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Formáli   
Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar kemur nú út í áttunda sinn.  Skólinn hefur starfað í átta 
ár eftir sameininguna og eru starfsstöðvar hans þrjár, á Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og 
Varmalandi. Skýrslunni er dreift til sviðsstjóra fjölskyldusviðs Borgarbyggðar, fræðslunefndar 
og á bókasöfn skólans. Skýrslan mun liggja frammi á kaffistofu starfsmanna og mun hún 
einnig vera vistuð á vefsíðu skólans https://www.gbf.is/skolinn/arsskyrslur/  undir skólinn 
ársskýrslur. 
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. 

 
Grunnskóli Borgarfjarðar júní 2018 

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir 

 

  

https://www.gbf.is/skolinn/arsskyrslur/
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Inngangur  
Skólastarfið hófst með því að kennarar og starfsfólk mætti til starfa þann 15. ágúst að loknu 

sumarleyfi til að undirbúa skólastarfið. Sameiginlegur starfsmannafundur var í upphafi dags.  

Fundað var með skólabílstjórum þar sem farið var yfir ýmis mál er tengjast skólaakstri, s.s. 

öryggismál, gæslu í skólabílum, tímaplön, akstursleiðir og fl. Á undirbúningsdögum var 

ákveðið að hafa kynningu á Varmalandsdeild GBF í Háskólanum á Bifröst eins og gert var í 

upphafi síðasta skólaárs. Mjög góð þátttaka var og mæltist hún vel fyrir. 

Skólasetning var 22. ágúst; kl. 10:00 á Varmalandi, kl. 12:00 á Kleppjárnsreykjum og kl. 14:00 

á Hvanneyri. Mæting á skólasetningar var góð, eftir þær voru haldnar námsefnis- og 

skólakynningar í hverri bekkjardeild þar sem umsjónarkennarar kynntu námsefni vetrar 

ásamt því að veita upplýsingar um ýmsa hluti væntanlegs skólastarfs. Að kynningum loknum 

var öllum boðið til kaffisamsætis í mötuneytum deildanna. Kennsla samkvæmt stundatöflu 

hófst 23. ágúst. 

Hagnýtar upplýsingar  
Skólastjórnendur  
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri 
Aron Páll Hauksson deildarstjóri Varmalandi    
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjum 

Sólrún Halla Bjarnadóttir  deildarstjóri Hvanneyri  
 

Nefndir og ráð  
Skólaráð   
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir,  Fanney Lísa Sveinsdóttir, Daníel Fannar Einarsson, Auður 
Ármannsdóttir, Kristbjörg Þórey Austfjörð, Helgi Björn Ólafsson, Gróa Erla Ragnvaldsdóttir, 
Halldóra Ingimundardóttir, Sæunn Elfa Sverrisdóttir, Hrund Malín Þorgeirsdóttir. 
Nemendaverndarráð    
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  
Harpa Þórðardóttir skólasálfræðingur  
Anna Baldrún Garðarsdóttir skólahjúkrunarfræðingur  
Skólastjóri/deildarstjóri  
Sóknarprestur viðkomandi sóknar eftir þörfum   
Eineltisteymi  
Deildarstjóri, skólasálfræðingur, skólahjúkrunarfræðingur og umsjónarkennari viðkomandi 
nemanda.  
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Nemendaráð  
Kleppjárnsreykjadeild  Varmalandsdeild  
Fanney Lísa Sveinsdóttir  Daníel Fannar Einarsson 

Elías Andri Sveinsson   Elisabeth Ýr Egilsdóttir  
Guðrún Karítas Hallgrímsd.  Kristófer Daði Davíðsson 

Kristján Bjarni Jakobsson  Rúnar Freyr Einarsson 

Þórunn Tinna Jóhannsdóttir  Sturla Jónsson 

 
Umsjón með heimasíðu  
Halldóra Ingimundardóttir 
Kristín Kristjánsdóttir 
   
Innleiðing aðalnámsskrár  
Deildarstjórar allra deilda.  
 

Nemendafjöldi  
Við upphaf skólaársins 2017-2018 voru nemendur skólans 191 og var sami nemendafjöldi við 
skólalok. 
Í Hvanneyrardeild var kennt í 2 bekkjardeildum 1. - 2. bekk og síðan 3. - 5. bekk.  

Bekkur  24. ágúst 2017 1. júní 2018 

1. bekkur       10 10 

2. bekkur  6 6 

3. bekkur  3 5 

4. bekkur  6 5 

5. bekkur 7 7 

Í Kleppjárnsreykjadeild var kennt í 4 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1. -  4. bekk, 5. – 7. bekk, 
8. - 9. bekk og 10. Bekk. 

Bekkur  24. ágúst 2017 1. júní 2018 

1. bekkur  5 5 

2. bekkur  8 8 

3. bekkur  1 1 

4. bekkur  11 11 

5. bekkur  4 4 

6. bekkur  11 9 

7. bekkur  17 19 

8. bekkur  7 8 

9. bekkur  14 13 

10. bekkur  14 13 

 
 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2018 

 

6 
 

Í Varmalandsdeild var kennt í 4 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1. - 2. bekk, 3. - 4. bekk, 5. - 
7. bekk og 8. - 10. bekk.  

Bekkur  24. ágúst 2017  1. júní 2018 

1. bekkur  9 5 

2. bekkur  4 3 

3. bekkur  7 9 

4. bekkur  9 9 

5. bekkur  6 8 

6. bekkur  8 9 

7. bekkur  6 6 

8. bekkur  13 12 

9. bekkur  4 4 

10. bekkur  1 2 
 

Starfsmenn 
Nafn  Starf  Umsjón/annað    Stöðuhlutfall 

Agnes Guðmundsdóttir  Grunnskólakennari     stærðfr./íþróttir   100%  

Anna Dís Þórarinsdóttir           Grunnskólakennari     3.- 5. b/íþróttir             100% 

Anna Kristín Gunnarsdóttir Kennari                 100% 

Anna Sigríður Hauksdóttir      Aðstoðarmatráður                                               50% 

Arna Einarsdóttir                      Stuðningsfulltrúi                                                  100% 

Arnar Gylfi Jóhannesson         Skólaliði                                                                 100% 

Aron Páll Hauksson                  Deildarstjóri                                                         100% 

Ása Erlingsdóttir   Grunnskólakennari  8. - 10. bekkur             100%  

Berglind Ósk Guðjónsdóttir Stuðningsfulltrúi     85% 

Berglind Þorsteinsdóttir          Stuðningsfulltrúi         hætti 31. janúar           100% 

Birgir Hauksson                        Afleysingar 

Birna Þorsteinsdóttir   Kennari     tónlist    23,06% 

Bjarnheiður Jónsdóttir   Leiðbeinandi                10. bekkur              100%  

Björg Ólafsdóttir   Grunnskólakennari 1. og 2. bekkur              61.5% 

Björk Jóhannsdóttir             Kennari  list og verkgreinar  77% 

Caroline Langhein                    Aðstoðarmatráður                                              100% 

Elísabet Halldórsdóttir  Grunnskólakennari  1. bekkur    100%  

Eva Lind Jóhannsdóttir  Grunnskólakennari      list og verkgreinar  100%  

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir  Grunnskólakennari  5. - 7. bekkur               100%  

Guðjón Guðmundsson   Grunnskólakennari  Íþróttir                          100%   

Halldóra Ingimundardóttir      Skólasafnsvörður/ritari                                     100% 

Heiðbjört Ósk Ásmundsdóttir Skólaliði        100%  

Helena Rut Hinriksdóttir          Aðstoðarmatráður                                         100% 

Helga Björg Valgeirsdóttir   Matráður        100%  

Helga Jensína Svavarsdóttir   Deildarstjóri                                             í leyfi 

Helle  Larsen                           Stuðningsfulltrúi        85%  
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Hróðný Kristjánsdóttir             Stuðningsfulltrúi frá 1.febrúar                          100% 

Hrund Malín Þorgeirsdóttir     Grunnskólakennari                                            100%             

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir   Deildarstjóri                                100%  

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir  Skólastjóri                                                       100% 

Íris Inga Grönfeldt               Grunnskólakennari  Íþróttir    61,53%  

Jón Ingi Baldvinsson   Leiðbeinandi  5. -  7. bekkur              100%  

Jósef Jóhann Rafnsson  Skólaliði        87%  

Kristín I. Baldursdóttir  Grunnskólakennari  listgreinar     49,9%  

Kristín Kristjánsdóttir   Skólaritari        50%  

Lára Ólafsdóttir   Skólaliði        100%  

Lilja Ósk Alexandersdóttir       Skólaliði/íþróttahús                                       31,25% 

Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir afleysingar 

Líney Traustadóttir   Stuðningsfulltrúi       89,5%  

Magnea Helgadóttir   Grunnskólakennari   íslenska   100%  

Magnea Kristleifsdóttir  Grunnskólakennari   sérkennari   49,9%  

Noémie Chavoret  Tómstundaskóli     30% 

Ragnheiður Kr. Grétarsdóttir  Skólaliði                                                                50% 

Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir   Matráður                                 100%  

Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir  Sérkennari                    50%  

Rebekka Guðnadóttir  Grunnskólakennari  3. - 4. bekkur                100%  

Rósa Björk Sveinsdóttir           Stundakennari 

Sigríður Arnardóttir   Grunnskólakennari  8. - 10.bekkur                100%  

Sigríður Númadóttir             Aðstoðarmatráður       í leyfi  

Sigríður Sjöfn Helgadóttir  Stuðningsfulltrúi                                                  90% 

Sigrún Kristjánsdóttir   Húsvörður/skólaliði       100%  

Sigurður Búi Rafnsson             Stuðningsfulltrúi tímabundið                           85% 

Snjólaug Soffía Óskarsdóttir   Tómstundaskóli                                              50% 

Sólrún Halla Bjarnadóttir  Deildarstjóri                                       100%  

Steinunn Fjóla Benediktsdóttir Verkefnastjóri                                                    20% 

Steinunn Þ. Bjarnadóttir         Sérkennsla/afleysingar                                     50%  

Sæunn Elfa Sverrisdóttir  Bókasafnsvörður/gæsla                 90%  

Unnar Þorsteinn Bjartmarsson  Húsvörður/grunnsk.kennari smíði               100%  

Unnur Jónsdóttir                       Leiðbeinandi / afleysingar 

Valgerður Jónasdóttir  Matráður        50%  

Vigdís Sigvaldadóttir                Leiðbeinandi                    2.- 4. bekkur              100% 

Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir  Leiðbeinandi                 5. - 7. bekkur           100%  

Þorsteinn Guðni Berghreinsson  Grunnskólakennari    5. - 7. bekkur            100% 

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir  Grunnskólakennari       8. - 9. bekkur  100%  

Þóra Magnúsdóttir   Grunnskólakennari Samfélagsfr./tölvur   100%  

Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir   Deildarstjóri sérkennslu                                 100% 

Þórunn Jóna Kristinsdóttir  Skólaliði        100%  

Þuríður Ketilsdóttir   Stuðningsfulltrúi                              90%  
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Húsnæði             
Hvanneyrardeild  
Kennsla fer fram í tveimur byggingum, barnaskólanum og íþróttahúsi Landbúnaðarháskólans. 
Í barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, tölvuver, myndmenntarstofa, bókasafn, 
starfsmannaaðstaða og eldhús. Nemendur fá hádegismat frá leikskólanum Andabæ og borða 
í miðrými skólans. Íþróttakennsla fer bæði fram utan dyra og í íþróttahúsinu. Sundkennslan 
fer fram í Hreppslaug í Skorradal á vorin og haustin.   
Kleppjárnsreykjadeild  
Kennsla fer fram í fjórum byggingum, grunnskólanum, smáhýsi við skólann, í fyrrum 
skólastjóraíbúð við skólann og í íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru 
smíðastofa, bókasafn, tölvuver, félagsaðstaða nemenda, starfsmannaaðstaða, skrifstofa 
ritara og mötuneyti. Í smáhýsinu fer fram myndmenntarkennsla. Í gömlu skólastjóraíbúðinni 
er kennd textílmennt. Náttúrufræðistofa var innréttuð í vesturenda skólans. Í íþróttahúsinu 
fer fram öll íþrótta- og sundkennsla.   
Varmalandsdeild  
Kennsla fer fram í tveimur byggingum, grunnskólanum og í íþrótta- og félagsheimilinu 
Þinghamri. Í grunnskólanum eru almennar kennslustofur, bókasafn, tölvuver, 
starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og skólastjóra og mötuneyti. Mynd og 
handmenntastofa er í viðbyggingu. Í Þinghamri er íþróttasalur, sundlaug og smíðastofa. 
Einnig aðstaða fyrir félagsstarf. 
 

Skólalóð        
Hvanneyrardeild.  
Skólalóðin er miðsvæðis og liggur ekki að umferðargötum. Lóðin er að mestu leyti lögð möl 
en grasi að hluta til.  Á lóðinni er góður gervigrasvöllur og steyptur körfubolta/fótboltavöllur. 
Einnig eru rólur og klifurgrind. Matjurtagarður er staðsettur norðan við skólahúsnæðið. Fyrir 
liggur teikning af skólalóðinni sem bíður framkvæmdar. Í nágrenni skólans eru skjólbelti sem 
eru útinámssvæði skólans.  
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, skógur og hnjúkurinn hentar vel til útivistar og útináms. Við 
skólann er fótbolta og körfuboltavöllur, strandsblaksvöllur, frjálsíþróttasvæði og leikvöllur 
bæði fyrir framan skólann og í skóginum  
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Skóladagatal og starfsáætlun 
Skóla- og viðburðadagatal skólaársins 2017-2018 má sjá á heimasíðu skólans http://gbf.is 
sem og starfsáætlun skólans.  
Fastir viðburðir: 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

September - Ferð í Oddstaðarétt 
- Sundkennsla 

Hreppslaug 

 - Þverárrétt 4. – 5. b 

  -  Kosið í nemendaráð 
-  Nordplus. 9. bekkur til Eistlands 
- Ferð að Eiríksstöðum, 6. bekkur 

 - Ferðir skipulagðar af bekkjartenglum 
- Hópeflisferðir skipulagðar af skólanum 

- Yngsta og miðstigs leikar 
- Samstarf við leikskólana skipulagt 
- Samræmd próf – 4. og 7. bekkur 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Október  - Heimsókn 1. bekkjar í 
leikskólann 

 

  - Haustfagnaður unglingadeildar 
- Smiðjuhelgi 

- Laugaferð 9. bekkjar 

 - Forvarnardagurinn 
- Þemadagar 

- Samtal við foreldra 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Nóvember - Heimsókn í leiksk. 1.-
2. b. 

- Heimsókn í LbhÍ 3.-5. 
b. 

- Ljósahátíð (leikskólahóp 
boðið) 

 

- Heimsókn í leiksk. 1. 
b 

  - Forvarnardansleikur (Æskulýðsball) 
- Stíll 

 - Dagur íslenskrar tungu 
- Menningarferð í Borgarnes 2.-3. bekkur 
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Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Desember -kaffihúsadagur 1. des 
-jólatrésferð í 

Skorradal 
-4. b. les úti á 

leikskóla 
-Jólakortasala 

-Helgileikur 

- Jólatré valið í 
Logalandsskógi 

- Árshátíð 1. – 7. bekkjar 

- Vinakeðja mynduð 
1. des 

- Jólaskemmtun 1. – 
7. bekkjar 

-Jólatré valið  

  - Jóladansleikur, samstarfsskólum boðið 8. – 10. 
bekkur 

 - Litlu jólin 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Janúar - 3. bekkur les út í 
leikskóla 

- Söngvaskemmtun 

- 5. bekkur fer í heimsókn 
í leiksk.    

 

 - Söngvarakeppni 4. – 10. bekkur 
- Samtal við foreldra 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Febrúar - Öskudagshátíð - Reykjaferð 7. bekkjar 

 - Grímuball 
- Þemadagar 

- Leiðtogadagur 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Mars - Spiladagur 1.- 2.b á 
leiksk. 

- Árshátíð 

  

  - 6. bekkur í Reykholt 
- Samræmd próf – 9. bekkur 

- Árshátíð unglingadeilda 

 - Skauta- og menningarferð 4. – 5. bekkjar 
- Skíðaferð 

 

 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2018 

 

11 
 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Apríl  - Smiðjuhelgi 
- Stóra upplestrarkeppni 7. bekkjar 

- Lyngbrekkuball 
- Nordplus – 9.bekkur til Danmerkur 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Maí - Sundkennsla í 
Hreppslaug 

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

 - Samstarfsdagur/uppbrot deilda 
- Vorferðir 

 

Samstarf heimila og skóla 
Samkvæmt lögum á að vera starfandi skólaráð við skólann. Á haustdögum 2013 var skipað 
sameiginlegt skólaráð fyrir GBF. Í því sitja 11 einstaklingar sem sitja tvö ár í senn, sjá nöfn 
fulltrúanna undir kaflanum Nefndir og ráð hér að ofan. Skólaráðið er samráðsvettvangur 
skólastjóra og skólasamfélags um skólastarf. Skólaráðið fundaði fjórum sinnum á skólaárinu.   
Bekkjartenglar voru boðaðir á fund að hausti þar sem farið var yfir hlutverk og starfsemi 
foreldrafélags skólans og bekkjarsáttmáli heimilis og skóla lagður fram. Lagt var upp með að 
bekkjartenglar hvers  bekkjar myndu gera eitthvað með hópnum einu sinni til tvisvar sinnum 
yfir veturinn. Skólinn nýtur mikils velvilja í nærsamfélaginu, fyrir það ber að þakka.   
 

Hvanneyrardeild  
Starfsfólk kallaði eftir aðstoð foreldra við einstök verkefni líkt og árshátíð o.fl. Einnig tók 
Hvanneyrardeild þátt í tilraunaverkefni sem kallast Vinátta á vegum Barnaheilla. En það felst 
í mikilli samvinnu á milli heimilis og skóla sem forvörn gegn einelti með umræðum sem eiga 
sér stað í skóla og á heimilum í framhaldinu. Einnig sáu foreldrar um gistinótt með 5. bekk 
ásamt því að aðstoða við skemmtikvöld með frönsku gestunum. Tenglar sáu um 
bekkjarviðburði.  
Kleppjárnsreykjadeild  
Foreldrar sáu um gæslu um gistinætur á smiðjuhelgum og aðstoðuðu við móttöku og 
skipulagningu verkefnisins sérstaða sveitaskóla. Mismunandi var hvað bekkjartenglar gerðu 
með sínum bekk.   
Varmalandsdeild  
Foreldrar hjálpuðu til við að manna ýmsa viðburði með nemendum s.s. gistinætur á 
smiðjuhelgum, tóku þátt í gönguferðum, og móttöku á nemendum í verkefninu sérstaða 
sveitarskóla. Einnig hafa foreldrar hjálpað til við safnanir og önnur verkefni.  Mismunandi var 
hvað bekkjartenglar gerðu með sínum bekk.  
 
Foreldrar úr öllum deildum aðstoðuðu við ferðalög og móttöku erlendra gesta. 
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Akstur 
Nær allir nemendur skólans koma og fara með skólabílum.   
Umsjónarmenn leiða eru: Hvítársíða/Stafholtstungur - Ben og félagar. Borgarhreppur, 
Þverárhlíðarleið, Lundarreykjadalur, Hálsasveit, Lundareykjadalur og frístundarúta - Garðar 
Jónsson. Bifröst, Norðurárdalur, Hvanneyrarleið og Skorradalsleið - Sigurður Ingi 
Þorsteinsson. Húsafellsleið - Þórarinn Skúlason. 

 

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

 
Gildi  
Við: 

 berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu   

 tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum  

 ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti  

 göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs  

 stöndum saman og vinnum saman  

http://www.gbf.is/
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 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 HÍ og HA  

Skólinn veitir nemum í B.Ed. og M.Ed. námi við Menntavísindasvið HÍ og HA 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.  
Tveir kennaranemar voru í vettvangsnámi í GBF  í vetur.  
 
Samstarf leik- og grunnskóla   
Deildarstjórar sjá um samskipti við leikskólana í skólahverfinu: Andabæ, Hnoðraból og 
Hraunborg.  Löng hefð er fyrir samstarfi Andabæjar og Hvanneyradeildar GBF. Skólahópur 
kemur að meðaltali einu sinni í mánuði í tvær til fjórar kennslustundir í senn. Í maí kemur 
skólahópur heilan dag og eru með 1. bekk í kennslustundum. Nemendur í 1.-2.bekk fara líka í 
heimsókn í Andabæ og taka þátt í starfinu þar t.d. er sameiginleg dagskrá á degi íslenskra 
tungu, spiladagar og svo voru vinahópar þar sem allir bekkir skólans eiga sinn vina árgang á 
leikskólanum. Í ljósi þeirrar reynslu var unnin samstarfsáætlun á milli Kleppjárnsreykjadeildar 
og Hnoðrabóls annars vegar og Varmalandsdeildar, Hnoðrabóls og Hraunborgar hins vegar. 
Áætlunin byggir á því að skólahópar leikskólanna heimsækja grunnskólann nokkur skipti og 
mynda tengsl við ýmist 4., 5. og 6. bekk. Í byrjun taka nemendur miðstigs við 
leikskólabörnunum, kynna þeim skólann og vinna verkefni með þeim. Að vori heimsækja þau 
1. bekk og fá að taka þátt í heilum skóladegi með þeim.   
 
Samstarf grunn- og menntaskóla   
Menntaskóli Borgarfjarðar í samstarfi við Borgarbyggð hefur boðið nemendum í Borgarbyggð 
að stunda fjarnám við skólann. Það var enginn nemandi sem nýtti sér það þetta skólaárið en  
einn nemandi var í fjarnámi við Verslunarskóla Íslands.  Í vor var nemendum 10. bekkjar 
boðið á kynningu í MB. Einnig komu nemendur og fulltrúar frá FVA og kynntu skólann. 

  
Samstarf grunn- og háskóla       
Um árabil hefur þróast ákveðin samvinna milli leik-, grunn- og Landbúnaðarháskólans á 
Hvanneyri. Þessi samvinna hófst sem stuðningur áhugasamra foreldra og velunnara við 
metnaðarfullt skólastarf. Samvinnan felst m.a. í því að nemendur fá að: vinna í gróðurhúsi, 
heimsækja fjós og Landbúnaðarsafnið, 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.   
Stjórnendur hafa kynnt GBF á opnum dögum Háskólans á Bifröst. 
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Þróunarstarf  
Leiðtoginn í mér.  
Árið 2013 var ákveðið að GBF myndi taka upp þróunarverkefni sem byggir á hugmyndum 
Stephen Covey The Seven Habits of Highly Effective People. The Leader in me er aðferð sem 
þróuð var til að veita nemendum víðtækari menntun innan skólakerfisins. Aðferðin hefur 
verið notuð um árabil víða um heim, og hefur skilað miklum árangri. Áframhaldandi vinna 
átti sér stað skólaveturinn 2017-2018 í leiðtogaverkefninu. Verkefnið er að festast í sessi sem 
hluti af skólamenningu Grunnskóla Borgarfjarðar.     
Skólinn vill veita haldgóða menntun á sem flestum sviðum. Auk þess að kenna bóklegar og 
verklegar greinar á skólinn að efla alhliða þroska og heilbrigði nemendanna til að þeim farnist 
sem best í framtíðinni. Samfélagið hefur tekið örum breytingum á síðustu áratugum, og 
atvinnulífið gerir sífellt meiri kröfur til hvers einstaklings um fjölbreytta hæfni á mörgum 
sviðum. Rannsóknir hafa sýnt að það sem vinnuveitendur sækjast helst eftir hjá 
starfsmönnum eru þessir þættir:   
 Að hann    

 sé skapandi og frumlegur   

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

 hafi góða hæfni í samskiptum og geti unnið með öðrum   

 búi yfir sveigjanleika og aðlögunarhæfni   

 sýni frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum   
The Leader in me er ætlað að auka sjálfsöryggi, ábyrgðartilfinningu og frumkvæði. Hver og 
einn lærir að koma auga á styrkleika sína og annarra, að hlusta á nýjar hugmyndir og tjá hug 
sinn. Nemendur og starfsfólk læra að nýta fjölbreytileikann í samstarfi og hvetja hvert annað 
til að til að ná enn betri árangri.    
Aðferðin byggir á 7 venjum sem  nemendur og starfsfólk tileinka sér og læra að nota. 

Venjurnar eru teknar fyrir í ákveðinni röð, og byggir hver venja grunn að þeirri næstu í 

röðinni. Þrjár fyrstu venjurnar snúast um persónulegan þroska, sjálfsstjórn og sjálfsaga. Til að 

ná framförum verðum við að byrja hjá okkur sjálfum. Næstu þrjár lúta að samskiptum okkar 

við annað fólk, að byggja upp traust tengsl við aðra og ná besta mögulega árangri í samstarfi 

við þá.  Síðasta  venjan í röðinni beinist að því að hlúa að sjálfum sér. Til að viðhalda árangri í 

leik og starfi og skapa okkur gott líf verðum við að gæta þess að ofbjóða okkur ekki; að 

brenna ekki út.    

 

Forritun 
Í vetur fengu kennarar námskeið á vegum Skema (Háskólinn í Reykjavík) til að efla forritunar- 

kennslu. Fyrirhugað er að hafa annað námskeið haustið 2019. Þessi námskeið eru hluti af 

styrk sem skólinn fékk fyrir veturinn 2016 – 2017.  

 

Heilsuefling  
Grunnskóli Borgarfjarðar hefur verið þátttakandi í Heilsueflandi grunnskóla frá því vorið 2012 
en þá ákvað fræðslustjóri í samráði við stjórnendur leik- og grunnskóla í Borgarbyggð að allir 
skólarnir í sveitarfélaginu yrðu heilsueflandi skólar. Af átta þáttum sem teknir eru fyrir hefur 
GBF farið í gegnum mataræði/tannheilsa, hreyfing/öryggi, geðrækt og lífsleikni.   
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Grænfáni  
Allar deildir skólans eru aðilar að Grænfánaverkefni Landverndar og flagga Grænfána. 
Deildirnar unnu hver að sínum markmiðum í vetur og er hver deild með umhverfisnefnd með 
fulltrúum kennara, nemenda og foreldra.  

Símenntun  

Almennt er endurmenntun ætlaður tími fyrir utan skipulagðan starfsramma skólaársins þ.e. 
15.júní-15.ágúst alls 150 klst en hún má einnig fara fram á starfstíma skóla og er þá háð 
samkomulagi við viðkomandi kennara. Ef endurmenntun er flutt á starfstíma skóla reiknast 
33% álag á virkum dögum en 45% um helgar og fækkar á tímum í samræmi við það. Þetta 
þýðir að 1 klst er 1,33 á starfstíma skóla, því gengur kennarinn hraðar á þá tíma sem varið er 
í endurmenntun á starfstíma skóla en utan hans.   
Hvað telst til endurmenntunnar  

 Hvers kyns formlegt nám í viðurkenndum menntastofnunum    

 Námskeið sem standa einn dag eða lengur, þar sem með skipulegum hætti er miðlað 
fræðslu og upplýsingum er snertir afmarkaða þætti skólastarfseminnar   

 Styttri fræðslufundir þar sem ákveðnum upplýsingum og fræðslu er komið á 
framfæri   

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

Endurmenntun starfsmanna má í stórum dráttum skipta í tvennt:  

 Endurmenntunarverkefni, ákvörðuð af skólastjórnendum og í samræmi við áherslur í 
þróun skólastarfsins á hverjum tíma. Markhópurinn getur verið allir starfsmenn, allir 
kennarar eða minni hópar starfsmanna, eftir eðli málsins  

 Endurmenntun sótt af einstökum starfsmönnum, samkvæmt eigin óskum og/eða í 
samráði við skólastjórnendur  

Starfsfólk Grunnskóla Borgarfjarðar sótti eftirfarandi námskeið á skólaárinu 2017-2018:  

 Læsi og lesskilningur 

 Mentor 

 Leiðtoginn í mér 

 Samskipti 

 Læsi til náms 

 Kennaraþing 

 Forritarar framtíðarinnar 

 Byrjendalæsi 

 Nýsköpun 

 Frístundanámskeið 

 Office 365 

 Námsstefna skólastjórnenda 

 Stjórnendur í starfi 

 Education show 

 Námskeið fyrir starfsfólk mötuneyta 
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Námsmat   
Í Grunnskóla Borgarfjarðar hefur áfram verið unnið að nýju námsmati í vetur og  til þess 
hefur mentorkerfið verið nýtt. Verkefnið hefur verið krefjandi og kallað á heilmiklar 
breytingar í vinnu kennara. 
Verið er að breyta kjarnahugsun í skólastarfi.  Nú stefna nemendur að skilgreindri hæfni sem 
byggir á þekkingu og leikni. Hæfnimiðað námsmat er algjör kúvending á klassísku námsmati. 
Að meta nemendur út frá hæfni krefst þess að kennarar merki við stöðu nemenda í 
mismunandi hæfni-og matsviðmiðum.  
Ekki er lengur um að ræða að reikna út meðaleinkunn og prenta út einkunnaspjald sem sýnir 
einkunnir á bilinu 1-10. Horfið er frá þeim skala og í staðinn er innleiddur matskvarðinn A, B, 
B+, C, C+ og D.  Þau viðmið voru notuð fyrir unglingastigið, 8.-10. bekk. Fyrir aðra nemendur 
eru tákn notuð sem matskvarði:  blá stjarna, sem segir til um framúrskarandi árangur, grænt 
tákn, sem segir til um að hæfni sé náð, gulur hringur, segir til um að nemandi þarfnist 
þjálfunar og rautt x, segir til um að hæfni hafi ekki verið náð. 
Hæfniviðmið lýsa hæfni en matsviðmið segja til um hversu vel nemandi hefur viðkomandi 
hæfni á valdi sínu.  Hæfnikort nemenda á að sýna hvaða hæfni nemandi á að búa yfir í hverri 
grein, fyrir hvert aldurstig eða ár og hæfnikortið á að vera grundvöllur fyrir námsmat. 
Nemendur munu koma til með að eiga hæfnikort fyrir hvert námsár í öllum greinum.  
Kennari skipuleggur kennslu síðan út frá hæfnikortum og metur hvar nemandinn er staddur. 
Með því er hægt að sjá styrkleika nemandans og einnig greina hvaða hæfniviðmið 
nemandinn þarf að vinna betur með til að bæta sig. 
Með matsviðmiðum fæst leiðsögn fyrir kennara, nemendur og foreldra um hvaða hæfni 
nemanda liggur að baki hverju mati. 
Skólinn hefur ákveðið að vinna eftir hæfni-og matsviðmiðum aðalnámskrár en ekki farið út í 
að búa til eigin matsviðmið.  
Hæfnikort nemanda má finna með því að opna nemendaspjald í nýja kerfinu og þá birtist flís 
sem heitir námsmat og undir henni er hæfnikort nemanda.   
Samtal umsjónarkennara, foreldra og barna á að leiða til umræðu um framvindu og leiðir. 
Mikilvægt er að hafa í huga að þetta eru fyrstu skref skólans í nýju ferli námsmats og að það 
er þróunarverkefni til framtíðar. Með samstilltu átaki mun leiðin fram á við verða léttari. 

Gæðagreinir/ skólapúls 
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 framfara. Í haust var lagður fyrir 

gæðagreinir 2.1 – námsreynsla nemenda og gæðagreinir 2.2 – árangur skólans í að efla 

foreldra, forráðamenn og fjölskyldur til þátttöku í skólastarfi. Að vori var lagður fyrir 

gæðagreinir 8.1 – samstarf við sveitafélagið, skólastofnanir, skólaskrifstofu og sveitastjórn, 

gæðagreinir 8.2 – fjármálastjórn, gæðagreinir 8.3 – stjórnun og notkun búnaðar og 

námsumhverfis og gæðagreinir 8.4 – gagnavarsla og nýting upplýsinga. 

Einnig voru tvær kannanir lagðar fyrir hjá Skólapúlsinum – foreldrakönnun og 

nemendakönnun 1. – 5.bekkjar um ánægju af lestri.  
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Samræmd próf  
Samkvæmt venju voru lögð fyrir samræmd próf í íslensku og stærðfræði hjá 4. og 7. bekk í 

september og gekk framkvæmd vel. Í mars tóku 9. bekkingar samræmd próf í íslensku, 

stærðfræði og ensku. Stærðfræðin tókst vel til í framkvæmd en því miður gekk ekki eins vel 

með íslensku og ensku vegna tæknilegra örðugleika hjá Menntamálastofnun. Nemendur 

fengu tækifæri á endurtöku prófa í íslensku og ensku í maí 2018. Fáir nemendur Grunnskóla 

Borgarfjarðar nýttu sér þann möguleika.  

Erlend samskipti  
Grunnskóli Borgarfjarðar hefur verið í erlendum samskiptum í gegnum Nordplus þetta 

skólaár. 9. bekkingar beggja deilda í GBF héldu áfram samstarfi sínu við Eista og Dani. Farið 

var til Eistlands 25. – 29. september og til Danmerkur 16. – 20. apríl. Þeirra verkefni gekk út á 

Ensku nám og þátttöku í eigin samfélagi. Verkefnið gekk vel og komu nemendur og kennarar 

sáttir frá því. 

Hvanneyrardeild GBF tekur þátt í erlendum samskiptum með þeim hætti að nemendur eiga í 

rafrænum samskiptum við skóla í Frakklandi. Skólinn er mjög svipaður og deildin á Hvanneyri 

36 nemendur á aldrinum 6-10 ára og  eru þau í tveimur bekkjadeildum. Samstarfsskólinn 

þeirra er Ecole de Vesancy og er í austur Frakklandi. Skólinn í Frakklandi kom í heimsókn til 

Hvanneyrardeildar 17.- 23. maí þar sem nemendur unnu til að mynda sameiginlega bók um 

fjölbreytileika samfélagsins sem þau búa í en það er einmitt hluti af Grænfána markmiði 

Hvanneyrardeildar.  

Lestur 
Í vetur hefur verið lögð talsverð áhersla á lestur og fylgja eftir lestrarstefnu leik- og 

grunnskóla Borgarbyggðar. Það hafa verið haldin tvö hraðlestarnámskeið til að auka hraða 

nemenda í lestri og voru þau haldin í nóvember og febrúar. Hraðlestrarnámskeiðið byggist á 

því að nemendur fá hefti sem inniheldur 8 lestexta sem lesnir eru á 16 dögum, þ.e.a.s. að 

sami textinn er lesinn þrisvar sinnum. Nemendur lásu í eina mínútu 3 x sinnum og merkja 

með þrem mismunandi litum hversu langt þeir komust í hvert skipti og skráður orðafjöldi. 

Síðan er sami texti lesinn aftur daginn eftir og slíkt hið sama gert. Miðað er við að þetta sé 

gert að lágmarki 4 daga vikunnar og á að vera viðbót við annan heimalestur. Markmiðið með 

hraðlestrarnámskeiðinu er eingöngu að auka hraða nemenda í lestri. Nemendur fá 

námskeiðstexta allt eftir því hvar þau eru stödd í leshraða út frá lesfimiviðmiðum MMS. Þeim 

er raðað á hraðlestrarnámskeið út frá lesfimiprófunum í september og í janúar þannig 

nemendur í sama árgangi eru ekki endilega með sama prófið. Það voru talsvert miklar 

framfarir hjá þeim nemendum þar sem hraðlestrarnámskeiðunum var vel sinnt. Einnig var 

almenn ánægja meðal foreldra með hraðlestrarnámskeiðin.  

Búnir voru til verkferlar varðandi heimalestur sem umsjónakennari á að fara eftir og halda 

utan um skráningu og veita foreldrum aðhald um að heimalestri sé sinnt. 

Kennarar á yngsta stiginu í Borgarbyggð hittust ca. einu sinni mánuði á lestrarfundi. Þar var 

farið yfir verkefni í lestrarkennslu og unnar kennsluáætlanir sem nýttust í 
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byrjendalæsiskennslunni. Viðmið MMS í íslensku skoðuð og skipt niður á bekki. Kennarar 

sögðu frá verkefnum og miðla þannig hugmyndum á milli skóla og deilda. Þessir fundir hafa 

verið mjög skilvirkir og eru kennarar ánægðir með þá og finnst þeir gagnlegir. Eins eru 

haldnar byrjendalæsissmiðjur fyrir kennara í byrjendalæsisnámi og eru 5 smiðjur fyrir 

kennara á 1. ári í byrjendalæsi og 5 smiðjur fyrir kennara á 2. ári í byrjendalæsi. 

Á 1. ári í BL-námi voru 3 kennarar og á 2. ári í BL-námi var 1 kennari. 

 

Síðastliðið vor kom út lestrarstefna leik-og grunnskóla Borgarbyggðar og til að fylgja henni 

eftir voru búnir til litlir bæklingar (einblöðungur) þar sem tiltekið var, helstu áherslur í lestri 

og lesskilning ásamt yfirliti yfir próf og skimanir í viðkomandi bekkjum og hvenær þær færu 

fram. Þessum bæklingum var dreift með lestrarstefnunni til allra foreldra og eru þeir 

aðgengilegir inn á heimasíðu skólanna http://www.gbf.is/nam-og-

kennsla/lestur/lestraraherslur/ 

Í framhaldinu var síðan gert bókarmerki með boðskapnum, þar sem verið er að minna á 

lestrarstefnu Borgarbyggðar ásamt ýmsum fróðleik eins og mikilvægi þess að lesa og hinu 

megin á bókarmerkinu eru tillögur að umræðuefni til að spyrja börnin að að loknum lestri.  

 

Fjóla Benediktsdóttir 

Lestrarleiðtogi Borgarbyggðar 

Skýrsla deildarstjóra 
Við GBF starfa þrír deildarstjórar í mismunandi háum stöðuhlutföllum í stjórnun. Sólrún Halla 

Bjarnadóttir leysti Helgu Jensínu Svavarsdóttur af í námsleyfi hennar sem deildarstjóri 

Hvanneyrardeildar í 38% stöðu, Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri 

Kleppjárnsreykjadeildar í 81% og Aron Páll Hauksson deildarstjóri Varmalandsdeildar i 70%. 

Megin hlutverk deildarstjóra er að stuðla að velferð og vellíðan nemenda og starfsfólks, 

skipuleggja skólastarf, gera stundatöflur, vera faglegur ráðgjafi og sinna aga- og 

umgengnismálum í sinni deild. Hann sér um daglega stjórnun og utanumhald, skipuleggur 

forfallakennslu og skráir yfirvinnu vegna hennar. Hann skipuleggur og stjórnar 

morgunfundum og sér um að fundargerðir í viðkomandi deild séu skráðar. Hann heldur 

utanum skipulag list- og verkgreinakennslu og vettvangsferða á vegum skólans. Deildarstjóri 

situr í áfallaráði og nemendaverndarráði þegar það á við. 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 taka deildarstjórar Varmalands- og 

Kleppjárnsreykjadeildar þátt í skipulagi smiðjuhelga. Deildarstjórar sinna einnig öðrum þeim 

störfum sem skólastjóri kann að fela þeim. Gott og reglulegt samstarf hefur verið milli allra 

deilda og hafa stjórnendur fundað reglulega í vetur til að stilla saman strengi. 

  

http://www.gbf.is/nam-og-kennsla/lestur/lestraraherslur/
http://www.gbf.is/nam-og-kennsla/lestur/lestraraherslur/
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Skýrslur kennara 

Hvanneyrardeild 
Skýrsla umsjónarkennara  
Nemendur voru 32 í byrjun skólaárs en á nýju 

ári voru þeir 31 þar sem einn nemandi 4. 

bekkjar flutti af staðnum um áramót. Það 

bættust tveir nemendur við 3. bekk (í febrúar 

og apríl) svo nemendafjöldi var 33 við 

skólalok. 1. bekkur – tíu nemendur, 2. bekkur 

– sex nemendur, 3. bekkur – fimm nemendur, 

4. bekkur – fimm nemendur og í 5. bekk voru 

sjö nemendur. 

Helstu áherslur  

Á hverjum morgni fengu nemendur hreyfingu á móti bóklegum fögum áður en farið var í 

morgunmat. Eftir morgunmat á mánudögum var innlögn nýs efnis í byrjendalæsi en á 

fimmtudögum og föstudögum var unnið í stöðvavinnu þvert á aldur úr því efni sem lagt hafði 

verið inn auk margvíslegra stærðfræðistöðva. Einstaklingsmiðun var höfð að leiðarljósi við 

kennslu nemenda í öllum fögum og fengu nemendur að fara áfram í námsbókum eins og þeir 

hafa úthald, vilja og getu til. Áhersla var lögð á samþættingu námsgreina við grunnþætti 

aðalnámskrár; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. 

 Heimanám var haft í lágmarki en lögð áhersla á heimalestur á hverjum degi í a.m.k. 10 

mínútur upphátt fyrir forráðamann. Vikulega sendu umsjónarkennarar bekkjarfréttir til 

foreldra þar sem þeir fóru yfir það sem unnið var í skólanum og/eða ræddu það sem 

framundan var. Skólahópur Andabæjar kom í heimsókn í skólann mánaðarlega og nemendur 

heimsóttu leikskólann reglulega. 

Starfsfólk 

Á Hvanneyrardeild var Sólrún Halla Bjarnadóttir deildarstjóri samhliða því að hún kenndi 

stærðfræði, útiíþróttir og smíði í 5. bekk. Hrund Malín Þorgeirsdóttir var umsjónarkennari 1. 

og 2. bekkjar samhliða forritun og upplýsingamennt allra árganga, og Anna Dís Þórarinsdóttir 

var umsjónarkennari 3., 4. 

og 5. bekkjar samhliða 

íþróttakennslu allra 

árganga. Útikennslu 

samkenndu Hrund Malín og 

Anna Dís. Kristín Ingibjörg 

Baldursdóttir kenndi mynd- 

og handmennt. Rósa Björk 

Sveinsdóttir kenndi ensku. 

Anna Sigríður Hauksdóttir kenndi heimilisfræði samhliða því að vera matráður skólans. Birna 
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Þorsteinsdóttir kenndi tónmennt og leiklist. Sigrún Kristjánsdóttir sinnti starfi ræstitæknis, 

húsvarðar og skólaliða. Helle Larssen var skólaliði. Þórhildur Ýr sinnti sérkennslu. 

Kennsluhættir/skipulag kennslu 

Námsgreinarnar voru kenndar þvert á aldur í stöðvavinnu og í innlögn kennara. Notast var 

við fjölbreytta kennsluhætti í gegnum byrjendalæsi svo sem: Innlögn kennara, paravinna, 

orðavinna, vinnubækur, hópavinna, yndislestur, vinnusmiðjur, umræður um innihald, 

frásögn, lykilorðavinna, minnisspil, stafasúpa, orðaskuggar, skapandi skrif, teikningar og orð, 

leikræn tjáning, sóknarskrift, orðabingó. Allar kennsluaðferðir og verkefni voru aðlagaðar 

getu hvers nemanda. 

Í byrjendalæsi var stuðst við þverfaglegar gæðabókmenntir og ítarefni þar sem námsgreinar 

voru samþættar. 1.-2. bekkur fékk stafainnlögn í gegnum K-PALS lestrarkennsluaðferðina 

sem er hönnuð til að kenna fyrstu skrefin í lestri og hefur aðferðin sýnt notagildi sitt og ágæti 

í rannsóknum erlendis. Í náttúru- og samfélagsgreinum var lögð áhersla á íslensku húsdýrin, 

íslenska farfugla, muninn á sveit og bæ, fréttir líðandi stundar, örnefni og landafræði 

nærumhverfisins, trúarbragðafræðslu í kringum kristnar hátíðir og jafnréttisfræðsla 

samtvinnaðist öllu námi.  

Í stærðfræði unnu nemendur með áþreifanlega hluti og efldu þannig stærðfræðilegan 

skilning sinn og hugtakaskilning. Þeir fengu tækifæri til að uppgötva hlutina með því að glíma 

við ýmiskonar verkefni og þrautir. Einnig voru skoðuð form í umhverfinu í samþættingu við 

samfélags- og náttúrufræðikennslu. Leitast var við að tengja stærðfræðina við daglegt líf og 

reynsluheim nemenda samhliða hefðbundinni verkefnabókavinnu. Stærðfræði var kennd í 

stöðvum og í gegnum verkefnabækur, spil og leiki. 

Skólahópur leikskólans Andabæjar kom í heimsókn í skólann mánaðarlega og fóru nemendur 

Hvanneyrardeildar einnig í heimsóknir til þeirra reglulega. 

Námsgrein  Kennslustundafjöldi Kennari  

 1. bekkur 2. bekkur 3. bekkur 4. bekkur 5. bekkur  

Íslenska  7,25 7,5 7,5 7,5 6,5 Anna Dís Þórarinsdóttir, Hrund 

Malín Þorgeirsdóttir 

Stærðfræði 5 5 5 5 6 Anna Dís Þórarinsdóttir, Hrund 

Malín Þorgeirsdóttir, Sólrún 

Halla Bjarnadóttir 

Enska  0,75 1,5 1,5 1,5 3 Anna Dís Þórarinsdóttir, Rósa 

Björk Jónsdóttir 

Íþróttir  3,75 4,5 4,5 4,5 4,5 Anna Dís Þórarinsdóttir, Sólrún 

Halla Bjarnadóttir 

Samfélagsfræði 2,5 2,25 2,25 2,25 3 Anna Dís Þórarinsdóttir, Hrund 

Malín Þorgeirsdóttir 

Listgreinar 3 2,25 2,25 2,25 2,25 Kristín Ingibjörg Baldursdóttir 

Lífsleikni 1 1 1 1 1 Anna Dís Þórarinsdóttir, Hrund 

Malín Þorgeirsdóttir 

Forritun 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 Hrund Malín Þorgeirsdóttir 

Útikennsla 2 2 2 2 2 Anna Dís Þórarinsdóttir, Hrund 

Malín Þorgeirsdóttir 

Umhverfismennt 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Anna Dís Þórarinsdóttir, Hrund 

Malín Þorgeirsdóttir 

Tónmennt 1 1 1 1 1 Birna Þorsteinsdóttir 
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Heimilisfræði 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 Anna Sigríður Hauksdóttir 

Nýsköpun  0,75 0,75 0,75 0,75 Anna Dís Þórarinsdóttir 

Leikræn tjáning     0.75 Birna Þorsteinsdóttir 

Hönnun og smíði     2 Sólrún Halla Bjarnadóttir 

 

Þróunarstarf 

Haldið var áfram með verkefnið Leiðtoginn í mér 

og var það samþætt þemum og námi út skólaárið. 

Einnig var haldið áfram með Grænfánaverkefnið 

og unnu nemendur matslista sem er hluti af 

verkefninu. Lögð var sérstök áhersla á 

Vináttuverkefni Barnaheilla sem er 

forvarnarverkefni gegn einelti. Einkunnarorð 

verkefnisins, umburðarlyndi, virðing, umhyggja og 

hugrekki, voru höfð að leiðarljósi í skólastarfinu. 1. 

og 2. bekkur fengu bangsann Blæ að gjöf og eru 

ýmis verkefni honum tengd hönnuð með það að markmiði að byggja góðan skólabrag og 

auka jákvæð samskipti nemenda og starfsfólks.  

Námsmat 

Námsmat byggir á símati þar sem kennari leggur mat á vinnusemi, þátttöku, verkefnavinnu, 

samvinnu og fleiri þáttum samkvæmt metanlegum hæfniviðmiðum Aðalnámskrár. Kennari 

fyllir reglulega inn í hæfnikort nemenda í Mentor. Að vori er síðan fyllt inn hæfnieinkunn sem 

birtist nemendum á vitnisburði. Nemendur fara í lesfimipróf í september, janúar og maí og 

eru niðurstöðurnar skráðar inn á Skólagátt Menntamálastofnunar. Í september þreytti 4. 

bekkur samræmd próf í íslensku og stærðfræði.  

Skemmtanir og félagslíf  

Farið var í réttir í Oddstaðarétt líkt og undanfarin ár. Á degi íslenskrar tungu fóru nemendur í 

heimsókn í leikskólann Andabæ þar sem nemendur sungu og léku sér saman. 1. desember 

voru nemendur með kaffihús í skólanum og komu foreldrar í heimsókn, gæddu sér á 

smákökum og hlustuðu á jólasöng nemenda. Í desember var farið í ferðalag með skólahóp 

Andabæjar út í Skorradal þar sem jólatré fyrir bæði leik- og grunnskólann voru fundin. Á 

heimleiðinni var komið við í Mófellsstaðakoti þar sem bændurnir Jón og Fjóla tóku á móti 

hópnum, sýndu nemendum fjárhúsin og rúðu eina kind. Helgileikurinn var settur upp í 

kirkjunni þann 19. desember. Sýningin var vel mætt og nemendur stóðu sig stórkostlega.  

Í janúar var haldin álfabrenna með leikskólanum Andabæ. Þá var farið í Skjólbeltin í 

álfagöngu þar sem kveikt var í jólatrjám skólanna og þrettándalög sungin. Um miðjan janúar 

var haldin söngvaraskemmtun þar sem nemendur sáu um skemmta hver öðrum með söng. 

Einnig fékk 4.- 5. bekkur tækifæri til þess að taka þátt í Söngvakeppni GBF á 

Kleppjárnsreykjum og tóku margir þátt í keppninni.  Í byrjun febrúar var haldið þorrablót í 

skólanum og þar var snæddur indælis þorramatur. Nemendur 4. bekkjar sáu um að gera 

annál og flytja hann og 5. bekkur sýndi frumsamið leikrit þar sem gert var góðlátlegt grín af 
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starfsfólki skólans. Leiðtogadagurinn var haldinn í lok febrúar en þar tóku nemendur á móti 

foreldrum og kynntu fyrir þeim áhugasviðsverkefnin sem unnin voru á þemadögum.  

Á öskudaginn mættu flestir nemendur í grímubúningum og var gengið í fyrirtæki og sungið. 

Nemendur 4. og 5. bekkjar fóru í árlega skauta- og menningarferð til Reykjavíkur í apríl með 

nemendum úr 4. – 5. bekk úr öllum deildum Grunnskóla Borgarfjarðar. Farið var á skauta í 

Skautahöll Reykjavíkur, Þjóðminjasafnið heimsótt sem og Hvalasafnið.  

Samstarfsdagur GBF var 18. maí og þá hittist yngsta stigið á Varmalandi og miðstigið á 

Kleppjárnsreykjum. Yngsta stigið vann ýmis skemmtileg verkefni bæði úti og inni. Miðstigið 

tók þátt í íþróttaleikum þar sem keppt var í ýmsum íþróttum. Árshátíð var haldin í 

Halldórsfjósi 22. mars en þar sýndu nemendur Kardemommubæinn eftir Thorbjörn Egner og 

stóðu sig eins og hetjur fyrir stórum hóp áhorfenda eftir margra vikna undirbúning.  

Þemavinna/vordagar   

Tvisvar yfir árið voru unnin áhugasviðsverkefni þar sem nemendur fengu að velja verkefni út 

frá áhuga. Þau verkefni voru unnin yfir vikutímabil og var afraksturinn margvíslegur allt frá 

böngsum saumuðum í góðgerðarskyni að forrituðum tölvuleikjum. Settar voru niður 

kartöflur í matjurtagarðinn, einnig voru gróðursettar birkiplöntur frá Yrkjusjóði út í 

Skjólbeltum. Farið var í vorferð Hvanneyrardeildar í lok maí. Að þessu sinni var farið að 

Háafelli þar sem nemendur skemmtu sér konunglega með ófeimnum geitum og fengu að 

smakka/prófa ýmsar geitaafurðir sem þar voru til sýnis. Síðan var stoppað í veðurblíðu við 

Hraunfossa og Barnafoss og að lokum enduðu nemendur og starfsfólk í sundi og pizzuveislu í 

Húsafelli. 

Anna Dís Þórarinsdóttir og Hrund Malín Þorgeirsdóttir 
 

 



Hönnun og smíði hjá 5. bekk  

Markmið 

Markmið kennslunnar er að nemendur geti beitt algengum handverkfærum sér til gagns og 

gamans og breytt hugmynd í áþreifanlegan hlut.  

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

Nemendur í 5. bekk fá 80 mínútur í hverri viku í Hönnun og smíði.  Kennslan fer fram með 

sýnikennslu og maður á mann, ásamt því að nýta okkur umhverfi okkar. 

 

Námsefni/gögn 

Kennari vinnur með nemendum að hugmyndum ásamt því að nemendur hanna eitt 

smíðaverkefni. Einnig er farið út í Skjólbelti og athugað hvort þurfi að laga og bæta eitthvað á 

útinámssvæðinu okkar.  

Námsmat 

Námsmat fer fram samkvæmt metanlegum hæfniviðmiðum þar sem kennari fyllir reglulega 

inn í hæfnikort nemenda í Mentor. Að vori er síðan fyllt inn hæfnieinkunn sem birtist 

nemendum á vitnisburði.  

Húsnæði/aðstaða 

Unnið er í listgreinastofu og þarf því að ná í öll áhöld og efni annars staðar og fara með inn í 

listgreinastofu. Fjölbreytt verkfæri eru til og var fjárfest í verkfæraskáp á hjólum í haust sem 

hefur reynst okkur gríðarlega vel í smíðakennslunni.  

Sólrún Halla Bjarnadóttir                                                                  

Sjónlistir 
Uppbygging kennslunnar. 

Kennt  60 mínútur hverja viku. 

Kennsluaðferðir. 

Fyrst  útskýrir kennari  verkefnið og sýnir dæmi, ef  með þarf. Útskýrir kennslugögn, efni og 

áhöld og aðstoðar nemendur eftir þörfum. 

Kennarinn leitast  við að efla sjálfstæði og frumkvæði  nemenda . 

Námsefni/námsgögn. 

Ýmsar listaverkabækur og önnur gögn notar 

kennarinn til að velja verkefni  við hæfi. 

Náttúran er einnig  notuð í myndverk. 

Nemendur fá tækifæri að útfæra sína 

sköpun. Teikniblýantar, trélitir, tússlitir 

fatalitir , þekjulitir  pennslar. Karton pappír 

af ýmsum stærðum. 

Námsmat. 

Símat var í gangi allan veturinn og fært í hæfnikort nemenda. 

Húsnæði/aðstaða. 

Verkgreinastofan er stór og  góð  með nýjum og fínum  húsgögnum. 

Samantekt 

Veturinn hefur verið mjög skemmtilegur og gefandi, bæði fyrir kennara og nemendur. 

Kristín Ingibjörg Baldursdóttir. 
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Textílmennt 
Uppbygging kennslunnar. 

60 mínútur á viku. 

Kennsluaðferðir.  

Áhersla lögð á að nemendur kynnist mismunandi tækni og noti hana í verkum sínum. 

Lögð áhersla á frumleika nemenda í öllum verkum þeirra. 

Kennari leitast við að efla sjálfstæði og frumleika nemenda. 

 Námsefni/námsgögn. 

Er mest frá  Námsgagnastofnun og verkefnabanka kennara. 

Nemendur og kennari þróa saman ýmis verkefni. 

Námsmat. 

Símat í gangi allan veturinn og fært í hæfnikort nemenda.  

Húsnæði/aðstaða.  

Stofan stór, björt og góð. 

Samantekt. 

Hóparnir hæfilega stórir, vinnuaðstaða góð. Björt og góð stofa. 

Kristín Ingibjörg Baldursdóttir 

Íþróttir  

Markmið: 

Nemendur læri helstu grunnhreyfingar, öðlist færni í þátttöku í leikjum og upplifi bæði tap og 

sigur og læri að stjórna þeim tilfinningum sem því fylgir. Lögð er áhersla á að nemendur læri 

rétta líkamsbeitingu. Öðlist grunn þekkingu í styrktar-, 

liðleika- og þol æfingum. Nemendur læri að fara eftir 

ákveðnum reglum sem fylgja í íþróttum og leikjum. Að 

nemendur kynnist sem flestum íþrótta greinum yfir veturinn. 

Mikilvægt er að nemendur tileinki sér hreyfingu sem daglega 

iðju og finni þá hreyfingu sem hentar þeim.  

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir: 

1. bekkur fær 3 x 30 mín. í íþróttasal auk einnar klukkustundar í útiíþróttir á viku.  

2.- 5. bekkur fær 4 x 30 mín. í íþróttasal auk einnar klukkustundar í útiíþróttir á viku.  

Kennslustundir byrja á innlögn þar sem farið er yfir hvað á að gera í kennslustundinni. 

Nemendur fá síðan upphitun og því næst er meginþáttur kennslustundarinnar.  

Námsefni/gögn: 

Fjölbreytt námsgögn t.d. leikjahandbækur, handbækur í boltaíþróttum o.fl.  

Námsmat: 

Hegðun, ástundun og virkni í tímum. Auk þess er tekið mið af líkamsmælingum og prófum. 

Símat er yfir veturinn og skráð í hæfnikort nemenda. 

Kennslusvæði/aðstaða: 

Kennt er í íþróttahöllinni á Hvanneyri ásamt því að kennsla fer einnig mikið til fram á 

Hvanneyrartorfunni á hlaðinu fyrir framan kirkjugarðinn og í Frúargarðinum.  

 Anna Dís Þórarinsdóttir 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2018 

 

25 
 

Sund 
Markmið 

Nemendur nái færni í öndun, floti og sundtökum í helstu sundgreinum. 

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

Sundkennsla fer fram að hausti og vori í tvær vikur í 

senn og klukkustund í hvert skipti. Með 1. - 2. bekk var 

kennari ofan í ásamt aðstoðarmanni á bakka til þess að 

gera sýnilegri sundtökin hverju sinni. Með því að 

kennari sé ofan í með nemendum á hann auðveldara 

með að leiðrétta sundtök nemenda sinna. Með 3. – 5. 

bekk var ýmist kennari á bakka eða ofan í sundlauginni, 

fór eftir því hvað var verið að taka fyrir hverju sinni. 

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. Fylgst er 

með virkni í tímum, mætingu, áhuga og almennri samskiptafærni ásamt því að fylla inní 

hæfnikort nemanda yfir árið og honum afhentur vitnisburður að vori. 

Aðstaða 

Sundkennsla að hausti og vori fór fram í Hreppslaug sem er 25 x 10 m útisundlaug. Kennslan 

stóð yfir í sjö daga að hausti og ellefu daga að vori í klukkustund á dag, fimm daga vikunnar.  

Anna Dís Þórarinsdóttir 

Útikennsla  
Markmið 

Markmið kennslunnar er að efla hreyfi-, vitsmuna- og 

félagsþroska nemenda, þjálfa þá í mælingum, skrásetningu, og 

úrvinnslu gagna, þjálfa rökhugsun, efla sköpunargleði, virkni og 

útsjónarsemi og síðast en ekki síst þjálfa nemendur í að sýna 

samnemendum tillitssemi í leik og starfi. Í útikennslu læra 

nemendur um notagildi og verðmæti náttúrunnar og 

nærumhverfisins og mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 

náttúrunni. Útikennsla nýtist vel til samþættingu námsgreina 

eins og samfélagsfræði, stærðfræði, náttúrufræði, smíðakennslu 

og fleira.  

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

Útikennsla er kennd einu sinni í viku í 90 mínútur í senn. Nemendum er skipt upp í hópa 

þvert á aldur og leysa þeir ýmis verkefni saman. Lögð er sérstök áhersla á sköpun og nýtingu 

þess efniviðar sem útikennslusvæði Hvanneyrardeildar hefur upp á að bjóða.  

Námsmat 

Námsmat byggir á símati þar sem kennari leggur mat á vinnusemi, þátttöku, verkefnavinnu, 

samvinnu og fleiri þætti samkvæmt metanlegum hæfniviðmiðum Aðalnámskrár. Kennari 
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fyllir reglulega inn í hæfnikort nemenda í Mentor. Að vori er síðan fyllt inn hæfnieinkunn sem 

birtist nemendum á vitnisburði.  

Anna Dís Þórarinsdóttir og Hrund Malín Þorgeirsdóttir 

 

Grænfáni 
Í vetur hefur áfram verið unnið að því að hugsa vel um umhverfið okkar og hvað við getum 

gert betur í umhverfisfræðslu með nemendum 

okkar. Nemendur fóru um allan skóla og fylltu út 

gátlista frá Landvernd um hvernig við værum að 

standa okkur í hinum ýmsu flokkum og út frá því 

voru unnin umhverfismarkmið. Í mörg ár hafa 

ruslafötur verið pokalausar og vildum við þannig 

einnig minnka plastpoka notkun undir blautu 

fötin og listaverkin sem nemendur voru að fara 

með heim. Á þemadögum í febrúar var því 

ákveðið að sauma taupoka úr gömlum taubolum 

sem við fengum gefins frá heimilum nemenda.  

Nemendur hafa verið duglegir í allan vetur að passa að skólalóðin og gönguleiðir í kring séu 

snyrtilegar. Þau gera þetta út frá sínu eigin frumkvæði og sýnir það gott verklag að þeirra 

hálfu.  

Stefnt er að flöggun í Hvanneyrardeild haustið 2019 og þá verður það í níunda sinn sem 

deildin fær afhendan Grænfánann.  

 

Sérkennsla og stuðningur 
Helstu skimanir  

Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, teiknipróf 1. bekkur Sálfræðingur Október 2017 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Umsjónarkennari  Nóvember 2017, 
janúar og maí 2018 

Leið til læsis Yngri bekkir að 
hluta 

Umsjónarkennari 3. -
4. bekkjar 

Haust 2017 og vor 
2018 

Lesfimi 1.-5. bekkur Umsjónarkennari  1. bekkur einu sinni 
og 2.-5. bekkur 
þrisvar sinnu á 
skólaárinu 

Samræmd próf 4. bekkur Deildarstjóri 21.-22. september 
 

 

Sérkennarar: Kristín Baldursdóttir í 49,9% starfshlutfalli með annarri kennslu og Þórhildur Ýr 

Jóhannesdóttir með deildarstjórnun sérkennslu á öllum stöðvum og 3 kennslustundir í 

sérkennslu bundnar við Hvanneyrardeild. Sólrún Halla Bjarnadóttir deildarstjóri og Hrund 

Malín Þorgeirsdóttir voru með tvær sérkennslustundir hvor.  
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Stuðningsfulltrúi: Helle Larsen (85%) veitti nemendum aðstoð inni í kennslustundum og í 

öðrum aðstæðum í almennu skólastarfi.  

Allmargir nemendur nutu aðstoðar sérkennara og stuðningsfulltrúa í vetur hvort heldur 

tímabundið eða allt skólaárið. Sérkennari kom að stuðningi við kennara að eflingu 

félagsfærniþjálfunar í fyrsta bekk.  

Sérkennari og stuðningsfulltrúi aðstoðuðu og kenndu 

nemendum ýmist einstaklingslega, í litlum hópum eða 

inni í bekk og í öllum aðstæðum sem nemendur þurftu 

aðstoð á uppbrotsdögum í skólastarfi.  

Helstu viðfangsefni sérkennslu:  lestur, íslenska, 

stærðfræði, íslenska sem annað tungumál og lausn við 

önnur mál er komu upp vegna hegðunar, líðan og 

námserfiðleika, kennsluskipulags og tilvísun til 

greiningaraðila og seta í skila- og teymisfundum. 

Sérkennsluráðgjafi sinnti áfram málum milli skólastiga en ekki þurfti að kalla til að nýrri 

málum. Sálfræðingur var kallaður til í eitt teymi sem starfaði fram að áramótum og var hann 

einnig ráðgefandi í öðrum málum.   

Síðastliðinn vetur voru lagðar fyrir eftirfarandi athuganir í Hvanneyrardeild: Málþroskapróf 

var lagt fyrir fjóra nemendur og lagðar voru fyrir skimanir vegna líðan og hegðun nemenda, 

einum var vísað áfram til greiningarteymis sérfræðiþjónustu Borgarbyggðar, öðrum málum 

er haldið opið að svo stöddu eða lokið að fullu.  

Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir 

Forritun, upplýsinga- og tæknimennt  
Markmið 

Markmiðið er að gera nemendur sjálfstæða í ákveðnum forritum sem munu hjálpa þeim 

bæði utan og innan skólasamfélagsins. Nemendur eiga sjálfir að geta kveikt á tölvunni, farið 

á Netið og skráð sig út úr tölvunni/slökkt á henni. Í forritun læra nemendur að raða saman 

stefjum og þeir sem lengra eru komnir geta skapað eigin tölvuleik. Allir árgangar fá markvissa 

þjálfun í réttri fingrasetningu á lyklaborði. 

Námsefni og námsmat 

Unnið er á tölvur og iPad spjaldtölvur. Notast er við forrit Microsoft Office (Word, Excel, 

Powerpoint og Publisher) og á vef námsgagnastofnunar eru verkefni unnin í Fingrafimi 1 og 

Fingrafimi 2. Einnig læra nemendur forritun í gegnum Code.org, Alice og OSMO Awbie. 

Rökhugsun er æfð með leikjunum Red Block og Maze Collapse.   

Í námsmati er sérstök áhersla lögð á virkni, þátttöku, úrræðasemi og sjálfstæð vinnubrögð í 

þessu fagi. Námsmat fer fram samkvæmt metanlegum hæfniviðmiðum. Kennari fyllir 

reglulega inn í hæfnikort nemenda í Mentor. Að vori er síðan fyllt inn hæfnieinkunn sem 

birtist nemendum á vitnisburði.  

Hrund Malín Þorgeirsdóttir 
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Heimilisfræði  
Markmið 

Var að efla nemendur í þátttöku í bakstri og grunnfærni í eldhúsinu.  

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

Nemendur í 1. bekk fengu 60 mínútur í hverri viku þar sem heimilisfræði var blandað við 

lífsleikni. Nemendur í 2. – 5. bekk fengu 60 mínútur aðra hverja viku í heimilisfræði og voru 

aðallega í bakstri og frágangi.  

Námsefni/gögn 

Stuðst var við ásamt því að vinna verkefni úr bókunum Heimilisfræði 2 og 3. 

Námsmat 

Fyllt var inn í hæfnikort nemenda inn á Mentor, ásamt því að gera hæfnieinkunn að vori.  

Húsnæði/aðstaða 

Heimilisfræði fór fram í mötuneyti Hvanneyrardeildar, þar er einungis ein eldavél en góðir 

ofnar.  

Anna Sigríður Hauksdóttir 



Kleppjárnsreykjadeild 
Skýrsla umsjónarkennara í 1. – 4. bekk  
Í 1. bekk í Kleppjárnsreykjadeild voru fimm nemendur. Í 2. bekk voru átta nemendur, í 3. 
bekk var einn nemandi og í 4. bekk voru ellefu nemendur 
Helstu áherslur árgangsins  
Unnið var með samskipti og skólahegðun strax að hausti. Eftir áramót var unnið markvisst 
með skólareglur og bekkjarbrag. Kennsla í íslensku var eftir hugmyndafræði Byrjendalæsis og 
náði hver lota yfir 2 vikur. Í Byrjendalæsi var unnið með læsi í víðum skilningi.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Lögð var áhersla á góð samskipti í bekknum og jákvæða hegðun. Í upphafi var rík áhersla á að 
nemendur 1. bekkjar upplifðu öryggi og vellíðan. Lögð var rækt við góða umgengni nemenda 
og ábyrgð hvers og eins gagnvart eigum sínum og annarra. Áhersla var lögð á að skapa góðan 
vinnufrið en hópurinn er áhugasamur. Námið var einstaklingsmiðað og greinar samþættar 
eins og kostur var. Áhersla var lögð á notkun fjölbreyttra kennsluaðferða og aðlögun 
námsefnis að hverjum og einum. Áhersla var lögð á samvinnu nemenda og góðan stuðning 
frá kennurum. Í lífsleikni var áhersla lögð á að efla samkennd og samhygð á meðal nemenda. 
Útikennsla var tvo tíma í viku og var öllu yngstastigi skipt í þrjá hópa og fór hver hópur í 
þriðja hvert skipti á móti útikennslu í heimilisfræði. Þeir tímar voru nýttir til að njóta náttúru 
og útiveru í anda heilsueflandi skóla. Megin áhersla í heimanámi var lestur en einnig var 
nemendum frjálst að vinna í öðrum greinum, svo sem stærðfræði og íslensku. Alla daga var 
yndislestur í fyrsta tíma en tvo morgna í viku gátu nemendur valið að fara í jóga í staðinn. 
Foreldrasamtöl voru að hausti þar sem áhersla var lögð á að ræða líðan nemenda og eftir jól 
þar sem líðan og námsframvinda var rædd. Samstarf foreldra og kennara var einkum fólgið í 
góðri samræðu um það sem upp kom hverju sinni. Einnig sendu umsjónarkennarar 
yngstastigs sameiginlega pósta til foreldra í lok hverrar viku, þar sem farið var yfir starfið 
undanfarna viku og það sem áætlað var vikuna á eftir.  
Samstarf var við skólahóp Hnoðrabóls en nemendur þaðan komu og sátu kennslustundir 

með nemendum í 1. – 4. bekk. Einnig fóru nemendur fyrsta bekkjar í heimsókn á Hnoðraból. 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Íslenska 5 Elísabet Halldórsdóttir 
Vigdís Sigvaldadóttir 

Byrjendalæsi/ Náttúrufræði/ 
Samfélagsfræði 

7 Elísabet Halldórsdóttir 
Vigdís Sigvaldadóttir 

Myndmennt/Textílmennt/ 
Smíði/Sköpun 

4 Elísabet Halldórsdóttir  
Eva Lind Jóhannsdóttir 
Unnar Þorsteinn Bjartmarsson 

Stærðfræði 5 Elísabet Halldórsdóttir 
Vigdís Sigvaldadóttir 

Enska 1 Vigdís Sigvaldadóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 1 Elísabet Halldórsdóttir 
Vigdís Sigvaldadóttir 

Útinám/Heimilisfræði 2 Elísabet Halldórsdóttir 
Vigdís Sigvaldadóttir 

Upplýsingamennt 1 Elísabet Halldórsdóttir 
Eva Lind Jóhannsdóttir 
Vigdís Sigvaldadóttir 
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Þróunarstarf. Unnið var þróunarstarf í tengslum við Leiðtogann í mér og Byrjendalæsi. Einnig 
unnu kennarar í þróunarstarfi í teymiskennslu.  
Námsmat. Námsmatið fór fram í gegnum Mentor. Byrjað var að vinna hæfnikort fyrir hvern 
og einn nemanda. Matinu fylgdu einnig umsagnir. Nemendur fara reglulega í hraðlestrarpróf 
og lesskilningspróf yfir veturinn. Allir nemendur skólans fóru í lesfimi könnun þar sem lesin 
orð á mínútu voru skráð. Út frá þeim niðurstöðum má greina hvar nemendur standa miðað 
við viðmið frá Menntamálastofnun. Læsi – lestrarskimun var lögð fyrir nemendur í 1. bekk. Í 
öðrum greinum var símat á þekkingu og hæfni nemenda.  
Skemmtanir og félagslíf.  
Ljósahátíðin var í lok nóvember. Þar kveikti yngsti nemandi skólans, ljós á trénu í portinu. 
Litlu jólin voru haldin hátíðleg. Nemendafélagið hélt Halloween skemmtun fyrir nemendur og 
bauð þeim í heimsókn í draugahús. Þann dag hélt foreldrafélagið skemmtun fyrir yngsta stig, 
þar sem allir komu í búning og með veitingar. 
Árshátíð yngsta- og miðstigs var haldin í 
Logalandi, 12. desember. Nemendur sömdu 
sjálfir leikrit sem nefnist Þegar trölli stal 
jólunum og var unnið eftir kvikmyndinni 
Grinch. Nemendur sýndu leikritið og 
jólaguðspjallið. Tveir dótadagar voru á 
vetrinum og einn bangsadagur. Öskudagurinn 
var haldinn með pompi og prakt í 
íþróttahúsinu en nemendur á unglingastigi 
buðu upp á skemmtun fyrir yngri nemendur 
skólans. Leiðtogadagurinn var haldinn hátíðlegur 22. febrúar. Þá buðu nemendur foreldrum 
sínum að koma og skoða skólann, það sem þeir hafa verið að vinna að og settur var upp 
flóamarkaður. Í lok febrúar buðu nemendur á yngsta 
stigi öllum í skólanum í nýbakaðar vöfflur. Skauta- og 
menningarferð var 6. mars. Þá fóru 4. og 5. bekkur til 
Reykjavíkur.  
Þemavinna/vordagar.  
Unnin voru ýmis þemaverkefni tengd Byrjendalæsi. 
Einnig var þemaverkefni unnið í tengslum við 
samfélagsfræði. Í tengslum við byrjendalæsisverkefni 
var lögreglunni boðið að koma og fræða nemendur. 
Þemavinna var unnin í tengslum við árshátíð nemenda 
á uppbrotsdögum. Nemendur fyrsta bekkjar fluttu 
Jólaguðspjallið. Nemendur æfðu, fundu til búninga og 
tóku þátt í allri skipulagningu tengdri árshátíðinni. Á 
vordögum tóku nemendur þátt í stöðvavinnu. Stöðvar 
voru við skólann, íþróttahús og á Læknistúni. Einnig 
var farið í hellaferð í Víðgelmi í síðustu viku fyrir 
sumarfrí. Hjóladagar voru í maí og kom lögreglan og 
fór yfir ástand hjólanna. Samstarfsdagur GBF var haldinn fyrir nemendur allra starfsstöðva. 
Að þessu sinni komu allir nemendur yngsta stigs saman á Varmalandi.  
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Almennt um nemendur.  
Hópurinn er samsettur af ólíkum einstaklingum og hefur markviss vinna verið unnin til þess 
að hópurinn nái betur saman. Á bekkjarfundum hefur áhersla verið lögð á umburðarlyndi og 
virðingu gagnvart líðan og háttvísi samnemenda. Hópurinn er samsettur af flottum 
einstaklingum og býr hver og einn nemandi yfir styrkleikum sem hefur jákvæð áhrif á 
bekkjarandann. 

Elísabet Halldórsdóttir og Vigdís Sigvaldadóttir 

                                                                       
Skýrsla umsjónarkennara í 5. - 7. bekk 
Í bekknum voru lengst af 30 nemendur; 5. bekkur – fjórir nemendur, 6. bekkur – níu 
nemendur og í 7. bekk voru sautján nemendur.  Kynjaskipting var jöfn, 15:15. Á vorönn 
bættust tvær stúlkur við sjöunda bekk.  
Helstu áherslur 

Mikil áhersla var lögð á jákvæð samskipti, vinnusemi og vellíðan, eins og í fyrra.  

Samfélagsfræði og íslenska var áfram samþætt.  Aukin áhersla var lögð á dagleg skrif með því 

að hver og einn nemandi héldi dagbók auk þess að umsjónarnemendur hverrar viku sæju um 

að skrifa í sameiginlega dagbók bekkjarins.  Í hana var ritað það helsta sem á daga bekkjarins 

dreif (sem var rifjað upp á bekkjarfundi á föstudögum).  Einnig var ritað í dagbók í fyrsta tíma 

hverrar viku (samfélagsfræðitíma undir yfirskriftinni „Fréttatíminn“) þar sem 

umsjónarnemendur vikunnar fengu það hlutverk að greina frá einhverju fréttnæmu.  Sá tími 

fór gjarnan í spjall um þjóðfélagsmál, til að fara í saumana á viðkvæmum málefnum auk þess 

sem tilvalið var að hefja vikuna á spjalli við nemendur. 

Kennsluhættir/skipulag kennslu 

Umsjónarkennarar kenndu nemendum sínum fleiri greinar en í fyrra og tóku meðal annars 

við ensku, dönsku, upplýsingamennt og náttúrufræði auk íslensku og samfélagsfræði.  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 2 Þorsteinn G. Berghreinsson 

Enska 3 Jón Ingi Baldvinsson, Þorsteinn G. Berghreinsson  

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 1 Jón Ingi Baldvinsson, Þorsteinn G. Berghreinsson  

Náttúrufræði 2 Jón Ingi Baldvinsson 

Samfélagsfræði 4 Jón Ingi Baldvinsson, Þorsteinn G. Berghreinsson  

Íslenska 6 Jón Ingi Baldvinsson, Þorsteinn G. Berghreinsson  

Stærðfræði 6 Eva Lind Jóhannsdóttir, Jón Ingi Baldvinsson, Þorsteinn 

G. Berghreinsson 

Upplýsingamennt 2 Eva Lind Jóhannsdóttir, Jón Ingi Baldvinsson, Þorsteinn 

G. Berghreinsson 

Verkgreinar 3 Eva Lind Jóhannsdóttir, Unnar Þorsteinn Bjartmarsson 

Áhugasviðsval 3 Eva Lind Jóhannsdóttir, Jón Ingi Baldvinsson, Þorsteinn 

G. Berghreinsson o.fl. 
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Þróunarstarf 

Bekkurinn sinnti áfram Leiðtogaverkefninu og Grænfánaverkefninu.  Teymiskennslan færðist 

í aukana með því að umsjónarkennarar kenndu nemendum sínum fleiri greinar en áður. 

Sveigjanleiki í kennslu var aukinn enn frekar með því að raða samfélagsfræði-/íslenskutímum 

í samfellda blokk frá miðjum þriðjudegi til hádegis á miðvikudags. Það bauð upp á ríkari 

þemavinnu og meiri útikennslu en áður. Fyrrgreindir fréttatímar og dagbókarskrif voru 

jafnframt nýlunda sem gekk mjög vel upp og rammaði skólastarfið vel inn. Kennarar buðu 

einnig upp á þá tækninýjung að samtengja skjávarpa í sitt hvorum enda stofunnar þannig að 

nemendur þyrftu ekki að færa sig um set í stórri stofunni þegar efni var varpað upp. 

Skjávarparnir nýttust mjög vel í allri vinnu, bæði myndrænni og í textavinnu. 

Námsmat 

Námsmat var unnið í samræmi við nýja Aðalnámskrá grunnskóla. Nemendur voru metnir 

jafnt og þétt allan veturinn með hefðbundnum verkefnum og prófum. Úr því var svo unnið 

og gefin einkunn í samræmi við metanleg hæfniviðmið sem Menntamálastofnun gefur út. 

Skemmtanir og félagslíf 

Árshátíð 1. – 7. bekkjar var haldin í Logalandi í desember.  Nemendur í 5. – 7. bekk héldu 

metnaðarfulla leiksýningu á tveimur leiksviðum þar sem afi og amma segja barnabörnum 

sínum frá jólasveinunum (sem birtust í áföngum á hinu sviðinu).   

Áætluð skíðaferð á vorönn reyndist ófær vegna veðurs en farið var í staðinn í hellaskoðun í 

Víðgelmi ásamt öðrum bekkjardeildum skólans.  

Sjötti bekkur fékk boð frá Faxaflóahöfnum um að koma í Sjóferð um sundin blá.   

Sjöundi bekkur tók þátt í upplestrarkeppni Vesturlands.  GBF átti þann nemanda sem bar 

sigur úr býtum annað árið í röð. 

Sjöundi bekkur gisti á Reykjum í byrjun ársins og nýttist sá tími fyrir yngri nemendur 

miðstigsins til að taka á móti fjórðubekkingum í heimsókn. 

Þrjú bekkjarkvöld voru haldin.  Tvö fyrstu voru hefðbundin bíókvöld með poppi um haustið 

(annað í boði Nemendafélagsins).  Um vorið var svo haldið metnaðarfullt bekkjarkvöld með 

gistingu og kvöldverði.  Krakkarnir horfðu á mynd saman, fóru svo á Hverinn að borða, því 

næst í sund og horfðu svo saman á aðra mynd fyrir svefninn.  

Þemavinna/vordagar 

Á vordögum var UNICEF dagurinn haldinn þar sem nemendur söfnuðu áheitum og leystu alls 

kyns þrautir.  Einnig voru haldin sundmót einn daginn, allsherjar íþróttadagur annan daginn 

og útidagur þann þriðja með stöðvavinnu, grilli og ratleik um nágrenni skólans. Einn dagur 

fór jafnframt í áðurnefnda hellaferð (í Víðgelmi). 

Almennt um bekkinn 

Hópurinn var fjölbreyttur, líflegur og skemmtilegur og virtust nemendur miðstigsins almennt 

njóta sín í teymiskennslunni. 

Jón Ingi Baldvinsson og Þorsteinn Guðni Berghreinsson 
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Skýrsla umsjónarkennara í  8. og 9. bekk   
Í 8. bekk í haust hófu nám sjö nemendur, 2 stúlkur og 5 drengir. Á vordögum bættist svo við 
nýr nemandi. Í 9. bekk í haust hófu nám þrettán nemendur, 5 stúlkur og 8 drengir. 
Umsjónarkennari vann mikið með umsjónarkennara 10. bekkjar, Bjarnheiði Jónsdóttur.  
Helstu áherslur árgangsins   

Það er stórt skref fyrir 8. bekk að koma upp í unglingadeild og hefur mikill tími farið í að 

venjast nýjum starfsvenjum og samskiptum við eldri nemendum. Hópurinn er sífellt að eflast 

í því sem og námsárangri. Það hefur verið skammt stórra högga á milli hjá nemendum í 9. 

bekk en í september var komið að Eistlandsferð vegna Nordplus samstarfs og í apríl fór 

hópurinn til Danmerkur. Einnig þreytti hópurinn samræmt próf í ensku, íslensku og 

stærðfræði og fór í skólabúðir að Laugum í Sælingsdal. Mikið var unnið með að efla metnað 

og sjálfsaga í námi í starfi vetrarins.  

Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Bjarnheiður Jónsdóttir 

Enska 4 Magnea Helgadóttir/ Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir  

Íslenska 5 Magnea Helgadóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni/umsjón 1 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Náttúrufræði 2 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Samfélagsfræði 3 Bjarnheiður Jónsdóttir/Magnea Helgadóttir 

Stærðfræði 5 Bjarnheiður Jónsdóttir/ Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Val 

áhugasvið 

6 Bjarnheiður, Eva Lind, Ingibjörg Adda, Jón Ingi, Magnea 

H, Magnea K, Unnar Þorsteinn, Vigdís, Þorsteinn Guðni 

og Þóra Geirlaug. 

Vinnutímar 3 Bjarnheiður, Magnea H og Þóra Geirlaug 

 

Þróunarstarf 

Nemendur 9. bekkjar héldu áfram samstarfi við 9. bekk á Varmalandi hvað varðar Nordplus 

verkefnið. Fóru hóparnir saman bæði til Eistlands og Danmerkur. Ferðirnar tókust 

einstaklega vel og gekk samvinna kennaranna mjög vel.  

8. og 9. bekkur var í sama kennsluefni t.d. í samfélagsfræði. Teymiskennslan á unglingastigi 

sem hófst í fyrravetur gekk vel og nutu nemendur góðs af t.d. flæði á milli kennslurýma og að 

hafa val um í hvaða fagi er lært. Einnig er það þróunarstarf sem skólinn tekur þátt í fléttað 

inn í daglegt starf, líkt og Leiðtogaverkefnið, Grænfáninn og Heilsueflandi skóli. Einnig voru 

þemadagar á vorönn helgaðir þróunarverkefnum skólans. 

Námsmat 

Símat var í öllum fögum en kaflapróf og lokaverkefni voru unnin í íslensku, ensku og 

stærðfræði. Nýtt fyrirkomulag var tekið upp í stærðfræði þar sem nemendur unnu í lotum og 

verður það þróað frekar næsta vetur.  
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Skemmtanir og félagslíf 

Mikið af félagslífi nemenda fer fram í félagsmiðstöðinni Óðal og er þar stýrt mjög 

metnaðarfullu starfi fyrir nemendur. 22. mars var árshátíð unglingastigs K- deildar þar sem 

sett var á svið leikverk sem hópurinn samdi með leikstjóranum, Sigríði Eyrúnu Friðriksdóttur. 

Sú vinna gekk mjög vel og var nemendum til mikils sóma.  

Þemavinna/vordagar 

Ísland var þema uppbrotsins á haustönn. Var nemendum þá boðið að velja sér verkefni, 

þvert á aldur, sem tengdust Íslandi á einhvern hátt. Var þá unnið stórt Íslandskort, verkefni 

um fjöll í nágrenninu o.s.frv. Á vorönn voru Leiðtogaverkefnið, Grænfáninn og Heilsuefling 

þemað. Nemendur unnu samþætt verkefni með námsgreinum og þróunarverkefnum, til 

dæmis að vinna stærðfræðiverkefni með endurvinnsluáherslum, skoða árangur í íþróttum á 

milli ára o.s.frv. Samvinna kennara á unglingastigi og íþróttakennarans gekk mjög vel.  

Á vordögum sinntu nemendur 8. bekkjar m.a. gróðursetningu á Læknistúni, grilluðu brauð og 

vöfflur yfir eldi og fleiri huggulegheit auk þess sem nemendur fóru í hellaferð í Víðgelmi. 

Almennt um bekkinn 

Bekkurinn er mjög fjölbreyttur hópur, hver með sína hæfileika sem þau þurfa að vera dugleg 

að rækta og nota. Áframhaldandi áhersla verður lögð á sjálfstraust og metnað í námi næsta 

vetur.  

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

 
Skýrsla umsjónarkennara í  10. bekk.     
Í 10. bekk voru þrettán nemendur, 6 stúlkur og 7 drengir.                                                                 
Helstu áherslur árgangsins   

Áfram var mikil áhersla lögð á sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum og að efla þá til að vera 

virka og bera ábyrgð á eigin námi.  

Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Bjarnheiður Jónsdóttir 

Enska 4 Magnea Helgadóttir og Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir   

Íslenska 5 Magnea Helgadóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Náttúrufræði 2 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Samfélagsfræði 3 Bjarnheiður Jónsdóttir og Magnea Helgadóttir 

Stærðfræði 5 Bjarnheiður Jónsdóttir og Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Lífsleikni/Umsjón 1 Bjarnheiður Jónsdóttir 

Val 6 Bjarnheiður, Eva Lind, Ingibjörg Adda, Jón Ingi, Magnea 

H, Magnea K, Unnar Þorsteinn, Vigdís, Þorsteinn Guðni 

og Þóra Geirlaug. 

Vinnutímar 3 Bjarnheiður Jónsdóttir, Magnea Helgadóttir og Þóra 

Geirlaug Bjartmarsdóttir 
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Þróunarstarf 

Stærðfræðikennsla var með breyttum hætti í vetur en unnið var í lotum og verður það 

skipulag þróað áfram á næstkomandi skólaári.  Áfram var unnið þróunarstarf í teymiskennslu 

og voru fleiri námsgreinar undir að þessu sinni. 

Námsmat 

Símat er í öllum fögum og byggist námsmat því einkum á verkefnum og kaflaprófum auk 

lokaprófa í einstaka fögum. Námsmat var áfram unnið í gegnum hæfnikort nemenda og var 

litið til þess í foreldraviðtölum í febrúar og staða nemenda rædd. Útfrá hæfnikorti fengu 

nemendur svo lokaeinkunn á skólaslitum. 

Skemmtanir og félagslíf 

Veturinn hófst með sameiginlegri hópeflisferð 

unglingadeilda GBF þann 29. ágúst. Að þessu 

sinni var gengið frá Fitjum í Skorradal, inn fyrir 

Skorradalsvatn og í Skátaskálann þar sem gist 

var eina nótt. Árshátíð unglingadeildarinnar á 

Kleppjárnsreykjum var haldin fimmtudaginn 22. 

mars en að þessu sinni unnu nemendur og 

sýndu frumsamda leikverkið Vandræði í Versló með dyggri aðstoð leikstjórans Sigríðar 

Eyrúnar Friðriksdóttur.  Allir nemendur á unglingastigi komu að verkefninu með einum eða 

öðrum hætti og áttu þannig allir hlut í stórglæsilegri sýningu. Bekkjartenglar undirbjuggu 

glæsilega útskriftarferð að Bakkaflöt í Skagafirði dagana 1. og 2. júní og skemmtu nemendur 

sér konunglega. Að auki tók bekkurinn þátt í starfi nemendafélagsins sem og hinum ýmsu 

atburðum sem haldnir voru í félagsmiðstöðinni Óðali í vetur.  

Þemavinna/vordagar 

Þann 22. febrúar var haldinn Leiðtogadagur í skólanum en dagana á undan unnu nemendur 

fjölbreytt þemaverkefni þar sem Leiðtogaverkefnið, Grænfáninn og Heilsueflandi skóli voru 

samþætt öðrum námsgreinum. Uppskeru þemadaganna gaf meðal annars að líta í 

fjölbreyttum rúmfræðiskúlptúrum sem unnir voru úr endurunnu hráefni,  myndritum þar 

sem nemendur rýndu í heilsu sína og úthald í gegnum tölfræðigögn frá íþróttakennara, 

matseðla fyrir fjögurra manna fjölskyldu með manneldismarkmið sem og tiltekna 

fjárhagsáætlun í huga og veggspjöld fyrir kosningabaráttu einstaklinga sem hafa að geyma 

eiginleika sem gera þá að góðri fyrirmynd. Nemendur sóttu Menntaskóla Borgarfjarðar heim 

þann 5. apríl en áður höfðu fulltrúar þaðan komið og kynnt skólann sem og fulltrúar 

Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi. Nemendur tóku þátt í starfsfræðslu á vegum 

Rótarýklúbbs Borgarfjarðar og heimsóttu ólík fyrirtæki í Borgarbyggð dagana 3. og 4. maí. Á 

fundi klúbbsins í Hjálmakletti þann 23. maí fluttu nemendur svo kynningar um fyrirtækin 

ásamt öðrum 10. bekkingum Borgarbyggðar. Á vordögum sáu nemendur um vöfflukaffi fyrir 

nemendur 8. og 9. bekkjar og gesti þeirra á kynningum sérstöðu sveitaskóla. Síðasta 

kennsludag sá bekkurinn svo um fjölbreyttar skemmtistöðvar fyrir yngri nemendur og 

grilluðu hamborgara fyrir allan skólann.   
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Almennt um bekkinn 

Metnaðarfullir og kraftmiklir krakkar sem hefur verið skemmtilegt og einkar lærdómsríkt að 

fylgja undanfarin ár.  

                                      

Bjarnheiður Jónsdóttir  

Íþróttir 
Markmið 

Nemendur læri helstu grunnhreyfingar, nái færni í að vera þátttakendur í leikjum og upplifi 

tap og sigra. Að nemendur upplifi hreyfingu á jákvæðan hátt og allir taki þátt og fái útrás fyrir 

hreyfiþörf. Að nemendur tileinki sér helstu reglur í leikjum og gildandi umgengnisreglur í 

íþróttahúsi. 

Uppbygging kennslunnar. 

Allir nemendur skólans fá 3 kennslustundir á viku í íþróttum. 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 

Allan veturinn er gefið námsmat sem byggir á hæfniviðmiðum Aðalnámskrár. Ýmist er gefið í 

bókstöfum eða með táknum. 

Annað  

Fyrirhugað skíðaferðalag féll niður þetta árið vegna veðurs.  Nemendur 4. og 5. bekkjar fóru í 

skautaferð til Reykjavíkur.  Skólinn tók þátt í Boðsundskeppni Sundsambands Íslands og stóð 

sig vel. Skólinn tók þátt í Skólahreysti en komst ekki í úrslitakeppnina að þessu sinni. Margir 

nemendur skólans stóðu sig vel á landsvísu í sínum íþróttagreinum á árinu. Grunnskóli 

Borgarfjarðar hélt Miðstigsleika fyrir 5.-7. bekk á frjálsíþróttavellinum í Borgarnesi í 

september sem tókst vel en þar var keppt í frjálsíþróttum og knattspyrnu. Strákar í 9. og 10. 

bekk þáðu heimboð frá jafnöldrum sínum í Klébergsskóla á Kjalarnesi og spiluðu við þá einn 

körfuboltaleik. Á samstarfsdegi deilda innan GBF var haldinn íþróttadagur fyrir miðstigið. 

Miðstigs nemendur hittust á Kleppjárnsreykjum og var hópnum skipt í lið þvert á aldur og 

deildir og var keppnin mjög jöfn og skemmtileg. 

Aðstaða 

Bjart og snyrtilegt íþróttahús með góðri hljóðvist og ágætis grasvöllur sem hægt er að nota 

haust og vor. Tveir malbikaðir körfuboltavellir eru á skólalóðinni.  

 

Guðjón Guðmundsson 
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Sund 
Markmið 

Nemendur nái færni í öndun, floti og einnig  tökum á bringusundi, skriðsundi, baksundi, 

flugsundi og björgunarsundi. 

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 

Allan veturinn er gefið námsmat sem byggir á hæfniviðmiðum Aðalnámskrár. Ýmist er gefið í 

bókstöfum eða með táknum. 

Annað  

Haldið er bekkjarmót í sundi á hverju ári þar sem allir keppendur fá stig fyrir sinn bekk. Á 

Héraðsmóti í sundi sem haldið var í maí kepptu 52 nemendur frá Grunnskóla Borgarfjarðar. 

Aðstaða  

Sundlaugin er 25 x 11m útisundlaug en mjög gott er að stjórna hitastigi laugarinnar.  

 

Guðjón Guðmundsson 

Smíði  
Markmið 

Markmið kennslunnar eru samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. Áhersla er lögð á að 

nemendur leggi metnað í verk sín og útfæri verkefni á þann hátt að þau nýtist þeim þegar 

heim er komið. 

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

1.- 4. bekkur fékk 80 mínútur á viku þriðjung úr vetri og fengu þau einföld verkefni sem 

hæfðu hverjum aldri fyrir sig eins og t.d. vindhanar og mylluspil.  

5.- 7. bekkur fékk 160 mínútur á viku þriðjung úr vetri og vegna þess að þau fengu þetta 

mikinn tíma var hægt að ráðast í flóknari verkefni.  Smíðaðar voru ýmiskonar hillur sem 

nemendur hönnuðu hver eftir sínu höfði.  Gaman að sjá hvað krakkarnir lögðu mikinn 

metnað í verkið. 

8.- 10. bekkur fékk 80 mínútur á viku í smíðavali helming úr vetri.  Þar var reynt að hjálpa 

hverjum og einum með verkefni að eigin vali allt frá því að teikna upp hlut og síðan fullvinna 

hann.  Verkefni voru mjög fjölbreytt t.d. kökukefli og geymsla fyrir vínilplötur. 

Kennslan fór mikið til fram með sýnikennslu og maður á mann.  Reynt var að kynna fyrir 

nemendum  fjölbreyttar aðferðir við bæsun og lökkun sem skilaði sér í því að þótt margir 

væru með svipuð verkefni var hvert með sínu sniði.  

Námsefni/gögn 

Í yngri bekkjum og miðstigi fengu nemendur ljósrit af verkefnum og útlitsmyndir.   

Í eldri bekkjum notuðu nemendur ýmist verkefnamöppur eða netið til þess að velja sér 

verkefni.  Töluvert var um að nemendur kæmu með hugmyndir  sem þeim var hjálpað með 

að teikna upp og útfæra.  
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Námsmat 

Á haustönn var gefið fyrir framvindu en hæfnieinkunn að vori. 

Húsnæði/aðstaða 

Smíðastofan er björt og ljómandi skemmtileg.  Í fyrravetur var hún tekin út af 

heilbrigðiseftirlitinu og hafa öll atriði sem út á var sett verið lagfærð.  Að sjálfsögðu þarf að 

sinna viðhaldi og endurbótum svo sem málningu o.f.l.  Tæki eru í ágætisástandi.   

 

Unnar Þorsteinn Bjartmarsson 

Sjónlistir 
Markmið 

Stefnt er að því að nemendur nái þeim markmiðum sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Áhersla er lögð á að nemendur kynnist mismundandi tækni sem hæfir aldri og noti hana í 

verkum sínum. Mikilvægt er 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.  

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

Sjónlist var kennd í 1. – 10. bekk þannig: 1. - 4. bekkur fengu 2 x 40 mín. einu sinni í viku 1/3 

af vetrinum. 5. - 7. bekkur fengu 4 x 40 mín. 1/3 af vetrinum. 8.-10. bekkur voru í vali í 

litafræði 2 x 40 mín. og leturgerð 2 x 40 einu sinni í viku ½ veturinn. 

Kennslan er uppbyggð þannig að byrjað er á sýnikennslu eða útskýringu á töflu, nemendur 

gera síðan skissu af verkefni sínu áður en byrjað er að vinna hið eiginlega verkefni. Flest 

verkefnin eru einstaklingsverkefni en alltaf eru einhver samvinnuverkefni. Spjaldtölva, tölva 

og símar eru notaðir til að finna hugmyndir að verkefnum og til að sýna dæmi um verk. 

Umræður eru um verkefni, listaverk og listamenn. Verkefni nemenda eru hengd upp í matsal 

skólans og eru einnig sett inná facebooksíðu skólans sem gerir það að verkum að nemendur 

vanda sig betur í verkefnum.  

Námsefni/gögn 

Nemendur kynnast mismunandi tækni s.s. málun, þrykki, mótun í leir, klippa, líma o.fl. sem 

hæfir getu hvers og eins. Verkefni eru valin af kennara og hjálpar kennari nemanda að 

útfæra þau að óskum nemanda, einnig er hlustað á óskir nemenda um verkefnaval.  

Námsmat 

Gefið var fyrir metanleg hæfniviðmið sem kemur inná hæfnikort nemandans. 

Húsnæði/aðstaða 

Sjónlistastofan er staðsett í rúmgóðu húsnæði sem er tengt skólanum en ekki er innangengt.  

Þetta er mjög rúmgóð stofa með stórgott útsýni til fjalla og inná skólalóðina sem eykur 

fjölbreytni sjónlistakennslunnar til muna.  

Eva Lind Jóhannsdóttir 
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Textílmennt 
Markmið 

Stefnt er að því að nemendur nái þeim markmiðum 

sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Markmið að nemendur fái að kynnast hinum ýmsu 

aðferðum textílmenntar og geti nýtt sér þær til 

sköpunar og gagns.  

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir  

Textílmennt var kennd þannig: 1. - 4. bekkur fengu 2 

x 40 mín. einu sinni í viku 1/3 af vetrinum. 5. - 7. 

bekkur fengu 2 x 40 mín. 1/3 af vetrinum. Reynt var 

að nota sem flestar aðferðir s.s. prjón, útsaum, 

sauma á saumavél vefnaður og fleira.  Sýnikennsla 

er megin kennsluaðferðin en einnig eru nemendur 

hvattir til að hjálpa hver öðrum. 

Námsefni/gögn  

Nemendur eru hvattir til að ná sér í hugmyndir eða uppskriftir af netinu og kennari hjálpar 

nemendum svo að útfæra hugmyndirnar. Á mið- og elsta stigi var aðaláhersla lögð á litun og 

skreytingar í vetur.  

Námsmat 

Gefið var fyrir metanleg hæfniviðmið sem kemur inná hæfnikort nemandans. 

Húsnæði/aðstaða 

Textílstofa er í austurálmu skólans og er gengið inn um sérinngang af skólalóðinni. 

Kennslustofan er rúmgóð og nýleg húsgögn. Stofan er nokkuð vel útbúin og fengum við í 

vetur pressu þar sem hægt er að merkja boli og önnur efni. 

Eva Lind Jóhannsdóttir 

 

Upplýsingamennt 
Markmið 

Stefnt er að því að nemendur nái þeim markmiðum sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Nemendur læra að umgangast tölvurnar af virðingu og nýta þær sér til gagns og gamans. 

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

Upplýsingamennt var kennd þannig: 1.- 4. bekkur fékk 1 x 40 mín. á viku allan veturinn.  

Allir nemendur fá þjálfun í fingrasetningu og eru notaðar fyrstu mínútur hvers tíma í að þjálfa 

fingrasetningu.  Yngri nemendurnir lærðu einfalda hluti eins og að vista, skoða vefinn og nota 

kennsluforrit við hæfi hvers og eins.  Nemendur gerðu hin ýmsu verkefni s.s. glærukynningu 

um fugla, sögur, kynningar af sjálfum sér stafrófið með myndum o.fl. 

Nemendur  5.- 10. bekkjar fá allir sitt netfang inná office 365 þar sem þeir hafa aðgang að 

einföldum office pakka og eiga nemendur að vista sem flest af verkum sínum þar inni.   

Námsefni/gögn  

Reynt er að nýta sem flest forrit sem eru frí á netinu og þau forrit sem eru inni á náms.is.  
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Námsmat  

Gefið var fyrir metanleg hæfniviðmið sem kemur inná hæfnikort nemandans. 

Húsnæði/aðstaða 

Stofan sem upplýsingamennt er kennd í er mjög góð. Netleysi í vetur hefur gert alla vinnu í 

upplýsingamennt erfiðari t.d. var lítið hægt að nota fingrafimi og önnur nettengd forrit eftir 

áramót.  

Eva Lind Jóhannsdóttir 

Heimilisfræði   
Markmið   
Unnið var að hæfniviðmiðum Aðalnámskrár í heimilisfræði á unglingastigi. Lögð var áhersla á 

að nemendur þjálfist í að beita ólíkum matreiðsluaðferðum til að matreiða fjölbreyttan mat 

og kunni að nota til þess fjölbreytt tæki og tól. Að nemendur kynnist ólíkri matarmenningu 

og að nýta fjölbreytt hráefni. Ennfremur að nemendur þekki til næringarfræði og 

samsetningu matar og geti ígrundað neysluvenjur sínar sem og ábyrgð á eigin heilsu. Síðast 

en ekki síst að nemendur hafi grundvallarþekkingu á hreinlæti, þrifum og 

þvottaleiðbeiningum.     

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

Heimilisfræði var valgrein hjá nemendum 8. – 10. bekkjar, tvær kennslustundir á viku. Í 

upphafi ræddi kennarinn við hópinn og farið var yfir þær væntingar sem nemendur hefðu til 

námsins og hvað þeim fyndist mikilvægt að læra. Í framhaldinu unnu svo yfirleitt tveir eða 

þrír saman í kennslustundum þar sem mikil áhersla var lögð á verklega kennslu í eldhúsi, 

matreiðslu og bakstur en jafnframt farið bóklega í næringarfræði, hreinlæti sem og 

þvottaleiðbeiningar. Undir lok annarinnar sló hópurinn svo upp veislu með tilheyrandi bakstri 

og tilstandi.  

Námsefni/gögn 

Uppskriftirnar voru héðan og þaðan, einhverjar úr heimilisfræðibókum, aðrar úr safni 

kennara og enn aðrar af interneti. Við kennslu í næringarfræði var stuðst við námsbækur í 

heimilisfræði auk efnis frá Landlækni er snýr að heilsueflandi grunnskóla. Þvottaleiðbeiningar 

voru meðal annars fengnar frá Leiðbeiningamiðstöð heimilanna. Hráefnið var að stærstum 

hluta fengið úr mötuneyti skólans, tæki og tól voru flest fyrir hendi í heimilisfræðiaðstöðu en 

það sem uppá vantaði mátti nálgast í eldhúsi mötuneytis skólans.  

Námsmat 

Horft var til fyrrnefndra hæfniviðmiða við námsmat, hvernig nemendum gekk að uppfylla 

þau markmið sem lagt var upp með. Að auki var litið til sjálfstæðis og útsjónarsemi nemenda 

og síðast en ekki síst hvernig þeim gekk að vinna skipulega og í góðu samstarfi við 

samnemendur. 

Húsnæði/aðstaða 

Aðstaða fyrir heimilisfræðikennslu er inni í eldhúsi mötuneytis skólans og hefur það í för með 

sér kosti og galla. Ofnar sem tilheyra heimilisfræðikennslunni eru orðnir lélegir og því njóta 

nemendur góðs af nálægð við öflugan mötuneytisofn. Oftar en ekki er þó mikið umleikis í 

eldhúsinu og af því hlýst talsverð truflun auk þess sem mörk á milli heimilisfræðiaðstöðu og 

eldhúss eru fremur óskýr.              Bjarnheiður Jónsdóttir  
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Bóknám  
Markmið  

Að nemendur geti unnið og fengið aðstoð í þeim bóknámsgreinum sem þeir þurfa mest á að 

halda.  

Kennsluaðferðir  

Á stundaskrá 8. - 10. bekkjar eru 2 kennslustundir á viku í valgrein. Þar geta nemendur valið 

að vinna í þeirri bóknámsgrein sem þeir kjósa helst hverju sinni og fá þar aðstoð kennara við 

námið. Vetrinum er skipt í tvær annir.  

Námsefni/gögn  

Þær námsbækur í bóklegum fögum sem nemendur velja að vinna í hverju sinni.  

Námsmat 

Símat þar sem aðaláhersla er lögð á áhuga, virkni og samvinnu/samskipti.  

Magnea Helgadóttir  

Bakstur/kvikmyndir  
Markmið  

Að nemendur læri að vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Að nemendur þjálfist í ýmsum 

vinnubrögum er varðar bakstur og að nemendur öðlist sjálfstraust í eldhúsinu. Geti nýtt 

hráefni vel, læri mikilvægi hreinlætis og hvaða hráefni væri hægt að nota ef ekki var til það 

sem stóð í uppskriftum.  

Kennsluaðferðir  

Í fyrstu átti að vera hárgreiðsluval en þegar veturinn hófst fór kennari hárgreiðsluvals í 

fæðingarorlof. Nemendur ákváðu þá í samráði við nýjan kennara hvað skyldi vera í vali í 

staðinn fyrir hárgreiðsluna. Nemendur höfðu áhuga á því að fá að baka og horfa á 

kvikmyndir. Úr varð því baksturs og kvikmynda val sem stóð fram að jólum. Nemendur höfðu 

ákveðnar hugmyndir um hvaða kvikmyndir þeir vildu sjá og hvað þeir vildu baka. Kennari 

skrifaði niður allar hugmyndir þeirra og valdi síðan úr það sem var framkvæmanlegt. Unnið 

var út frá því að nemendur ættu að sýna sjálfstæð vinnubrögð og bera ábyrgð á eigin námi. 

Námsefni/gögn  

Nemendur fundu í sameiningu uppskriftir á netinu og gerðu þau ís, smákökur, eplaböku og 

fleira í þeim dúr. Þeir notuðu verkfæri og gögn sem tilheyrðu hverju verkefni fyrir sig. Hráefni 

var fengið úr mötuneyti skólans. Þær kvikmyndir sem horft var á voru Clueless, Breakfast 

club og Mean girls. 

Námsmat  

Lagt var mat á hve nemendum tókst vel að tileinka sér vinnuaðferðir og skipuleggja aðgerðir í 

eldhúsinu. Einnig var metið hve nemendur voru sjálfstæðir, útsjónasamir og hvernig þeim 

gekk að vinna saman. Símat og hvatning meðan á bakstri stóð eða þegar því var lokið. Eftir 

áhorf hverrar kvikmyndar þurftu nemendur að skila stuttri greinargerð þar sem þau svöruðu 

spurningum sem þeir sjálfir höfðu ákveðið við upphaf vetrar. Sú greinargerð var einnig 

metin.  
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Húsnæði/aðstaða  

Horft var á kvikmyndir í kennslustofu 10. bekkjar. Baksturinn fór fram í mötuneyti skólans en 

þar er smávegis aðstaða fyrir nemendur. 

Vigdís Sigvaldadóttir 

Forritun 
Markmið 

Kynna nemendur fyrir grunnþáttum forritunar. Nemendur þjálfist í rökhugsun. 

Kennsluaðferðir 

Nemendur unnu í codestudio.org og khanacademy.org að verkefnum á eigin hraða 

Námsefni 

Notast var við kennsluefni á fyrrgreindum heimasíðum sem fjölluðum um blockly forritun og 

JavaScript. 

Námsmat 

Símat þar sem vinna nemenda í hverjum tíma var metin. 

 

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Skólablað 
Markmið 

Þjálfa nemendur í að skipuleggja sínu vinnu sjálfir. Kynna nemendur einnig fyrir fjölmiðlum 

og hvað þarf að hafa í huga við fréttaflutning. 

Kennsluaðferðir/Námsefni 

Nemendur unnu að greinum í skólablað. Einnig skoðuðum við gömul skólablöð og fengum 

heimsókn frá Gísla Einarssyni dagskrárgerðarmanni. 

Námsmat 

Símat þar sem vinna nemenda í hverjum tíma var metin. 

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

 

Spilaval 
Markmið 

Kynna nemendur fyrir mismunandi gerðum spila og leikja. Þjálfa nemendur í samskiptum. 

Kennsluaðferðir/Námsefni 

Ákveðið þema var fyrir hvern tíma, hvort sem það voru herkænskuspil, teningaspil eða 

hefðbundin spil. Kennari fór yfir reglur og nemendur spiluðu svo, nokkrir tímar voru frjálsir 

þar sem nemendur fengu að koma með eigin uppáhaldsspil að heiman til að kynna fyrir 

samnemendum. 

Símat þar sem vinna nemenda í hverjum tíma var metin. 

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 
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Nemendafélagið Framtíðin 

Í byrjun hausts fóru fram kosningar í nemendaráð, í framboði voru 7 nemendur og kjöri náðu 
og skiptu með sér verkum: Fanney Lísa Sveinsdóttir formaður, Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir 
meðstjórnandi og tengiliður Óðals, Elías Andri Harðarson meðstjórnandi og situr í skólaráði, 
Kristján Bjarni Jakobsson ritari og Þórunn Tinna Jóhannsdóttir gjaldkeri. Nemendaráð hefur 
verið hluti valgreinakerfis deildarinnar en í vetur var ákveðið að hafa fundina á tíma 
áhugasviðsvals, 80 mínútur í senn. Það gafst ekki nógu vel svo horfið verður aftur til fyrra 
fyrirkomulags. Starfið gekk vel og var hugmyndaauðgin mikil, því miður náðist ekki að 
framkvæma allar þær hugmyndir sem fram komu. Þá var heilmikil samvinna við 
félagsmiðstöðina Óðal.  
Starfið í vetur  
Starf vetrarins hófst með því að gera gróft skipulag fyrir viðburði vetrarins. Mikil gróska var í 
hópnum og tilhlökkun. Haldið bíókvöld fyrir nemendur 5. – 7. bekkjar þar sem farið var í leiki 
og poppað. Þá var skipulagður hinn árvissi  Halloween – gangur fyrir alla nemendur 
deildarinnar. Venju samkvæmt var sameiginlegt ball nemendaráðanna á Kleppjárnsreykjum 
og Varmalandi haldið í Þinghamri og var Heiðar Austmann DJ. Undir lok janúar lá leiðin svo á 
söngvakeppni SamVest sem haldin var að þessu sinni í Borgarnesi. Nokkuð stór hópur fór 
jafnframt á Samfestinginn í Reykjavík. Á öskudaginn hélt nemendaráð skemmtun fyrir 
nemendur 1. – 7. Bekkja og farið var í leiki í íþróttahúsinu, og kötturinn sleginn úr tunnunni. 
Síðast en ekki síst var haldin próflokahátíð í lok maí þar sem farið var í ratleik sem barst vítt 
og breitt um Reykholtsdalinn, þá var farið í sund og loks grillaður hátíðarkvöldverður með 
aðstoð foreldra.  

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir  
  

Sérkennsla og stuðningur  
Helstu skimanir  

Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, teiknipróf 1. bekkur Sálfræðingur Október 2017 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. Bekkur Umsjónarkennari og 
sérkennari 

Nóvember 2017, 
janúar og maí 2018 

Leið til læsis Yngri bekkir að 
hluta 

Umsjónarkennari 3. -
4. Bekkjar 

Haust 2017 og vor 
2018 

Lesfimi 1.-10. Bekkur Umsjónarkennari og 
sérkennari 

1. bekkur einu sinni 
og 2.-10. Þrisvar 
sinnum á 
skólaárinu 

GPR 14 9. bekkur Sérkennsluráðgjafi Október 2017 

Samræmd próf 4. 7. Og 9. Bekkur Deildarstjóri 21.-22./28.-29. 
September 
7.- 9. Mars og 14.-
15.maí. 

 

Framkvæmd samræmdra prófa fyrir 9. Bekk í íslensku og ensku gekk ekki sem skyldi og því 

höfðu nemendur kost á því að endurtaka þau próf, þrír nemendur endurtóku íslensku prófið 

og tveir endurtóku ensku prófið.  
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Sérkennarar: Magnea Kristleifsdóttir, í 49.9% starfshlutfalli og Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir 

með deildarstjórnun sérkennslu á öllum stöðvum og 6 kennslustundir í sérkennslu bundnar 

við Kleppjárnsreyki. Lilja Gissurardóttir hóf störf í marsmánuði sem þroskaþjálfi við allar 

deildir Grunnskóla Borgarfjarðar en var nær eingöngu á Kleppjárnsreykjum fram á vor.  

Stuðningsfulltrúar voru tveir Berglind Ósk Guðjónsdóttir (85%) og Þuríður Ketilsdóttir (85%) 

sem sinnti stuðningi á fleiri en einu stigi. Einnig kom Ingibjörg Adda Kornráðsdóttir að 

stuðningi á unglingastigi og eftir þörfum. Fyrirkomulag stuðnings var að báðir 

stuðningsfulltrúar áttu að styðja við nemendur í bekkjarkennslu en þróaðist mikið yfir í 

einstaklingsþjónustu við nemendur sem fengu sín ekki námslega notið í bekkjaraðstæðum. 

Sigurður Búi starfaði sem stuðningsfulltrúi í 85% hlutfalli frá 1. apríl til skólaloka og fylgdi 

hann einum nemanda. Birgir Hauksson kom inn sem stuðningsfulltrúi í forföllum. 

Allmargir nemendur nutu aðstoðar sérkennara og stuðningsfulltrúa í vetur hvort heldur 

tímabundið eða allt skólaárið. 

Sérkennari og stuðningsfulltrúar aðstoðuðu og kenndu nemendum ýmist einstaklingslega, í 

litlum hópum eða inni í bekk. Sérkennari lagði fyrir alla nemendur í 5.-10. bekk lesfimipróf 

þrisvar sinnum yfir veturinn.  

Helstu viðfangsefni:  lestur, íslenska, stærðfræði, tungumál og lausn við önnur mál er komu 

upp vegna hegðunar, líðan og námserfiðleika, kennsluskipulags og tilvísun til greiningaraðila 

og seta í skila- og teymisfundum. 

Sérkennsluráðgjafi kom að allnokkrum greiningum og einnig veitti hún ráðgjöf til kennara 

vegna ýmissa mála.  

Sérkennslutímar / kennari Magnea Kristleifsdóttir 

13 tímar á viku á miðstigi og í 9. bekk.  

Sérkennslutímar  / kennari Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir 

7 tímar á viku á yngsta stigi og í 8. bekk.  

Einnig sinnti Þórhildur Ýr nemendum utan þessara föstu kennslustunda og tímabundið í 

öllum kennslustundum þá daga sem hún var skráð á Kleppjárnsreykjum og einnig utan þeirra 

daga. Tímafjöldi í sérkennslu á yngsta stigi og í 8. bekk skilaði sér því ekki alltaf inn í 

bekkjardeildirnar.  

Sérkennslutímar / þroskaþjálfi Lilja Gissurardóttir 

Allar kennslustundir á yngsta stigi frá mars 2018. 

Ráðgjöf til annarra deilda, 4 stundir.  

 Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir 

Bókasafn 
Markmið safnsins 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. 

Einnig er leitast við að það sé aðlaðandi, rólegt og notalegt að vera. Bókavörður er í 50% 

starfi og sér um allt utanumhald á safnkosti; innkaup, skráningu, frágangi og útlánum og 

sinnir einnig innkaupum og skráningu á námsbókum. 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. 
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Safnið er þó nokkuð notað fyrir frístund, verkefnavinnu og stuðningskennslu. Tekist hefur að 

gera bókasafnið að þeim stað sem gott er að koma á. Kennarar sjá um hefðbundin 

lestrarátök og yndislestur. Gott samstarf er á milli deilda og við Héraðsbókasafnið um lán á 

bókum.  

Nemendur í 1. – 10. bekk tóku þátt í lestrarkeppni Ævars vísindamanns og er þetta í fyrsta 

skipti sem unglingunum er boðið að vera með. Ýtti það mjög undir áhuga á lestri í skólanum. 

Einnig var nemendum boðið upp á að taka þátt í lestrarátakinu, Leggur þú í ævintýralestur? Í 

tilefni af því að síðasta Óvættuför bókin var að koma út. Þema ævintýralestursins var að lesa, 

lita og skapa. Þó nokkrir nemendur tóku þátt í átakinu. 

Sú nýbreytni var að Forlagið blés til bókamessu í lok október og bauð öllum skólabókasöfnum 

að koma í Borgarleikhúsið og kaupa nýju jólabækurnar á verulegum afslætti. Margir 

bókahöfundar voru á staðnum og kynntu bækur sínar og árituðu. Mjög skemmtilegt framtak 

og vel sótt. 

Bókakvótinn hefur aukist. Tekist hefur að kaupa vinsælustu barna- og unglingabækurnar. Auk 

þess er starfsmaðurinn í 50% starfi sem ritari Kleppjárnsreykjadeildar og er starfsaðstaða 

hans á bókasafninu. 

        Halldóra Ingimundardóttir. 
 



Varmalandsdeild 
Skýrsla umsjónarkennara í 1. og 2. bekk  
Nemendur í 1. bekk voru níu talsins í byrjun vetrar en í febrúar voru þeir fimm. Í 2. bekk voru 

fimm nemendur í upphafi vetrar en þrír í febrúar. Því var ákveðið að sameina þessa tvo 

árganga. Átta nemendur voru því í þessum hópi frá febrúar og út skólaárið. Umsjónarkennari 

með hópnum var Björg Ólafsdóttir og Líney Traustadóttir var stuðningsfulltrúi í 

kjarnagreinum. Breytingar urðu í apríl og Líney stuðningsfulltrúi tók við bekknum út 

skólaárið. 

Helstu áherslur árgangsins 

Meginmarkmið vetrarstarfsins var að efla áhuga nemenda á lestri ásamt því að efla 

samheldni nemenda og sjálfstæði. Kennslan var einstaklingsmiðuð, hver nemandi fékk að 

halda þeim hraða sem honum hentaði best og reynt var að koma til móts við þarfir hvers og 

eins nemanda. Aðferðir Byrjendalæsis voru notaðar við lestrarkennslu. Heimanám var lestur 

og stafsetning. Ætlast var til að nemendur læsu heima að lágmarki 5 daga vikunnar og 

skrifuðu svo eftir upplestri foreldris/forráðamanns ýmist orð eða setningar úr því efni  sem 

þeir voru að lesa og leiðréttu svo - með aðstoð - ef þörf var á. Bekkurinn fór í lestrarátak 

tvisvar sinnum yfir skólaárið. Í stærðfræði var verið að kynna grunnþætti stærðfræðinnar, 

stuðst var við vinnubækur, smáforrit í spjaldtölvu og annað efni frá kennara. Facebook-síða 

sem stofnuð var hefur eflt samstarfið við foreldra. Samskipti við foreldra voru regluleg og 

góð. 

Kennsluhættir/skipulag kennslu 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari/kennarar: 

Íslenska 7 BJörg Ólafsdóttir 

Stærðfræði 5 Björg Ólafsdóttir 

Náttúrufræði 3 Björg Ólafsdóttir 

Samfélagsfræði 2 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Lífsleikni 1 Björg Ólafsdóttir 

Enska 1 Þóra Magnúsdóttir 

Íþróttir/sund 4 Agnes Guðmundsdóttir og Aron Páll Hauksson 

Textílmennt 1 Þóra Magnúsdóttir 

Myndmennt 1 Björk Jóhannsdóttir 

Áhugasviðsval 2 Agnes Guðmundsdóttir og Aron Páll Hauksson 

Upplýsingamennt 1 Þóra Magnúsdóttir 

Heimilisfræði/ 

/Smíði/Forritun 

2 Líney Traustadóttir, Unnar Bjartmarsson og 

Þóra Magnúsdóttir 
 

Námsmat 

Nemendur er metnir í símati allan veturinn út frá viðmiðum Aðalnámskrá grunnskólanna. 

Skemmtanir  

Nemendafélagið stóð fyrir hrekkjavökuskemmtun fyrir yngsta stigið í október og vakti það 

mikla lukku hjá nemendum. Þann 1. desember var kveikt á jólastjörnunni á Laugarhnjúk og 

einnig mynduðu nemendur vinakeðju. Desembergleðin er árviss viðburður og um hana sjá 

nemendur 1. - 7. bekkjar. Nemendur í 1. bekk voru með jóga- og söngatriði. Bekkjarfulltrúar 
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1. - 4. bekkjar sáu um jólaföndur í desember og var vel að því staðið, föndur, kakó og 

piparkökur. Öskudagurinn var haldinn hátíðlegur í febrúar og fóru nemendur í leiki og þrautir 

í íþróttasalnum og slógu einnig köttinn úr tunnunni. 

Þemavinna/vordagar 

Að hausti var brunaæfing fyrir nemendur. Á vordögum þreyttu nemendur hið árlega 

skógarhlaup. Nemendur tóku þátt í samstarfsdegi GBF með yngsta stigi allra deilda skólans 

og var það haldið í ár á Varmalandi. 

Yfirskrift þemadaganna var hreyfing og heilsa og var unnið með það á fjölbreyttan hátt. 

Þemavinnan var til hádegis og frá 12:15 til 13:35 

voru námsstöðvar í skólanum þar sem unnið var 

aðallega með íslensku og stærðfræði þvert á 

bekki. Þar gafst nemendum tækifæri á að sjá 

hvernig eldri nemendur báru sig að við lærdóminn 

og fengu aðstoð frá öðrum nemendum. Hjólavikan 

árlega var á vordögum og voru nemendur duglegir 

að hjóla á skólalóðinni og í næsta nágrenni. 

Skólaárið endaði svo með leikjadegi þar sem 

nemendur gátu valið á milli skemmtilegra stöðva 

að eigin vali og má þar nefna t.d. vatnsrennibraut, sund, að baka brauð, flugdreka fjör o.fl. 

Almennt um bekkinn 

Nemendur í 1. og 2. bekk lærðu alltaf betur og betur á reglur skólans og hvernig hegðun er 

æskileg í skólanum. Kröftugur og lifandi hópur sem verður gaman að fylgjast með í 

framtíðinni. 

Aron Páll Hauksson, Björg Ólafsdóttir, Líney Traustadóttir 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 3. og 4. bekk   
Nemendur voru 21 talsins, þar af voru fjórir nemendur úr 2. bekk með okkur fram í febrúar. Í 

lok vetrar voru nemendur 20 talsins og þá aðeins 3. og 4. bekkur. Umsjónarkennari 3. og 4. 

bekkjar var Rebekka Guðnadóttir og Björk Jóhannsdóttir var umsjónarkennari 2. bekkjar og 

tók einnig að sér að halda utan um stærðfræðina. Stuðningsfulltrúi með einum nemanda 4. 

bekkjar var Sigríður Sjöfn Helgadóttir.                                                                                                                                         

Helstu áherslur árgangsins   

Aðal áhersla var á læsi og stærðfræði samþætt við náttúru- og samfélagsgreinar. Kennslan 

var einstaklingsmiðuð, hver nemandi fékk að halda þeim hraða sem honum hentaði best og 

reynt var að koma til móts við þarfir hvers og eins nemanda. Heimanám var lestur og 

stafsetning. Ætlast var til að nemendur læsu heima að lágmarki 5 daga vikunnar og skrifuðu 

svo eftir upplestri foreldris/forráðamanns ýmist orð eða setningar úr því efni  sem þeir voru 

að lesa og leiðréttu svo - með aðstoð - ef þörf var á. Eins var lestrarátak tvisvar sinnum yfir 

veturinn. Námsáætlanir voru settar inn á Mentor og foreldrum send vikubréf þar sem ýmist 

var farið yfir liðna viku eða minnt á það sem var efst á baugi hverju sinni. Reynt var að efla 

sjálfstæði nemenda og samheldni með ýmsum hætti, til dæmis með bekkjarfundum þar sem 

nemendur komu í pontu, tjáðu sig um það sem þá langaði að ræða eða lásu upp fyrir bekkinn 
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og þá helst frumsamið efni. Sérkennsluráðgjafi Borgarbyggðar lagði LOGOS skimun fyrir 

nemendur 3. bekkjar. Foreldraviðtöl voru einu sinni á hvorri önn og samskipti við foreldra 

voru með ágætum. 

Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari/kennarar: 

Íslenska 7 Rebekka Guðnadóttir og Sigríður Arnardóttir 

Stærðfræði 6 Björk Jóhannsdóttir og Rebekka Guðnadóttir 

Náttúrufræði 3 Björk Jóhannsdóttir og Rebekka Guðnadóttir 

Samfélagsfræði 3 Björk Jóhannsdóttir og Rebekka Guðnadóttir  

Lífsleikni 1 Björk Jóhannsdóttir og Gróa Erla 

Ragnvaldsdóttir 

Enska 1 Þóra Magnúsdóttir 

Íþróttir/sund 4 Agnes Guðmundsdóttir og Aron Páll Hauksson 

Textílmennt 1 Þóra Magnúsdóttir 

myndmennt 1 Björk Jóhannsdóttir 

Heimilisfræði/ 

/smíði/ upplýsingatækni 

3 Líney Traustadóttir, Unnar Bjartmarsson og 

Þóra Magnúsdóttir 

Námsmat 

Símat, metanleg hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla í öllum námsgreinum 

Skemmtanir  

Nemendur skólans gengu með logandi kyndla á Laugahnjúk í byrjun desember þar sem kveikt 

var á jólastjörnunni og sungin nokkur jólalög. Desembergleðin er árviss viðburður og um 

hana sjá nemendur 1. - 7. bekkjar. Bekkjarfulltrúar bekkjanna stóðu fyrir jólaföndri í húsnæði 

skólans, þetta var í alla staði mjög flott en það mættu fáir. Nemendafélagið stóð fyrir 

hrekkjavökuskemmtun í október. 

Þemavinna/vordagar 

Að hausti var brunaæfing fyrir nemendur. Árlega taka nemendur skólans þátt i ́ skógarhlaupi 

og var þar engin breyting á í ár. Nemendur 4. bekkjar fóru í árvissa skauta- og menningarferð 

til Reykjavíkur. Leiðtogadagurinn var í febrúar, en þá var öllum velunnurum skólans boðið að 

koma. Nemendur tóku þátt í samstarfsdegi GBF með yngsta stigi allra deilda skólans og var 

það haldið í ár á Varmalandi.  

Yfirskrift þemadaganna var hreyfing og heilsa og var unnið með það á fjölbreyttan hátt. 

Þemavinnan var til hádegis og frá 12:15 til 13:35 var nemendum boðið að fara með 

vinnubækurnar sínar að vinna ýmist á miðstig eða í unglingadeild og fannst mörgum þeirra 

það mjög spennandi. Nemendur fengu að vera með reiðhjólin sín í skólanum í  eina viku í vor 

eins og venjulega og flestar ef ekki allar frímínútur voru nýttar til hins ýtrasta til hjólreiða. 

Skólastarfi þessa skólaárs lauk svo með leikjadegi eins og venjulega, mikið fjör og mikið 

gaman.  

Almennt um bekkinn 

Lifandi og krefjandi hópur sem gaman var að vinna með. 

Rebekka Guðnadóttir 
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Skýrsla umsjónarkennara í   5. - 7.  bekk  
Það var samkennsla hjá 5. - 7. bekk og þar af leiðandi unnu nemendur oft  sama efnið.  Það 

voru tveir kennarar með samkennsluna. Gróa Erla Ragnvaldsdóttir sá um umsjón hjá 5. og 6. 

bekk en Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir sá um umsjón hjá 7. bekk. Fjöldi nemenda í 5. bekk 

voru átta, í 6. bekk voru níu nemendur og í 7. bekk voru sex nemendur. Seint á vorönn 

bættust við 2 nemendur, annar í 5. bekk og hinn í 6. bekk.                                                                                                                                                                                   

Helstu áherslur árgangsins  

Farið var eftir útgefnum námsáætlunum 5. - 7.bekkjar. Vegna samkennslu bekkjanna var 

reynt að hafa kennsluhættina eins fjölbreytta og hægt var. Þó að stuðst hafi verið  við 

námsáætlanir hvers bekkjar var reynt að láta hvern  og einn nemanda hafa námsefni við 

hæfi. Passað var uppá að nemendum liði vel, væru glaðir og öruggir með sig í skólanum. 

Einnig var mikið unnið með það að kenna nemendum að fara eftir fyrirmælum og 

skólareglum og stunda námið af kostgæfni.   

Reglulega yfir veturinn var umræða um einelti og alvarleika þess en þann 8. nóvember var 

Dagur gegn einelti, og gott að nota þann dag í þessa umræðu. Nemendur skoðuðu m.a. 

myndbönd um einelti. 

Kennsluhættir/skipulag  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Enska 2 Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir og Þóra Magnúsdóttir 

Íslenska 7 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir og Þorbjörg Valdís Kristjánsd. 

Danska 2 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir og Þorbjörg Valdís Kristjánsd. 

Íþróttir 4 Agnes Guðmundsdóttir og Íris Grönfeldt 

Lífsleikni 1 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir og Þorbjörg Valdís Kristjánsd. 

Náttúrufræði 3 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir og Þorbjörg Valdís Kristjánsd. 

Samfélagsfræði 3 Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir og Þóra Magnúsdóttir 

Áhugasviðsval 2 Agnes Guðmundsdóttir, Gróa Erla Ragnvaldsdóttir, Íris 

Grönfeld, Sigríður Arnardóttir og Þóra Magnúsdóttir 

Stærðfræði 5 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir og Þorbjörg Valdís Kristjánsd. 

Verkgreinar 4 Björk Jóhannsdóttir og Unnar Þorsteinn Bjartmarsson 

Upplýsinga og 

tæknimennt 

2 Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir og Þóra Magnúsdóttir 

 

Kennsluhættir nemanda í 5.- 7.  bekk var hópkennsla, samvinna og einstaklingsmiðað nám. 

Notaðar voru kennsluaðferðir s.s. umræður, heimildavinna, samvinnunám, hópavinna, 

verkleg vinna,  sérkennsla og útikennsla. Stuðst var við þá náms- og  kennsluhætti sem 

ákveðnir voru í upphafi skólaárs og voru þegar skráðir í bekkjarnámskrárnar. Sett voru 

markmið fyrir og eftir jól. Vikulega fengu foreldrar og forráðamenn send heim bréf í gegnum 

Mentor þar sem farið var yfir það sem gert var þá vikuna og það sem koma skildi næstu 

dagana. Gott samstarf var við hjúkrunarfræðing og sérfræðiþjónustu skólans. Mörg tækifæri 

voru til útikennslu.  

Undanfarin ár hefur 5. bekkur tekið á móti verðandi 1. bekkjar skólahóp. Það eru 

leikskólabörn og börn úr þessu skólahéraði sem koma reglulega yfir veturinn í 
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skólaheimsókn.  Þetta hefur alltaf tekist vel og nemendur náð að mynda tengsl á milli 

verðandi skólanema og skólans. 

Þróunarstarf    

Haldið var áfram á ýmsa vegu með þróunarstarf skólans sem er m.a. Leiðtoginn í mér. 

Venjurnar 7 voru hengdar upp víðsvegar um skólann, reglulega var farið yfir þær og 

nemendur reyndu að temja sér venjurnar.  Unnið var jafnt og þétt að Grænfánaverkefninu, 

en í vetur fjölluðum við sérstaklega um neyslu.  Áhersla var lögð að nota bara eina 

bréfaþurrku þegar þarf að þurrka sér um hendurnar eða munninn. Einnig var það skoðað 

hversu mikinn mat hver og einn bekkur hendir eftir hverja máltíð.  Nemendur tóku þátt í 

skemmtilegri vinnu með Ipada og æfðu sig m.a. í stærðfræði með Minecraft forritinu og 

bjuggu til myndbrot um bók sem kennari las fyrir þá. 

Námsmat 

Sett var í skólanámskrár hvernig  námsárangur nemenda er unninn. Notast er við símat, 

kannanir,  vinnubækur skoðaðar og vinnuskil hvers og eins, bæði í kennslustundum og 

heimanámi. Nemendur í 7. bekk tóku samræmt próf. Nemendur tóku þrjú lesfimipróf sem 

skráð eru inn á Skólagátt Menntamálastofnunar. Þessi lespróf sýna mjög vel stöðu nemanda í 

lestri á milli mánuða og frá ári til árs. Foreldrar fá einnig góðan aðgang að framgangi 

lestrarnáms barnsins síns.  7. bekkur þátt í hinni árlegu Upplestrarkeppni og stóðu sig þar 

með prýði.  

Fyrir jól tóku nemendur þátt í lestraráskorun hjá Kennari.is sem heitir 100 bækur.  Í 

Varmalandsdeild voru þrír sem náðu þessum áfanga að lesa 100 bækur eða fleiri. Tveir 

nemendur voru dregnir út með bestan árangur á landsvísu. Þriðji nemandinn  fékk 

viðurkenningarskjal og bækur fyrir mikinn lestur. Nemandi í 6. bekk vann keppnina og fékk 

veglega gjafakörfu og nemandi í 5. bekk fékk viðurkenningu fyrir að lesa flestar bækur á 

landsvísu og fékk einnig veglegar gjafir. Til viðbótar við miklar og fallegar gjafir var öllum 

nemendum á miðstigi boðið uppá flotta og góða marsipanköku. 

Skemmtanir og félagslíf 

Í september fóru miðstigsleikar fram í Borgarnesi. Samstarfsskólar GBF tóku einnig þátt í 

þessum íþróttaviðburði.  

Árleg söngvakeppni var haldin innan GBF og tóku þeir sem vildu þátt í henni. 

Þann 1. desember bjuggu allir í skólanum til  vinakeðju. Jólalög voru sungin, kakó drukkið og 

piparkökur borðaðar. Þó nokkrir foreldrar komu og nutu stundarinnar með nemendum.  Á 

jólaskemmtuninni var sett upp stórt leikrit um Iðunni og eplin. Þrisvar sinnum var spiladagur 

og kökupartý. Foreldrum var þá boðið að koma og var vel mætt. Í síðustu kennslustund á 

föstudögum var oft svokölluð kósýstund. En þá völdu nemendur sér eitthvað skemmtilegt að 

gera. Oftast var það að horfa á mynd, spila á spil, tefla, lesa eða föndra. Þessar stundir skiptu 

nemendur miklu máli og vildi enginn missa úr þessa stund.  

Faxaflóahafnir buðu öllum í 6. bekk GBF í sína árlegu siglingu um sundin blá. Þetta var 

sérstaklega fræðandi og skemmtileg ferð. 

Nemendur í 5. bekk  GBF fóru í hina árlegu skauta- og menningaferð til Reykjarvíkur. Farið 

var á Þjóðminjasafnið og Hvalasafnið. Dagurinn endaði svo í Húsdýragarðinum þar sem 

nemendur fengu nesti og létta skoðunarferð. 
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Á Öskudaginn var mikið fjör. Nemendur máttu koma í furðufötum og í íþróttahúsi skólans var 

m.a. kötturinn sleginn úr tunnuni. 

Í svartasta skammdeginu var dimmur föstudagur. Þá var helst ekkert rafmagn notað og 

nemendur þurftu að vinna í myrkrinu. Það mátti þó vera með vasaljós. Þetta var mikil 

upplifun fyrir marga að hafa ekkert ljós. 

Þemavinna/vordagar 

Í febrúar var Leiðtogadagur í GBF. Þá var opið hús og sýnd var vinna og afrakstur nemenda. 

Nemendur fóru í hellaskoðun í Víðgelmi í staðinn fyrir skíðaferðina en hún brást vegna 

snjóleysis. Stoppað var í Fljótstungurétt til að borða nestið. Þetta var mjög fræðandi og 

skemmtileg ferð. Í þemavikunni bjuggu kennarar til nokkrar vinnusmiðjur fyrir nemendur. 

Öllum bekkjum var blandað saman þannig að sem breiðastur aldur væri saman. Þeir eldri 

hjálpuðu þeim yngri. Þessi vinna og samstarf tókst vel, enda nemendur orðnir vanir því að 

vinna á þennan hátt. 

Á samstarfsdaginn var farið að Kleppjárnsreykjum. Þar var haldið íþróttamót hjá 5.-7. bekk.  

Síðustu skólavikuna mátti koma með reiðhjól, hlaupahjól eða hjólabretti.   

Almennt um bekkinn 

Í jólafríinu og fram í mars var farið í langþráðar framkvæmdir á skólastofu 5.- 7.bekkjar, en þá 

komu smiðir sem bættu hljóðvistina og löguðu eitt og annað. Á meðan á þessum 

framkvæmdum stóð fór kennslan fram í íbúð sem tengist skólabyggingunni. Þetta skapaði 

vissulega mikið rót og kennslan mótaðist af þessum framkvæmdum. Í dag hafa nemendur 

frábæra stofu með góðri hljóðvist. Þrátt fyrir þetta umrót tókst nokkurn veginn að gera 

bekkina að einni samrýmdri skemmtilegri heild, en eins og fram hefur komið var samkennsla 

hjá 5.-7. bekk. Nemendur og kennarar mættu oftast glaðir í skólann. 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir og Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir. 

 
Skýrsla umsjónarkennara í  8., 9. og 10.bekk. 
Nemendur í unglingadeild eru 18 talsins.  Í 8. bekk eru tólf nemendur, 5 drengir og  7 stúlkur, 
nemendur 9. bekkjar eru fjórir talsins, 3 strákar og 1 stúlka, í 10. bekk eru tveir nemendur af 
gagnstæðu kyni.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Gerð er kennsluáætlun fyrir önnina. Henni er svo skipt niður í vikur og vinna fyrir hvern dag 
vikunnar birt á Mentor fyrir foreldra og nemendur. Stuðst er við hefðbundna bekkjarkennslu: 
fyrirlestur frá kennara, sjálfstæða vinnu, innlögn, verkefnavinnu og einstaklingsaðstoð. Einnig 
er unnið í hópum að sameiginlegum verkefnum, oft þematengdum. Heimanám var aðallega 
fólgið í heimalestri, stærðfræðiverkefnum og tilfallandi undirbúningi vegna áfangaprófa. 
Vægi heimanámsins hefur minnkað nokkuð þó að gerð sé krafa um heimalestur og lausn 
ákveðinna verkefna. Heimalestur er mikilvægur í samfélags- og raungreinum. 
Smiðjuhelgar voru tvær á skólaárinu, í samvinnu við Kleppjárnsreykjadeild.  Þar var fengist 
við fjölbreytileg verkefni sem nemendur gátu valið úr.   

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Ása Erlingsdóttir og Sigríður Arnardóttir 

Enska 4 Ása Erlingsdóttir og Sigríður Arnardóttir 

Íslenska 6 Ása Erlingsdóttir og Sigríður Arnardóttir 
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Íþróttir 4 Íris Grönfeldt 

Lífsleikni 1 Ása Erlingsdóttir og Sigríður Arnardóttir 

Náttúrufræði 3 Ása Erlingsdóttir og Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir 

Samfélagsfræði 3 Ása Erlingsdóttir og Sigríður Arnardóttir. 

Stærðfræði 6 Agnes Guðmundsdóttir, Ása Erlingsdóttir og Sigríður 
Arnardóttir 

Val 4 Ása Erlingsdóttir, Björk Jóhannsdóttir, Líney 
Traustadóttir, Sigríður Arnardóttir, Unnar Bjartmarsson 
og Þóra Magnúsdóttir 

Áhugasviðsval 2 Agnes Guðmundsdóttir, Gróa Erla Ragnvaldsdóttir, Íris 
Grönfeldt, Sigríður Arnardóttir og Þóra Magnúsdóttir,  

Þróunarstarf 

Grænfánaverkefnið hefur haldið áfram í vetur t.d. með flokkun pappírs og öðru því sem lýtur 
að góðri meðferð á náttúrugæðum. Í vetur var sjötta árið í röð mynduð vinakeðja 1. 
desember. 
Hópurinn vann að Leiðtogastefnunni og tileinkaði sér venjunar 7. 
Í ár héldu nemendur 9. bekkjar áfram samvinnu sinni á milli deilda, Varmaland og 
Kleppjárnsreykir, er kom að Nordplus verkefninu The Voice. Verkefnið er tveggja ára 
samstarfsverkefni á milli þriggja landa og hófst í upphafi síðasta skólaárs. Í lok september 
heimsóttu nemendur Eistland og kynntust þar bæði menningu og skólastarfi. Um miðjan 
apríl lauk síðan samstarfinu með heimsókn okkar og Eistanna til Óðinsvéa þar sem verkefnið 
var gert upp og nemendur tóku þátt í margvíslegum verkefnum tengdum eigin þátttöku í 
samfélaginu.  
Námsmat 
Lagt er upp með að hver nemandi geti notið sín. Notast er við fjölbreytileg verkefni og 
kennsluaðferðir. Námsmat byggir á símati á vinnu nemenda, áfangaprófum og formlegum 
annarprófum.  Nemendur voru í lotunámi bæði í stærðfræði og íslensku, þar sem tekin eru 
hlutapróf á milli lota.  
Skemmtanir og félagslíf 
Félagslíf er með miklum blóma í unglingadeild, s.s. sameiginleg böll með nágrannadeildum/ 
skólum, þátttaka í Skólahreysti, söngkeppni o.fl., að ógleymdri árshátíð unglingadeildar.  
Vordagar 
Í byrjun maí fóru nemendur 10. bekkjar í starfskynningu. Rótarýklúbburinn í Borgarnesi hélt 
utan um starfskynningarnar að þessu sinni. Keyrðu nemendur í fyrirtæki og sáu um allt 
fyrirkomulag, nemendur skiluðu glærukynningu sem voru kynntar á opnum fundi 
Rótarýklúbbsins í Hjálmakletti. 
14. og 15. maí unnu nemendur 8. og 9.bekkjar í sérstöðu sveitaskóla. Þeir heimsóttu 
sveitabæi í nágrenninu og aðstoðu þar við verkin. Að lokum skiluðu nemendur videodagbók 
sem þeir héldu á meðan dvölinni stóð. Mjög skemmtileg verkefni skiluðu sér í hús og frábært 
að eiga þau á rafrænu formi um ókomna tíð.  
Þemadagar voru haldnir 22.- 24. maí þá unnu nemendur að verkefnum tengdum heilsu. 
Nemendum Varmalandsdeildar var skipt upp í 6 hópa þvert á aldur og bekki. Hóparnir 
ferðuðust svo á milli stöðva sem allar tengdust viðfangsefninu í sinni víðustu mynd.   
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Almennt um bekkinn 
Afskaplega vinnursamur og samheldinn hópur samsettur af ólíkum einstaklingum með 
fjölbreytta styrkleika.  
Útikennsla/hreyfing 
Fótbolti og útikörfubolti er afar vinsæll meðal nemenda en skógarferðir eru einnig stundaðar 
og farið í leiki. Í íþróttakennslu er áhersla lögð á útikennslu þegar þannig viðrar en einnig er 
umhverfið nýtt í tengslum við náttúrufræðikennslu eftir því sem námsefni og áherslur gefa 
tilefni til. Að hausti og vori er hlaupið svokallað Skógarhlaup. Það er víðavangshlaup um 2.2 
km. Mikill metnaður er hjá nemendum að bæta árangur sinn milli hlaupa.  
 

Ása Erlingsdóttir og Sigríður Arnardóttir 

Íþróttir  
Markmið  

Nemendur læri helstu grunnhreyfingar, nái færni í að vera þátttakendur í leikjum og upplifi 

tap og sigra. Að nemendur upplifi hreyfingu á jákvæðan hátt og allir taki þátt og fái útrás fyrir 

hreyfiþörf. Að nemendur tileinki sér helstu reglur í leikjum og gildandi umgengnisreglur í 

íþróttahúsi.  

Uppbygging kennslunnar  

Nemendur í 1.- 10. bekk fá 4 x 40 mín á viku, þar af er einn sundtími.  

Líkamsmælingar 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. 

Aðstaða 

Íþróttakennsla fer fram í íþróttasal 20 x 12 m. Einnig er þreksalur notaður á efsta stigi við 

kennsluna ásamt útivistarsvæði við skólann. 

Annað 

Hið árlega 17. júní hlaup er framkvæmt í skólanum fyrir hönd Umf. Stafholtstungna. Það er 

600 m og 1. – 6. bekkur tekur þátt. Frjálsíþróttamót var haldið í september fyrir 5. – 10. bekk. 

Mótið er samstarfsverkefni GBF og Grunnskóla Borgarness. Eins og undanfarin 12 ár tók GBF 

þátt í Skólahreysti og voru séræfingar í boði fyrir nemendur í allan veturinn. Stuðlað var að 

kynningu vetraríþrótta, skautaferð á miðstigi en skíðaferð á unglingastigi féll niður þetta árið 

vegna snjóleysis. 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, Aron Páll Hauksson og Íris Grönfeldt 
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Sund  
Markmið  

Nemendur nái færni í öndun, floti og sundtökum í helstu sundgreinum. 

Kennsluaðferðir  

Kennsla fer fram með hefðbundnum hætti. Æfingar í leikjaformi og niðurbrot sunds þar sem 

einstaka þættir sundsins eru þjálfaðir. Íþróttakennari fer stundum ofan í sundlaug með 

yngstu bekkjunum.  

Námsmat  

Nemendur eru prófaðir eftir samræmdum sundstigum úr Aðalnámskrá grunnskóla. 

Aðstaða  

Sundkennsla fer fram í 25 m útisundlaug.  

Agnes Guðmundsdóttir, Aron Páll Hauksson og Íris Grönfeldt 

 

Heimilisfræði  
1. – 4. bekkur 

5. – 7. bekkur 

Markmið  

Unnið er eftir Aðalnámskrá grunnskóla/heimilisfræði. Lagt var upp með 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 eldhúsum og umhirðu þeirra, þekki fæðuflokkana og fæðutegundir innan 

þeirra. Reynt var að láta markmið hvers bekkjar klárast þó um hópblöndun sé að ræða.   

Kennsluaðferðir  

Nemendum úr 5. – 7. bekk var skipt í þrjá hópa. Hver hópur fékk tvær kennslustundir á viku 

og var í heimilisfræði í u.þ.b. 11 vikur. Nemendur unnu yfirleitt saman tveir eða þrír. Reynt 

var að hafa verklega vinnu í flestum kennslustundum. Þess má geta að ef hóparnir voru að 

baka eða vinna eftir uppskriftum sem þurftu tíma þá dugði tíminn tæplega til að ganga líka 

frá.   
Verkefni   

Hafrakex, smyrja samloku og hita kakó, afmælis- og súkkulaðimúffur, lummur,  eggjakaka, 

piparkökur, fiskréttur, chillifiskur í ofni, pitsasnúðar, mexikóskur kjötréttur, súkkulaði terta, 

hjónabandssæla í múffu-mótum, skinkuhorn, pylsupasta, og marmaraköku.  

Námsefni/gögn  

Kennslan er byggð á bókaflokknum Gott og gagnlegt 1. – 3. hefti bæði lesbók og vinnubók. 

Uppskriftir voru sóttar frá fleiri stöðum. Verkfæri, áhöld og gögn sem tilheyrðu hverju 

verkefni fyrir sig. Hráefni var fengið úr mötuneyti skólans.  

8. – 10. bekkur  

Markmið   

Unnið er eftir Aðalnámskrá grunnskóla/heimilisfræði unglinga. Að nemendur læri að útbúa 

hollan mat úr góðu hráefni. Að nemendur þjálfist í ýmsum vinnubrögum er varðar matargerð 

og að nemendur öðlist sjálfstraust við matargerð. Geti nýtt hráefni vel og læri mikilvægi 
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hreinlætis, hollustu og heilbrigðis. Þekki fæðuflokkana og fæðutegundir innan þeirra og 

hvaða hráefni væri hægt að nota ef ekki var til það sem stóð í uppskriftum.   

Kennsluaðferðir   

Nemendur úr 8. – 10. bekk voru í heimilisfræðivali. Hver hópur fékk tvær kennslustundir á 

viku á önn. Nemendur unnu yfirleitt saman tveir eða þrír. Kennari fór stuttlega yfir verkefni 

dagsins og fléttaði inn í það fróðleik og upplýsingum varðandi hollustu, hreinlæti og önnur 

mikilvæg atriði. Nemendur unnu síðan eftir uppskriftum og öðrum skriflegum fyrirmælum. 

Reynt var að hafa verklega vinnu í flestum kennslustundum.  Þess má geta að ef hóparnir 

voru að baka eða elda eftir uppskriftum sem þurftu lengri tíma þá dugðu tvær kennslustundir 

tæplega og tóku verkefnin mið af því.   

Verkefni  

Skinkuhorn, kjúklingapasta, marmarakaka, amerískar smákökur, mexíkókst lasagna, 

lakkrístoppar, kjúklinga salat, frönsk súkkulaðiterta, pítsa og skyr-þeytingur.  

Námsefni/gögn   

Matur og menning kennslubók og verkefni. Uppskriftir fyrir unglinga af nams.is einnig voru 

uppskriftir sóttar víða. Verkfæri og gögn sem tilheyrðu hverju verkefni fyrir sig. Hráefni var 

fengið úr mötuneyti skólans.  

Námsmat   

Símat sem fól í sér hve vel nemendum tókst að tileinka sér vinnuaðferðir og viðhorf gagnvart 

hollustu og heilbrigði. Einnig var metið hve nemendur vinna skipulega og hvernig þeim gekk 

að fara eftir fyrirmælum. Að auki var metið hve útsjónarsamir nemendur voru og sjálfstæðir í 

verki.  

Húsnæði/aðstaða   

Heimilisfræðin var kennd í Þinghamri bæði bókleg og verkleg. Það hentar ekki vel því þar 

ganga margir um, þar sem um félagsheimili er að ræða og það er leigt út. Einnig er 

uppsetning á kennslurýminu mjög þröngt og erfitt er að hafa góða yfirsýn yfir vinnu 

nemenda.   

Agnes Guðmundsdóttir, Aron Páll Hauksson og Líney Traustadóttir  

Upplýsingatækni  
Uppbygging kennslunnar  

Markmið í aðalnámsskrá grunnskóla var höfð að leiðarljósi. Markmið kennslunnar var að 

kynna nemendum tölvur og netið sem vinnutæki. Einnig það öryggi sem þarf að viðhafa við 

notkun þess.   

1.-7. bekkur fékk tvo tíma á viku í þriðjung vetrar í tölvustofu þar sem áhersla var á 

forritunarvinnu, sérstaklega á síðunni code.org. 1. bekkur var svo með 1 tíma á viku allan 

veturinn, á miðjum vetri kom svo 2. bekkur inn í þær stundir. 3.- 4. bekkur fékk 2 tíma á viku 

þar sem hópnum var skipt upp.   

Jafnframt var Hjálmur Dór Hjálmsson fenginn til að útfæra hugmyndir í notkun spjaldtölva í 

kennslu á öllum stigum.  

Á yngsta stigi er aðaláhersla á að læra að fara inn í tölvurnar og út úr þeim. Þá er kennt 

hvernig á að opna ýmis forrit og einnig hvernig nota á netið. Aðeins var farið í fingrasetningu, 

ritvinnsla í Word aðeins kynnt og einnig ýmis kennsluforrit. Síðan var farið að nota meira af 
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forritum og nemendum sýnt fram á möguleika til að gera verkefni á ólíkan hátt í mismunandi 

forritum.  

Í 5. -7. bekk var mikil áhersla lögð á að gera nemendur færa í að leita sér upplýsinga og vísa 

rétt til þess hvernig þeirra er aflað. Framsetning verkefna miða að því að þau séu sett fram til 

sýningar eða birtingar. Í 6.- 7. bekk var mikið unnið í tengslum við aðrar greinar í samvinnu 

við bekkjakennara.  Jafnframt var 6. bekkur með verkefni í microbitkubbum sem árgangurinn 

fékk gefins.  

Nemendur 5. - 10. bekkjar fá allir sitt netfang inná Office 365 þar sem þeir hafa aðgang að 

einföldum office pakka og eiga nemendur að vista sem mest af verkum sínum þar inni.   

Námsefni/gögn.  

Reynt er að nýta forrit og vefsíður sem hægt er að fá frítt á netinu s.s. mms.is, code.org. 

Námsmat. 

Námsmat er byggt á símati út frá viðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 

Húsnæði og aðstaða.  

Tölvustofa með 12 borðtölvum, í unglingadeildinni þar sem eru 10 fartölvur var tekin upp sú 

venja að nemendur eru tveir saman um aðgang að ákveðnum tölvum. Skólinn á nú 16 

spjaldtölvur fyrir allan hópinn og þrjár sem bundnar eru í notkun fyrir ákveðna nemendur.   

Þóra Magnúsdóttir  
 

Textílmennt 

Uppbygging kennslunnar Markmið í aðalnámsskrá grunnskóla voru höfð að leiðarljósi. 
Markmið kennslunnar var að kynna nemendum mismunandi efni , verkfæri, hugtök og 
aðferðir í textíl. Verkefnin voru stígandi í færni, hnyklagerð, þræðispor, að klippa 
efni,  vefnaðarverkefni á spjald,  krosssaumur, prjón, hekl, snið, saumaskapur í saumavél.   
1. bekkur var með 1 tíma á viku allan veturinn, á miðjum vetri kom 2. bekkur inn í þær 
stundir. 3.- 4. bekkur fengu 2 tíma á viku hálfan veturinn, 2. bekkur fylgdi 3. bekk fyrir 
áramót. 5.-7. bekkur fékk tvo tíma á viku þriðjung vetrar. Á unglingastigi var boðið upp á 
textílmennt í vali tvo tíma á viku, ásamt tveimur tímum í áhugasviðsvali sameiginlegu með 
miðstigi.   

Þóra Magnúsdóttir  
 

Sjónlistir 
Unnið er eftir Aðalnámsskrá grunnskóla/sjónlistir.  

Yfirmarkmið er það að nemendur „takist á við ófyrirséða framtíð á skapandi hátt, sjái ný 

munstur og hugsi í lausnum og þroski persónulega tjáningu og smekk“. 

Megin markmiðin eru þau að efla sköpunargáfu nemenda og kynna ýmsar aðferðir við 

listsköpun með fjölbreyttum hætti. 

Skipulag kennslunnar var þannig að 1.- 4. bekkur var einn tíma á viku hver bekkur. 

5.- 7. bekkur var í þremur hópum, einn bekkur í hverjum og fengu þau tvo tíma á viku hver 

hópur fyrir sig. 

8.- 10. bekkur hefur sjónlistir í vali og er kennt í tveimur kennslustundum á viku.  Skipt er um 

hópa einu sinni á vetri, um áramót. 

Uppbygging kennslunnar: Sýnikennsla, fyrirlestrar, jafningjafræðsla, umræður, o.fl. 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2018 

 

57 
 

Námsefni og gögn: Eftir verkefnum hverju sinni, spjaldtölva, símar nemenda ef það á við, 

bækur, verkfæri sem tilheyra hverju verkefni. 

Námsmat: Hæfniviðmið fyrir viðkomandi hóp fyllt inn í hæfnikort í Mentor. Endurgjöf í 

tímum. 

 

1.bekkur-Markmið: Nemendur kynnast kennslustofunni, verkfærum og efnum sem notuð 

eru í myndmennt s.s. að þekkja grunnformin og frumlitina, læra færni við litablöndun, kunni 

skil á einföldum hugtökum eins og forgrunnur/bakgrunnur, æfi sig að klippa og lita. 

Verkefni: Litablöndun-frjáls myndsköpun. Klippiæfingar-mynd af ákveðnu efni miðað við 

árstíma. Unnið úr afgangsefni t.d. klósettrúllum og eggjabökkum. T.d. hugmyndir af pinterest 

sem þau velja sér. Jólaverkefni-klippt tré úr grænum strimlum og skreytt. Páskaverkefni úr 

pappadiskum- ungi/málaður og skreyttur fjöðrum o.fl. Inn á milli voru litaæfingar úr flóknum 

litabókum til að þjálfa hug og hönd. Auk þessa voru verkefni sem voru tekin upp vegna áhuga 

nemenda. Þessi hópur var mjög áhugasamur um litablöndun og voru teknar auka æfingar í 

því. Einnig var mjög mikill áhugi á litun í flóknar litabækur sem keyptar voru fyrir unglingana, 

en þessi hópur náði þess vegna mikilli færni í að lita smáatriði. 

2.bekkur-Markmið: Nemendur þjálfi sköpunargáfuna með fjölbreyttum verkefnum og 

áskorunum í efnisvali og aðferðum. Æfi færni með ákveðin verkfæri svo sem skæri, pensla og 

mismunandi tegundir af litum. Þjálfi hönd og hug saman. Byrjað er að kenna litablöndun. 

Rætt um forgrunn og bakgrunn.  

Verkefni: Nemendur finna út hvað þeir geti gert við ýmislegt afgangsefni sem er til-geri 

þrívítt verk að eigin vali (eggjabakkar, klósettrúllur, plastflöskur, tréprik, íspinnar, band o.fl.). 

Máluð var mynd af smalamennsku eða ferðalagi að hausti. Klippiverkefni með frumformin og 

liti-límt á karton. Sumarkóróna klippt út úr kartoni. Mikill áhugi var í þessum hóp að gera 

frjálsar myndir og lita þær-var það gert í nokkur skipti. Páskaverkefni úr pappadiskum-

ungi/málaður og skreyttur fjöðrum o.fl. Jólaverkefni var tré málað á bylgjupappa klippt út og 

skreytt og fleira. Hópurinn var mjög áhugasamur um litablöndunina og var talsverðum tíma 

eytt í þær æfingar. Einnig var hópurinn mjög upptekinn af því að lita í flóknar litabækur sem 

keyptar voru fyrir unglingastigið. En þau náðu mikilli færni í listinni. 

3.bekkur-Markmið: Að nemendur þjálfi sköpunargáfuna með fjölbreyttum verkefnum. 

Nemendur þjálfast í litablöndun í frjálsum verkefnum.  Æfi sig í sjálfstæðum vinnubrögðum 

og þjálfi saman hug og hönd. Kynnist mismunandi aðferðum við listsköpun. Skoði hvað er 

hægt að gera úr afgangsefni sem til er s.s. dagblöðum, cheerioskössum, eggjabökkum o.þ.h. 

Verkefni: Róla í skókassa. Máluð mynd af furðufugli. Náttúrumynd gerð úr efnum sem við 

finnum úti (tekin ljósmynd). Sumarkórónur klipptar úr kartoni-eða öðru efni ef nem. vilja. 

Jólakrans úr pappadiskum og pappírsstrimlum. Páskaegg úr pappadiskum og 

kartoni+klemmu- og allskonar útfærslur á páskaskrauti sem nemendur finna sér á 

pinterestsíðunni. Ungar úr eggjabökkum. Vatnslituð mynd. Jólatré úr íspinnum. Inn á milli 

eru gerðar flóknar myndir í litabækur til að þjálfa saman hug og hönd o.fl. 

4.bekkur-Markmið: Geri sér grein fyrir hvernig munstur byggjast upp. Kynnist notkun 

fjölbreyttra aðferða sem byggja á munsturgerð s.s. textíl, tattú, o.fl. á mismunandi 
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menningarsvæðum. Kynnist notkun á litakrít, vatnslitum og eiginleikum þeirra. Geri verk sem 

byggir á því að skapa úr verðlausu efni.  

Verkefni: Geri raðir af ólíkum munstrum á A4 blað og klippi það svo niður og lími á karton 

eftir eigin hugmynd. Mynd að eigin vali með litakrít, svokölluð bullmynd. Einföld mynd í 

fjarvídd. Fiskur klipptur út úr bylgjupappír og skreyttur að eigin vali.  Skál gerð úr dagblöðum 

og veggfóðurslími og skreytt m. munstri. Inn á milli eru gerðar flóknar myndir í litabækur, 

sem þjálfa hönd og hug saman. Línur og litir –gerð form með því að teikna línur og lita inní 

bilin á milli (abstrakt-verk). Auk þess eru verkefni að eigin vali milli verkefna. 

5.bekkur-Markmið:  Nemendur kynnist vatnslit. -Kynnist list annara menningarsvæða s.s. 

mandölugerð í t.d. helgisiðum Tíbetskra munka, kúbiskum myndum, geometriskum 

myndum, list ástralskra frumbyggja, indíjána  o.fl. og útfæri myndverk í þeirra anda. 

Verkefni: Mandala gerð með hringfara og skreytt. Kúbisk mynd máluð með vatnslitum. 

Geometrisk form máluð með þurrkrít á karton. Náttúrulífsmynd máluð með þekjulitum í stíl 

ástralskra frumbyggja-punktavinna. Ýmis önnur verkefni eftir áhuga hvers og eins. 

6.bekkur-Markmið: Nemendur læri um hlutföll mannslíkamans. -Kynnist undirstöðuatriðum 

fjarvíddar. -Læri að teikna eftir fyrirmynd. -Læri um litablöndun í þrepum og geri 

grátónaskala. -Læra að fletja leir og móta úr því. Læri að byggja upp mynd -með úrklippum á 

A4 blað. 

Verkefni: Teikna manneskju í réttum hlutföllum. Gera andlit í réttum hlutföllum. 

Fjarvíddarteikning-tússlitur og vatnslitur/trélitur. Úrklippuverkefni úr tímaritum unnið á A4 

blað. Ýmis önnur verkefni að vali hvers um sig.  

7.bekkur-Markmið: Teikna eftir fyrirmynd og útfæra í verk. Nemendur kynnast mismunandi 

stílbrögðum listarinnar í gegnum ólíka listamenn. Kynnast heimi auglýsinga. Læri örlítið um 

myndmál (bíómyndir, auglýsingar, þrívíð verk, gjörningar og fleira. 

Verkefni: Uppstilling teiknuð og útfærð í annað efni. Máluð mynd eftir listaverki valins 

íslensks listamanns. Búin til auglýsing af ímyndaðri vöru, sem er algjörlega hugmynd 

nemandans. Gera eitt vídeóverk á spjaldtölvu. Ýmis önnur verkefni. 

8.-10.bekkur-Val-Markmið: Nemendur fái þjálfun í því að þróa eigin hugmyndir og verk með 

aðstoð kennara. Kynnist ólíkum listgreinum og listamönnum. 

Verkefni: Vegna valsins voru verkefnin mjög fjölbreytt. Flestir voru þó mjög uppteknir af því 

að mála með acryl á striga og gerðu margar myndir. Kennara tókst ekki ætlunarverk sitt að fá 

vinnu með fjölbreytt efni s.s. leir eða textíl.  En hópurinn var mjög duglegur og gerð voru ótal 

verk í vatnslit og ýmislegt skemmtilegt úr verðlitlum efnivið. 

Björk Jóhannsdóttir  
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Grænfáninn  

Þetta skólaárið héldu nemendur við GBF Varmalandsdeild 

áfram að vinna með þau verkefni sem þegar er búið að koma 

af stað  hér á Varmalandi. Verkefnin eru m.a. að minnka sóun 

á pappír og að hugsa vel um nærumhverfið. Kennarar hafa 

fjallað um mikilvægi þess að nota sem minnst af plasti, að 

nemendur passi uppá ýmsa hluti s.s. blýanta, strokleður og 

bækur. Foreldrar hafa fengið upplýsingar um framgang 

umhverfismála í gegnum fréttabréf sem þeir fá reglulega send 

í gegnum Mentor. Áhersla vetrarins var neysla í allri sinni 

mynd. 

Bókasafnið hefur tekið að sér að skrá allar margnota skólabækur. Þegar nemandi þarf að 

nota skólabók af bókasafninu er hún skráð á nemandann og þar með er bókin á hans ábyrgð.   

Sérstök áhersla var lögð á að minnka matarsóun og að nota ekki of mikið að handþurrkum. 

Tvisvar sinnum yfir veturinn athuguðu nemendur matarsóunina en á Varmalandi fá allir 

morgunmat, hádegismat og ávexti eftir hádegi. Hver og einn bekkur vigtaði og skráði 

matarsóun dagsins. Skráningarnar voru sýnilegar í matsal og sköpuðu mikla umræðu á meðal 

nemenda. Þeim afgöngum sem til falla er safnað saman. Síðan fer sá afgangur í hænsnamat.  

Nokkrum nemendum fannst að hænsnin fengju heldur lítið að 

éta eftir daginn. 

Fræðsla var um plastpokanotkun. Það þarf ekki endilega að 

taka pokann uppúr ruslafötunni þegar henda á rusli, heldur má 

sameina (oft lítið rusl) úr plastpokum í einn poka og spara 

þannig plastið.   

Eftir jólin var lögð áhersla á að nota einungis eitt blað þegar 

einhver þarf að þurrka sér um hendur eða munn. Fjallað var 

um hönnun á stærð bréfaþurrkunnar. Hún er hönnuð þannig 

að hún dugar alveg til þess að þurrka sér um hendurnar eftir 

handþvott.  

Nemendur fóru á vordögum  út á skólalóð og jafnvel útfyrir 

lóðina til að tína upp rusl. Þessi ruslatínsla er gerð á hverju vori.   

Einnig er plantað á  hverju vori trjám sem fengin eru úr Yrkjusjóði. Það má sjá fallegan skóg í 

kringum Varmaland, bæði gamlan og nýjan. Það má segja að starfsfólk og nemendur hafi náð 

takmarkinu að viðhalda því sem búið var að læra og bæta við þekkingu um umhverfismál 

almennt. 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

 

Smíði 
Markmið 
Markmið kennslunnar eru samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. Áhersla er lögð á að nemendur leggi 

metnað í verk sín og útfæri verkefni á þann hátt að þau nýtist þeim þegar heim er komið. 

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
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1.- 3. bekkur fékk 80 mínútur á viku þriðjung úr vetri og fengu þau einföld verkefni sem 

hæfðu hverjum aldri fyrir sig eins og t.d. fuglahús og mylluspil. 

4.- 7. bekkur fékk 160 mínútur á viku þriðjung úr vetri.  Smíðaður var kollur með geymsluhólfi 

og réðu nemendur endanlegu útliti með bæsun og lökkun.  Langflestir lögðu mikinn metnað í 

verkið. 

8.- 10. bekkur fékk 80 mínútur helming úr vetri. Verkefni voru að eigin vali og voru mjög 

fjölbreytt t.d. stólar, hillur og blómaker. 

Kennslan fór fram mikið til með sýnikennslu og maður á mann. 

Námsefni/gögn 

Í yngri bekkjum og miðstigi fengu nemendur ljósrit af verkefnum og útlitsmyndir.   

Á unglingastigi notuðu nemendur ýmist netið til að fá hugmyndir eða að þeim var hjálpað 

með að koma hugmynd á blað og smíða upp úr því. 

Námsmat 

Á haustönn var framvinda metin en hæfnieinkunn að vori. 

Húsnæði/aðstaða 

Smíðastofan er rúmgóð en gluggalaus en með ágætri loftræstingu.  Stofunni er skipt í 

bekkpláss og vélasal með lágum vegg þvert yfir stofuna og er það ágætt öryggis vegna en 

dempar að sjálfsögðu engin vélahljóð.  Þarf að huga vel að staðsetningu véla vegna 

skothættu frá þeim.  Smíðastofuna þyrfti að mála og fara að huga að ýmiskonar smáviðhaldi.  

Vélar eru flestar gamlar eins og verkfæri en margt ágætt til síns brúks og í ágætislagi. 

Unnar Þorsteinn Bjartmarsson 

Nemendaráð 
Undanfarin tvö ár höfum við prófað nýja leið á Varmalandi þegar kemur að nemendaráði. 
Einungis hefur verið kjörinn formaður nemendaráðs og varaformaður. Aðrir sem hafa haft 
áhuga á að starfa að félagslífi nemenda hafa fengið að taka þátt í þeim verkefnum sem þeir 
sýndu áhuga og einnig að hafa áhrif á hvað er gert yfir veturinn. Þannig hafa allir nemendur 
unglingadeildar haft tækifæri til þess að vera þátttakendur og skipuleggjendur eigin 
félagsstarfs. Í vetur var Daníel Fannar Einarsson 10. bekk formaður og Sturla Jónsson 9. bekk 
varaformaður. Langflestir nemenda voru síðan þátttakendur í að skipuleggja eða framfylgja 
þeim atburðum sem framkvæmdir voru. Ekki var sérstakur skipulagstími fyrir nemendaráð í 
stundatöflu en lífsleiknitímar og aðrir þá stundum nýttir til verkefna nemendafélagsins. 
Héldum við t.d. hugmyndavinnu með nemendum í vetur með þjóðfundarstíl til þess að fá 
fram þeirra hugmyndir að félagslífi í skólanum.  
Böll og verkefni á vegum SAMFÉS 
Þau verkefni sem áður voru unnin í skólanum og tengjast SAMFÉS eru nú einungis unnin í 
félagsmiðstöðinni Óðali í Borgarnesi. Þar má nefna verkefni eins og Stíll, undankeppni fyrir 
Söngkeppni SAMFÉS og fleira í þeim dúr. 
Nemendur í 8.- 10. bekk sækja Æskulýðsball í Borgarnesi ár hvert og í ár var engin 
undantekning á því. Jólaball GBF á Varmalandi var haldið í desember þar sem nemendum 
nærliggjandi skóla var boðið að vera með.  Nemendur tóku þátt í SAMFestingnum í Reykjavík 
á vegum Óðals.   
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Skólahreysti 
Nemendur í 7.- 10.bekk fara og styðja keppendur skólans í Skólahreysti í mars árlega. Haft 
var á orði í röðum keppenda að þeir hefðu sjaldan verið með eins öflugt klapplið eins og í ár. 
Viðburðir fyrir yngri nemendur 
Hefð hefur skapast fyrir því að nemendaráð haldi diskótek í tengslum við Hrekkjavöku fyrir 
yngri nemendur skólans. Atburðir hafa farið fram eftir stigum þannig að 1.-4. bekkir eru þá 
saman og 5.-7. bekkur saman. Nemendur yngsta- og miðstigs eru duglegir að mæta og að 
sjálfsögðu má mæta í búningum. 
Skólapeysur 
Nemendaráð eða unglingadeildin ákvað að panta skólapeysur í ár og fengu allir nemendur 
skólans tækifæri til að taka þátt og panta sér peysu. Peysurnar eru svartar hettupeysur og á 
baki þeim stendur GBF en að framan fengu nemendur nafn sitt eða það sem þeir völdu. 
Almenn þátttaka foreldra og nemenda var í þessu ævintýri og mátti sjá brosandi andlit í 
nýjum peysum á vordögum. Peysurnar voru pantaðar hjá Margt Smátt og fengum við þær á 
góðu verði.  

Ása Erlingsdóttir og Sigríður Arnardóttir 
  

Sérkennsla og stuðningur 
Helstu skimanir  

Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, teiknipróf 1. bekkur Sálfræðingur Október 2017 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Umsjónarkennari  Nóvember 2017, 
janúar og maí 2018 

Leið til læsis Yngri bekkir að 
hluta 

Umsjónarkennari 3. -
4. bekkjar 

Haust 2017 og vor 
2018 

Lesfimi 1.-10. bekkur Umsjónakennari  1. bekkur 1x og 2.-
10. 3x á skólaárinu 

GPR 14 9. bekkur Sérkennsluráðgjafi Október 2017 

Samræmd próf 4. 7. og 9. bekkur Umsjónakennarar 21.-22./28.-29. 
september 
7.- 9. mars og 14.-
15.maí. 

 

Framkvæmd samræmdra prófa fyrir 9. bekk í íslensku og ensku gekk ekki sem skyldi vegna 

tæknierfiðleika af hálfu Menntamálastofnunar og því höfðu nemendur kost á því að 

endurtaka þau próf.  

Sérkennarar: Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir, í 49.9% starfshlutfalli og Þórhildur Ýr 

Jóhannesdóttir með deildarstjórnun sérkennslu á öllum stöðvum og 3 kennslustundir í 

sérkennslu bundnar við Varmaland. Steinunn Bjarnadóttir tók við stöðu sérkennara á 

vormánuðum. Arna Einarsdóttir sinnti nemanda með sértækar þarfir allt skólaárið ásamt því 

að taka að sér umsjón og kennslu nemenda sem þurftu aukna kennslu og utanumhald í 

stærðfræði á miðstigi. Íris Grönfeldt íþróttafræðingur sinnti sérkennslu í íþróttum. Lilja 

Gissurardóttir þroskaþjálfi hóf störf í marsmánuði. 
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Stuðningsfulltrúar: voru Sigríður Sjöfn Helgadóttir (90%) sem sinnti stuðningi með einu barni, 

Berglind Þorsteinsdóttir (85%) fylgdi skólabíl frá Bifröst og var stuðningur inn í bekk á fleiri en 

einu stigi. Hún hætti í janúar og í hennar stað kom Hróðný Kristín Kristjánsdóttir. Líney 

Traustadóttir (89.5%) var stuðningsfulltrúi á yngsta- og miðstigi en tók svo við starfi kennara í 

1.- 2. bekk í byrjun maí til skólaloka. Til afleysinga í stöðu stuðningsfulltrúa og svo til 

stuðnings á unglingastigi vegna fæðingarorlofs kom Birgir Hauksson.    

Allmargir nemendur nutu aðstoðar sérkennara og stuðningsfulltrúa í vetur hvort heldur 

tímabundið eða allt skólaárið. 

Sérkennari og stuðningsfulltrúar aðstoðuðu og kenndu nemendum ýmist einstaklingslega, í 

litlum hópum eða inni í bekk og í öllum aðstæðum sem nemendur þurftu aðstoð á 

uppbrotsdögum í skólastarfi.  

Helstu viðfangsefni sérkennslu: lestur, íslenska, íþróttir, stærðfræði, íslenska sem annað 

tungumál og lausn við önnur mál er komu upp vegna hegðunar, líðan og námserfiðleika, 

kennsluskipulags, tilvísun til greiningaraðila og seta á skila- og teymisfundum. 

Sérkennsluráðgjafi kom að allnokkrum greiningum og einnig veitti hún ráðgjöf til kennara 

vegna ýmissa mála og sat í teymum um nemendur.  

Sérkennslutímar/kennari Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir 

13 tímar á viku á yngsta- og miðstigi.  

Sérkennslutímar/kennari Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir 

3 tímar á viku sem skiptust á yngsta-, mið- og unglingastig. 

Einnig sinnti Þórhildur nemendum utan þessara föstu kennslustunda. 

Sérkennslutímar/Steinunn Bjarnadóttir 

13 tímar á viku sem skiptust á yngsta- og miðstig.  

Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir 

 

Bókasafn  
Varmalands- og Hvanneyrardeildar. 
Markmið safnsins er að styðja sem best við starfið í skólanum. Bókavörður er í 50% starfi og 

sér um utanumhald á bókakosti, innkaup, skráningar, frágang og útlán. Þá er leitast við að á 

bókasafninu sé rólegt og notalegt að vera. Einnig fer hann einu sinni í mánuði í 

Hvanneyrardeild og heldur utan um útlán þar. En kennarar og nemendur sjá sjálfir um dagleg 

útlán og annað sem tilheyrir bókasafninu og hefur það gengið mjög vel. Nemendur eru mjög 

duglegir að koma, skoða og fá sér bækur en reynt er að vera með nýjar bækur reglulega sem 

hæfa öllum aldri. Þá er bókavörður einnig í 40% starfi við önnur störf innan skólans þrif, 

gæsla í frímínutum og frístund hjá 1. – 4. bekk.  Safnið er mikið notað fyrir 

frístund og smærri hópa vegna verkefnavinnu. Í október fóru bókaverðir skólans á 

bókamarkað sem haldinn var fyrir leik - og grunnskóla. Þar var hægt að kaupa nýjar bækur á 

mjög góðu verði sem kom sér vel því þá var hægt að kaupa fleiri vinsælar barna- og 

unglingabækur. 

Bræðurnir Guðni og Ævar Benediktssynir komu í heimsókn í desember og lásu úr bókum 

sínum. 
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Í tengslum við norrænu bókasafnsvikuna kom Friðrik Erlingsson og las upp úr bókum sínum í 

öllum deildum skólans.  

Sem fyrr nýtir skólinn héraðsbókasafnið og er alltaf gott að leita þangað. 

Sæunn Elfa Sverrisdóttir 
 

Smiðjuhelgar 8.- 10. bekkur  
Eins og undanfarin ár hefur Reykhólaskóli og Laugargerðisskóli verið þátttakendur  í smiðjum 

með GBF en á seinni smiðju vetrar voru unglingar frá Auðarskóla í Búðardal einnig 

þátttakendur. Áætlað er að þeir muni vera með aftur á næsta skólaári. 

 

Smiðjuhelgi 6.- 7. október 2017 

 
Blaksmiðja- kennarar: Sólrún Halla Bjarnadóttir og Unnur Jónsdóttir 

Jógasmiðja – kennari:  Matthildur Kristinsdóttir 

Tálgun- og útskurðarsmiðja – kennari: Bjarni Þór Kristjánsson 

Kökuskreytinga og bakarasmiðja – kennarar:  Vigdís Sigvaldadóttir og Þóra Sif Svansdóttir  

Rafiðnaðarsmiðja - kennarar:  Ásþór Ísak Jökulsson og Hafliði Már Höskuldsson 

Kvikmyndagerðarsmiðja – kennari:  Anetta Anra frá Kvikmyndaskóla Íslands 

 

Smiðjuhelgi 6.- 7. apríl 2018 

 

Skák- og spilasmiðja – kennari: Narfi Jónsson 

Amerísk fótboltasmiðja - kennarar:  Brynjar Þór Björnsson og Viðar Gauti Önundarson 

Landbúnaðarsmiðja - í samvinnu við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri  

Reiðtygjasmiðja – kennari: Brynjólfur Guðmundsson  

Sjálfsvarnarsmiðja – kennari: Jón Viðar Svavarsson lögreglumaður 

Fatahönnunarsmiðja – kennari: Guðrún Þórðardóttir klæðskeri 

Íslensk matargerðarsmiðja – kennari: Helena Rut Hinriksdóttir 

 

Áhugasviðsval 
Eins og undarfarna vetur hafa nemendur 5.-10. bekkjar í Kleppjárnsreykja- og 

Varmalandsdeild haft 2 kennslustundir í áhugasviðsval í stundaskrá. Í þessum tímum gafst 

nemendum kostur á að velja sér viðfangsefni eftir áhugasviði sínu og rækta þannig styrkleika 

sína og frumkvæði. Einnig var gefinn kostur á því að ljúka heimanámi í þessum tímum. 

Áhersla var lögð á að nemendur settu sér skýr markmið sem þeir þurftu að framfylgja með 

aðstoð kennara.   

Nemendur gerðu formlega grein fyrir vinnu sinni þrisvar yfir veturinn og var vinnan metin af 

öllum kennurum sem komu að hópunum. 

 


