar voru tileinkaðir 50 ára afmæli skólans þar sem nemendur voru í hinum ýmsu 
verkefnum, leiklist, stuttmyndagerð og ýmiskonar gagnasöfnun.  
Vordagarnir voru fimm, einn dagur var tekin í gönguferðir/hjólaferðir þar gátu nemendur 
valið sér misþungar leiðir, einn dagur í vorhátíð og þrír dagar í hópavinnu þar sem nemendur 
völdu sig í hóp. Í boði var: skógarvinna og leikir uppí Logalandsskógi,  hreyfing, kartöflugarðar 
og kofabygging.  
 
Almennt um bekkinn 
Fjórði bekkur samanstendur af fjórum mjög duglegum einstaklingum sem standa sig alveg 
frábærlega í öllum greinum.  Einkenni hópsins er að þau vinna öll frekar hægt en vel. 
Fimmti bekkur samanstendur af missterkum einstaklingum sem eru öll mjög klár á sínu sviði.  
Á þetta við um nemendurna í  flestum námsgreinum.  

Eva Lind Jóhannsdóttir 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk  

Lilja Björg Ágústsdóttir var umsjónarkennari bekkjarins. Kennarar sem komu að kennslu 
bekkjarins eru: Magnea Helgadóttir enska, Þóra Magnúsdóttir samfélagsfræði og 
upplýsingamennt, Lára Kristín Gísladóttir textílmennt, Elísabet Halldórsdóttir útikennsla, Eva 
Lind Jóhannsdóttir myndmennt, Guðjón Guðmundsson smíði og íþróttir, Ágústa 
Þorvaldsdóttir sérkennsla og umsjón með sérkennslu hafði Anna María Sverrisdóttir. 
Fjöldi nemenda var 12. 
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Helstu áherslur árgangsins 
Aðalnámskrá grunnskóla höfð að leiðarljósi. 
Aðlaga námsefni að þörfum hvers og eins. 
Stuðla að velferð nemenda í hvívetna. 
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 nemendur áttu að ljúka fyrir föstudag. Þá máttu nemendur ráða 
hversu mikið þeir unnu í skólanum og hversu mikið þeir unnu heima. Settu nemendur sér 
niður verkáætlun út frá þessari vikuáætlun á mánudegi. Þeir nemendur sem skiluðu á 
tilsettum tíma fengu valtíma í síðasta tíma á föstudegi í staðinn. Þeir nemendur sem ekki 
luku áætlun fengu þá tíma með umsjónarkennara til að fara yfir málin og klára. 
Mikil áhersla var á stærðfræðinám í vetur, þar var unnið út frá markmiðasetningu. Hver og 
einn nemandi fékk blað í upphafi annar með þeim námsþáttum sem átti að ljúka. Nemandinn 
gat svo merkt við á blaðið að hverjum námsþætti loknum og þannig fylgst með framgangi 
námsins. Þetta auðveldaði bæði nemendum og kennara að fylgjast með hvert hver og einn 
var kominn og auðvelt var að bæta við ef einhver nemandi þurfti að bæta sig í einstaka 
námsþætti. 
Í íslensku var notað nýtt heildstætt námsefni á miðstigi, Vandamálið eftir þá Baldur Hafstað 
og Ingólf Kristjánsson. Þetta efni miðar að því að taka á öllum helstu námsþáttum sem 
móðurmálið spannar. Þá skiptust tímarnir m.a. í málfræði, stafsetningu, bókmenntir, lestur 
og fl. Leshringir voru í hverri viku og eftir áramótin var mikil áhersla á lestur gæðatexta með 
það fyrir augum að auka lesskilning, efla orðaforða og málvitund nemenda. Þessir hringir 
reyndust mjög vel og yfirferð á námsefninu gekk mun betur með þessu fyrirkomulagi. 
Lífsleikni tímarnir voru tveir á viku, þeir voru ekki með mjög formlegu sniði en voru mikið 
notaðir til að ræða hin ýmsu mál sem upp komu innan bekkjarins eða aðstæður sem 
nemendur stóðu frammi fyrir. Mikil áhersla var á að mynda samstöðu innan bekkjarins og 
efla bekkjarandann með það að leiðarljósi að hver og einn eigi að geta lagt sitt af mörkunum 
til að styðja undir þessa samstöðu innan bekkjareiningarinnar. Þ.e samábyrgð allra nemenda 
og kennara. 
Náttúrufræðikennslan var  byggð bæði á verklegri og bóklegri vinnu. Leitast var við að færa 
kennsluna út þegar veður leyfði og samþætta við aðrar námsgreinar. 
 
Námsmat 
Námsmat byggir á símati, vinnu nemenda, ástundun og vinnusemi, áfangaprófum, 
leiðsagnarmati 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. Elísabet sá um útikennslu fyrir hópinn í vetur en þau 
fóru með henni vikulega og unnu ýmis þörf verkefni  á  og við skólalóðina. Guðjón sá um 
íþróttakennslu bekkjarins en þau voru í 4 tímum á viku í íþróttum. 
Á vordögum var mikið unnið úti, 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 
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við kofann. Þarna á læknistúninu eru miklir möguleikar til útiveru. Matjurtagarði var komið á 
legg með m.a kartöflum, gulrótum, rabbarbara og grænkáli. Þrjár stöðvar voru í boði þar sem 
boðið var upp á fjölbreytt íþróttastarf og hver og einn gat fundið eitthvað við sitt hæfi. Farið í 
hjóla- og gönguferðir og haldið sundmót á milli bekkja sem vakti mikla lukku meðal 
nemenda. 
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 
Tvö bekkjarkvöld voru haldin yfir veturinn og einn videodagur. Þetta voru viðburðir sem 
nemendur unnu sér inn með góðri virkni í tímum. Þessi kvöld voru mjög skemmtileg og gekk 
með eindæmum vel að skipuleggja og framkvæma. Fótboltamót var haldið á milli 
Kleppjárnsreykja- og Varmalandsdeildar. Farið var í skíðaferð í apríl með 1.-7.  bekk einn dag í 
Bláfjöll. Þessi dagur var frábær þar sem allir skemmtu sér á skíðum í yndislegu veðri. Allir 
nemendur tóku þátt í árshátíðarundirbúningi þar sem afmæli skólans var að leiðarljósi. 
Bekkjartenglar stóðu fyrir berjatínslu að hausti og  bauð annar bekkjartengillinn nemendum 
heim til sín þar sem bakað var úr afrakstrinum. Foreldrar stóðu fyrir ferð til Reykjavíkur þar 
sem nemendur fóru meðal annars í lazer – tag, sund og fengu sér flatböku. Í maí fór 6. 
bekkur í sjóferð á vegum Reykjavíkurborgar en einum bekk úr skólanum var boðið. Þá var 
siglt um Reykjavíkurhöfn, fræðst um vindinn, sjóinn og hin ýmsu sædýr sem nemendur 
veiddu í gildru á leðinni. Þetta var mjög skemmtileg ferð í alla staði og veðrið lék við okkur. 
Á vordögunum stofnuðu nokkrir nemendur 6. bekkjar hljómsveit og spiluðu fyrir aðra 
nemendur á lokahátíð skólans. Þetta gerðu nemendur algerlega að eigin frumkvæði, 
skipulögðu allt sjálfir og tókst mjög vel til svo úr varð skemmtilegt atriði. 
Nemendafélag skólans stóð fyrir diskótekum sem nemendur 6. bekkjar voru nokkuð duglegir 
að sækja. 
 
Þemadagar 
Tvær þemavikur voru að þessu sinni inni í skólastarfinu en þær tengdust báðar afmæli 
skólans og undirbúningi á því. Bekkurinn vann aðallega við teikningar á skólahúsnæðinu í 
gegnum árin og hvernig byggingin hafði breyst. Einnig tóku þau þátt í myndvinnslu ýmiskonar 
t.d að skanna inn myndir, prenta út á plaköt og leita að myndum af ákveðnum viðburðum úr 
skólastarfinu. Þá sáu nemendur um að setja upp sýninguna í sinni stofu og fóru yfir 
handskrifaða nemendalista með fyrstu nemendum skólans sem fundust í gömlum gögnum. 
Þessir listar voru prentaðir út og hengdir upp. Þá tóku nemendur 6. bekkjar einnig þátt í 
stuttmyndagerð en afrakstur á þeirri vinnu var sýndur á sýningunni sem var í tengslum við 
þessa hátíð. Að lokum tóku allir nemendur bekkjarins þátt í sýningu á þáttum úr leikritinu 
Æsum og þursum með góðri frammistöðu. 

Lilja Björg Ágústsdóttir 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk 

Nemendur 
Andri Freyr Dagsson, Arna Rún Þórðardóttir, Embla Dís Haraldsdóttir, Guðmundur Friðrik 
Jónsson, Guðrún Helga Tryggvadóttir, Gyða Helgadóttir, Helgi Guðjónsson, Ísar Þorri 
Guðmundsson, Kristleifur Darri Kolbeinsson, Magdalena Sigurðardóttir, Ragnar Magni 
Sigurjónsson, Sigrún Ólafsdóttir, Svava Sjöfn Kristjánsdóttir og Sveinbjörn Sigurðsson. 
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Kennarar  
Umsjónarkennarinn  Magnea Kristleifsdóttir  kenndi íslensku, stærðfræði, dönsku, 
náttúrufræði og lífsleikni, Þóra Magnúsdóttir upplýsingamennt og samfélagsfræði, Lára 
Kristín Gísladóttir textílmennt, Guðjón Guðmundsson smíðar og íþróttir, Eva Lind 
Jóhannsdóttir  myndmennt, Elísabet Halldórsdóttir útikennslu og Ása Hlín Svavarsdóttir 
kenndi leiklist. Marta Gunnarsdóttir , Lilja Björg Ágústsdóttir, Hanna Kristín Þorgrímsdóttir og 
Anna María Sverrisdóttir sinntu stuðningi í bekknum.  
 
Fjöldi kennslustunda  
Lífsleikni 1 kennslustund, íslenska 6, stærðfræði 5, enska 3, náttúrufræði 3, danska 3, 
samfélagsfræði 3, upplýsingamennt 2, smíðar 2, textílmennt 2, myndmennt 2, leiklist 1 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, mismunandi eftir fögum. Reynt var að ljúka vinnunni í skólanum og halda 
heimavinnu í lágmarki.    Námsefnið var aðlagað fyrir þá sem þess þurftu.  Tekið var tillit til 
vinnuhraða og námslegrar færni þegar námsefni var valið. 
 
Námsmat 
Námsmat byggðist ýmist á símati, áfangaprófum og /eða formlegum annarprófum. Lestrar 
og lesskilningspróf voru lögð fyrir tvisvar í vetur og lestrarlagspróf einu sinni. Leiðsagnarmat 
var haust og vor. 
 
Foreldrasamstarf  
Tveir bekkjarfulltrúar foreldra störfuðu í vetur, þær Sigrún Reynisdóttir og Embla 
Guðmundsdóttir. 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.  
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Skemmtanir og félagslíf  
Fljótlega eftir samræmd próf í haust fóru nemendur í bekkjarferð að Grjóteyri. Einn nemandi 
bekkjarins bauð í sumarbústað, þar sem farið var í leiki og grillað. Um jólin settu nemendur 
upp jólaleikritið Grýla fer á fæðingadeildina  og var leikgerðin unnin  upp úr samnefndri sögu. 
Nemendur unnu sjálfir leikgerðina. Leikritið var svo sýnt á litlu jólunum.  Stuttu fyrir jólin 
héldu nemendur bekkjarkvöld fyrir foreldra sína þar sem boðið var uppá  smákökur og fleira 
bakkelsi, sem nemendur útbjuggu og svo var sýning á Grýlu við góðar undirtektir foreldra.  Í 
janúar fór 7.  bekkur ásamt umsjónarkennara í vikudvöl í skólabúðirnar að Reykjum í 

Hrútafirði og stóðu nemendur sig 
þar með prýði.  Allir nemendur 
skólans fóru í skíðaferð í apríl  sem 
lukkaðist vel.  Í byrjun maí var farin 
skemmtiferð til Reykjavíkur þar sem 
m.a. 365 miðla voru heimsóttir og 
starfsemin þar skoðuð.  Nemendur í 
7. bekk tóku þátt í Stóru 
upplestrarkeppninni, 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.  
  
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 kofasmíði, 
brauðbakstur á eldstæði, íþróttir, gróðursetningu, skógarhögg, ræktun matjurta o. fl.  Síðasta 
skóladaginn var farið í gönguferðir og hjólaferð. Þegar allir höfðu skilað sér í skólann var 
grillað og að máltíðinni lokinni  var ratleikur sem allir nemendur skólans tóku þátt í. Að 
honum loknum  fóru allir í sund og var það lokapunkturinn á skemmtilegri útivistarviku þar 
sem veðrið lék við okkur alla dagana. 
 
Almennt um bekkinn  
Töluverð breidd er á getu innan bekkjarins og þurfa nokkrir nemendur sérúrræði.  Mjög vel 
var staðið að aðstoð inn í bekk og fengu þeir nemendur góða aðstoð. Nemendur eru almennt 
ágætlega  vinnusamir og duglegir. Hópurinn nýtur þess jafnframt að vera fámennur. 

Magnea Kristleifsdóttir  
 

Skýrsla umsjónarkennara í 8.-9.bekk 

Umsjónarkennari 8.-9.bekkjar veturinn 2011-2012 var Anna María Sverrisdóttir. 
 
Helstu áherslur  
Bekkjarnámskrá var unnin í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla.  Bekkurinn var 
samkennslubekkur og að hausti 2011 byrjuðu 19 nemendur í hópnum. Um haustið byrjuðu 9 
nemendur í 8.bekk og 10 nemendur í 9.bekk.  Um miðjan vetur fluttu tveir nemendur burt af 
svæðinu, einn úr hvorum árgangi en fljótlega bættist við nemandi í 8.bekk frá Þýskalandi.  
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Einstaklingsviðtöl 
umsjónarkennara með 
nemendum voru formlaga 
tekin tvisvar á skólaárinu.  
Samvinna við foreldra var með 
ágætum.  Formleg 
foreldraviðtöl voru tvisvar, 
einu sinni á hvorri önn. Einnig 
voru haldnir tveir kvöldfundir 
með foreldrahópnum til að 
stilla saman strengi vegna 

hegðunarvandamála innan hópsins. Önnur viðtöl við foreldra voru eftir þörfum.   Samskipti 
við foreldra voru að öðru leiti að mestu með bréfaskriftum gegnum Mentor.  
 
Kennsluhættir / skipulag kennslu. 
Kennsluhættir voru mismunandi eftir kennurum og fögum.  Í ensku og stærðfræði var 
samkennsla með 10.bekk  og einnig í kynjaskiptum kennslustundum á móti íþróttum í 
íslensku, þrjár kennslustundir í viku.  Eina kennslustund í viku var kynjaskiptur tími í ensku á 
móti íþróttatímum.   Allir íþróttatímar voru kynjaskiptir. Smiðjuhelgar voru haldnar í vetur 
fyrir unglingadeildir á Varmalandi og á Kleppjárnsreykjum. 
 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Elísabet Halldórsdóttir 

Enska 4 Anna María Sverrisdóttir/Aldís Eiríksdóttir 

Íslenska 6 Magnea Helgadóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 1 Anna María Sverrisdóttir 

Náttúrufræði 4 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Samfélagsfræði 3 Þóra Magnúsdóttir 

Stærðfræði 6 Ingibjörg Adda Konráðsdóttir/Ágústa Þorvaldsdóttir 

Val 5 Ása Hlín Svavarsdóttir/Elísabet Halldórsdóttir/ Eva Lind 
Jóhannsdóttir/Guðjón Guðmundsson/Magnea 
Helgadóttir/Lára K.Gísladóttir 

     
Þróunarstarf. 
Í samkennslu unglingadeildar í ensku var tekin upp nýbreytni í kennsluháttum í ljósi breiddar 
nemenda í getu og aldri.  Námsmarkmiðum Aðalnámskrár var skipt í fjóra flokka: ritun, 
hlustun, munnlega færni og lestur og sett upp valkerfi fyrir nemendur. Húsnæði var skipt upp 
í stöðvar þar sem hver fyrrgreindra námsþátta hafði sitt svæði, í boði voru verkefni sem 
hentuðu hverjum þætti en einnig ólíkum getustigum. Þannig voru fyrirmæli fyrir hvert 
verkefni misþung, merkt eftir litum í samræmi við ólíka þyngd. Í upphafi vetrar var tekin 
stöðukönnun og nemendum beint á misþung verkefni og stöðvar í samræmi við niðurstöður.  
Í framhaldi af könnunum var þetta endurtekið.   
 
Námsmat 
Námsmat í flestum greinum er hvort tveggja símat og lokapróf í námsgreinum. 
Leiðsagnarmat haust og vor. 
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Skemmtanalíf og félagslíf 
Nemendur unglingadeildar fóru saman í langa göngugerð í Þverárrétt að hausti, gistu í 
félagsheimilinu, grilluðu og léku sér saman í góðu veðri. Eitt bekkjarkvöld var haldið með 
hópnum í vetur þar sem nemendur elduðu saman kvöldmat og völdu sér viðfangsefni af 
ýmsu tagi fyrir kvöldið.  Nemendafélagið stóð fyrir hefðbundnu paraballi sem tókst mjög vel.  
Snædd var pizza, drukkið gos, dansað og leikið sér. Skíðaferð var farin í vor og gist í Bláfjöllum 
eina nótt.  
 
Þemavinna 
Í tengslum við árshátíð og afmæli skólans voru þemadagar þar sem nemendur unnu að 
ólíkum verkefnum sem tengdust sögu skólans, settu upp sýningu og héldu í kjölfarið árshátíð. 
 
Vordagar 
Fimm dagar að vori fara í starfskynningar, svokallaða sérstöðu sveitaskóla. Lagt var upp með 
að unglingarnir færu á sveitaheimili og ynnu að vorverkum í sveitinni. Það fór svo að 
langflestir kusu að kynna sér starfsemi annarskonar fyrirtækja. Þrjá daga voru þau á 
vinnustöðunum, einn að vinna verkefni þeim tengt og kynningar og þann síðasta var 
afrakstur vinnunnar kynntur. 

                                                                             Anna María Sverrisdóttir 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 10. bekk 

Í 10. bekk voru 7 drengir og 4 stúlkur. Allt krakkar úr skólahverfinu fyrir utan þrjá úr 
Borgarnesi. Vetrinum var skipt í tvær annir í öllum greinum nema valgreinunum þar voru 
þrjár annir og gátu nemendur valið í hvaða röð þau færu í valið og einnig var möguleiki að 
fara oftar í eina valgrein og sleppa þá annari á móti. 
 

Helstu áherslur árgangsins 
Stuðst var við Aðalnámskrá grunnskóla við gerð bekkjarnámskrár. Bekkurinn er lítill og engir 
nýir nemendur frá því í fyrra fyrir utan einn sem ekki hefur verið í tímum með bekknum. 
Samstarf á milli heimila og skóla hefði mátt vera meira. Tveir bekkjartenglar voru kosnir 
snemma hausts, þau Helgi Gissurarson  og Kristjana Jónsdóttir.  
Í byrjun skóla fóru tíundi bekkur ásamt áttunda og níunda í gönguferð frá Kleppjárnsreykjum 
í Þverárhlíð  þar sem var gist. Það voru bekkjakennarar sem tóku þá vakt, en einungis eitt 
foreldri sá sér fært að koma og vera með okkur um kvöldið. Einnig kom deildarstjóri í 
heimsókn. Eftir þessa reynslu er það mat mitt að halda gönguferðum inni til að hrista saman 
unglingadeildina en að allt fyrir utan vinnuramma kennara verði í höndum foreldra. 
Foreldraviðtöl voru tvisvar yfir veturinn í október og í febrúar.  
 
Kennarar  og fjöldi kennslustunda á viku eftir námsgreinum 
Stærðfræði:  6  Ingibjörg Adda Konráðsdóttir og Ágústa Þorvaldsdóttir 

Íslenska:  6  Magnea Helgadóttir 
Enska:  4  Anna María Sverrisdóttir og Aldís Eiríksdóttir 
Danska:  3  Elísabet Halldórsdóttir 
Lífsleikni:  1  Elísabet Halldórsdóttir 
Samfélagsfræði:  3  Þóra Magnúsdóttir 
Náttúrufræði:  4  Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 
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Íþróttir:  4  Guðjón Guðmundsson 
Valgreinar: 5  Elísabet Halldórsdóttir/Eva Lind Jóhannsdóttir/ Ása Hlín Svavarsdóttir/ Guðjón 
Guðmundsson/Magnea Helgadóttir/Lára K.Gísladóttir. 
 
Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Kennsluhættir voru misjafnar eftir námsgreinum, heimanámi var haldið í lágmarki. Nokkrir 
nemendur voru með aðlagað námsefni í einni eða fleiri námsgreinum. Í íslensku  var 
kynjaskipt í 3 kennslustundir á viku af 6 á móti íþróttum. Tvær smiðjuhelgar voru á vetrinum.  
 

Kennsluaðferðir 
Kennarar nota mismunandi kennsluaðferðir eins og gengur; umræður, lausnaleit, skrifleg 
verkefni og fyrirlestrar eru allt aðferðir sem notaðar voru. Auk þess unnu nemendur einir 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. Metin er vinna í tímum, kaflapróf lögð fyrir og 
metið hvernig nemendum tekst að halda áætlunum sínum. Leiðsagnarmat var unnið við 
annaskil og ætlast til að nemendur ynnu það heima með aðstoð foreldra sinna. 
 

Skemmtanir og félagslíf 
Tveir nemendur úr 10. bekk voru í stjórn nemendafálagsins og kom formaðurinn úr þeirra 
röðum. 
Skipulögð voru böll og auk þess haldið paraball í tengslum við Valentínusardaginn. 
Skíðaferðin var svo farin um miðjan mars. 
Auk þessara atburða fór stór hluti bekkjarins á æskulýðsball í Borgarnesi og á 
Söngvarakeppni Samfés. Í mars fór bekkurinn til Reykjavíkur í heimsókn í framhaldsskóla og í 
heimsókn í MB í vor. Bekkurinn fór í tvær ferðir á árinu sem skipulagðar voru af foreldrum; í 
maí að loknu síðasta prófinu í óvissuferð sem Björgunarsveitin Ok tók að sér að skipuleggja 
og við skólalok til Vestmannaeyja sem tenglar skipulögðu.  
 
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: Nexus, Sjúkrastofnun Sauðárkróks, Gámafélag Íslands, 
Ljósmyndastofa Garðarbæjar og leikskóla. Þetta verkefni fór aftur af stað í fyrra hér á 
Kleppjárnsreykjum eftir að hafa legið í dvala í einhver ár. Þetta er dýrmæt reynsla fyrir 
unglinga að fá að kynnast atvinnulífinu á þennan hátt. Síðustu tvo dagana unnu nemendur 
verkefni um sína starfskynningu og fluttu fyrir bekkinn. 
 

Almennt um bekkinn 
Eins og fram hefur komið er bekkurinn fámennur og kynjahlutfallið ójafnt. Mikil breidd er í 
bekknum og nokkrir nemendur með aðlagað námsefni eins og gengur. Hópurinn er þó 
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sæmilega samstilltur og gengur vel og skipulega til verks þegar á þarf að halda. Vinnufriður er 
þokkalegur þó eflaust megi finna agnúa þar á. 

Elísabet Halldórsdóttir  
 

Varmalandsdeild 

Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk 
 

 Nemendur í  1. bekk voru 10 við upphaf skólaárs, fjórir drengir og sex stúlkur,ein stúlka flutti 
sig stax yfir í Hvanneyrardeild. Fljótlega bættist drengur í hópinn, ein stúlka fluttist  eftir 
áramót í Borgarnes.  Í lok skólaárs voru nemendur níu, fjórar stúlkur og  fimm drengir.  
Hólmfríður Ásmundsdóttir var umsjónakennari bekkjarins í vetur og kenndi íslensku, 
stærðfræði, lífsleikni og heimilisfræði. Rebekka Guðnadóttir myndmennt og kristinfræði. 
Dóróthea Herdís Jóhannsdóttir sá um sérkennslu, Ása Erlingsdóttir útikennslu, Sigríður 
Arnardóttir samfélagsfræði, upplýsingatækni ásamt íslensku og stærðfræði á móti 
umsjónakennara, Björg Ólafsdóttir textíl, Gróa Erla Ragnvaldsdóttir smíðar, Elísabet 
Halldórsdóttir nýsköpun og Agnes Guðmundsdóttir íþróttir.  
 
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 að mestu góð, en eitt 
foreldraviðtal náðist ekki fyrr en í maí.  
 
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Nám og kennsla var einstaklingsmiðuð 
í lestri og íslensku, unnið eftir 
aðferðum Byrjendalæsis. 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. 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. Stærðfræði var unnin í bókum að mestu þar sem mikill áhugi 
barnanna var á þeirri vinnu en hver þáttur fyrir sig var líka tekinn á annan hátt eða að hætti 
byrjendastærðfræði sem unnin var í þeirra daglega umhverfi. 
Í kristinfræði var unnið út frá Litlu barnabiblíunni, Dæmisögum Esóps og nokkrum 
klípusögum. Kennslan fór að mestu fram með umræðum á milli kennara og nemenda ásamt 
verkefnavinnu. Í myndmennt var nemendum kennt að gera litablöndur úr frumlitunum. Þeim 
var kynntur munur á grunnformum og náttúrulegum formum til að nýta í myndgerð. Þeir 
unnu myndgerð í tvívíðu formi og myndverk í leir. Einnig voru nemendur látnir ganga frá 
áhöldum og efni á viðeigandi hátt – með kennara.  
Tveir nemendur fóru nokkuð oft til sérkennara til að byrja með en tveir til viðbótar fóru 
þegar leið á vorið. Einnig komu skólahópar í heimsókn í vetur frá Leikskólunum Hraunborg og 
Hnoðrabóli. Þrjú samræmd könnunarpróf voru lögð fyrir nemendur 1. bekkjar frá 
Byrjendalæsi og læsispróf. Sálfræðingur Borgarbyggðar kom á haustdögum og lagði fyrir 
nemendur Tove Krog teikniskimun. 
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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 markviss tvær kennslustundir í viku þriðjung úr skólaári, en hinn hluta ársins 
var einnig farið út tvær kennslustundir á viku en þá var unnið með þau verkefni sem lágu 
fyrir hverju sinni.  
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 eina og hálfa viku og gátu þá 
hjólað í öllum frímínútum.  
Fjallaleiðangurinn þetta árið var á 

Stafholtsfjall. Þar var borðað nesti sem var útbúið í mötuneytinu. Veiðiferð var farin að 
Hreðavatni í góðu veðri. 
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. Þá komu 
lögreglukona og hjúkrunarfræðingurinn okkar sem ræddu við börnin um nauðsyn þess að 
vera með hjálm og fengu þau afhentan hjálm frá Kiwanis og Eimskip. Einnig skoðaði 
lögreglan hjólin þeirra og gaf þeim skoðunaramiða.  
 
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.  
Skemmtanir og félagslíf 
Nemendur sýndu jólasveinaþulur Jóhannesar úr Kötlum á Desembergleðinni en þulan var 

tekin upp á myndband vikuna fyrir, þau 
stóðu sig  frábærlega.  
Þau tóku á móti 1.bekk úr Borgarnesi og 
sýndu sínar bestu hliðar sem gestgjafar. 
 
Þemavinna/vordagar  
Þemadagar voru unnir í eina viku og var 
unnið með náttúruna og þá sérstaklega rusl 
og flokkun. Þau endurnýttu hluti og bjuggu 
til ýmislegt úr rusli og skoðuðu hættuleg efni 
fyrir umhverfið. Einnig prófuðu þau að nota 
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hluti úr náttúrunni til að lita og settu niður ýmiskonar fræ úr eldhúsinu. 
 
Almennt um bekkinn 
Nemendur 1. bekkjar eru snillingar. Margir eru námslega sterkir en einnig eru nokkrir sem 
þurfa á aðstoð að halda eins og gengur. Var þó nauðsynlegt að koma í veg fyrir ákveðna 
óæskilega hegðun sem gert var með verðlaunakerfi. Þau höfðu því bangsadag, náttfatadag, 
kvikmyndasýningu og dótadag. Þetta er yndislegur bekkur og skólanum til sóma.  

Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 2. og 3. bekk    

Nemendur voru 20 við upphaf skólaárs, 11 stúlkur og 9 drengir. Um miðjan vetur fluttu       
tveir nemendur í burtu og einn nýr nemandi kom inn. Svo bættist annar nemandi við hópinn 
á síðustu dögum skólaársins svo að í lok skólaárs voru nemendur aftur orðnir 21, þar af 12 
stúlkur og 8 drengir. Þeir nemendur sem fluttu í burtu voru búsettir á Bifröst. 
Umsjónarkennari í vetur var Rebekka Guðnadóttir. Hún kenndi íslensku, stærðfræði, 
samfélagsfræði, kristinfræði, myndmennt og upplýsingatækni.  Björg Ólafsdóttir kenndi 
ensku og textíl, Ása Erlingsdóttir náttúrufræði og var einnig með útihóp einu sinni í viku, 
Elísabet Halldórsdóttir nýsköpun og jóga, Dóróthea Herdís Jóhannsdóttir sérkennsla, Gróa 
Erla Ragnvaldsdóttir smíðar, Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir heimilisfræði, Ása Hlín 
Svavarsdóttir leiklist og Agnes Guðmundsdóttir íþróttir, aðstoðarmaður hennar var Jósef 
Rafnsson og stuðningsfulltrúi var Líney Traustadóttir.    
 
Helstu áherslur árgangsins 
Lögð var mikil áhersla á íslensku og stærðfræði en samt ekki á kostnað annarra námsgreina. 
Reynt var að efla  samheldni nemenda og sjálfstæði t.d. með bekkjarfundum þar sem 
nemendur tjáðu sig ýmist úr pontu og/eða úr sæti. Einnig var ýmiskonar samvinna milli 

nemenda í kennslustundum. 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 á 

hverjum morgni – gæðastund þar sem nemendur lásu í frjálslestrarbókum sínum auk þess að 
lesa fyrir kennara og /eða stuðningsfulltrúa þegar hann var. Nemendur unnu eftir getu í þeim 
námsbókum og verkefnum sem þeir fengu frá kennara. 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. Nokkrir nemendur fóru til sérkennara. Umsjónarkennari sendi 
foreldrum alltaf vikubréf þar sem hann fór yfir það sem unnið var í bekknum og/eða ræddi 
það sem framundan var. Þrjú samræmd könnunarpróf voru lögð fyrir nemendur 2. bekkjar –
en það nefnist Leið til læsis  og er innan þróunarverkefnisins sem fyrr var nefnt.  
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Þróunarstarf 
Unnið er eftir markmiðum Byrjendalæsis.  
Við vorum með lestrarátak í bekknum sem gekk mjög vel. Nemendur lásu hver sem betur gat 
og allir unnu saman að settu marki sem var ákveðinn blaðsíðufjöldi, ýmist miðaður við fyrstu, 
önnur eða þriðju verðlaun og auðvitað náðu þau fyrstu verðlaunum. Einnig vorum við með 
stærðfræðiátak. Nemendur teiknuðu og máluðu saman stórt jólatré sem var sett upp á vegg 
og stærðfræðidæmin voru á jólakúlum með misþungum dæmum sem nemendur leystu, 
fengu samþykkt hjá kennara og hengdu svo á tréð. Það gekk líka nokkuð 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. En einnig var lögð fyrir 
nemendur stærðfræði- og íslenskukönnun til frekari glöggvunar. 
 
Útikennsla/hreyfing 
Þriðjung úr vetri er útikennsla hjá nemendum bekkjarins. Þeir skoða lífríkið í nágrenni 
skólans. Vinna með náttúrulæsi og nemendum er kennt að bera virðingu fyrir náttúrunni. 
Þann 1. desember tóku nemendur 2. og 3. 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 eru árviss 
viðburður við skólann. 
Skólahjúkrunarfræðingurinn kom nokkrum 
sinnum í heimsókn í bekkinn og var með fræðslu  
fyrir nemendur. 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 frá 21. – 30. maí og gátu 
þá hjólað í öllum frímínútum. Fjallaleiðangurinn 
þetta árið var á Stafholtsfjall. Þar var borðað nesti 

áður en  farið var í Indjánakletta þar sem nemendur léku sér. Síðan var haldið heim á leið, á 
tveimur jafnfljótum og gekk sú ganga misjafnlega og endaði á því að  hópurinn var selfluttur 
heim síðasta spölinn.  
Umhverfisfræðsla/Grænfáni 
Nemendur hafa verið mjög duglegir við að flokka allt það rusl sem til fellur í kennslustofunni 
okkar og eru allir meðvitaðir um gildi þess að flokka sorp.    
 
Skemmtanir og félagslíf 
Fyrir jólin sáu fulltrúar foreldra um jólaföndur í húsnæði skólans, sem tókst mjög vel. Einnig 
var á skólaárinu íþróttadagur samstarfsskólanna þar sem nemendum 3. bekkjar var boðið að 
taka þátt. Einnig voru nokkrir skemmtitímar í bekknum í formi verðlauna fyrir vel unnin störf 
eins og eftir lestrar- og stærðfræðiátak. Desembergleðin er alltaf á sínum stað og í ár fluttu 
nemendur 2. og 3. bekkjar leiklestur og sungu tvö lög undir stjórn Ásu Hlínar.  
Á öskudag var nemendum boðið að Bifröst, en það er orðinn árviss viðburður. Þar er sleginn 
kötturinn úr tunnunni. Rúsínan í pylsuendanum er svo að nemendur ganga í hús, syngja fyrir 
húsráðendur og fá nammi að launum. Í maí var náttfata- og dótadagur sem var mjög vel 
heppnaður, mikið fjör og mikið gaman.  
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Þemavinna/vordagar  
Þemadagarnir voru að þessu sinni 6.  - 9. febrúar og unnu nemendur 1. – 5. bekkjar saman. 
Þemað í ár var ,,allt sem viðkemur grænfánanum okkar“.  
Nemendum var m.a. kennt að mála mynd úr því efni sem hægt var að fá úti í náttúrunni og 
kostaði  enga peninga og engin náttúruspjöll. Pakkar undan morgunkorni eða eitthvað þess 
háttar var nýtt til að mála á - endurnýting! Myndirnar voru málaðar með mold og ösku en 
einnig hefði verið hægt að nota dýrablóð ef við hefðum verið með þemadagana að hausti (í 
sláturtíðinni),  þá hefði verið hægt að fá dýrablóð fyrir ekki neitt hjá einhverjum bóndanum. 
Það spunnust ýmsar umræður upp varðandi mold, ösku, blóð og þessháttar efni. Með hverju 
eigum við að mála myndina ef það á ekki að kosta neitt? Hvernig ætli sé að mála með mold? 
En ösku? Er til eitthvað sem við getum notað – sem kostar enga peninga - til að búa til 
rauðan lit? Þurfum við ekki líka vatn (t.d. til að þynna moldina og bleyta í öskunni) og svo er 
mold mismunandi dökk. Einnig voru skoðaðar ýmiskonar merkingar á umbúðum og 
innihaldslýsingar. Farið á veraldarvefinn og leitaðar uppi ýmsar vörumerkingar. Náttúran.is 
er vefur um umhverfisvitund og var hann skoðaður fram og aftur. Það voru unnin nokkur 
plaköt þar sem nemendur útskýrðu og kynntu nokkur merki. Merki umhverfisins, merki sem 

segja okkur að sú vara sem við kaupum og er merkt með viðkomandi 
merki   sé viðurkennd/vottuð sem vistvæn vara. Farin var veiði- og 
skemmtiferð að Hreðavatni þar sem við veiddum í net 27 silunga 
með aðstoð Birgis Haukssonar. Við grilluðum aflann og höfðum í 
hádegismat, ásamt súpu sem Ásgeir færði okkur frá 
matráðskonunum okkar. Það voru settar niður kartöflur í 
skógarjaðrinum og ætlunin er svo að borða þær næsta haust. Síðasta 
dag skólans er árviss leikja- og skemmtidagur þar sem kennarar sjá 
um að setja upp alls konar leiksvæði sem nemendur geta flakkað um 
að vild. Lögreglan kom til okkar og skoðaði hjól nemenda og gaf þeim 
sem voru með lögleg hjól, skoðunarmiða. Nemendur helltu rjóma í 
litla krukku og hristu hana þar til rjóminn breyttist í smjör. Það gekk 
mjög vel og fannst sumum þetta kraftaverki líkast. Þeir tálguðu 

trjágreinar og bjuggu til ýmislegt úr þeim. Vöfðu brauðdeigi utanum trjágreinar bökuðu það 
yfir opnum eldi og svo var það borðað með smjörinu. 
 
Almennt um bekkinn 
Nemendur 2. og 3. bekkjar eru yndislegir. Margir eru námslega sterkir en einnig eru nokkrir 
sem þurfa á aðstoð að halda eins og gengur .   

      Rebekka Guðnadóttir. 
 

Skýrsla umsjónarkennara í  4. og 5. bekk 

Fjöldi nemanda í 4. bekk  var 4. Einn nemandi hætti og annar kom í hans stað. Þar af var einn 
nemandi frá Ameríku. Í 5. bekk byrjuðu 14 nemendur en voru 13 við lok skólaárs. 
 
Helstu áherslur árgangsins 
Fara eftir námsáætlun bekkjanna. 
Að hver og einn fái kennslu (námsefni) við hæfi. 
Stuðla að því að nemendum líði vel og séu glaðir í skólanum (bekknum). 

http://www.natturan.is/
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Að kenna nemendum að gegna og fara eftir reglum . 
Að taka tillit til annarra, en 4. og 5. bekkur voru í samkennslu í vetur. 
 
Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Nám nemanda er einstaklingsmiðað en notaðar voru kennsluaðferðir á borð við umræður, 
heimildavinnu, samvinnunám, hópavinnu og fyrirlestra. 
Ég styðst við þá kennsluhætti sem ég set mér í upphafi  skólaárs og eru þegar skráðir í 
bekkjarnámskrána. Ég set mér markmið fyrir og eftir jól sem ég vinn  að. Einnig skrái ég 
skipulag hverrar viku fyrir sig í Mentor og í stílabók sem ég hef alltaf til taks. Vikulega sendi 
ég póst til allra foreldra með upplýsingum um hvað gert var og hvað gert verður. 
Ég átti gott samstarf við hjúkrunarfræðing skólans og lögðum við áherslu á mataræði og 
vináttu. Vonast ég eftir áframhaldandi samstarfi hvað þetta varðar. Einnig átti ég gott 
samstarf við skólasálfræðing og kennsluráðgjafa. 

 
Þróurnarstarf 
Við bjuggum til leshringi. Nemendur fengu heim bók eða sögu til aflestrar í eina viku. Ég lét 
nemendur lesa  sögur úr bókinni Trunt, trunt og tröllin. Síðan hittust leshringirnir og fjölluðu 
um efni bókarinnar (sögunnar) og studdust við aðferðir Ásdísar Auðunsdóttir. 
Leshringjaverkefnablöðin sem nemendur fengu urðu verulega umhverfisvæn í vetur. Þau 
voru plöstuð síðastliðinn skólavetur og þannig gerð margnota. Tel ég að við höfum náð fram 
því sem við vildum með notkun á pappír og lestur nemenda hvað leshringinn varðar . 
Nemendur skrifuðu svörin (heimavinnuna) í eigin stílabækur. 
Grænfánaverkefnið gengur vel. Nemendur passa uppá ljósin, pappírinn og eru með 
moltukassa inni í kennslustofu. Það er verið að rannsaka rotnun á ýmsum efnum, lífrænum 
og ólífrænum. Einnig voru alltaf tveir nemendur í umhverfisnefnd. Þeir áttu að sjá um að 
slökkva ljósin og loka gluggum að skóla loknum. Einnig er þar glær blómakassi sem er vel 
lokaður, og er verið að skoða hvað blóm geta lifað lengi án þess vera vökvuð. 
 
Námsmat 
Símat, kannanir (við annarskil), ég skoða vinnubækur og vinnuskil bæði í tíma og heimanámi. 
Fjórði bekkur tók samræmt próf í íslensku og stærðfræði. 
 
Útikennsla/Hreyfing 
Við förum oft í göngutúra (hringinn) og út í skóg. 
Farin var skautaferð í Egilshöll, með nemendum á Kleppjárnsreykjum og Hvanneyri.   
Í haust fóru 4. og 5. bekkur í Þverárrétt. Í réttunum fer fram mjög gott útinám. 
Í haust var sameiginlegur íþróttadagur í Borgarnesi með öðrum skólum í Borgarbyggð. 
Í vor var farið í gönguferð frá Svartagili í Norðurárdal yfir í Þverárhlíð að Arnbjargarlæk. Síðan 
var gengið frá Stafholtsveggjum yfir hálsinn að Varmalandi.  Mér reiknast til að nemendur 
hafi gengið um 6 km. í þessari ferð. 
Einnig var farið í veiðiferð að Hreðavatni. Skógarvörður lagði net kvöldið áður sem nemendur 
drógu að landi. Einnig mátti hver og einn veiða með veiðistöng. Gert var að aflanum og hann 
grillaður. Þetta er ágætis náttúrufræði-kennslustund. 
 
Skemmtanir og félagslíf 
Upplestrarkeppnin var haldin 24. febrúar og tóku 4. og 5. bekkur þátt í henni. Fjórði bekkur 
fékk að vera með að þessu sinni vegna samkennslu. 
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Í desember tókum við þátt í Vinakeðju, sem náði frá skólanum upp á Laugahnjúk. Þá voru 
tendraðir kyndlar sem loguðu flott í myrkrinu. 
Jólaskemmtunin var hefðbundin, 4. og 5. bekkur sáu um helgileikinn. Þau fluttu hann einnig 
við hátíðarmessu sem haldin var á Bifröst. 
Það var haldin einn dótadagur og náttfatadagur.  
Yngsta- og miðstigið var með „opna viku“ í vor. Þema vikunnar var „loftslagsþema“. Nokkrar 
starfsstöðvar voru í skólanum. Nemendur fóru á milli þeirra og  unnu umhverfisvæn verkefni. 
Ágætlega gekk að fá bekkjartengla en þeir voru ekki mjög virkir.  Okkur var boðið á Bifröst á 
Öskudaginn. Það var mjög skemmtilegt. 
Í tilefni af degi íslenskrar tungu, sendu nemendur 4. og 5. bekkjar frumsamin ljóð í Safnahús 
Borgarness. Ljóðin voru hengd upp á veggi og höfð til sýnis í nokkrar vikur. Nemendum var 
boðið að vera við opnun sýningarinnar. 
Í vor fór 4. og 5. b. Í heimsókn í leikskólann á Bifröst og hittu verðandi grunnskólanema. 
Einnig  kom leikskólahópurinn í heimsókn á Varmaland.  Þessi leikskólahópur verður 
vinahópur 5. bekkjar komandi skólaár. 
 
Vordagar 
Það voru hefðbundnir vordagar.  Eins og áður hefur komið fram var gengið yfir Svartagilsháls 
og veitt í Hreðavatni. Þetta eru flottar ferðir fyrir krakka á miðstigi. 
Síðasta skóladag var leikjadagur og útigrill. 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 
 

Skýrsla umsjónarkennara 6. og 7. bekkjar 

Alls eru nemendur í bekknum við lok skólaárs 21. Í 6. bekk eru nú 4 stúlkur og 4 drengir en 
einn drengur og ein stúlka fluttu burt á haustönn og drengur bættist við fljótlega eftir 
áramót. Í 7. bekk eru nú 9 stúlkur og 4 drengir, ein stúlka flutti burt á haustönn og önnur 
bættist við á vorönn, loks bættist einn drengur við á síðustu vikum skólans í vor.  
Kennarar voru eftirtaldir 
Íslenska og stærðfræði: Börkur Hrafn Nóason og Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 
Íþróttir: Agnes Guðmundsdóttir og Íris Grönfeldt 

Enska og náttúrufræði: Þóra 
Geirlaug Bjartmarsdóttir 
Danska og samfélagsfræði: 
Snæbjörn Reynisson  
Upplýsingatækni: Sigríður 
Arnardóttir 
Smíði: Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 
Textílmennt: Björg Ólafsdóttir 
Heimilisfræði: Hólmfríður Ólöf 
Ásmundsdóttir 
Myndmennt: Elísabet 
Halldórsdóttir 
Leiklist: Ása Hlín Svavarsdóttir 
 
Helstu áherslur árgangsins  
Samkennsla var í bekkjunum 
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annað árið í röð. Þar sem sami umsjónarkennari var og árið áður var haldið áfram að þjappa 
hópnum saman.  
 
 
 
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Kennsla var eftir föngum einstaklingsmiðuð en einnig var hópavinna þar sem árgöngum var 
ýmist blandað saman eða skipt upp eftir aldri.  
 
Námsmat 
Á haustönn var símat þar sem vinna nemenda var metin, en í janúar tóku nemendur 
stöðupróf og voru niðurstöður þeirra skoðaðar í foreldraviðtölum í kjölfarið. Á vorönn var 
einnig símat en um vorið tóku báðir bekkir próf með prófamöppufyrirkomulagi.  
 
Útikennsla/hreyfing                                                                                                                 
Nemendur nýttu skóginn og nánasta umhverfi bæði til náms og leikja. Farið var í göngutúra 
til andlegrar og líkamlegrar hressingar. Líkt og í fyrra var þverfaglegur ratleikur að vori. 
Nýttist skógurinn vel í honum, sem og nærumhverfi skólans. 

 
Skemmtanir og félagslíf 
Nemendafélagið, sem stjórnað er af nemendum 
á unglingastigi, stóð bæði fyrir öskudagsballi og 
diskóteki fyrir nemendur á miðstigi. Tókst það 
vel og á nemendafélagið hrós skilið fyrir að 
huga að yngri nemendum. Á árlegri 
Desembergleði léku nemendur bekkjanna 
leikritið Jólasnótirnar þrettán, verk unnið upp úr 
kvæði Davíðs Þórs Jónssonar. Stóðu krakkarnir 
sig eins og hetjur, eins og þeirra var von og vísa. 
Í lok vorannar héldu foreldrar bekkjarkvöld, þar 

sem bakaðar voru pitsur, farið í sund og horft á mynd.  
 
Þemavinna/vordagar 
Þemavika á eldra stigi var vikuna fyrir páska þar sem umhverfið var tekið fyrir. Nemendum 
6.- 10. bekkjar var skipt í fjóra hópa sem flökkuðu á milli stöðva. Í lok vikunnar tóku hóparnir 
þátt í ratleik með umhverfisþema. 
 
Almennt um bekkinn 
Mikil breidd er í hópnum námslega og þurfa allmargir stuðning af ýmsum toga. Heilt yfir eru 
þetta þó hressir og dugmiklir krakkar sem eiga framtíðina fyrir sér sama hvað þau koma til 
með að taka sér fyrir hendur.  

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 8. og 9. bekk 

Í vetur var 8. og 9.bekk kennt í samkennslu. Í 8. bekk voru: Anna Þórhildur Gunnarsdóttir, 
Bjarney Sól Tómasdóttir, Emilía Anna Jóhannsdóttir, Gunnhildur Karen Bridde, Haukur 
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Birgisson, Ragnheiður Árnadóttir og Þorbjörg Saga Ásgeirsdóttir. Alls voru nemendur því í 8. 
bekk 7 talsins í vetur. 
Fyrst í haust voru 16 nemendur í 9. bekk. Embla Líf og Samúel Gísli fóru frá okkur á 
haustönninni en Hekla Rut bættist í hópinn. Þannig að við enduðum með 15 nemendur í 
bekknum. Þau voru:  Árni Ólafsson, Einar Sigurbjörnsson, Embla Líf Fjeldsted, Guðlaugur Þór 
Gunnarsson, Hallgerður Kolbrún Jónsdóttir, Hekla Rut Magnúsdóttir, Hulda Líf Freysdóttir, 
Ida María Önnudóttir, Margeir Haraldsson, Ómar Ólafsson, Róbert Orri Vignisson, Samúel 

Gísli Rannveigarson, Sara Líf  Fells Elíasdóttir, 
Sóldís E. Thoroddsen, Stefán Már Sigurðsson, 
Sölvi Jón Sævarsson og Þorbergur Haraldsson. 
 
Kennarar 
Umsjónarkennarar: Ása Erlingsdóttir og Sigríður 
Arnardóttir, einnig kenndu þær íslensku. 
Aðrir kennarar: sund og íþróttir Íris Grönfeld, 
náttúrufræði og heimilisfræði Ingibjörg 

Daníelsdóttir, enska Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir, smíði Gróa Erla Ragnvaldsdóttir, textíl 
Björg Ólafsdóttir, myndmennt Rebekka Guðnadóttir, stærðfræði Agnes Guðmundsdóttir, 
upplýsingatækni Sigríður Arnardóttir og sérkennari Dórothea Jóhannsdóttir. 
 
Fjöldi kennslustunda 
Stærðfræði 5, íslenska 5, enska 3, 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. 
Reynt er að nota fjölbreytileg verkefni og kennsluaðferðir. 
Greinandi lesskimunarpróf GRP14 var lagt fyrir 9.bekk. 
Á foreldrafundi var ákveðið að 9. bekkur færi í utanlandsferð útskriftarárið sitt. Var því 
markviss fjáröflun sett á laggirnar, má þar nefna: Bingó, félagsvist, kaffihúsakvöld. 
Fjáraflanirnar útheimta mikið utanumhald og var það á hendi eins foreldris. 9. bekkur sá 
einnig um veitingar á árshátíð og desembergleði skólans. 
 
Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Gerð er kennsluáætlun fyrir hvern dag vikunnar og hún birt foreldrum og nemendum á 
Mentor. Stuðst er við hefðbundna bekkjarkennslu; fyrirlestur frá kennara, sjálfstæð vinna, 

innlögn, verkefnavinnu og einstaklingsaðstoð. Einnig er unnið í 
hópum að sameiginlegum verkefnum, oft þematengdum. 
Heimanám var aðallega fólgið í heimalestri, 
stærðfræðiverkefnum og tilfallandi undirbúningi vegna 
áfangaprófa. Vægi heimanámsins hefur minnkað nokkuð þó 
að gerð sé krafa um heimalestur og lausn ákveðinna verkefna. 
Heimalestur er mikilvægur í samfélags- og raungreinum. 
Smiðjuhelgar voru tvær á skólaárinu, í samvinnu við 
Kleppjárnsreykjadeild.  Þar var fengist við fjölbreytileg verkefni 
sem nemendur gátu valið úr.  
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Námsmat 
Námsmat byggir á símati á vinnu nemenda, áfangaprófum og formlegum annarprófum.  
Vorpróf voru eins og áður í formi prófamappa.  
 
Skemmtanir og félagslíf 
Félagslíf er með miklum blóma í unglingadeild, s.s. sameiginleg böll með 
nágrannadeildum/skólum, skíðaferð, útivistarferð í Skorradal, þátttöku í Skólahreysti, 
söngkeppni o.fl., að ógleymdri árshátíð unglingadeildar. 
 
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. 
 
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.  
Skógarhlaup: Að hausti og vori er hlaupið 
svokallað Skógarhlaup. Það er víðavangshlaup 
um 2.2 km. 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 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, fjórða árið í röð, mynduð vinakeðja nemenda Varmalandsskóla frá Laugahnjúki 
niður að skóla. Skógurinn á Varmalandi er stöðug uppspretta uppgötvana og leikja. Eftir 
áramót var þemavika í unglingadeildinni þar sem unnið var með sjálfbærni og verkefni tengd 
henni. 

Ása Erlingsdóttir og Sigríður Arnardóttir 
                                                                                     

 

Skýrsla umsjónarkennara í 10. bekk 

Almennt um bekkinn 
Fyrst í haust voru 17 nemendur í bekknum: Andrea Björt Marteinsdóttir, Ásgerður Elín 
Magnúsdóttir, Baldvin Ásgeirsson, Daníel Ingi Wiium Eyjólfsson, Eva Marý Rúnarsdóttir, 
Fanney Guðjónsdóttir, Freyja Sif Einarsdóttir, Gunnar Máni Sigurðarson Hansen, Hrefna 
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Þorbjarnardóttir, Júlía Sif Ragnarsdóttir, Karen Gígja Agnarsdóttir, Karitas Fríða Wiium 
Bárðardóttir, Lára Sól Hansdóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Ólafur Geir Árnason, Sif 
Fannberg Þórsdóttir og Valdimar Gunnarsson. Eftir áramót  hættu þær Lára, Sif, Eva Mary og 
Karitas. Þannig að í lokin voru krakkarnir orðnir 13 að tölu. Það er mikil breidd og 
margbreytileiki innan þessa hóps enda var stuðnings- eða sérkennari oft inni í bekknum eða 
tók einstaka nemendur út úr kennslustundum. (Sjá skýrslu sérkennara) Þrátt fyrir að 
einstaklingar innan bekkjarins væru mjög ólíkir þá myndaðist nokkuð góð heild innan hópsins 
og bekkjarbragur var fremur góður. 

 
 
Kennarar og fjöldi kennslustunda á viku eftir fögum 

Fag Kennslust. á 
viku 

Kennari 

Íslenska 5 Ingibjörg Daníelsdóttir 

Náttúrufræði 3 Ingibjörg Daníelsdóttir 

Danska 3 Snæbjörn Reynisson 

Samfélagsfræði 2 Snæbjörn Reynisson 

Stærðfræði 5 Agnes Guðmundsdóttir 

Enska 4 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Upplýsingatækni 1 Sigíður Arnardóttir 

Íþróttir 5 Íris Grönfeldt 

Val 
Leðurvinna, textíl, 
málun/silfursmíði, matreiðsla, 
bóklegt, nemendaráð, íþróttaval, 
leiklistarval 

4 Gróa Ragnvaldsdóttir, Björg 
Ólafsdóttir, Rebekka Guðnadóttir, 
Ingibjörg Daníelsdóttir, Börkur Hrafn 
Nóason, Ása Erlingsdóttir, Íris 
Grönfeldt, Ása Hlín Svavarsdóttir 

Stuðnings-/sérkennsla 9 Dórothea Jóhannsdóttir, Ása Hlín 
Svavarsdóttir, Ása Erlingsdóttir, 
Jósep Rafnsson 
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Auk þessara valtíma voru tvær smiðjuhelgar yfir veturinn helgaðar valfögum. Þar voru 
viðfangsefni fjölbreytt og reyndu oft á tíðum á aðra þætti en í hefðbundnu skólastarfi. 
Auk þessa var einn nemandi bekkjarins í eldhúsi skólans 4 tíma á viku. Var því fyrirkomulagi 
komið á í mars og stóð út skólaárið. Gekk það mjög vel. Nemandinn var jákvæður og sinnti 
starfinu með prýði. Starfsfólk eldhússins bjó honum mjög góð skilyrði. Helstu gallarnir voru 
þeir að nemandinn missti af umræðum og í sumum tilfellum atburðum sem bar upp á þær 
kennslustundir sem um ræðir.  Umsjónarkennari þarf að halda vöku sinni hvað það varðar. 
 
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 unnu út frá hugmyndum/tillögum frá kennara en mótuðu og skipulögðu verkefnin 
sem mest sjálfir. Varðandi heimanám þá sinna sumir nemendur því ekki nógu vel, virðast það 
vera skilaboð frá nánasta samfélagi að heimanám sé ekki inni í dagsplani fólks. Nemendur og 
foreldrar voru hvattir til þess að nota Mentor til þess að fylgjast með kennsluáætlunum og 
hverjar kröfur skólans eru á nemendur hvað varðar nám. Samskipti við foreldra voru að miklu 
leyti í gegnum tölvupóst. Kennari sendi bréf u.þ.b. vikulega á foreldrahópinn og fjallaði um 
það sem næst var á döfinni. Einnig var mikið um persónuleg samskipti í gegnum tölvupóst. 
 
Námsmat  
Vægi einstakra matsþátta var misjafnt eftir greinum. Það sem einkum er lagt til grundvallar 
eru: þekkingaratriði, sjálfstæði og útsjónarsemi varðandi lausn ýmissa verkefna, ástundun og 
skil verkefna og hæfni til að leysa verkefni í samvinnu við aðra nemendur. 
 
Útivera/hreyfing 
Á haustdögum var farið í Skorradalinn og gist þar yfir nótt. Ferðin hófst á göngu úr Grafardal 
og yfir í Skorradal.  Viðfangsefnin miðast við að nemendurnir fari út fyrir þægindarammann 
og þurfa þeir m.a.  að takast á við myrkrið og fossana. Einnig eru verkefni tengd plöntum og 
sögnum af svæðinu. 
Síðla vetrar var farið í skíðaferð í Bláfjöll. Stóð sú ferð í tvo daga og fengu nemendur gott 
tækifæri til að ná tökum á skíðaíþróttinni. 
 

Erlend samskipti 
Bekkurinn var í samskiptum við grunnskóla 
í Svendborg. Byggðust þau á samskiptum á 
spjallsíðum á netinu og kynningarefni sem 
unnið var og sent á mili.  
Í lok maí fór hópurinn til Danmerkur. 
 
Skemmtanir  
Nemendaráð sá um skemmtanir og félagslíf 
í unglingadeild.  Kennir þar margra grasa. 
Má nefna jólaball þar sem samstarfsskólar 
mæta og diskótek fyrir yngri nemendur. 
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Sennilega ber þó hæst  árshátíð skólans. Framkvæmd hennar er í höndum 8.-10. bekkjar.  
Sýnt var leikrit sem tekur á ýmsum vandamálum sem unglingar standa oft frammi fyrir og 
geta á endanum leitt til vímuefnaneyslu.  
Nemendur hafa yfirleitt mikinn áhuga á að fá að gista í skólanum með félögum sínum. Það er 
gert í tengslum við smiðjuhelgarnar. Einnig gisti 10. bekkur eina nótt – kölluðu krakkarnir það 
andvökunótt. Dvalið var í skólanum frá fimmtudegi til föstudags. Sú hefð hefur skapast að 
10. bekkur fari í rörakjallarann sem liggur undir skólanum. Kjallarinn hefur yfir sér blæ 
dulúðar og hryllings. Gaman er að sjá hvað svona lítil ævintýraferð getur létt lundina hjá 
hverjum og einum. 
Allir þeir viðburðir sem teljast til skemmtana og eru á vegum skólans hafa það  megin 
markmið  að efla félagsfærni nemenda. 
 
Vordagar 
Lítið fór fyrir hefðbundnu vorstarfi hjá 10. bekk vegna Danmerkurferðarinnar. Þó fóru 
nemendur í starfskynningu þriðjudaginn 29. maí.  Reynt var að finna vinnustaði sem höfðuðu 
til áhuga hvers og eins – enda voru viðfangsefnin fjölbreytt. Má þar nefna saumastofu og 
tamningastöð, tölvuþjónustu og rannsóknarstofu ásamt veitingahúsi og 
tölvuleikjaframleiðslu. 

Ingibjörg Daníelsdóttir 
 

9. Ýmsar skýrslur 

Skýrslur um sérkennslu 
Kleppjárnsreykir 
Sérkennslu var hagað á mismunandi vegu eftir þörfum einstakra nemenda og nemendahópa.  
Í sumum tilvikum voru nemendur teknir út úr tímum, í öðrum tilvikum með einum eða fleiri 
nemendum í námsver og oft var stórum nemendahópum skipt upp þannig að kennarar 
höfðu smærri hóp sem auðveldara var að sinna. Stuðningsfulltrúi nýttist vel, ekki síst í 
unglingadeild þar sem samkennsla var í 8.-9. bekk og  samkennsla 8.-10. bekk í allmörgum 
kennslustundum. 
Helstu skimanir: 
Tove Krogh teikniverkefni, lagt fyrir 1. bekk af sálfræðingi 
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 tvisvar í vetur fyrir alla árganga 
Lesskilningspróf voru lögð fyrir alla árganga tvisvar yfir veturinn 
Lestrarlagspróf var lagt fyrir að vori. 
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Stundir stuðningsfulltrúa með mismunandi námshópum. 

Bekkir /námshópar 1.-3. 4.-5. 6. 7. 8.-9. 10. 8.-10. Alls 

Fjöldi stunda stuðningsfulltrúa 
 

  - 8 5 5 5 3 10 36 

 

Sálfræðingur kom hálfsmánaðarlega. Anna María Sverrisdóttir sérkennari gerði Logos 
lesgreiningar og Ásgerður Ólafsdóttir kennsluráðgjafi sá um lesskimun GRP14 í 9. bekk. 
Námsráðgjafi kom hálfsmánaðarlega og nýttist mjög vel fyrir nemendur, bæði með 
fræðslufundum og viðtölum. 

Anna María Sverrisdóttir 
 

Varmalandsdeild 
Í vetur sá einn stuðningsfulltrúi, einn leiðbeinandi og tveir kennarar um stuðning við 
nemendur.  Stuðningsfulltrúi var Líney Traustadóttir, leiðbeinandi Jósef Jóhann Rafnsson, 
stuðningskennarar voru Ása Hlín Svavarsdóttir og Dórothea H. Jóhannsdóttir.  
Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi aðstoðuðu nemendur inni í kennslustofum að mestu. 
Nemendur komu til stuðningskennara í lesver í kennslu og þjálfun, stundum var 
stuðningskennari inni í kennslustofum.  Nemendur komu aðallega vegna lestrar- og 
stærðfræðierfiðleika. Nokkrir komu í talþjálfun til stuðningskennara undir umsjón 
talmeinafræðings. 
Eftirfarandi tafla sýnir, um það bil, fjölda drengja og stúlkna í hverjum árgangi sem fengu 
stuðningskennslu yfir einhver tímabil. 
 
 

 
       

                                                                                                                                                                                                                        

 
Bekkur 
 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

 
Alls 

 
Stuðningstímar 

Drengir 
 

2 0 0 0 9 14 13 3 - - 41 

Stúlkur 
 

0 0 2 0 0 0 3 0 - 1 6 

 

Bekkur 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Alls 

 

Stuðningstímar 

Drengir 

 

3 1 3 2 1 3 2 0 4 2 21 

Stúlkur 

 

1 3 5 1 0 1 2 1 1 2 17 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2012 
 

56  

 

 Sálfræðingur kom hálfsmánaðarlega.   
Anna María Sverrisdóttir sérkennari gerði Logos lesgreiningu og Ásgerður Ólafsdóttir 
kennsluráðgjafi sá um lesskimun GRP14 í 9. bekk.  Talmeinafræðingur, Bergrós Ólafsdóttir, 
var ráðin til Borgarbyggðar á síðast liðnu ári og nutu 7 drengir og 2 stúlkur þjónustu hennar. 
 
Helstu skimanir:  
Tove Krogh teikniverkefni, lagt fyrir 1. bekk af sálfræðingi 
Læsi, lestrarskimanir  í 1. og 2. bekk, lagðar fyrir af umsjónarkennurum 
Leiðin til læsis, lestrarskimanir í yngstu bekkjum, lagðar fyrir af umsjónarkennurum 
Lesskilningspróf í 4. og 5. bekk, lögð fyrir af umsjónarkennara 
Greinandi lesskimunarpróf GRP14 í 9. bekk, lagt fyrir af kennsluráðgjafa 
Samræmd próf í 4. , 7. og 10. bekk 
Hraðlestrarpróf, lögð fyrir 1. – 9. bekk þrisvar sinnum yfir veturinn og einu sinni fyrir 10. bekk 
af stuðningskennara. 
 
         Dórothea H. Jóhannsdóttir 
Hvanneyri 
Níu sérkennslutímar voru við skólann auk stuðningsfulltrúa í fullu starfi.  
Tímunum var skipt 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.  
 
Sálfræðingur við skólann var Ásþór Ragnarsson. Aðrir í stoðþjónustu skólans: Ásgerður 
Ólafsdóttir kennsluráðgjafi, Anna  María Sverrisdóttir sérkennari og Bergrós Ólafsdóttir 
talmeinafræðingur. 
Helstu skimanir: 
Tove Krogh, teiknikönnun fyrir 1. bekk  
Læsi, lestrarskimun fyrir 1. og 2. bekk. 
 
Hraðlestrarpróf lagt fyrir alla fjórum til fimm sinnum yfir skólaárið. 

Kristín Ingibjörg Baldursdóttir 
 

Skýrslur valgreina 

Þýska  
Kleppjárnsreykjadeild 
Markmið  
Að nemendur kynnist nýju tungumáli og nái tökum á grunnþáttum þess.  
Lestur: Að nemendur geti lesið stutta texta, s.s. samtöl og lestexta. 
Ritun: Að nemendur verði færir um að setja saman mjög stuttan texta, þar sem þeir lýsa t.d. 
fólki, stað eða skrifa dagbókarbrot. 
Tal: Að nemendur verði færir um að tjá sig með þeim orðaforða sem að þeir afla sér. 
Hlustun: Að nemendur verði færir um að skilja þýskt mál sem talað er í kennslustundum eða 
spilað af geisladiskum/snældum. 
Kennsluaðferðir 
Á stundaskrá 8. -10. bekkjar voru 2 kennslustundir á viku og var vetrinum skipt í tvær annir.  
Á haustönninni voru 11 nemendur sem völdu þýsku sem valgrein en 10 á vorönninni.  
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Lögð var áhersla á að nemendur öðluðust grunnþekkingu í þýskri málfræði, orðaforða og 
framburði. Leitast var við að hafa kennsluhætti sem fjölbreytilegasta með mikilli munnlegri 
þjálfun og nemendur unnu bæði einstaklings- og hópverkefni.  
Námsefni/gögn 
Deutsch für junge Leute - lesbók, vinnubók og orðskýringar. 
Ýmis önnur verkefni frá kennara 
Námsmat  
Lögð var áhersla á fjölbreyttar aðferðir við matið. Við lok hvorrar annar var gefið 
leiðsagnarmat en auk þess byggðist námsmatið á símati þar sem munnleg/skrifleg próf, 
kannanir, hóp- og einstaklingsverkefni, virkni og heimanám mynduðu lokaeinkunn á hvorri 
önn.  

Magnea Helgadóttir 
 

Hljóðfærasmíði og handverk 
Kleppjárnsreykjadeild 
Markmið 

 Að nemendur kynnist nokkrum hljóðfærum frá ólíkum heimshornum 

 Að nemendur læri að búa til hljóðfæri úr einföldum efnivið með áherslu á endurvinnslu 

 Að nemendur fái tækifæri til að vinna með handverk eins og þæfingu, þrykk og fleiri 
skreytiaðferðir 

 Að nemendur læri að brjóta origami og nýta það til skreytinga 

Kennsluaðferðir 
Kennslan fólst að mestu í verklegri kennslu og sýnikennslu. Nemendur unnu tvö hljóðfæri, 
trommu og regnstokk. Hljóðfærin gerðu þau úr pappahólkum sem við fengum að hirða hjá 
fyrirtækjum. Skinn var síðan strengt ofan á trommuhólkana og þeir skreyttir. 
Nemendur gerðu ýmsar tilraunir með þrykk og skreytiaðferðir sem þau nýttu sér svo til þess 
að skreyta hljóðfærin með. Þau unnu einnig óróa sem gerður var úr þæfðum kúlum og 
origami. 
Námsefni 
Engar námsbækur voru notaðar í þessum áfanga, en stuðst við efni af veraldarvefnum og 
hugmyndir fengnar héðan og þaðan úr bókum og blöðum. 
 
Námsmat 
Námsmatið fólst í: 

 Virkni, hegðun og umgengni í tímum 50% 

 Vandvirkni, sköpun og vinnubrögðum 25% 

 Ferilmöppu    25% 

Húsnæði/aðstaða 
Kennslan fór fram í textíl/tónmenntastofu að mestu leyti, en þó að nokkrum hluta til í 
smíðastofunni. Í hvorum hóp voru 7-8 nemendur. 

Lára Kristín Gísladóttir 
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Förðunarval  
Kleppjárnsreykjadeild 

 
Kenndar voru þrjár kennslustundir í einu og var það einni kennslustund 
of mikið að mínu mati. Í vali er mikilvægt að viðhalda gleðinni og 
spenningnum. Hóparnir voru misjafnir og höfðaði efnið mis mikið til 
þeirra. Við unnum með ákveðin þemu og var farið í hina ýmsu þætti 
fantasíu, uppvakninga, gamalt fólk, sár og slys og dýr. Þetta tókst með 
ágætum og er ég sátt eftir þessa frumraun. Í lok haust- og miðannar var 
haldið kaffihúsakvöld með leiklistarvalinu. Nemendur á vorönn hafa 
ekki verið með slíkt kvöld en þau hafa unnið að kennslumyndbandi.  

Elísabet Halldórsdóttir 

 
Silfursmíði  
Varmalandsdeild 
Tímafjöldi: 2 kennslustundir á viku, 1/3 úr vetri. 
Kennari: Rebekka Guðnadóttir. 
Námsgögn: Silfur, kopar, messing, sagir, þjalir, sandpappír, hamrar, silfurslaglóð, stálull, 
brennisteinslifur og gastæki. 
Markmið: Að nemendur; 
- hugi að fagurfræðilegu gildi hönnunnar s.s. formi, hlutföllum og stíl  
- geri sér grein fyrir framleiðsluferli hlutarins  
- þekki öll algeng smíðaverkfæri og geti notað viðeigandi verkfæri hverju sinni  
- kunni skil á og geti stuðst við þann vélbúnað sem þeim stendur til boða  
- geti skilgreint hugmyndir sínar og lýst með teikningum  
- geti unnið einstaklingslega að smíðaverkefni og gengið frá eftir sig  
- efli framtakssemi, vinnusemi, þolinmæði og sjálfsaga við vinnu. 
Kennsluhættir: Lögð var áhersla á að búa til vandaða hluti þar sem frjáls sköpun nemenda 
fékk að njóta sín. 
Námsmat: Kennari fylgdist með vinnusemi, handbragði, frumkvæði, áhuga, virkni og 
framförum nemenda, með tilliti til aldurs þeirra og þroska. 

Rebekka Guðnadóttir 
 

 
Leiklist  
Kleppjárnsreykja- og Varmalandsdeildir. 
Markmið:                                                                                                                                                                   
Unnin var hugmynda og handritsvinna í gegnum leikspuna að örverki sem, síðan var æft og 
sýnt  fyrir áhorfendur. Í lok tveggja anna var haldið kaffihúsakvöld og verkið sýnt. Leikskrá var 
einnig hönnuð þar sem greint var frá verkinu í fáum orðum og þátttakendur kynntir. 
 
Þau verk sem voru samin og sýnd á Kleppjárnsreykjum voru: Þetta er nú meira vandamálið 
(örleikþættir tvinnaðir saman) og Fröken Íris og dvergarnir 10.  



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2012 
 

59  

 

Á Varmalandi var 
fyrsta 
kaffihúsakynningin 
leiklestur á verki 
Þórdísar Elvu 
Bakmann, Dúkkulísa, 
á seinna 
kaffihúsakvöldi var 
örverkið Bókasafnið 
sýnt. Þriðja valið féll 
undir æfingar á verkinu Iris eftir Brynhildi 
Guðjónsdóttur og Ólaf Egil Egilsson sem 
sýnt var á árshátíð.                      

Kennsluaðferðir:                                                                                                                                                    
Leiklistar og hópeflisæfingar (þjálfa og auka skynjun á túlkunarleiðum leiklistar, þjálfar 
samband líkama og raddar í rými). Félagsfærniæfingar, framsagnaræfingar, leikspuni, ritun 
og fl.  
Námsefni/gögn:                                                                                                                                               
Skriffæri, litir, pappír, tölva með netaðgengi og búningasafn.  
Námsmat:                                                                                                                                                                                                                                   
Frumleiki í hugsun 
Samstarfshæfni (hlustun á aðra nemendur og kennara) 
Vinnusemi (hæfni til að skipuleggja framlag sitt) 
Gæði og raunsæi í lausnum 
Framsögn, hæfni til að túlka 
Áræðni 
Húsnæði/aðstaða:                                                                                                                               
Aðstaða var ágæt, leiklistarstofa á báðum starfsstöðvum. 

Ása Hlín Svavarsdóttir 

 
 

Skreytilist  
Kleppjárnsreykjadeild 
Í skreytilist var unnið með allskyns aðferðir við skreytingar s.s. að stimpla, mála, lita þrykkja 
og allt sem hugurinn bauð uppá.  Nemendur reyndu sig í skrautskrift og hönnuðu sína eigin 
leturgerð.  Einnig bjuggu þau til nokkrar gerðir af bókum,kössum og kortum og skreyttu að 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2012 
 

60  

 

vild. Mikið var lagt uppúr því að nemendur væru sjálfstæðir í vinnu og kæmu með hugmyndir 
sjálfir.   Valið var þrískipt yfir veturinn og fengu nemendur 3x40 mín. á viku 1/3 af vetrinum. 

Eva Lind Jóhannsdóttir 
 

Myndmennt 
Varmalandsdeild 
Tímafjöldi: 2 kennslustundir á viku, 1/3 úr vetri. 
Kennari: Rebekka Guðnadóttir. 
Námsgögn: Ýmiskonar myndlistabækur og blöð, veraldarvefurinn, strigi, pappír, litir, málning, 
penslar, spaðar og svampar. 
Markmið: Að nemendur; 
- kynnist ýmsum aðferðum myndlistar í gegnum verk ýmissa listamanna 
- auki læsi á sjónrænt umhverfi sitt 
- þekki lögmál og aðferðir myndlistar til þess að þeir geti unnið á agaðan hátt með 
stigvaxandi sjálfstæði að gerð eigin verka 
Námsmat: Verkefni nemenda og virkni. 
 

Leðurvinna 
Varmalandsdeild 
Unnið var eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla /hönnun og smíði  og þau aðlöguð að 
skólanámskrá Varmalandsskóla.  Nemendur kynntust hugmyndafræði hönnunar og 
leðurvinnslu og hinum ýmsu verkfærum. Þeir geta notfært sér og skilið umtal um hluti  og 
tekið þátt í vangaveltum um umhverfi sitt. Hver hópur í leðurvali fékk um 3 mánuði í valið.  
Tímarnir voru einu sinni í viku, 80 mínútur í senn. 
Markmið 
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. Úr glerinu var búið til ýmislegt 
smálegt s.s. glerenglar og kertastjakar. Ég legg áherslu á að vinna með afgangs glerbrot sem 
til eru og er það partur af endurvinnslu og Grænfánaverkefni skólans. 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Kennslan 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 það sem er skilda en aðrir 
bættu miklu við, voru vandvirk og gerðu fleiri hluti en ætlast var til. 
Námsefni/gögn 
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 tekin til greina.  
Húsnæði/aðstaða 
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, 
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þ.e. ef nemendahópurinn er ekki of stór. Stofan ber ekki fleiri en 10 nemendur vegna 
þrengsla og er það hámark. 
Samantekt 
Leðurvalshóparnir mega ekki vera stærri en 10 nemendur. Ég kemst ekki yfir að sinna stærri 
hóp. Í vetur voru c.a. 10 nemendur  í hverjum hóp og slapp það til.  

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 
 

Íþróttafræði 
Varmalandsdeild 
Ein af valgreinunum í vetur var íþróttafræði. Kennslan fór fram einu sinni í viku og var 
kenndur tvöfaldur tími. Fyrri tíminn bóklegur og sá seinni yfirleitt verklegur. Í bóklega 
tímanum var aðalega stuðst við bókina Hreyfing og hreysti, einnig var stuðst við Þjálfun 
Heilsa Vellíðan sérstaklega þegar farið var yfir vöðvafræðina. Í lok annar var farið vel í 
skyndihjálp og þá stuðst við bókina Skyndihjálp og endurlífgun sem Rauði kross Íslands gefur 
út. Einnig fengu nemendur verklega kennslu í hjartahnoði og í að beita blástursaðferð þar 
sem notaðar voru dúkkur frá Rauðakrossinum. Verklegu tímarnir fóru fram í þrekslanum í 
Þinghamri þar sem nemendur unnu eftir skipulögðum æfinga áætlunum. 

Íris Grönfeldt 
 

Kleppjárnsreykjadeild 
Kennslumagn tveir tímar á viku, annar bóklegur og hinn verklegur. 
Í bóklega hlutanum var stuðst við kennslubókina Hreyfing og hreysti sem byggir á almennri 
þjálffræði. 
Í verklegu tímunum var nemendum kennt að taka ýmsar líkamsmælingar s.s. þol-.styrktar og 
kraftmælingar. Einnig fengu nemenur kennslu í að byggja upp íþrótta- og leikjatíma með 
nemendum og fengu þeir að spreyta sig á því að kenna yngri nemendum. 
Námsmat  
Símat var gefið fyrir verklegu tímana og prófað úr þjálffræðinni. 

Guðjón Guðmundsson 
 

Skýrslur nemendaráða 
Varmalandsdeild 
Umsjónarmaður nemendaráðs var Ása Erlingsdóttir.Seta í nemendaráði er hluti af 
valgreinakerfi deildarinnar. Kosið er í það strax að hausti og starfar það óbreytt allan 
veturinn. Formaður og gjaldkeri úr 10.bekk, 2 fulltrúar úr 9.bekk og einn úr 8.bekk. 
Nemendaráðið fundaði einu sinni í viku, í 80 mínútur í senn. Fundir eru nýttir til að koma 
hugmyndum til skila og skipuleggja framkvæmd á þeim. Við vinnum undir nafninu Hosiló 
þegar kemur að vinnu með SAMFÉS. Óvanalegt var í vetur að það urðu nokkrar breytingar á 
nemendaráði með haustinu þar sem tveir fulltrúar 9.bekkjar hættu í skólanum. Í 
nemendaráði voru: Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir formaður, Ásgerður Elín Magnúsdóttir 
gjaldkeri, Hallgerður Kolbrún Jónsdóttir ritari, Stefán Már Sigurðsson og Haukur Birgisson 
meðstjórnendur. Þeir sem hættu voru Embla Líf Fjeldsted og Samúel Gísli Rannveigarson. 
Þemadagar 
Voru ekki margir í vetur en þó var náttfatadagur, bangsadagur og fleira. Reynt var að hafa 
alla nemendur skólans með í þeim. 
Stíll 
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Þetta árið voru tveir hópar sem tóku þátt með tvær mjög frambærilegar hugmyndir. Því 
miður var annar hópurinn ekki alveg tilbúin þegar að undankeppni kom og því fór hinn 

hópurinn fyrir okkar hönd. Fór hann með kjól á vondu 
stjúpuna í nútímabúningi og var okkur til sóma. 
Böll 
Nemendur í 8.- 10. bekk sóttu Æskulýðsball í Borgarnesi 
á haustdögum. Einnig var okkur boðið á Busaball á 
Kleppjárnsreykjum í upphafi skólaársins og var 
skemmtilegt að byrja haustið á því að kynnast aðeins 
betur. Að venju héldum við jólaball hér á Varmalandi, 
þann 8.desember, þar sem unglingum úr Heiðarskóla, 
Kleppjárnsreykjum, Reykhólum, Búðardal, Laugargerði 
og Borgarnesi var boðið. Við fengum tvo eldhressa 
stráka úr Reykjavík til að halda uppi fjörinu og 
heppnaðist ballið í alla staði vel. Í byrjun mars var haldið 

á hið árlega ball Samfés í Laugardalshöllinni sem nú er kallað SAMFestingurinn og komu 
okkar krakkar vel fram og skemmtu sér vel. 
Vesturlandsforkeppni fyrir Söngvarakeppni SAMFÉS 
Undankeppni var haldin hér að Varmalandi og tóku sex atriði þátt. Fyrir okkar hönd kepptu 
Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir með einsöng og Andrea Björt Marteinsdóttir, Júlía Sif 
Ragnarsdóttir og Karen Gígja Agnarsdóttir með sameiginlegt atriði. Stóðu þær sig allar með 
stakri prýði í Vesturlandskeppninni sem haldin var í Óðali að þessu sinni. 
Skólahreysti 
Nemendur í 7.-10. bekk fóru að hvetja sitt lið í Skólahreysti. Eftir talningu 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. Nemendaráð tók þátt í ferðakostnaði. 
Skíðaferð 
Í ár var farin tveggja daga skíðaferð ásamt Kleppjárnsreykjadeild í Bláfjöll. Fengum frábært 
veður fyrri daginn en heldur síðra þann seinni þó var skíðað við hvert tækifæri þessa tvo 
daga. Nemendaráð greiddi gistingu Varmalandsnemenda. 
Diskótek fyrir yngsta og miðstig 
Í vetur hélt nemendaráð búningadiskótek í tengslum við Hrekkjavöku fyrst fyrir 1.-4.bekk og 
síðan fyrir 5.-7.bekk. Voru kaka og djús fyrir yngri hópinn en djús og nammipoki fyrir þann 
eldri. 
Hátíðarkvöldverður unglingadeildar 
Hugmynd kom frá fulltrúum 10.bekkjar um að hafa hátíðarkvöldverð í tengslum við árshátíð. 
Þau fengu hluta af aðföngum gefins og einnig hjálp frá foreldrum við eldamennsku og 
frágang. Þrátt fyrir erfiða fæðingu þá heppnaðist kvöldið frábærlega og verður eflaust í 
minnum haft. Vonandi verður aftur svona næsta vetur. 
 

Ása Erlingsdóttir 
Kleppjárnsreykjadeild 
Umsjónarmaður nemendaráðs þetta árið var Lilja Björg Ágústsdóttir. 
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. 
Böll 
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Nokkur böll voru haldin yfir veturinn t.d busaball (þá var Varmalandsdeild boðið að vera 
með) , paraball og svo diskótek fyrir eldri og yngri hópa skólans. Einnig var farið á 
Æskulýðsball og ball í Óðali í kjölfar söngvakeppni Vesturlands. 
Stíll 
Ekki var tekið þátt í Stíl að þessu sinni en stefnan er að vera með á næsta ári. 
Þemadagar 
voru með reglulegu millibili. T.d hrekkjavökudagur, á röngunni dagur, náttfatadagur og fleiri. 
Söngvarakeppni Vesturlands 
Haldin var undankeppni innan skólans og fóru 2 atriði frá okkar skóla í Vesturlandskeppnina. 
Það voru þær Stella Dögg Blöndal og Sigrún Rós Helgadóttir sem tóku þátt en keppnin var að 
þessu sinni haldin í Óðali, Borgarnesi. 
Skíðaferð 
Farið var í 2 daga skíðaferð í mars og tók nemendafélagið þátt í kostnaði. 
Peningagjöf 
Nemendfélagið fékk að gjöf 150.000 kr. frá Borgarbyggð til uppbyggingar félagsstarfs innan 
skólans. Þessa veglegu gjöf hlaut félagið á 50 ára afmælishátíð skólans. Allir nemendur í 7. - 
10. bekk fengu að koma með hugmyndir að því hvað yrði keypt fyrir peninginn. 
Ratleikur 
Settur var punktur aftan við skemmtilegan vetur með því að bjóða nemendum upp á 
óvissudag í skólanum. Þar var farið í ratleik (Rosalega Reykholtsreisið), grillað, leikið, farið í 
sund og kvöldið endað með bíó og kósýheitum. Góð þáttaka var og skemmtu nemendur sér 

mjög vel. 
Lilja Björg Ágústsdóttir 

Skýrslur bókavarða 
Kleppjárnsreykjadeild 
Meginmarkmið bókasafnsins er að styðja sem best við allt það starf sem fram fer í skólanum.  
Á safninu er mikið úrval bóka sem nýtist bæði nemendum og kennurum við nám og starf í 
skólanum. Á safninu er einn starfsmaður og sér hann um allar bókapantanir fyrir skólann og 
þau störf sem viðkoma safninu.  Búið er að skrá meirihluta bóka í Gegni og hefur það gengið 
mjög vel sem og notkun kerfisins. Á síðasta skólaári var lesið fyrir yngstu nemendur í 

hádegishléinu þrjá daga í viku en nú í vetur hefur verið 
lesið á hverjum degi og alltaf stækkar hópurinn sem 
kemur og hlustar á sögu. Nemendur fá oftast að velja 
bækurnar sem lesnar eru og vinsælustu bækurnar þetta 
árið voru Gæsahúðabækurnar eftir Helga Jónsson og 
mátti oft heyra saumnál detta, þvílík var spennan. 
Nemendur eru mjög duglegir að koma og skoða og fá sér 
bækur en reynt er að vera með nýjar bækur reglulega 
sem hæfa öllum aldri. 

Jóna Ester Kristjánsdóttir 
Varmalandsdeild 
Bókasafn GBF á Varmalandi var með hefðbundum hætti. Það var opið á skólatíma. 
Einn starfsmaður var  í  30% vinnu, sem er of lítið. Starfmaður sér um útlán, innkaup og 
viðgerðir á bókum og þrif á safni. Safnið hefur verið notað vel sérstaklega af yngri 
bekkjunum. 
Varmalandsdeild er rekin í tveimur byggingum. Held ég að það komi niður á nýtingu safnins  
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sérstaklega hjá eldri nemendum. Það er þó til  bóta að þeir komust í safnið í hádeginu. 
Varmalandsdeild fékk peningjagjöf til bókakaupa frá Kvenfélagi Stafholtstungna. Kemur það 
sér vel þvi niðurskurðahnífnum hefur verið beitt varðandi bókakaup. Vonandi er það aðeins 
tímabundið. 
 
Hvanneyrardeild 
Hjá Hvanneyrardeild hefur gengið vel að skrá í Gegni.  Aukið var við tíma til skráningar þannig 
að undir vorið var hægt að lána börnunum bækur.  Aðallega á eftir að skrá kennslu- og 
fræðsluefni. Vonandi lýkur því næsta vetur. 
Vonandi verður hægt að auka við starfshlutfall svo hægt verði að sinna söfnunum betur. 
 

Ragnheiður E. Jónsdóttir 

Myndmennt 
Kleppjárnsreykjadeild 
Uppbygging kennslunnar 
Myndmennt  var kennd í 1.-10. bekk þannig: 
1.-3. bekkur fengu 2x40 mín. einu sinni í viku hálfan veturinn og voru í nýsköpun á móti.  
4. – 5. bekkur var tvískiptur og fengu þau þá 2x 40 mín. einu sinni í viku hálfan veturinn skipt 
eftir áramót.   
Eins var farið með 6. bekk.   
7. bekkur var kynjaskiptur og fengu þau 2x40 mín. einu sinni í viku hálfan veturinn.   
8. – 10. bekkur voru í vali. 
Kennsluaðferðir  

Kennsla:  Áhersla er lögð á að nemendur 
kynnist mismunandi tækni og noti hana í 
verkum sínum.  Að nemendur skilji mikilvægi 
þess að ganga frá verkefnum, efnum og 
áhöldum geri sér grein fyrir verðmæti þeirra 
efna og áhalda sem unnið er með hverju 
sinni.  Lögð er áhersla á frumleika og 
sjálfstæði nemandans. 
Námsefni/gögn 
Nemendur kynnist mismunandi tækni s.s. 
málun, þrykki, mótun í leir, klippa, líma o.fl. 
sem hæfir getu hvers og eins.  Nemendur 

læra hugtök sem hæfa þeirra aldurstigi þannig að þau geti notað þau til að lýsa verkum 
sínum. 
Námsmat 
Leiðsagnamat er gefið tvisvar á vetri og er gefið fyrir áhuga/virkni, sjálfstæði/frumkvæði, 
vinnubrögð/umgengni, samvinna og samskipti einnig fá flestir nemendur umsögn.  
Markmið 
Stefnt er að því að nemendur nái þeim markmiðum sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla. 
Húsnæði/aðstaða  
Myndmenntastofan er staðsett í rúmgóðu húsnæði sem er tengt skólanum en ekki er 
innangengt.  Stofan var tekin í notkun 2008 en áður hýsti þetta húsnæði allskyns geymsludót 
og aðstöðu húsvarðarins.  Þetta er mjög rúmgóð stofa með stórgott útsýni til fjalla  og inn á 
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skólalóðina.   Stofan samanstendur af forstofu,  salernisaðstöðu, ræstikompu, hitakompu og 
rúmgóðri kennslustofu.  Jarðstrengur á milli myndmenntarstofunnar og skólans var 
lagfærður sumarið  2011. 

Eva Lind Jóhannsdóttir 
 

Varmalandsdeild 
Uppbygging kennslunnar  
Myndmennt var kennd í 4.-7. bekk þannig að hópnum var tvískipt og fengu nemendur 2x40 
mín. á viku hálfan veturinn.  
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, 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 
Leiðsagnamat er gefið tvisvar á vetri og er gefið fyrir áhuga/virkni, sjálfstæði/frumkvæði, 
vinnubrögð/umgengni, samvinna og samskipti einnig fá flestir nemendur umsögn.  

Elísabet Halldórsdóttir 
 
 
Hvanneyri 
Uppbygging kennslunnar. 
Myndmennt kennd í rúllandi kerfi 1.- 4. bekkur. Tímarnir voru tvisvar í viku, 80 mín. í senn  í 
sex vikur þá  skipt. 
Kennsluaðferðir. 
Fyrst  útskýrir kennari  verkefnið og sýnir dæmi, ef  með þarf. Útskýrir kennslugögn efni og 
áhöld og aðstoðar nemendur eftir þörfum. 
Kennarinn leitast við að efla sjálfstæði  og frumkvæði  nemenda . 
Námsefni/námsgögn. 
Ýmsar listaverkabækur og önnur gögn notar kennarinn til að velja verkefni  við hæfi. 
Náttúran er einnig notuð í myndverk. 
Teikniblýantar, trélitir, tússlitir, fatalitir, þekjulitir og  penslar. Karton af ýmsum stærðum. 
Námsmat. 
Símat  var í gangi allan veturinn. 
Leiðsagnarmat  tvisvar yfir skólaárið. 
Húsnæði / aðstaða. 
Myndmenntastofan er stór og  góð  með nýjum og fínum  húsgögnum. 

Kristín Ingibjörg Baldursdóttir 
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Textílmennt 
Kleppjárnsreykjadeild 
1. – 3. bekkur 
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 frá verkefnabanka kennara. Unnin voru fjölbreytt verkefni m.a. 
útsaumsmyndir eftir teikningum nemenda, dýr þæfð utan um steina, saumuð hárbönd, dýr 
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  
Aðstaðan er ágæt. Flutt var í  gömlu skólastjóraíbúðina um haustið. Það þarf að huga að 
húsbúnaði fyrir kennslu af þessum toga því það hefur annmarka að húsnæðið er notað fyrir 
kennslu í ólíkum fögum. Í textílmennt er mikilvægt að hafa valið efni og kveikjur sýnilegar en 
að sama skapi getur verið mjög óheppilegt í öðrum fögum að hafa eitthvert dót frammi. 
Opinn aðgang þarf að nálum, prjónum, títiprjónum, skærum og öðru. Mikilvægt er að 
húsnæði sem er notað á svo fjölbreyttan hátt sé útbúið þannig að aðgengi og hentugleiki fari 
saman við það sem verið er að kenna í húsnæðinu og lýsing sé góð.   
 
4. - 7. bekkur 
Markmið 
Unnið var samkvæmt markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla í textílmennt og þau aðlöguð að 
skólanámskrá Grunnskóla Borgarfjarðar. Áhersla lögð á mikilvægi umhverfisverndar og 
endurnýtingu hráefna. Markmið að kenna nemendum mismunandi aðferðir til sköpunar með 
textílum s.s. prjón, vélsaum, handsaum, útsaum og þæfingu. Verkefni í samræmi við getu og 
aldur hvers nemanda. Áhersla lögð á sköpunarþátt nemandans í bland við verkkunnáttu auk 
notkunar hugtaka tengdum vinnunni. 
Uppbygging kennslunnar/ kennsluaðferðir 
Ég kenndi textílmennt í þremur hópum. 4.-5. bekk, 6. bekk og 7. bekk. Hverjum hóp var skipt 
í tvennt í textílmennt/myndmennt og kennt sitthvora önnina, 2 kennslustundir á viku. 
Notaðar voru fjölþættar kennsluaðferðir við textílkennsluna. Innlögn, sýnikennsla og 
persónulegar leiðbeiningar. Nemendur unnu ákveðin skylduverkefni sem kennari lagði upp í 
grunninn, en þeir útfærðu síðan að vild, en fengu einnig að vinna verkefni að eigin vali þar 
sem þeir útfærðu verkefnin í samráði við kennara og hentaði getu þeirra. Allir nemendur 
byrjuðu á að gera lítið prjónagraff með skreytingum til að sauma á trén í garðinum fyrir utan 
stofuna og punta þannig umhverfið. Síðan voru unnar handbrúður, prjónaðir sokkar, 
vettlingar, húfur, eyrnabönd o.fl. Saumaðar hermannabuxur og töskur af ýmsu tagi, þæfðar 
kúlur og búnar til hálsfestar, óróar úr origami og þæfðum kúlum, þæfðar myndir o.fl. 
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Námsefni / gögn 
Ekki er mikið til af tilbúnu námsefni og er að mestu leyti unnið eftir heimatilbúnum 
leiðbeiningum. Þó eru prjónabækur þar undanskildar en ásamt gömlu góðu Á prjónunum 
sem er stöðugt í notkun er komið gott úrval af prjónabókum sem henta bæði byrjendum og 
þeim sem eru aðeins lengra komnir.  Saumavélar skólans eru fáar í nothæfu standi og verður 
að taka tillit til þess þegar verkefni eru ákveðin. 
Námsmat 
Símat er í gangi allan tímann og tekið er tillit til vinnusemi og umgengni í tímum, áhuga, 
vandvirkni og sköpunargleði. Leiðsagnarmat  gefið í lok anna. 
Húsnæði/aðstaða 
Textílmenntin var kennd í íbúð í austurálmu skólans. Gengið er inn um sérinngang af 
skólalóðinni. Þar er rúmt um nemendur og ágæt aðstaða fyrir kennsluna.  

Lára Kristín Gísladóttir 
 
Textílmennt 
Hvanneyri 
Uppbygging kennslunnar. 
Verkefnið kynnt. 
Kennsluaðferðir. 
Fer eftir verkefni, t.d sýnikennsla . 
Námsefni/námsgögn. 
Er mest frá Námsgagnastofnun og verkefnabanka kennara. 
Námsmat. 
Símat í gangi allann veturinn. Leiðsagnamat tvisvar yfir veturinn. 
Húsnæði / aðstað. 
Stofan stór og góð. 

Kristín Ingibjörg Baldursdóttir 
 
Varmlandsdeild 
Markmið 
Unnið er eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla /textílmennt og þau aðlöguð að 
skólanámskrá Varmalandsdeildar.  Nemendur 1.- 3. 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 4.-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 
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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 heilum og hálfum 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 
Húsnæðið sem kennslan fer fram í  er ófullnægjandi og ekki hannað sem slíkt heldur fer 
kennslan  fram í gamalli íbúð.  Stofan rúmar að hámarki 8-10 nemendur í hóp sem er allt of 
lítið en nemendafjöldi í hópum 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  
Kleppjárnsreykjadeild 
4-5.bekkur/smíðar útinám  
Frá hausti og að jólum fór kennslan fram úti við. Bekkurinn var allur saman að vinna að 
stíflugerð, eldstæði og bakstri og tálgun. Einnig nýttust þessar stundir í samræður um 
náttúruna og okkar nánasta umhverfi. Útivera og nánd við kennara í aðstæðum sem þessum 
ýttu undir tjáningu og frjóa hugsun. Eftir jól fór vinnan fram inni í smíðastofu þar sem unnin 
voru ýmis verkefni ásamt hönnunar vinnu.  

Anna María Sverrisdóttir og Elísabet Halldórsdóttir 
 
6.bekkur/ útinám 
Bekknum var tvískipt og var hvor hópur hálfan vetur tvisvar í viku. Unnið var með frumefnin 
eld, vatn, vind og jörð. Þarna gafst tími til að ræða um ýmsa hluti eins og vináttu, samstöðu,  
jákvæða og neikvæða hegðun og gildi vináttunnar. Verkefnin ýttu undir tjáningu og  
samvinnu. Þessir tímar voru mjög gefandi og mörgum mikils virði.  

Elísabet Halldórsdóttir 
 
7.bekkur/ útinám og annað 
Bekknum var kynskipt og tel ég að það hafi verið til góðs. Við vorum með tvær 
kennslustundir á viku og fékk ég stúlknahópinn fyrst. Það voru mjög ólíkar áherslur eftir 
hópunum. Stelpurnar fóru meira í fylgihlutagerð og þess háttar vinnu ásamt þæfingu. 
Strákahópurinn var meira í útivinnu eldstæði, snjóhúsagerð og gönguferðum. Athygli og 
hvatning og áhersla var lögð á frumkvæði, sjálfstraust og félagslega jákvæðni. 

Elísabet Halldórsdóttir 
 

Smíði  
Nemendur í 6. og 7. 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 skylduverkefni 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  
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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.   

Guðjón Guðmundsson 
 

Varmalandsdeild 
1.-7. bekkur 
Markmið 
Unnið var eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla /hönnun og smíði  og þau aðlöguð að 
skólanámskrá Varmalandsskóla. Nemendur kynntust hugmyndafræði hönnunar og smíði og 
hinum ýmsu verkfærum. 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 endurvinslu í huga. Úr þessum kubbum urðu til 
margir fallegir hlutir sem nemendur hönnuðu sjálfir. 
Nemendur í 1.-3. bekk skiptu skólavetrinum á milli sín. Hver bekkur fékk smíðakennslu í 
rúmlega 3 mánuði 2 kennslustundir á viku. Nemendur 4. – 5. bekkjar og 6. – 7. bekkjar 
skiptust í tvo hópa hvor sem kennt var smíði á móti textílmennt og fékk hver hópur 2 tíma á 
viku hvora önnina. 
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, síðan unnu nemendur hver á sínum hraða og forsendum.  Mjög misjafnt 
var hve mikla vinnu nemendur lögðu í verkin,  sumir kláruðu aðeins það sem er skilda en 
aðrir bættu miklu við, voru vandvirk 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. 
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 
Smíði 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 að sinna öllum a.m.k. einu 
sinni í kennslustund. 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 
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Nýsköpun 
Varmalandsdeild 
1.-2 bekkur  
Hópnum var tvískipt og var hvor hópur hálfan vetur einu sinni í viku. Unnið var með 
hugmyndir þær teiknaðar og mótaðar í leir og í annað verðlaust efni. Einnig var notast við 
Legó kubba. 

Elísabet Halldórsdóttir 

Jóga 
Varmalandsdeild 
2.-3 bekkur  
Hópurinn var allur saman einn tíma einu sinni. Var unnið með hugmyndafræði Childplay jóga 
þar sem fléttað er saman leik, söng og æfingum. Hver tími byrjar eins og endar eins. Er það 
mitt mat að það hafi heppnast vel á margan hátt og að jóga eigi heima í skóladeginum. 

Elísabet Halldórsdóttir 

Heimilisfræði 
Kleppjárnsreykjadeild 
Markmið 
Unnið eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla/heimilisfræði. 
Að nemendur:  
- kynnist léttum heimilisstörfum  
- læri mikilvægi hreinlætis, hollustu og heilbrigðis  
- átti sig á þeim hættum sem geta stafað af verkfærum, tækjum og efnum sem notuð eru á 
heimilum  
- þekki helstu áhöld í eldhúsinu og umhirðu þeirra  
- þekki fæðuflokkana og fæðutegundir innan þeirra  
Uppbygging kennslu/Kennsluaðferðir 
Nemendur 1.-3. bekkjar er skipt í tvennt, 1.-2. annars vegar og 3. hinsvegar og fær hvor 
hópur 2 kennslustundir hálfan veturinn á móti nýsköpun.  
Nemendur vinna bæði bókleg og verkleg verkefni. Oft hefjum við kennslustund á bóklegum 
hluta sem við vinnum í textíl/tónmenntastofu sem er í íbúð áfastri skólanum.  
Námsefni 
Kennslubókin Heimilisfræði fyrir byrjendur, veggspjald með fæðuhringnum auk ýmissa 
uppskrifta af einföldum og hollum réttum. Notuð var aðstaða, efni og áhöld í skólaeldhúsi 
auk þess sem hluti kennslunnar var útikennsla. 
Námsmat 
Leiðsagnarmat í lok hverrar annar, sem byggist á vinnu í tímum, umgengni og vinnubók.  
Húsnæði/aðstaða 
Fyrir áramót fór bæði bókleg og verkleg heimilisfræðikennsla í 1.-2. bekk fram í íbúð sem er 
áföst skólanum og er notuð fyrir kennslu í textíl og tónmennt. Þar er eldhús sem er þó mjög 
vanbúið öllum verkfærum. Því þurfti að færa öll áhöld og hráefni úr eldhúsi. Eftir áramót var 
3. bekkur í heimilisfræði og notuðum við þá kennsluaðstöðuna sem er inni í eldhúsi skólans 
fyrir verklega kennslu. Í hvorum hóp voru  7-8 nemendur sem var mjög þægilegur fjöldi. 

Lára Kristín Gísladóttir 
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Varmalandsdeild 
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 nauðsyn þess að koma í veg fyrir t.d. matarsýkingar 
-Nemendur geti mælt, vigtað og gengið frá eftir matargerð 
-Góða siði, bæði við vinnu og borðhald 
-Að nemendur geti með tímanum orðið sjálfstæðir heima fyrir 
Nemendur 1.-3. 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. 
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 bókleg 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 munnlegt 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. Húsnæðið 
rúmar að hámarki 6 nemendur í hóp. Ágæt aðstaða er fyrir borðhald. 

Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 
 

Tónmennt 
Kleppjárnsreykjadeild 
Markmið  
Aðalnámsskrá grunnskóla var höfð að leiðarljósi við tónmenntakennsluna.  
Markmið kennslunnar var að kynna nemendum margvíslega tónlist og hljóðfæri, kenna 
undirstöðuatriði í nótnalestri, þjálfa takt og ekki síst að efla sönggleði hjá börnunum.  
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Tónmennt var kennd í þremur hópum, 1.-3. bekkur, 4.-5. bekkur og 6. bekkur. Í hverjum hóp 
voru 13-14 krakkar. 
Miðað var við að nemendur næðu einhverjum tökum á nótnalestri og miðaðist kennslan við 
hvern aldursflokk fyrir sig í því efni. Stuðst var við útgefið efni frá Námsgagnastofnun en 
einnig voru skólahljóðfærin notuð auk söngs og píanós. 
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Notaðir voru hljóðdiskar úr ýmsum áttum til hlustunar og kynntust nemendur þar bæði 
fjölbreyttri tónlist og hljóðfærum. Mest var þó sungið af lögum úr ýmsum áttum og til þess 
notaðar söngbækur sem til eru í skólanum auk efnis af netinu og lögum sem kennd voru eftir 
eyranu. Taktur, tónheyrn og söngur var oft kennt í gegnum leiki af ýmsu tagi. 
Í tengslum við hljóðfærakynningar fengu þeir nemendur 6. bekkjar sem spila á hljóðfæri og 
höfðu áhuga, tækifæri til að koma með hljóðfærin í skólann og kynna fyrir samnemendum 
sínum. Einnig unnu allir nemendur 6. bekkjar verkefni þar sem þau kynntu ákveðna 
tónlistarmenn eða hljómsveitir fyrir bekknum.  
Aðstaða 
Tónmenntin var kennd í íbúð sem tilheyrir skólahúsnæðinu. Inn í hana er sérinngangur og 
þaðan heyrist ekki yfir í næstu stofur þannig að ekki var truflun af kennslunni. Húsnæðið 
hentaði því vel til tónmenntakennslunnar. Í sama húsnæði var kennd textílmennt og stöku 
sinnum verklegir tímar í náttúrufræði. Talsvert er til af kennsluhljóðfærum, hljóðdiskum og 
bókum tengt tónmenntinni og nýttist það vel.  

Lára Kristín Gísladóttir 
 

Íþróttir og sund 
Hvanneyrardeild 
Helstu 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: 
Líkamsmælingar 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. 
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 þvi.  
Aðstaða: 
Íþróttakennslan fór fram í Íþróttahöllinni á Hvanneyri, á sparkvellinum fyrir utan skólann og 
úti í náttúru Hvanneyrar. 
Annað: 
Nemendur tóku þátt í afmælishátíð sunnudaginn 25. september þar sem haldið var upp á 
100 ára afmæli Íþróttahallarinnar á Hvanneyri. Þar sýndu þau hvað verið er að gera í 
íþróttum í höllinni. Það eru ekki margir sem fá íþróttakennslu í aldargömlu íþróttahúsi. 

Sund 
Helstu 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 
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bakkanum. Æfingar fóru fram í leikjaformi og sundaðferðir brotnar niður í búta til þess að 
nemandi nái betri tökum á sundaðferðinni í heild sinni.  
Námsmat: 
Nemendur eru prófaðir samkvæmt þrepamarkmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla.   
Aðstaða: 
Sundkennsla fór fram í Hreppslaug sem er 25 x 10 m útisundlaug. Kennslan fór fram í tvær 
vikur að hausti og tvær vikur að vori, klukkustund á dag, fjóra daga vikunnar. 
 
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. 
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 og Kleppjárnsreykja 
hittust,  kepptu og léku sér í hinum ýmsu íþróttum. Heiðarskóli kom í heimsókn með  
nemendur 5. – 7. bekkjar á vordögum og kepptu við nemendur Kleppjárnsreykja í borðtennis  
og knattspyrnu. Grunnskóli Borgarfjarðar stóð fyrir og skipulagði stórt frjálsíþróttamót fyrir  
grunnskóla á Vesturlandi sem haldið var í Borgarnesi í september. 
 
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 hlíta 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  
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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. 
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. 
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 
unglingastigi) þar sem keppt var í ýmsum íþróttum og farið í leiki. 
Stuðlað var að kynningu vetraríþrótta, skautaferð á miðstigi og skíðaferð á unglingastigi. 
Útivistar- og leikjadagur var haldinn síðasta skóladaginn. Útivistar/skólasvæðinu var skipt 
upp í nokkrar mismunandi stöðvar og nemendur völdu sér viðfangsefni eftir áhuga og getu.  

Agnes Guðmundsdóttir 
Íris Inga Grönfeldt 
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Upplýsingamennt 
Varmalandsdeild 
Nemendur læra ákveðnar umgengisreglur við tölvurnar. Tölvubúnaður skólans byggist upp á 
tveimur tölvuverum, í tölvuveri unglingadeildar eru 24 fartölvur og flestar þar í ágætu standi. 
Í mars voru keyptar 15 nýjar tölvur í tölvuver barnaskólans og þar af er ein móðurtölva. 
Aðstaðan í barnaskólanum er orðin frábær og opnar marga möguleika fyrir bæði 
upplýsingatæknikennara sem og aðra kennara. Í báðum deildum er áhersla lögð á rétta 
fingrasetningu. Nemendur læra umgengisreglur tölvuvers, skila verkefnum og ritgerðum 
ásamt því að setja inn myndir. Nemendur læra að umgangast veraldarvefinn og notast við 
kennsluforrit við hæfi hvers aldurs. Kennt er á öll helstu forrit svo sem word, excel, paint og 
fleiri.                                                                                                                  

Sigríður Arnardóttir 

 
 

Kleppjárnsreykjadeild 
Nemendur í 1. – 7. bekk eru í upplýsingamennt.  
1. – 3. bekk var kennt saman þennan vetur í tveimur stökum kennslustundum.  
4. – 5. bekkur fékk  tvær kennslustundir á viku.  
6. bekkur fékk tvær kennslustundir á viku. 
7. bekkur fékk tvær kennslustundir á viku.  
Fyrir utan þessa tíma voru samfélagsfræðitímar hafðir í tölvuveri eins oft og það var laust. 
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 og að þau muni að vísa 
alltaf til þess hvaðan þau fengu upplýsingarnar. Í því sambandi er mikið unnið með 
samþættingu samfélagsfræði og upplýsingatækni. Nemendum í 4.-7. bekk er kennt 
grundvallaratriði í Word, Excel, Publisher og Power Point og að færa upplýsingar á milli 
þessara þriggja forrita. Einnig er farið í meðferð mynda, bæði af vef og myndir úr skólastarfi.  
Nemendur læra að nota veraldarvefinn til að afla sér upplýsinga, til lærdóms og örugga 
netnotkun. Kennsluforrit Námsgagnastofnunar og Skólavefsins eru notuð með flestum 
námsgreinum ásamt þeim margmiðlunar og kennsluforritum sem skólinn á. Í öllum bekkjum 
er lögð áhersla á rétta fingrasetningu og hún æfð reglulega.  
Kynnt voru fyrir þeim forritin Webly og Bookmaker, sem samstarfsverkefnið 
Borgarfjarðarspuni lagði til að prófað væri. 
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 
 
Hvanneyrardeild 
Uppbygging kennslunnar 
Upplýsingamennt er ein af kennslugreinum sem kenndar eru í lotum yfir veturinn hér á 
Hvanneyri. Nemendum er skipt í 3 hópa sem hver um sig fær tvær sex vikna lotur yfir 
veturinn í hverri grein. Mest áhersla er lögð á að kenna nemendum 1. og 2. bekkjar 
umgengni við tækin, og stofuna. Kynna fyrir þeim hvernig þau geta nálgast á netinu vef 
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námsgagnastofnunar og fleiri vefi sem bjóða uppá uppbyggilegt efni fyrir börn. Nemendur 
kynnast einfaldari forritum og fá nokkra þjálfun í fingrasetningu. 
Í 3.-4. bekk var að auki lögð áhersla á meiri dýpkun á þekkingu í notkun algengra forrita. 
Nemendur unnu verk eftir ákveðnu ferli sem fól í sér öflun upplýsinga og aðfanga, m.a. á 
netinu, með því að taka myndir, taka upp hljóð og fleira. Úrvinnslu í einu eða fleiri forritum 
t.d. myndvinnslu, textavinnslu, hljóðvinnslu o.s.frv.  Að lokum varð úr afrakstur sem sýna 
mátti foreldrum eða samnemendum t.d. teiknimyndir, sögubækur, ljósmyndasýningar, 
bæklingar, jólakort og fleira.  Allir bekkir fengu fræðslu um hvernig forðast má hættur þær 
sem felast á veraldarvefnum.   
Námsmat 
Símat yfir önnina á verkum og vinnu nemenda.  Leiðsagnarmat við annarskil. 
Kennsluaðstaða 
Mjög þröngt er um nemendur í tölvustofunni og rúmar hún engan vegin þann fjölda sem er í 
sumum hópum.  Tölvukostur er orðinn nokkuð úreltur.   

Ástríður Einarsdóttir 

 

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. Að þessu sinni tóku nemendur frá Reykhóla- og 
Laugargerðisskóla þátt í smiðjuhelgunum með GBF.  
Fyrri helgin var 11. -12. nóvember og var hún haldin á Varmalandi, seinni helgin var haldin á 
Kleppjárnsreykjum 13.-14. apríl. Nemendur 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 voru eftirtaldar smiðjur í boði: 
Bökunarsmiðja: Björk Harðardóttir, Eldsmiðja: Óskar Hilmarsson, Skyndihjálparsmiðja: Elva 
Pétursdóttir frá RKÍ, Nýsköpunarsmiðja: Jóhann Breiðfjörð hönnuður og hugmyndasmiður, 
Danssmiðja: Kennarar frá Kramhúsinu og Vísinda og tilraunasmiðja: Benedikt Ómarsson 
doktorsnemi í efnafræði við HÍ. 
Á seinni smiðjuhelginni voru eftirtaldar smiðjur: Vísinda og tilraunasmiðja: Benedikt 
Ómarsson, Matargerðarsmiðja: Helga Björg Valgeirsdóttir og Sigríður Númadóttir, 
Reiðtygjasmiðja: Jómundur Hjörleifsson, Tónlistarsmiðja: Halldór Hólm Kristjánsson, 
Körfuboltasmiðja: Hilmar Guðjónsson og Skartgripagerðarsmiðja: Eva Lind Jóhannsdóttir.  
Báðar helgarnar tókust mjög vel og munum við halda áfram að vinna eftir þessu 
fyrirkomulagi.  

Börkur Hrafn Nóason 
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 

 


