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Hagnýtar upplýsingar 
 

Heimasíða skólans: www.gbf.is   Aðalsímanúmer: 433 7300 

Starfsheiti  Nafn Símanúmer Netfang 
 

Ritari, Hvanneyri / 
Kleppjárnsreykjum 

Halldóra 
Ingimundardóttir 

433-7324 
 

ritarikdeild@gbf.is  

Ritari, Varmalandi Kristín Kristjánsdóttir 433-7306 kristin.kristjansdottir@gbf.is  

Skólastjóri  Ingibjörg Inga 
Guðmundsdóttir 

433-7302/847-9262 ingibjorg.inga@gbf.is 

Deildarstjóri, 
Hvanneyri 

Sólrún Halla 
Bjarnadóttir   

433-7316/863-0168 solrun.halla.bjarnadottir@gbf.is  

Deildarstjóri, 
Kleppjárnsreykjum 

Ingibjörg Adda 
Konráðsdóttir 

433-7320/840-1520 ingibjorg.adda.konradsdottir@gbf.is  
 

Deildarstjóri, 
Varmalandi 

Aron Páll Hauksson 433-7309/840-1524 aron.pall.hauksson@gbf.is 
 

Veikindi og leyfisbeiðni 

Öll veikindi þarf að tilkynna að morgni skóladags til umsjónarkennara eða ritara annað hvort símleiðis, með 

tölvupósti eða í Mentor. Einnig þarf að tilkynna viðkomandi skólabílstjóra um fjarveru nemanda. 

Umsjónarkennari getur gefið leyfi í 1-2 daga en ef þarf að biðja um lengra leyfi þarf að sækja um það 

skriflega til deildarstjóra viðkomandi deildar í samráði við umsjónarkennara. Eyðublað má finna á 

heimasíðu skólans. 

Skólasel og íþróttaæfingar 
Í Hvanneyrardeild er boðið upp á skólasel að loknum skóladegi til kl. 16:00. Sækja þarf um vistun rafrænt 

inná Íbúagátt Borgarbyggðar.  

Ungmennafélögin í sveitinni bjóða upp á íþróttaæfingar eftir skóla í Varmalands– og Kleppjárnsreykjadeild. 

Æfingarnar eru eftir skóla og þurfa foreldrar að sækja nemendur að þeim loknum, skráning í tómstundir og 

á æfingar er á  https://umsb.felog.is/ 

Tónlistarnám 

Nemendum Grunnskóla Borgarfjarðar gefst kostur á að stunda tónlistarnám við Tónlistarskóla 

Borgarfjarðar á skólatíma. Boðið er upp á kennslu á ýmis hljóðfæri s.s. píanó, gítar og blásturshljóðfæri. 

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri Tónlistarskólans, Theodóra Þorsteinsdóttir, netfang: tskb@simnet.is  

Foreldraviðtöl 

Foreldrar og umsjónarkennarar hittast a.m.k. þrisvar sinnum yfir skólaárið. Í upphafi skólaársins strax að 

lokinni skólasetningu er námsefniskynning í hverri bekkjardeild. Þar fer umsjónarkennari yfir námsefni og 

http://www.gbf.is/
mailto:ritarikdeild@gbf.is
mailto:kristin.kristjansdottir@gbf.is
mailto:ingibjorg.inga@gbf.is
mailto:solrun.halla.bjarnadotiir@gbf.is
mailto:ingibjorg.adda.konradsdottir@gbf.is
mailto:aron.pall.hauksson@gbf.is
https://umsb.felog.is/
mailto:tskb@simnet.is
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starf vetrarins og foreldrar velja sér bekkjarfulltrúa í hverri bekkjardeild. Síðan eru tvö einstaklingsviðtöl þar 

sem umsjónarkennari, foreldrar/forráðamenn og nemandi hittast og fara m.a. yfir stöðu og gengi 

nemandans í námi og hlustað eftir röddum foreldra. Fyrra viðtalið er í október og það síðara í janúar. Í 

seinna viðtalinu er námsmat haft til grundvallar og farið yfir það. 

Skólaakstur 

Flestum nemendum er ekið til og frá skóla með skólabílum. Foreldrar eru beðnir um að láta skólabílstjóra 

vita þegar ekki þarf að sækja nemendur vegna veikinda eða annarra ástæðna. Símanúmer skólabílstjóra og 

tímasetningar er að finna á heimasíðu skólans. 

Óveður 

Ef fella þarf niður kennslu vegna óveðurs eða færðar, er það tilkynnt í útvarpi og á heimasíðu skólans, eins 

fljótt og kostur er að morgni viðkomandi skóladags. Einnig verða send smáskilaboð til foreldra og 

starfsmanna í gegnum Mentor. 

Mötuneyti 

Mötuneyti eru starfrækt í Kleppjárnsreykja- og Varmalandsdeildun skólans en Hvanneyrardeildin kaupir 

mat frá mötuneyti leikskólans Andabæ. Boðið er upp á morgunmat, hádegismat og ávaxtastund. Áhersla er 

lögð á góðan og næringarríkan mat sem eldaður er á staðnum. Ekki er gert ráð fyrir að nemendur komi 

með nesti í skólann. Á heimasíðu skólans er að finna matseðil mánaðarins á síðu viðkomandi deildar. 

Lögð er áhersla á að nemendum líði vel í matsalnum og sýni hver öðrum tillitssemi og kurteisi. 

Tryggingar  

Nemendur Grunnskóla Borgarfjarðar eru slysatryggðir hjá tryggingarfélaginu Sjóvá. Tryggingin tekur til allra 

slysa við nám eða leik við skólann ásamt ferðum til og frá skóla og ferða innanlands sem skólinn stendur 

fyrir. Eigin áhætta er kr. 15.000 í hverju tjóni. 

Í tryggingunni eru örorkubætur vegna slyss og dánarbætur. 

Tannviðgerðir vegna slysa á áður greindum stöðum falla einnig undir slysatrygginguna. 

Tjón á eigum nemenda s.s. fatnaður, gleraugu, farsímar o.fl. er ekki bætt nema það verði rakið til mistaka 

starfsmanna við skólann eða vegna vanbúnaðar skólahúsnæðis. Áríðandi er að umsjónarkennarar brýni 

fyrir nemendum sínum að vera ekki með verðmæti með sér á skólatíma og að allt tjón á eigum nemenda er 

á þeirra eigin ábyrgð og er ekki bætt af skólanum. 
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Stjórnskipulag skólans 
Grunnskóli Borgarfjarðar varð til í núverandi mynd haustið 2010 við sameiningu Grunnskóla Borgarfjarðar á 

Kleppjárnsreykjum og Hvanneyri og Varmalandsskóla. Árið 2004 höfðu Andakílsskóli á Hvanneyri og 

Kleppjárnsreykjaskóli verið sameinaðir í eina stofnun, Grunnskóla Borgarfjarðar. Skólinn starfar á öllum 

þremur stöðunum, Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og Varmalandi. Á Hvanneyri eru 1. - 5. bekkir og á 

Kleppjárnsreykjum og Varmalandi 1. – 10. bekkir. Kleppjárnsreykjadeild er mitt á milli deildanna þriggja og 

rúmlega 20 km fjarlægð er þaðan til Hvanneyrar og að Varmalandi, í sitt hvora áttina. Þessar vegalengdir 

gera það að verkum að samvinna verður alltaf takmörkuð þó markmiðið sé að hafa hana eins mikla og 

kostur er. En það var meðvituð ákvörðum við sameiningu skólanna að sérstaða hvers þeirra fengi að halda 

sér og að byggt sé á þeirri skólamenningu sem er á hverjum stað og haldið í ýmsar hefðir. Nánari 

upplýsingar um sérstöðu deildanna eru á heimasíðu skólans undir nafni viðkomandi deildar. 

Skólastjóri er Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir og deildarstjórar eru Sólrún Halla Bjarnadóttir á Hvanneyri, 
Aron Páll Hauksson á Varmalandi og Ingibjörg Adda Konráðsdóttir á Kleppjárnsreykjum. Hún er jafnframt 
staðgengill skólastjóra. Skólastjóri hefur fasta viðveru í öllum deildum.  

Skipurit Grunnskóla Borgarfjarðar 

 

 

Sveitarstjóri

Fræðslustjóri

Skólastjóri

HúsverðirDeildarstjórar

Kennarar

Nemendur

Yfirmenn mötuneyta

Starfsfólk í 
mötuneytum

SkólaliðarSkólaritararStuðningsfulltrúar

Sérfræðiþjónusta

Sálfræðingur

Talmeinafræðingur

Kennsluráðgjafi

Námsráðgjafi

Hjúkrunarfræðingur
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Fundaáætlun 

Fundaáætlun Grunnskóla Borgarfjarðar  
 

Fundir Hvenær Ábyrgð 

Starfsmannafundir Einu sinni í mánuði Skólastóri 

Morgunfundir kennara Alla virka morgna kl 8:00-8:15 Deildarstjórar 

Teymisfundir stjórnenda Einu sinni í viku Skólastjóri 

Fundir með starfsmönnum 

mötuneyta og skólaliðum 

Einu sinni í mánuði 

fyrir starfsmannafund 

Skólastjóri 

Fundir með skólabílstjórum Í upphafi skólaárs Skólastjóri 

Fundir með verðandi foreldrum 1. 

bekkja nema 

Í maí Deildarstjórar/skólastjóri 

Kynningafundur á Bifröst fyrir 

skólaforeldra 

Á starfsdögum að hausti Deildarstjóri/skólastjóri 

Skilafundir milli leik-og grunnskóla Í byrjun júní á starfsdögum 

 

Deildarstjórar/skólastjóri 

Skilafundir sérkennara með 

sérfræðingum skólaþjónustu, 

umsjónarkennara og foreldrum 

Eftir þörfum Sérkennslustjóri/deildarstjórar 

Teymisfundir sérkennara með 

foreldrum, umsjónarkennara og 

sérfræðiþjónustu 

Eftir þörfum á haust-og vorönn Sérkennslustjóri 

Nemendaverndarfundir Einu sinni í mánuði Skólastjóri 

Skólaráðsfundir 4 sinnum að vetri fast og aukalega 

ef þörf er á ( sjá starfsáætlun 

skólaráðs) 

Skólastjóri 

Vinnufundir í mánudagsviðveru Alla mánudaga ( sjá skipulag 

mánudagsviðveru) 

Skólastjóri/deildarstjórar 
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ágúst/september október nóvember desember 

28. ágúst 

Samstarfsfundir, 
Kleppjárnsreykir 

- Kennsluáætlanir - 
Yngsta stig – miðstig – elsta 
stig 

2. október 

H: Teymisvinna/mats- og 

hæfniviðmið 
K: Teymisvinna/ mats- 

og hæfniviðmið 
V: Starfsmannafundur  

6. nóvember 

 H: Teymisvinna/mats- 

og hæfniviðmið 
K: Teymisvinna/ mats- 

og hæfniviðmið 
V: Starfsmannafundur 

4. desember 

Námsmat 
yfirfarið í öllum 
deildum – hver er 
staðan? 

 

4. september 

Samstarfsfundir, 
Kleppjárnsreykir 

- Kennsluáætlanir - miðstig 
– elsta stig 
Yngsta stig – undirb. f. 
yngsta stigs leika 

9. október 

Undirbúningur fyrir 
samtöl við foreldra 

13. nóvember 

H: Starfsmannafundur  
K: Teymisvinna/ 

Grænfáni 
V: Teymisvinna/ 

Grænfáni 
 

11. desember 

Námsmat 
yfirfarið í öllum 
deildum – hver er 
staðan? 

11. september 

Faggreinafundir, 
Kleppjárnsreykir 

- Kennsluáætlanir - 
Yngsta stig – miðstig – elsta 
stig 

16. október 

H: Starfsmannafundur 
K: Teymisvinna/ 

Heilsuefling 
V: Teymisvinna/ 

Heilsuefling 

20. nóvember 

H: Teymisvinna/ 

Grænfáni 
K: Starfsmannafundur 
V: Teymisvinna/ mats- 

og hæfniviðmið 

18. desember 
 

H: Undirb. litlu 

jólin 
K: Undirb. litlu 

jólin 
V: Undirb. litlu 

jólin 

18. september 

H: Starfsmannafundur 

K: Undirbúningur fyrir 

þemadaga 

V: Teymisvinna/ mats- og 

hæfniviðmið 

23. október 

H: Teymisvinna/ 

Heilsuefling 

K: Starfsmannafundur 

V: Teymisvinna/ mats- 

og hæfniviðmið 

27 nóvember 

H: Teymisvinna/ mats- 

og hæfniviðmið 

K: Teymisvinna/ mats- 

og hæfniviðmið 

V: Starfsmannafundur 

 
 

25. september 

H: Undirbúningur fyrir 

þemadaga 

K: Starfsmannafundur 

V: Undirbúningur fyrir 

þemadaga 

30. október 

Heilsueflandi viðvera 

Kleppjárnsreykir 

  

 

Skipulag mánudagsviðveru kennara  
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janúar febrúar mars apríl maí/júní 

8. janúar 

Námsmat/kennsluáætlanir 
Kennsluáætlanir seinni 
annar 
eiga að vera tilbúnar 
16.jan. 

5. febrúar 

Undirbúningur 
þemadaga  

og 
leiðtogadags 

sem  
er 22. febrúar 

5. mars 

H: Teymisvinna 

K: 
Starfsmannafundur 
V: Teymisvinna 

9. apríl 

H: Teymisvinna 

K: Teymisvinna 

V: Starfsmanna-

fundur 

7. maí 

Skýrslu-

vinna og  
námsmat 

15. janúar 

 
Undirbúningur f. 

foreldraviðtöl 

12. febrúar 

 
Undirbúningur 

þemadaga  
og 

leiðtogadags 
sem  

er 22. febrúar 

12. mars 

H: Undirbúningur f. 

árshátíð  
K:Teymisvinna/ 

Grænfáni 
V:Teymisvinna/ 

Grænfáni 

16. apríl 

H: Teymisvinna 

K: Starfsmanna- 

fundur 

V: Teymisvinna 

14. Maí 

Skýrslu-

vinna og  
námsmat 

22. Janúar 

Skema – forritarar 
framtíðar- valfrjálst 

 

 Undirbúningur og samstarf 
 

19.febrúar 

H: 
Teymisvinna 

K: 
Teymisvinna 
V: 
Starfsmanna-
fundur  

19. mars 

H: Starfsmanna-

fundur 

K: Teymisvinna/ 

undirbúningur 
árshátíðar 
unglingadeildar 
V:Teymisvinna/ 

undirbúningur 
árshátíðar 
unglingadeildar 

23. apríl 
 

H: 
Starfsmannafundur 

K: Teymisvinna 

V: Teymisvinna 

21. Maí 

Annar í 

hvítasunnu 

29. janúar 

Sameiginlegur 
starfsmannafundur  

á Varmalandi 

26. febrúar 

 

Heilsueflandi 
hittingur  

á Hvanneyri 

26. mars 

 

Páskafrí 

30. Apríl  
 

Heilsueflandi 
hittingur á 

Varmalandi 

28. Maí 

Skýrsluvinna 

og  

námsmat 

Skipulag mánudagsviðveru kennara  
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Áherslur í skólastarfi 
Áherslur í skólastarfi Grunnskóla Borgarfjarðar taka mið af nýútgefinni skólastefnu Borgarbyggðar. 

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.  

Gildi 

Við: 

 berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu 

 tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum 

 ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti 

 göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs 

 stöndum saman og vinnum saman 

 sýnum umburðarlyndi og kærleika í samskiptum 

 erum metnaðarfull, skipulögð og öguð í öllu sem við gerum 

 gætum fyllsta trúnaðar um málefni annarra 

 hvetjum til heilbrigðs lífernis 
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Heilsueflandi skóli 
Vorið 2011 ákvað fræðslustjóri í samráði við stjórnendur grunnskóla í Borgarbyggð að allir skólarnir í 

sveitarfélaginu yrðu heilsueflandi skólar. 

Í heilsueflandi skólum fer fram skólastarf í anda heilsueflingar þar sem markvisst er unnið að því að efla og 

stuðla að velferð og góðri heilsu nemenda og starfsfólks. Nánari upplýsingar um verkefnið eru á heimasíðu 

landlæknis http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli 

Ítarlegar upplýsingar um þróunarstarf og kennsluhætti er að finna í Ársskýrslu Grunnskóla Borgarfjarðar 

2011-2012 á heimasíðu skólans: http://www.gbf.is/skolinn/utgefid-efni/ 

Viðfangsefni innra mats 
Grunnskóli Borgarfjarðar vinnur eftir sjálfsmatskerfinu „How Good is Our School“ (HGIOS, Gæðagreinar). 

Samstarf hefur verið við Skagfirðinga sem hafa verið leiðandi í þessu sjálfsmatskerfi. Á heimasíðu skólans 

undir liðnum Útgefið efni, má finna sjálfsmatsskýrslur skólans. 

Gæðagreinana ásamt ítarefni má finna á vef skólaskrifstofu Skagfirðinga. 

http://www.arskoli.is/is/moya/page/gaedagreinar-2 

Sjálfsmatsáætlun Grunnskóla Borgarfjarðar 2016-2019 
Skólaár 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Haustönn Umbótaáætlun fyrra 
árs rýnd og kynnt 

Skólapúlsinn 

 

Umbótaáætlun fyrra 
árs rýnd og kynnt 

Gæðagreinir 2 

 

Umbótaáætlun fyrra 
árs rýnd og kynnt 

Gæðagreinir 5  
Skólapúlsinn 

Vorönn Gæðagreinir  3 

 

Skimun gæðagreina 

Gæðagreinir 8 

 

Skimun gæðagreina 

Gæðagreinir 9 

 

Skimun gæðagreina 

Júní Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla 

 

Húsnæði 

Hvanneyrardeild 

Kennsla fer fram í tveimur byggingum; í barnaskólanum og gamla íþróttahúsi Landbúnaðarháskóla Íslands. Í 

barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, tölvuver, myndmenntarstofa, skólasafn, 

starfsmannaaðstaða og eldhús. Nemendur borða hádegismat í holi í anddyri skólans. Skólasel er starfrækt í 

skólahúsnæði eftir skólatíma til kl. 16:00. Íþróttakennsla fer að mestu leyti fram utan dyra eða í gamla 

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli
http://www.gbf.is/skolinn/utgefid-efni/
http://www.arskoli.is/is/moya/page/gaedagreinar-2
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íþróttahúsi Landbúnaðarháskólans. Í vetur fer sundkennslan fram í Hreppslaug í Skorradal í tvær vikur að 

hausti og tvær vikur að vori. 

Kleppjárnsreykjadeild 
Kennsla fer fram í fjórum byggingum; í grunnskólanum, smáhýsi við skólann, í fyrrum skólastjóraíbúð við 

skólann og í íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru allar almennar kennslustofur, 

smíðastofa, námsver, skólasafn, tölvuver, félagsaðstaða nemenda, starfsmannaaðstaða og mötuneyti. Í 

smáhýsinu fer fram myndmenntarkennsla. Þetta húsnæði var áður bílskúr við skólann sem var 

endurnýjaður árið 2008 og breytt í glæsilega myndmenntarstofu. Í gömlu skólastjóraíbúðinni er kennd 

textílmennt. Í íþróttahúsinu fer fram öll íþróttakennsla og sundkennsla í sundlauginni á Kleppjárnsreykjum. 

Stór hluti skólahúsnæðisins þarfnast mikilla endurbóta og var byrjað á þeim í upphafi skólaárs 2010. Á 

þessu skólaári verður endurbótunum haldið áfram. 

Varmalandsdeild 
Kennsla fer fram í tveimur byggingum: í grunnskólanum og í íþrótta- og félagsheimilinu Þinghamri. Almenn 

kennsla fer fram í grunnskólanum en þar er einnig skólasafn, tölvuver, textíl- og myndmenntastofur, 

starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og mötuneyti. Í Þinghamri er íþróttasalur, sundlaug, smíðastofa og 

aðstaða fyrir heimilisfræðikennslu. 

Nemendafjöldi 

Nemendur við Grunnskóla Borgarfjarðar voru 190 í upphafi skólaársins 2017-2018 sem skiptist þannig: 

Hvanneyrardeild, 32 nemendur: 

Bekkur Drengir Stúlkur Samtals 

1.  7 3 10 

2.  6 0 6 

3.  2 1 3 

4.  4 2 6 

5. 3 4 7 

Samtals 22 10 32 
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Kleppjárnsreykjadeild, 92 nemendur: 

Bekkur Drengir Stúlkur Samtals 

1.  4 1 5 

2.  5 3 8 

3.  0 1 1 

4.  6 5 11 

5.  1 3 4 

6.  6 5 11 

7.  8 9 17 

8.  5 2 7 

9.  9 5 14 

10.  8 6 14 

Samtals 52 40 92 

  

Varmalandsdeild, 67 nemendur: 

Bekkur Drengir Stúlkur Samtals 

1.  8 1 9 

2.  3 1 4 

3.  5 2 7 

4.  8 1 9 

5.  5 1 6 

6.  5 3 8 

7.  3 3 6 

8.  5 8 13 

9.  3 1 4 

10.  1 0 1 

Samtals 46 21 67 
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Starfsáætlun nemenda  
Skóladagatal 

Skóladagatal Grunnskóla Borgarfjarðar er á heimasíðu skólans. Skólasetning er 22. ágúst og skólaslit 7. júní. 

Skóladagar eru 180 á skólaárinu, þar af geta verið 10 sveigjanlegir dagar. Þeir geta verið óhefðbundnir eða 

styttri en venjulegir skóladagar. Jólaleyfi nemenda hefst 21. desember og kennsla hefst á ný 3. janúar. 

Páskaleyfi hefst 26. mars  og kennsla að loknu páskaleyfi hefst  3. apríl. Smiðjuhelgar hjá unglingastigi eru 6. 

og 7. október og 6. og 7. apríl. Starfsdagar kennara á skólatíma eru 15. september, 13. október, 2. janúar, 1. 

febrúar og 20. apríl. Þá daga eiga nemendur frí úr skóla. 7. bekkir fara í skólabúðir að Reykjum 5. - 9. 

febrúar og 9. bekkir að Laugum 23. - 27. október.  

Skólaárinu er skipt í tvær annir, fyrri önninni lýkur 15. janúar. Foreldraviðtöl  eru  12. október og 16. janúar. 

Vetrarfrí er 16-17. nóvember og 23. febrúar. 

Fastir viðburðir í skólastarfinu 

Eins og fram kemur í kaflanum um stjórnskipulag skólans var tekin ákvörðun við  sameiningu skólanna um 

að hefðir, venjur og skólamenning á hverjum stað væru í heiðri hafðar. Af því leiðir að viðburðir í   

skólastarfinu geta verið breytilegir frá einni deild til annarrar. Í öllum deildum er farið í vettvangsferðir og 
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ýmsar aðrar ferðir eftir því sem aðstæður leyfa, félagsstarf á unglingastigi er stundum sameiginlegt á 

Kleppjárnsreykjum og á Varmalandi en stundum ekki og á Hvanneyri er umfangsmikið samstarf við 

Leikskólann Andabæ og Landbúnaðarháskóla Íslands (sjá samstarfssamninga á heimasíðu skólans), auk þess 

sem þar er útikennsla einn dag í viku. 

Hér á eftir eru aðrir viðburðir skráðir eftir mánuðum: 

Haust 2017 

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 
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 - Dagur íslenskrar tungu 

- Menningarferð í Borgarnes 2.-3. bekkur 

 

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 

 

Vor 2018 

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 
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 - Skauta- og menningarferð 4. – 5. bekkjar 

- Skíðaferð 

 

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 

Tilhögun kennslu 
Kennsluáætlanir. námsáætlanir og stundaskrár nemenda eru á Mentor og hafa foreldrar aðgang að þeim 

þar. 

Þemadagar 

Þemadagar í skólanum verða 19.- 21. febrúar. Þar viljum við leggja áherslu á samþættingu 

leiðtogaverkefnisins við grænfána og heilsueflingu. 

Þemavinnu lýkur með leiðtogadegi þann 22. febrúar. 

Skólabúðir 7. og 9. bekkja 

Nemendur 7. bekkja fara í skólabúðir að Reykjum í Hrútafirði í eina kennsluviku. Þar 

er lögð áhersla á náttúruna og hefðbundin sveitastörf. 

Nemendur 9. bekkja fara í skólabúðir að Laugum í Sælingsdal í eina kennsluviku. 

Þar er lögð er áhersla á hópefli og lífsleikni. 

Upplestrarkeppni 

Upplestrarkeppni 5.- 7. bekkja fer fram eftir áramót í tengslum við Stóru 

upplestrarkeppnina sem er haldin á landsvísu.  Sigurvegarar hennar taka þátt í Vesturlandskeppni Stóru 

upplestrarkeppninnar. 
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Valgreinar 
Val í námi er hluti af skólastefnu hvers sveitarfélags og skóla. Valgreinar eru hluti af skyldunámi. Í 8., 9. og 

10. bekk grunnskóla skal nemendum gefinn kostur á að velja námsgreinar og námssvið sem svarar til allt að 

fimmtungi námstímans en skólar geta skipulagt mismunandi hlutfall valgreina eftir árgöngum. Tilgangurinn 

með valfrelsi nemenda á unglingastigi er að hægt sé að laga námið sem mest að þörfum einstaklingsins og 

gera hverjum og einum kleift að leggja eigin áherslur í námi miðað við áhugasvið og framtíðaráform, I 

samvinnu við foreldra, kennara og námsráðgjafa. 

 

Að ósk foreldra er heimilt að meta sem nám tímabundna þátttöku nemenda í atvinnulífi og reglubundna 

þátttöku í félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi enda falli það að markmiðum skólastarfs. 

Einnig er heimilt að meta skipulagt nám, sem stundað er utan grunnskóla, til valgreina, t.d. nám við 

framhaldsskóla, listaskóla og málaskóla. Í hverju tilviki metur viðkomandi skóli umfang slíks náms og gæta 

þarf jafnræðis í afgreiðslu mála. Við það skal miðað að það nemi ekki meira en sem svarar 160 mínútum 

vikulega á hverju skólaári á unglingastigi. 

 

Framboð valgreina er mismunandi á ári hverju. Nemendur velja þær greinar sem þeir hafa mestan áhuga á 

og síðan aðrar greinar til vara. Því miður er ekki hægt að verða við óskum allra en takmarkaður fjöldi kemst 

í hvern hóp. Mjög mikilvægt er að val nemenda sé vel ígrundað svo ekki þurfi að að gera breytingar eftir að 

búið er að velja.  

 

Valgreinar eru kenndar tvisvar í viku á unglingastigi, tvær kennslustundir í senn. 

Þær valgreinar sem í boði eru í GBF skólaárið 2017-1018  á haust og vorönnn 

 

Kleppjárnsreykjadeild Varmalandsdeild 

 

Haustönn Vorönn Haustönn Vorönn 
Bóklegt nám Bóklegt nám Heimilisfræði Heimilisfræði 

Forritun Spilaval Útinám Smíðar 

Textil Litafræði Myndmennt Textil 

Myndmennt Heimilisfræði Textil Útinám 

Kvikmyndir/kökuskreytingar Skólablað Bóklegt nám Heimanám 

Smíðar Litun/Textíl Nemendafélagsstjórn Myndmennt 

Nemendafélagsstjórn Nemendafélagsstjórn  Nemendafélagsstjórn 

 

Á skólaárinu 2017-2018 gefst nemendum í 5.-10.bekk að vinna verkefni sem tengjast þeirra áhugasviði. Til 

þessa verkefnis eru settar inn tvær kennslustundir á viku. 

Nemendur velja sér viðfangsefni eftir sínu áhugasviði. Þeir setja sér markmið og ákveða hvernig þeir ætla 
að vinna verkefnið, á hve löngum tíma og með hvaða hætti þeir munu skila því af sér. Verkefnin geta verið 
unnin einstaklingslega eða í hópum. 
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Markmiðið með áhugasviðsvali er að reyna að koma til móts við hvern og einn nemenda þar sem hann 

vinnur út frá eigin styrkleikum. Auka ábyrgð hans á eigin námi og þjálfa hann í upplýsingaöflun og 

sjálfstæðum vinnubrögðum. 

Matið á verkefninu felst í sjálfsmati nemandans og virknimati kennara. 

Nemendur í 8.-10 bekk taka einnig þátt í smiðjuhelgum þar sem nemendur vinna í valgreinum með 

óhefðbundnum hætti.  

Smiðjuhelgar 

Nemendur 8. - 10. bekkja GBF eru með skerta stundatöflu. Til þess að uppfylla kröfur um 37 stunda tíma 

viðmið hefur verið farin sú leið að vera með svokallaðar smiðjuhelgar tvisvar sinnum á vetri. Fyrri helgin 

verður 6. – 7. október og verður hún haldin á Kleppjárnsreykjum, nemendur frá Varmalandi koma þá að 

Kleppjárnsreykjum og taka þátt í vinnunni. Seinni helgin verður haldin á Varmalandi 6. - 7. apríl og þá koma 

nemendur frá Kleppjárnsreykjum að Varmalandi. Nemendur 8. – 10. bekkja beggja deilda verða eftir í 

skólanum að lokinni kennslu á föstudegi, vinna í smiðjum frá kl. 14:30 - 19:00, fá kvöldmat og gista í 

skólanum. Næturgæsla verður í höndum foreldra beggja deilda, fjórir foreldrar frá báðum deildum. Á 

laugardegi verður unnið frá kl. 9:00 - 14:30, foreldrar sækja nemendur að lokinni vinnu. Undanfarna vetur 

hafa nemendur frá Reykhóla- og Laugargerðisskóla komið og tekið þátt í smiðjuhelgi. Dagskrá smiðjuhelga 

er enn ekki fullmótuð en í boði verður fjölbreytt val og koma nemendur að þeirri ákvörðun. 

Skólaráð, nemendaverndarráð, foreldrafélag og nemendafélag 

Skólaráð 

Í skólaráði GBF sitja 10 fulltrúar í stað 9 eins og lögboðið er og stafar það af sameiningu skólanna og þess 

svæðis sem skólasvæðið spannar. 

Fulltrúar nemenda í V-deild munu skipta með sér verkum um áramót. Því eru hér nöfn tveggja nemenda-
fulltrúa þaðan.  

Skólaráð Grunnskóla Borgarfjarðar veturinn 2017-2018 

nafn fulltrúi deild netfang 

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir stjórnenda Allar deildir ingibjorg.inga@gbf.is 

Fanney Lísa Sveinsdóttir nemenda Kleppjárnsreykir 02fanney@gbf.is 

Daniel Fannar Einarsson nemenda Varmaland danielfannar102@gmail.com 

Auður Ármannsdóttir foreldra Varmaland audey@vesturland.is 

Kristbjörg Þórey Austfjörð foreldra Hvanneyri kristaaust@gmail.com 

Helgi Björn Ólafsson foreldra Kleppjárnsreykir helgi@vesturland.is 

Halldóra Ingimundardóttir starfsmanna Kleppjárnsreykir halldora.ingimundardottir@gbf.is 

Sæunn Elfa Sverrisdóttir starfsmanna Varmaland saeunn.elfa.sverrisdottir@gbf.is 

Hrund Malín Þorgeirsdóttir kennara Hvanneyri hrund.malin@gbf.is 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir kennara Varmaland groa.erla.ragnvaldsdottir@gbf.is 
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Starfsáætlun skólaráðs 2017-2018 

Fjórir fundir eru fastsettir á skólaárinu en kallað er til fundar aukalega ef þurfa þykir.  

Fundir/staðsetning tímabil Viðfangsefni  funda 

Fyrsti fundur haldinn á 
Varmalandi 

 Nýir skólaráðsfulltrúar boðnir velkomnir og 
farið yfir hlutverk skólaráðs og drög að 
starfsáætlun þess. 
 
Upphaf skólaárs rætt. 
 
Starfsáætlun GBF 2017-2018 lögð fram til 
samþykktar. 
 
Ársskýrsla og sjálfsmatsskýrsla 2016-2017 
lögð fram. 

Ef þörf krefur er skólaráð kallað saman til aukafunda. 

Fundargerðir skólaráðs eru vistaðar á vef skólans. 

Nemendaverndarráð 

Starfshættir Nemendaverndarráðs Grunnskóla Borgarfjarðar 

Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi 

skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf, sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar um  framkvæmd 

um sérstaka aðstoð við nemendur.  

Nemendaverndarráð skal funda einu sinni í mánuði. Halda skal fund í nemendaverndarráði ef a.m.k. tveir 

fulltrúar í ráðinu óska þess. Fundir ráðsins eru færðir til bókar.  

Annar fundur vetrar  Kynning á fjárhagsáætlun fyrir næsta skólaár 
og þeirri vinnu sem fram hefur farið og henni 
tengjast. 
 
Annað er tengist skólastarfinu. 

Þriðji fundur vetrar  Ýmis mál er tengjast skólastarfinu 
 
Upphaf skóladagatals fyrir árið 2018-2019 
kynnt. 

Fjórði fundur vetrar  
 

Farið yfir starfsmannaþörf fyrir næsta skólaár 
og breytingar ef einhverjar eru. 
 
Nemendaráð kölluð til fundar. 
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Í nemendaverndarráði Grunnskóla Borgarfjarðar eiga sæti skólastjóri, fulltrúi sérkennara, 

skólahjúkrunarfræðingur, skólasálfræðingur og deildastjóri viðkomandi deildar. Einnig geta fulltrúar frá 

barnaverndaryfirvöldum tekið þátt í starfi nemendaverndarráðs þegar tilefni er til.  

Nemendaverndarráð fjallar um sérstök úrræði fyrir einstaka nemendur eða nemendahópa sem lögð hafa 

verið fyrir ráðið. Ráðið metur hvaða viðbótarupplýsinga er þörf og boðar á sinn fund umsjónarkennara og 

foreldra svo og aðra aðila sem tengjast málinu ef þörf krefur. Fulltrúar í nemendaverndarráði geta haft 

frumkvæði að því að mál einstakra nemenda séu tekin upp í ráðinu. Ávallt skal vísa málum til ráðsins með 

formlegum hætti.  

Starfsfólk skóla, foreldrar, nemendur og fulltrúar sérfræðiþjónustu skólans geta óskað eftir því við 

skólastjóra eða fulltrúa hans í nemendaverndarráði að mál einstakra nemenda eða nemendahópa verði 

tekin fyrir í ráðinu.  

Ávallt skal upplýsa foreldra um að máli barna þeirra sé formlega vísað til skólastjóra eða 

nemendaverndarráðs og leita eftir samstarfi við foreldra um lausn mála eftir því sem framast er kostur. Má 

gera það með tölvupósti eða bréflega.  

Að öðru leyti vísast í lög og reglugerðir sem snerta starfsemi nemendaverndarráðs. 

Foreldrafélag 

Sameiginlega yfirstjórn Foreldrafélags GBF skipa: 

Sigrún Elíasdóttir, Jóhanna Sjöfn Guðmundsdóttir og Sigurður Guðmundsson. 

Þau kalla alla bekkjartengla saman og fara yfir hlutverk þeirra og hvetja til samstarfs. 

Nemendafélag GBF – Kleppjárnsreykjadeild: 
Fanney Lísa Sveinsdóttir formaður 

Elías Andri Harðarson varaformaður 

Kristján Bjarni Jakobsson ritari 

Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir tengiliður við Óðal 

Þórunn Tinna Jóhannsdóttir gjaldkeri 

Nemendafélag GBF – Varmalandsdeild 
Daniel Fannar Einarsson formaður 

Sturla Jónsson varaformaður 

Elisabeth Ýr Egilsdóttir meðstjórnandi 

Kristrún Anja Helgudóttir meðstjórnandi 

Kristófer Daði Davíðsson meðstjórnandi 

Rúnar Freyr Einarssoon meðstjórnandi 
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Skólareglur 
Skólareglur Grunnskóla Borgarfjarðar eru:  

Við virðum landslög  

Við metum heilbrigt líf  

Við leggjum okkur fram um að ná árangri  

Við erum stundvís  

Við truflum ekki í kennslustundum og virðum rétt til náms  

Við göngum vel og snyrtilega um  

Við sýnum háttvísi innan skóla sem utan  

Við notum ekki sælgæti á skólatíma  

Við virðum hlutverk hvers og eins  

Við virðum reglurnar okkar  

Sá sem kýs að brjóta reglur kýs jafnframt að hlíta þeim viðurlögum sem gilda 

Nánari upplýsingar um reglurnar og viðurlög er að finna á heimasíðu skólans: 

http://www.gbf.is/Files/Skra_0046410.pdf 

Upplýsingar um stoðþjónustu 

Sérfræðiþjónusta 

Við skólann eru starfandi skólasálfræðingur, talmeinafræðingur, skólahjúkrunarfræðingur, námsráðgjafi og  

sérkennsluráðgjafi í mismunandi stöðuhlutföllum. Sérfræðiþjónusta, önnur en skólahjúkrun, heyrir undir 

sérfræðiþjónustu Borgarbyggðar. Sérkennsluráðgjafi leggur fyrir GRP14 (greinandi ritmálspróf í 9. bekkjum) 

en aðrar skimanir og lestrargreiningar eru í skólunum.  Skólasálfræðingur er í 50% starfi. Náms- og 

starfsráðgjafi verður í hlutastarfi þetta skólaár. Auk þessa mun skólinn njóta þjónustu námsvers í 

Borgarnesi. 

Beiðnum um sérfræðiþjónustu skal vísa til skólastjóra eða viðkomandi deildarstjóra. 

Heilsugæsla 

Heilsugæslu í grunnskólum héraðsins er sinnt af Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Borgarnesi. 

Markmið 

Heilsuvernd skólabarna er hluti af heilsugæslunni og framhald af ung- og smábarnavernd. Markmið 

heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk 

heilsuverndar skólabarna vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og 

aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð nemenda að leiðarljósi. Farið er með allar upplýsingar 

sem trúnaðarmál. Starfsemi heilsuverndar skólabarna er skv. lögum, reglugerðum og tilmælum sem um 

http://www.gbf.is/Files/Skra_0046410.pdf
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hana gilda. Í henni felast heilsufarsskoðanir, bólusetningar og heilbrigðisfræðsla, ásamt ráðgjöf til 

nemenda, fjölskyldna þeirra og starfsfólks skólans. 

6H heilsunnar – heilbrigðisfræðsla 

Heilsuvernd skólabarna sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta ýmist í hópi 

eða á einstaklingsgrunni. Byggt er á hugmyndafræðinni um 6-H heilsunnar sem er samstarfsverkefni 

Heilsugæslunnar og Lýðheilsustöðvar. Áherslur fræðslunnar eru hollusta-hvíld-hreyfing-hreinlæti-hamingja- 

hugrekki og kynheilbrigði. Eftir fræðslu fá foreldrar sent bréf og gefst þeim þá kostur á að ræða við börnin 

um það sem þau lærðu. 

Heilsufarsskoðanir 

1. bekkur. Mæld hæð, þyngd, sjón, heyrn (ef þurfa þykir) og litskyn. 

4. bekkur. Mæld hæð, þyngd og sjón. 

7. bekkur. Mæld hæð, þyngd og sjón. 

9. bekkur. Mæld hæð, þyngd, sjón og læknisskoðun. 

Hjúkrunarfræðingar sjá um skoðanir og annað eftirlit samkvæmt tillögum landlæknis. Skólaskoðanir fara 

fram á skólatíma og eru ekki auglýstar sérstaklega nema hjá þeim nemendum sem eru bólusettir.  

Hjúkrunarfræðingar bjóða upp á viðtalstíma fyrir nemendur á skólatíma, þá daga sem hjúkrunarfræðingur 

er í skólanum. Spurningarlisti verður sendur heim með 6 ára börnum og með öllum nýjum nemendum í 

byrjun skólaárs. 

Bólusetningar 

7. bekkur: Mislingar, rauðir hundar og hettusótt(ein sprauta). Stúlkur eru bólusettar gegn HPV(human 

papiloma virus) til að minnka líkur á  leghálskrabbameini(þrjársprautur á 6 mánaða tímabili). 

8. bekkur: Stúlkur eru bólusettar gegn HPV(human papiloma virus) til að minnka líkur á  

leghálskrabbameini(þrjár sprautur á 6 mánaða tímabili). 

9. bekkur: Mænusótt, barnaveiki, stífkrampi og kíghósti(ein sprauta). 

Ef líkur eru á að barnið sé ekki að fullu bólusett þá eru foreldrar hvattir til að hafa samband við 

skólahjúkrunarfræðing. 

Lyfjagjafir 

Sjaldgæft er að börn þurfi að taka lyf á skólatíma. Þurfi börn á því að halda er foreldrum bent á að hafa 

samband við skólahjúkrunarfræðing og kynna sér tilmæli Landlæknis um lyfjagjafir í skólum. 

Slys og veikindi 

Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingar viti af börnum sem eru með langvinnan og /eða alvarlegan 

sjúkdóm,s.s. sykursýki, ofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma. Ef óhapp eða slys verður á skólatíma sér 

starfsfólk skólans um fyrstu hjálp. Þurfi nemandi að fara á heilsugæslustöð eða slysadeild skulu 

foreldrar/forráðarmenn fara með barninu. Því er mikilvægt að skólinn hafi öll símanúmer þar sem hægt er 

að ná í foreldra á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt af 

skólahjúkrunarfræðingi. 
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Lús 

Mikilvægt er að foreldrar kembi og/eða leiti að lús í hári barna sinna reglulega, t.d. vikulega. Ef upp kemur 

lús í skólanum er send tilkynning um það heim ásamt leiðbeiningum um meðferð. Kembing og meðferð er á 

ábyrgð foreldra. 

Líðan barna  
Til að njóta sín í námi verður barninu að líða vel í skólanum. Heilsuvernd skólabarna hvetur foreldra til að 

vera vakandi yfir líðan barna sinna og spyrja þau reglulega um líðan sína. Einnig að hafa hugfast að hrós og 

hvatning styrkja jákvæða hegðun og auka vellíðan. Foreldrar geta ávallt leitað ráðgjafar hjá 

skólahjúkrunarfræðingi varðandi málefni er varða líðan og heilbrigði barnsins. 

Með kveðju og ósk um gott samstarf. 

Starfsfólk heilsuverndar barna 

Upplýsingar um tómstundastarf og félagslíf 
Tvö nemendafélög eru við skólann, á Kleppjárnsreykjum og á Varmalandi. Starfsemi nemendafélaga er hluti 

af vali á unglingastigi, þannig að stjórnarmenn nota hluta valtímanna til að vinna að málefnum 

nemendafélaganna undir leiðsögn. Nemendafélög skólans koma að og standa fyrir margvíslegum 

viðburðum á skólaárinu. Sumir viðburðanna eru sameiginlegir fyrir deildirnar meðan aðrir eru í hvorri deild 

fyrir sig. Meðal þess sem nemendafélögin sjá um að skipuleggja er: 

Dansleikir – þemadagar – söngvarakeppni – skíðaferð – ratleikur- þátttaka í Stíl – þátttaka í skólahreysti, 

svo nokkuð sé nefnt. 

Forvarnastefna 

Forvarnaáætlun Grunnskóla Borgarfjarðar samanstendur af:  

Áfallaáætlun - http://www.gbf.is/skolinn/aaetlanir-og-reglur/afallaaaetlun/  

Áætlun gegn einelti - http://www.gbf.is/skolinn/aaetlanir-og-reglur/aaetlun-gegn-einelti/ 

Rýmingaráætlun - http://www.gbf.is/skolinn/aaetlanir-og-reglur/rymingaraaetlun/ 

Viðbragðsáætlun Almannavarna - http://www.gbf.is/skolinn/aaetlanir-og-reglur/vidbragdsaaetlun-

almannavarna/ 

Áætlun gegn kynferðisofbeldi - http://www.gbf.is/pages/skolinn/verklagsreglur-tilkynninga/ 

 

Vímuvarnaáætlun: 

Í Grunnskóla Borgarfjarðar neytum við ekki vímuefna 

Í skólareglum kemur fram að notkun tóbaks og hvers kyns vímuefna er bönnuð í skólanum,  skólalóðinni og 

hvar sem nemendur eru á vegum skólans. Ef grunur vaknar um neyslu vímuefna innan skólans og/eða á 

ferðalögum á vegum skólans er umsjónarkennara tilkynnt um málið. Ef grunur er óljós boðar 

umsjónarkennari eða skólastjórnendur  forráðamenn til viðtals og segir þeim frá grunsemdum og bendir 

http://www.gbf.is/skolinn/aaetlanir-og-reglur/afallaaaetlun/
http://www.gbf.is/skolinn/aaetlanir-og-reglur/aaetlun-gegn-einelti/
http://www.gbf.is/skolinn/aaetlanir-og-reglur/rymingaraaetlun/
http://www.gbf.is/pages/skolinn/verklagsreglur-tilkynninga/
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þeim á hvert þeir geti leitað eftir aðstoð.  Ef staðfestar upplýsingar liggja fyrir skal umsvifalaust boða 

foreldra til fundar og kynna þeim hvar aðstoð er að fá. Málinu er vísað til nemendaverndarráðs og 

nemendaverndarráð tilkynnir barnaverndarnefnd skriflega um málið. Leitast skal við að skólinn í samstarfi 

við foreldra fái fyrirlestra um vímuvarnir eða fræðslu inn í skólann á hverju ári fyrir nemendur og foreldra. 

Allir bekkir - 6H frá heilsugæslu 

7. og 8. bekkur – tóbakslaus bekkur 

8. - 10. bekkur – Fáðu já 

10. bekkur – sýna myndina Svartur á leik 

Umhverfisstefna 
Grunnskóli Borgarfjarðar leggur áherslu á að nemendur og starfsfólk beri virðingu fyrir umhverfinu og leggi 

sitt af mörkum til að vernda umhverfið og náttúruna. 

Það gerum við með því að: 

 flokka sorp 

 spara rafmagn og vatn 

 ganga vel um skólann innan dyra og utan 

 draga úr notkun pappírs og stuðla að endurnýtingu hans 

 draga úr notkun á einnota vörum 

 nota afgangsefni í verkefni eins og kostur er 

 nota rafræn samskipti eins og kostur er til að spara pappír 

 varast mengun og nota umhverfisvænar hreinlætisvörur 

Símenntunaráætlun 

Símenntun kennara 

 Hverjum skóla er skylt að gera símenntunaráætlun. Tími til símenntunar markast af 

samningsbundnum 150 klst. á ári til endurmenntunar og undirbúnings kennara. Skipting þessa tíma 

getur verið mismunandi milli kennara, skóla og einnig milli ára. 

 Símenntun kennara má skipta í tvo meginþætti: 

Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann annars vegar og hins vegar þættir sem kennari metur 

æskilega eða nauðsynlega fyrir sig. 

 Skólastjóri ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans, 

áhersluatriðum næsta vetrar og/eða þróunarvinnu á grundvelli sjálfsmats skóla.  

 Símenntun, sem hluti af 150 klst., er almennt ætlaður tími utan við skipulagðan starfsramma 

skólaársins en einnig er heimilt að koma henni við á starfstíma skóla, eftir nánara samkomulagi við 

kennara. 
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 Símenntunaráætlun skal kynnt kennurum. Kennurum ber að gera skólastjóra grein fyrir þeim 

þáttum í símenntun sem þeir hafa áhuga á að sinna til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri 

þekkingu sem nýtist í starfi. 

 Kennurum er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á skv. símenntunaráætlun skóla, 

enda sé hún gerð skv. ákvæðum kjarasamnings og kennurum að kostnaðarlausu.  

 Endanleg ákvörðun er í höndum skólastjóra 
(Úr handbók með kjarasamningi) 

Starfsþróun   

Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns og skólastjóra að bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg 

er í starfi. Símenntun kennara skal vera í samræmi við starfsþróunaráætlun skólans og þær áherslur sem 

eru á hverjum tíma í umbótastarfi hans. Skólastjóri getur ákveðið að einstakir kennarar eða kennarahópar 

sæki skilgreinda fræðslu. Með sveigjanlegu upphafi og lokum skólastarfs má skapa svigrúm til að kennarar 

geti sótt símenntun í auknum mæli á starfstíma skóla.  

Almennt er starfsþróun ætlaður tími fyrir utan skipulagðan starfsramma skólaársins þ.e. 15.júní-15.ágúst 

alls 105-150 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 þá 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.    

Starfsþróun kennara má skipta í tvo meginþætti: Þætti sem eru nauðsynlegir fyrir skólann annars vegar og 

hins vegar þætti sem kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig til að halda sér við í starfi eða bæta 

við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Hverjum skóla er skylt að gera starfsþróunaráætlun og skal hún kynnt 

kennurum. Skólastjóri ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans, 

áhersluatriðum næsta vetrar og/eða þróunarvinnu næsta vetur á grundvelli sjálfsmats skóla. Kennurum er 

skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á skv. starfsþróunaráætlun skóla, enda sé hún gerð skv. 

ákvæðum kjarasamnings og kennurum að kostnaðarlausu. Endanleg ákvörðun er í höndum skólastjóra. 

Hvað telst til starfsþróunar: 

 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   

Áherslur í starfsþróun kennara og annarra starfsmanna  

Áherslur skólaársins lúta að aukinni lestrarfærni og teymiskennslu á öllum stigum skólans. Innleiðing á nýju 

námsmati er fyrirferðarmikið þennan vetur og því er kennurum gefinn góður tími til að vinna að henni í 

samvinnu í og á milli deilda. Þróunarverkefni skólans; Leader in me, grænfáni og heilsuefling hafa aðeins 
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vikið vegna innleiðingar nýs námsmats og teymisvinnu. Þrátt fyrir það er öllum skylt að hafa áherslur þeirra 

verkefna í huga við gerð námsáætlana og kennslu.  

Mánuðir Starfsþróunaráætlun 

Ágúst   

10. og 11. ágúst 

 

 

16. Ágúst 

Endurmenntunardagar kennara og stuðningsfulltrúa 

Sóknarfæri í læsis-, stærðfræði-og náttúrufræðikennslu. Læsi á 21 öld. Ný 

læsisstefna Borgarbyggð. Hvert viljum við stefna og hvað langar okkur að 

gera?   Teymiskennsla. 

Mentornámskeið- áhersla á nýtt námsmat 

Byrjendalæsisnámskeið 1. og 2. 

September   

15.sept 

KFV þing og námskeið á Akranesi- allir kennarar og stjórnendur 

 

Október   

13. október 

Leiðtoginn í mér - allir starfsmenn- Guðrún Högnadóttir 

Námsstefna skólastjórnenda í RVK. 

Nóvember  

Desember Forritunarnámskeið frá Skema fyrir kennara 

Janúar  Teymiskennsla Ingvar Sigurgeirsson með ráðgjöf til kennara 

Námskeið fyrir starfsfólk um þroskafrávik s.s. einhverfu.  

Ásta Björk Björnsdóttir kennsluráðgjafi. 

Febrúar 

1.febrúar 

Teymiskennsla Ingvar Sigurgeirsson með ráðgjöf til kennara 

Fyrirhuguð skólaheimsókn í Auðarskóla í Búðardal 

Mars 

15. - 18. mars 

Námsferð stjórnenda til Birmingham á Education show og á fyrirlestur hjá 

Kristjáni Kristjánssyni um Character education í University of Birmingham auk 

þess að fara í skólaheimsókn í The Jubilee Centre for Character and Virtues 

Apríl  

Maí  

Júní Áætluð námsferð allra starfsmanna til Toronto í Kanada til að kynna sér 

áherslur í skólastarfi, útikennslu og leiðtogaskóla  
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Borgarbyggð leggur áherslu í vetur á röð fyrirlestra er tengjast því að hafa tekið þá stefnu að vera 

heilsueflandi samfélag. Fyrirlestrarnir eru auglýstir með góðum fyrirvara inn í skólann þannig að sem flestir 

geti tekið frá tíma til að sækja þá. Þetta verkefni Borgarbyggðar tengist skólanum vel því hann er 

Heilsueflandi grunnskóli og þar með gott samstarfsverkefni. 

Símenntun starfsmanna GBF tekur mið af 

 Því fjármagni sem  áætlað er til þess málaflokks ár hvert í fjárhagsáætlun skólans. Því er varið til 

ákveðinna verkefna sem tengjast stefnu og áhersluatriðum skólans ár hvert. 

 Reynt er eftir fremsta megni að deila þeirri upphæð sem áætluð er sem best og að hún nýtist sem 

flestum starfsmönnum skólans. 

 Ef stjórnandi ákveður að senda starfsmenn á námskeið eða stendur fyrir námskeiði innan skólans 

er kostnaður greiddur af skólanum. Ef starfsmaður ákveður hins vegar að fara á námskeið á sínum 

forsendum ber hann kostnaðinn og  getur þá  sótt um um styrk frá sínu stéttafélagi. 

Móttökuáætlun 
Í GBF er lögð áhersla á að nemendur og foreldrar þeirra fái hlýlegar móttökur auk þess sem veittar eru 

greinargóðar upplýsingar um skólastarfið. Nemendur eru skráðir í skólann í gegnum Mentor. Yfirleitt koma 

nemendur með foreldrum sínum í heimsókn og skoða skólann. Þá eru þau kynnt fyrir starfsfólki skólans og 

farið yfir aðstæður þar og þeim afhentur kynningarbæklingur um skólann. Einnig er þeim kynnt 

fyrirkomulag skólaaksturs ef barn kemur í skólann með skólabíl. Umsjónarkennarinn ræðir komu barnsins 

við bekkinn og undirbýr komu þess. 

Sérgreinakennarar fá upplýsingar um nýja nemandann áður en hann mætir hjá þeim í tíma. Deildarstjóri sér 

um að koma gögnum um nemandann til sérkennara ef þau eru einhver og tryggja þannig að hann fái þá 

aðstoð sem honum ber. 

Nemendur sem eru ekki með íslensku sem móðurmál fá sambærilegar móttökur nema tryggt er að túlkur 

komi með á  fundi ef þörf er á svo allar upplýsingar komist örugglega til skila. Þeir nemendur fá auk þess 

námsefni sem hæfir getu þeirra og skilningi á íslenskri tungu og halda umsjónarkennari og sérkennari utan 

um þá vinnu og boða aðila til funda eins oft og þurfa þykir til að fylgjast með framvindu mála. 

Nemendur sem koma í vistun á heimili í skólahverfinu og eiga lögheimili utan sveitarfélagsins fá sömu 

þjónustu og aðrir nemendur. Leitast skal við að allar upplýsingar um nemandann liggi fyrir áður en 

skólaganga hefst svo hægt sé að mæta þörfum hans. Skólinn leggur mikið uppúr góðum samskiptum við 

vistunaraðila því það er lykillinn að góðum árangri. 

Nemendur frá Hvanneyrardeild sem koma að Kleppjárnsreykjum í 5. eða 6.bekk koma reglulega í 

heimsóknir að Kleppjárnsreykjum á 4.eða 5. námsári sem umsjónarkennarar skipuleggja. Foreldrum þeirra 

er boðið til kynningar í skólann á vordögum. 

5 ára nemendur sem eru í leikskólum í skólahverfinu koma reglulega í heimsóknir í þá deild GBF sem næst 

þeim er í skólaaðlögun. Þar taka nemendur á móti þeim og kynna þeim skólann og umhverfi hans auk þess 
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sem þeir vinna að sameiginlegum verkefnum. Áhersla er lögð á að þeir komist í íþróttatíma auk almennra 

kennslustunda. Samstarfssamninga GBF við leikskóla svæðisins má sjá á heimasíðu skólans. 

Í einni heimsókn þeirra er foreldrum boðið til kynningar í skólann og þeir kynntir fyrir starfsfólki skólans og 

þeim afhentur kynningarbæklingur um skólann. 

Auk þessa eru allir foreldrar boðaðir á skólasetningu að hausti og þar fer umsjónarkennari yfir fyrirkomulag 

skólastarfsins þann veturinn. Þá eru bekkjarfulltrúar kosnir og tækifæri gefst til að kynnast og skipuleggja 

frekara samstarf. 

Þá er þeim foreldrum sem eru háskólanemar og  ekki haft tök á að koma á kynningar í skólanum boðin 

sérstök kynning á skólanum í sínum háskóla. 

Foreldrar eru boðaðir í viðtöl tvisvar á vetri. 

Móttaka nýrra starfsmanna. 

Þegar nýr starfsmaður tekur til starfa fær hann kynningu á þeim atriðum sem varða vinnustaðinn og 

starfsemi hans. Starfsmanni eru afhent ýmis gögn er varða skólastarfið og honum bent á hvaða  gögn hann 

þarf að kynna sér og hvar hann getur nálgast þær upplýsingar t.d. á heimasíðu skólans. Nýir kennarar, 

byrjendur í kennslu, fá leiðsögukennara fyrsta árið en aðrir nýir starfsmenn eru undir handleiðslu 

deildarstjóra. 

Gert er ráð fyrir að nýir starfsmenn fái viðtal eftir einn mánuð í starfi og þá er farið yfir hvernig aðlögun að 

vinnustaðnum gengur. 
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Starfsfólk skólans 
  

Nafn Starfsheiti Netfang 

Agnes Guðmundsdóttir Grunn-og/framhaldskólak. agnes.gudmundsdottir@gbf.is 

Anna Dís Þórarinsdóttir Grunn-og/framhaldskólak. anna.dis@gbf.is 

Anna Kristín Gunnarsdóttir Grunnskólakennari anna.kristin.gunnarsdottir@gbf.is 

Anna Sigríður Hauksdóttir Aðstoðarmatráður  anna@vesturland.is 

Arna Einarsdóttir Grunnskólakennari arna.einarsdottir@gbf.is 

Arnar Gylfi Jóhannesson Skólaliði arnargylfi14@gmail.com 

Aron Páll Hauksson Deildarstjóri aron.pall.hauksson@gbf.is 

Ása Erlingsdóttir Grunnskólakennari asa.erlingsdottir@gbf.is 

Ásta Björk Björnsdóttir Sérkennsluráðgjafi astabjork@borgarbyggd.is 

Berglind Ósk Guðjónsdóttir Stuðningsfulltrúi berglind.osk@gbf.is 

Berglind Þorsteinsdóttir Stuðningsfulltrúi berglind.thorsteinsdottir@gbf.is 

Birgir Hauksson afleysingar birgir@skogur.is 

Birna Þorsteinsdóttir Kennari birna.thorsteinsdottir@gbf.is 

Bjarnheiður Jónsdóttir Kennari bjarnheidur.jonsdottir@gbf.is 

Björg Ólafsdóttir kennari bjorg.olafsdottir@gbf.is 

Björk Jóhannsdóttir Kennari bjork@gbf.is 

Caroline Langhein Aðstoðarmatráður caroline@langhein.com 

Elín Kristjánsdóttir Námsráðgjafi elin@menntaborg.is 

Elísabet Halldórsdóttir Grunn-/framhaldsskólak. elisabet.halldorsdottir@gbf.is 

Eva Lind Jóhannsdóttir Grunnskólakennari eva.lind@gbf.is 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir Grunnskólakennari groa.erla@gbf.is 

Guðjón Guðmundsson Grunn-og framhaldsskólak. gudjon.gudmundsson@gbf.is 

Halldóra Ingimundardóttir Skólasafnsvörður/ritari halldora.ingimundardottir@gbf.is 

Heiðbjört Ósk Ásmundsdóttir Skólaliði heidbjort.osk.asmundsdottir@gbf.is 

Helena Rut Hinriksdóttir Aðstoðarmatráður  

Helga Björg Valgeirsdóttir Matráður helga.bjorg.valgeirsdottir@gbf.is 

Helga Jensína Svavarsdóttir Í árs námsleyfi helga.jensina.svavarsdottir@gbf.is 

Helle Larsen Stuðningsfulltrúi helle.larsen@gbf.is 

Hróðný Kristjánsdóttir Stuðningsfulltrúi  

Hrund Malín Þorgeirsdóttir     Grunnskólakennari hrund.malin@gbf.is 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir Skólastjóri / Deildarstjóri ingibjorg.adda.konradsdottir@gbf.is 

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir Skólastjóri ingibjorg.inga@gbf.is 

Íris Grönfeldt Íþróttafræðingur iris.gronfeldt@gbf.is 

Jón Ingi Baldvinsson Stuðningsfulltrúi jon.ingi.baldvinsson@gbf.is 

Jósef Jóhann Rafnsson Skólaliði josef.johann.rafnsson@gbf.is 

Kristín I. Baldursdóttir Grunnskólakennari kristin.baldursdottir@gbf.is 

Kristín Kristjánsdóttir Skólaritari kristin.kristjansdottir@gbf.is 
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Lára Ólafsdóttir Skólaliði lara.olafsdottir@gbf.is 

Lilja Gissurardóttir  Þroskaþjálfi  

Líney Traustadóttir Stuðningsfulltrúi liney.traustadottir@gbf.is 

Magnea Helgadóttir Grunn- og framhaldsskólak. magnea.helgadottir@gbf.is 

Magnea Kristleifsdóttir Grunnskólakennari magnea.kristleifsdottir@gbf.is 

Noémie Farinas Chaverot Starfsmaður skólasels farinas.chaverot@gmail.com 

Ragnheiður Kr Grétarsdóttir Skólaliði ragnheidur.kr@gbf.is 

Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir Aðstoðarmatráður ragnhildur.anna.ragnarsdottir@gbf.is 

Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir Sérkennari ragnhildur.pala.ofeigsdottir@gbf.is 

Rebekka Guðnadóttir Grunnskólakennari rebekka.gudnadottir@gbf.is 

Sigríður Arnardóttir Grunnskólakennari sigridur.arnardottir@gbf.is 

Sigríður Númadóttir Aðstoðarmatráður   

Sigríður Sjöfn Helgadóttir Stuðningsfulltrúi sigridur.s@simnet.is 

Sigrún Hjartardóttir Afleysingar sigrun.hjartardottir@gbf.is 

Sigrún Kristjánsdóttir Ræstitæknir/húsvörður sigrun.kristjansdottir@gbf.is 

Snjólaug Soffía Óskarsdóttir    Yfirmaður skólasels soffiaosk@gmail.com 

Sólrún Halla Bjarnadóttir Deildarstjóri solrun.halla.bjarnadottir@gbf.is 

Steinunn Fjóla Benediktsdóttir Í leyfi fjola.benediktsdottir@gbf.is 

Sæunn Elfa Sverrisdóttir Skólaliði/ Bókasafnsvörður saeunn.elfa.sverrisdottir@gbf.is 

Unnar Þorsteinn Bjartmarsson Umsjónarm.eigna/kennari unnar.thorsteinn.bjartmarsson@gbf.is 

Valgerður Jónasdóttir Matráður valgerdur.jonasdottir@gbf.is 

Vigdís Sigvaldadóttir Leiðbeinandi vigdis.sigvaldadottir@gbf.is 

Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir Leiðbeinandi thorbjorg.valdis@gbf.is 

Þorsteinn Guðni Berghreinsson Kennari thorsteinn.gudni.berghreinsson@gbf.is 

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir Grunn-og framhaldsskólak. thora.geirlaug.bjartmarsdottir@gbf.is 

Þóra Magnúsdóttir Grunn-og framhaldsskólak. thora.magnusdottir@gbf.is 

Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir Sérkennari totagrund@gmail.com 

Þórunn Jóna Kristinsdóttir Skólaliði thorunn.jona.kristinsdottir@gbf.is 

Þuríður Ketilsdóttir Skólaliði thuridur.ketilsdottir@gbf.is 


