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Formáli   
Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar kemur nú út í níunda sinn.  Skólinn hefur starfað í níu ár 
eftir sameininguna og eru starfsstöðvar hans þrjá, á Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og 
Varmalandi. Skýrslunni er send til sviðstjóra fjölskyldusviðs Borgarbyggðar og fræðslunefndar 
Hún er vistuð á vefsíðu skólans https://www.gbf.is/skolinn/arsskyrslur/  
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 ritarar. 

 

 

  

https://www.gbf.is/skolinn/arsskyrslur/
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Inngangur  
Skólastarfið hófst með því að kennarar og starfsfólk mætti til starfa þann 16. 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.  

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

Varmalandi. Eftir skólasetningu 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  
Helga Jensína Svavarsdóttir skólastjóri 
Hörður Ríkharðsson deildarstjóri Varmalandi    
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjum 
Sólrún Halla Bjarnadóttir  deildarstjóri Hvanneyri  
 

Nefndir og ráð  
Skólaráð   
Helga Jensína Svavarsdóttir, Magnea Kristleifsdóttir, Hafdís Jóhannsdóttir, Pétur Lárusson, 
Trausti Leifur Eyjólfsson, Kristbjörg Þórey Austfjörð Ingólfsdóttir, Þórður Eiríksson, Halldóra 
Ingimundardóttir, Sæunn Elfa Sverrisdóttir,  
Nemendaverndarráð    
Eitt sameiginlegt nemendaverndarráð starfar við GBF. Í því sitja skólastjóri, námsráðgjafi, 
hjúkrunarfræðingur og sérkennsluráðgjafi. Auk þeirra sitja deildarstjórar. Ráðið fundar einu 
sinni í mánuði.  
Áfallaráð  
Skólasálfræðingur  
Skólahjúkrunarfræðingur  
Skólastjóri/deildarstjóri  
Sóknarprestur viðkomandi sóknar eftir þörfum   
Eineltisteymi  
Deildarstjóri, skólasálfræðingur, skólahjúkrunarfræðingur og umsjónarkennari viðkomandi 
nemanda.  
Nemendaráð  
Kleppjárnsreykjadeild     Varmalandsdeild  
Elías Andri Harðarson     Arnar Þór Elvarsson 
Ágúst Páll Þorsteinsson     Elísabeth Ýr Mosbech 
Katrín Embla Brynjarsdóttir     Trausti Leifur Eyjólfsson 
Unnur Björg Ómarsdóttir     Hávarður Arnar Ívarsson 
Pétur Lárusson      Sigurlaug Magnúsdóttir 
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Umsjón með heimasíðu  
Halldóra Ingimundardóttir 
Kristín Kristjánsdóttir 
Sólrún Halla Bjarnadóttir 
Innleiðing aðalnámsskrár  
Deildarstjórar allra deilda.  
 

Nemendafjöldi  
Við upphaf skólaársins 2018-2019 voru nemendur skólans  189 en við lok 182. 
Í Hvanneyrardeild var kennt í 2 bekkjardeildum 1. og 2. bekk og 3. - 5. bekk  

Bekkur  23. ágúst 2018 4. júní 2019 

1. bekkur       4 4 

2. bekkur  11 11 

3. bekkur  8 7 

4. bekkur  6 6 

5. bekkur 7 5 

Í Kleppjárnsreykjadeild var kennt í sex bekkjardeildum þ.e. samkennt í 2. og 3. bekk, 4. og 5. 
bekk, 6. og 7. bekk og  9. og 10. bekk. 

Bekkur  23. ágúst 2018 4. júní 2019 

1. bekkur  8 8 

2. bekkur  5 5 

3. bekkur  8 8 

4. bekkur  1 1 

5. bekkur  10 10 

6. bekkur  11 12 

7. bekkur  9 8 

8. bekkur  19 19 

9. bekkur  7 6 

10. bekkur  13 13 

 
Í Varmalandsdeild var kennt í fjórum bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1. - 3. bekk,  4. og 5. 
Bekk, 6. og 7. bekk og 8. - 10. bekk.  
Bekkur  23. ágúst 2018 4. júní 2019 

1. bekkur  4 4 

2. bekkur  4 5 

3. bekkur  5 5 

4. bekkur  6 6 

5. bekkur  9 9 

6. bekkur  6 5 

7. bekkur  7 6 
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8. bekkur  6 4 

9. bekkur  11 11 

10. bekkur  4 4 

 

Starfsmenn 
Nafn      Starf    Umsjón/annað    Stöðuhlutfall 

Agnes Guðmundsdóttir  Grunnskólakennari     4. og 5. bekkur   100%  

Anna Dís Þórarinsdóttir           Grunnskólakennari    4. og 5. bekkur              100% 

Anna Kristín Gunnarsdóttir Kennari  2. og 3. bekkur             100% 

Anna Sigríður Hauksdóttir      Matráður                                                              50% 

Arna Einarsdóttir                      Stuðningsfulltrúi                                                 100% 

Auður Helgadóttir                   Leiðbeinandi                  6. og 7. bekkur            100% 

Ása Erlingsdóttir   Grunnskólakennari  8. - 10. bekkur              100%  

Berglind Ósk Guðjónsdóttir Stuðningsfulltrúi     85% 

Birgir Hauksson                        Afleysingar 

Bjarnheiður Jónsdóttir   Leiðbeinandi                8. bekkur                100%  

Björk Jóhannsdóttir              Grunnskólakennari    list og verkgreinar         100% 

Caroline Langhein                    Aðstoðarmatráður                                              100% 

Elísabet Halldórsdóttir  Grunnskólakennari  2. og 3. bekkur              100%  

Eva Lind Jóhannsdóttir  Grunnskólakennari      list og verkgreinar  100%  

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir  Grunnskólakennari                                    í leyfi  

Guðjón Guðmundsson   Grunnskólakennari  Íþróttir                            100%  

Guðrún Ósk Auðunsdóttir       Leiðbeinandi                 3. bekkur                      100% 

Halldóra Ingimundardóttir      Skólasafnsvörður/ritari                                     100% 

Heiðbjört Ósk Ásmundsdóttir Skólaliði        100%  

Helena Rut Hinriksdóttir          Aðstoðarmatráður                                             100% 

Helga Björg Valgeirsdóttir   Matráður        100%  

Helga Jensína Svavarsdóttir   Skólastjóri                                                            100% 

Helle Larsen                             Stuðningsfulltrúi        85%  

Hörður Ríkharðsson                  Deildarstjóri                                                         100%             

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir    Deildarstjóri                                   100%  

Íris Inga Grönfeldt               Grunnskólakennari  Íþróttir     61,53%  

Jón Hrafn Baldvinsson             Grunnskólakennari                                              50% 

Kristín Jónsdóttir                      Stuðningsfulltrúi                                                  50% 

Kristín Kristjánsdóttir   Skólaritari        50%  

Lára Ólafsdóttir   Skólaliði        100%  

Lilja Gissurardóttir                   Þroskaþjálfi                                                           100% 

Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir Skólaliði                                                               60% 

Líney Traustadóttir   Stuðningsfulltrúi       100%  

Magnea Helgadóttir   Grunnskólakennari                      100%  

Magnea Kristleifsdóttir  Grunnskólakennari   sérkennari   49,9%  

María Jónsdóttir                       Grunnskólakennari    sérkennari                      70%                                                     
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Noémie Chavoret  Tómstundaskóli     30% 

Ragnheiður Kr. Grétarsdóttir  Skólaliði                                                                50% 

Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir   Matráður                                 100%  

Rene Bredtoft Madsen            Grunnskólakennari      8. - 10. bekkur             100% 

Sigríður Arnardóttir   Grunnskólakennari                                           í leyfi 

Sigríður Sjöfn Helgadóttir  Stuðningsfulltrúi/leiðbeinandi                          80% 

Sigrún Kristjánsdóttir               Húsvörður/skólaliði                                           100% 

Sólrún Halla Bjarnadóttir  Deildarstjóri                                          100%  

Steinunn Fjóla Benediktsdóttir Verkefnastjóri                                                   20% 

Steinunn Þ. Bjarnadóttir         Grunnskólakennari       1. -3. bekkur                100% 

Svala Eyjólfsdóttir                     Tómstundafræðingur/skólasel                        100% 

Sveinbjörn Sigurðsson             Stuðningsfulltrúi                                                 50% 

Sæunn Elfa Sverrisdóttir  Bókasafnsvörður/gæsla                90%  

Sæunn Ósk Kjartansdóttir       Leiðbeinandi                                                        50% 

Unnar Þorsteinn Bjartmarsson  Húsvörður/grunnsk.kennari smíði               100%  

Unnur Jónsdóttir                       Leiðbeinandi                 1. bekkur                     100% 

Valgerður Jónasdóttir   Matráður        50%  

Vigdís Sigvaldadóttir                   Grunnskólakennari  4. og 5. bekkur             100% 

Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir   Leiðbeinandi                                                    80%                                         

Þorsteinn Guðni Berghreinsson  Grunnskólakennari    6. og 7. bekkur         100% 

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir  Grunnskólakennari  9. og 10. bekkur  100%  

Þóra Magnúsdóttir    Grunnskólakennari Samfélagsfr./tölvur   100%  

Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir    Grunnskólakennari      1. og 2. bekkur            100% 

Þórunn Jóna Kristinsdóttir  Skólaliði        100%  

Þuríður Ketilsdóttir   Stuðningsfulltrúi                              90%  

 

Húsnæði             
Hvanneyrardeild  
Kennsla fer fram í tveimur byggingum, barnaskólanum og íþróttahúsi Landbúnaðarháskólans. 
Í barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, tölvuver, myndmenntarstofa, bókasafn, 
starfsmannaaðstaða og eldhús. 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, 
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starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og skólastjóra og mötuneyti. Mynd og 
handmenntastofa er í viðbyggingu. Í Þinghamri er íþróttasalur, sundlaug og smíðastofa.  

 
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  
Í porti sem myndast af skólabyggingunni eru leiktækin og í kringum þau er möl, þar er einnig 
lítill malbikaður körfuboltavöllur. Utar er 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  
 
Að vori bættust við pannavellir á öllum deildum sem UMSB hafði yfirumsjón með. 
 

Skóladagatal og starfsáætlun  

Skóla- og viðburðadagatal skólaársins 2018-2019 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 
-  Hópeflisferð- unglingastig 

- Ferð að Eiríksstöðum, 6. bekkur 

 - Ferðir skipulagðar af bekkjartenglum 
- Yngsta og miðstigs leikar 

- Samstarf við leikskólana skipulagt 
- Samræmd próf – 4. og 7. bekkur 
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Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Október - Sláturgerð 
- Flóamarkaður 

- 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) 

- Árshátíð 1. – 7. bekkjar 

- Heimsókn í leiksk. 1. 
b 

  - Forvarnardansleikur (Æskulýðsball) 
- Stíll 

 - Dagur íslenskrar tungu 
- Menningarferð í Borgarnes 2.-3. bekkur 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Desember -kaffihúsadagur 1. des 
-jólatrésferð 
-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 
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Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Febrúar - Öskudagshátíð 
- Þemavika 

- Reykjaferð 7. bekkjar 

                                                        - Þemadagar 
- Leiðtogadagur 

-Skíðaferðir (feb/mars) 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Mars - Spiladagur 1.- 2.b á 
leiksk. 

- Árshátíð 

  

  -Smiðjuhelgi 
-Stóra upplestrarkeppnin 7. bekk 

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

-Skólahreysti 
-Grunnskólamót í sundi 

- Árshátíð unglingadeilda 

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

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Apríl - Sundkennsla í 
Hreppslaug 

- Lyngbrekkuball 
- Nordplus – 9.bekkur til Danmerkur 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Maí  - 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. Í því sitja 9 einstaklingar sem sitja 
tvö ár í senn, sjá nöfn fulltrúanna undir kaflanum Nefndir og ráð hér að ofan. Skólaráðið er 
samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólastarf. Skólaráðið fundaði þrisvar 
sinnum á skólaárinu.   



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2019 

11 
 

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 sáu 
foreldrar um gistinótt með 5. bekk. 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.  Mismunandi var hvað bekkjartenglar gerðu með 
sínum bekk.  
 

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.  
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Heilbrigði, vísar til andlegs og líkamlegs heilbrigðis sem er lykilþáttur nemenda til að ná 
árangri. Skólinn leggur sitt af mörkum til að auka heilbrigði nemenda með daglegri, 
skipulagðri hreyfingu og hollum mat í mötuneytinu.  
Árangur vísar til þess árangurs nemenda sem skólinn vill að hver einstaklingur nái bæði í 
námi og á félagslega sviðinu.   
Það er von skólans að nemendur upplifi veru sína í skólanum eftir einkunnarorðum hans.  
Stefna skólans er einstaklingsmiðað nám með áherslu á útikennslu og hreyfingu, sjá nánar á 
heimasíðu skólans http://www.gbf.is.  
 
Gildi  
Við:  

 berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu   

 tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum  

 ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti  

 göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs  

 stöndum saman og vinnum saman  

 sýnum umburðarlyndi og kærleika í samskiptum  

 erum metnaðarfull, skipulögð og öguð í öllu sem við gerum  

 gætum fyllsta trúnaðar um málefni annarra  

 hvetjum til heilbrigðs lífernis  
 

Heimaskóli menntavísindasviðs 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.  
Þrír 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. Nemendur í 
1.og 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. Í vor var nemendum 10. bekkjar boðið á kynningu í MB. 
Einnig komu nemendur og fulltrúar frá FVA og kynntu skólann. 
 

http://www.gbf.is/
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Samstarf grunn- og háskóla       
Um árabil hefur þróast ákveðin samvinna milli leik-, grunn- og háskólans á Hvanneyri. Þessi 
samvinna hófst sem stuðningur áhugasamra foreldrar og velunnara við metnaðarfullt 
skólastarf. Samvinnan felst m.a. því að nemendur fá að: vinna í gróðurhúsi, heimsækja fjós 
og búvélasafn, nota svæði við skjólbelti, skoða listaverk Landbúnaðarháskóla Íslands, taka á 
móti skólahóp leikskólans og fá boð á viðburði í skólanum. Allt eru þetta þættir sem eru 
komnir með ákveðna hefð innan leik- og grunnskólans. Í maí 2009 var undirritaður 
samstarfssamningur sem fékk nafnið Lengi býr að fyrstu gerð. Sá samningur var endurbættur 
í lok maí í tengslum við nýja aðalnámsskrá grunnskóla. Allir þessir skólar hafa þann kost að 
göngufæri er á milli þeirra og þar af leiðandi enginn aksturskostnaður. Skóli er hluti af 
samfélaginu og hlutverk hans felst ekki síst í því að leiða nemendur inn í þetta samfélag, gera 
þá meðvitaða um störfin sem þar eru unnin og hvernig það sem þeir læra tengist störfunum.   
Háskólinn á Bifröst bauð nemendum unglingadeildar GBF að koma einn dag og fræðast um 
allt sem lýtur að gerð viðskiptaáætlana. Nemendur unnu áfram í skólanum að þeim 
verkefnum sem þarna hófust og voru meðal annars kynnt á skóladegi Borgarbyggðar. 

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. 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 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 
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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.    

 

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.   

 

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. Flaggað var í Hvanneyradeild og Varmalandsdeild 

þennan veturinn. Nánari upplýsingar má sjá í skýrslum deilda hér aftar. 

 
Teymiskennsla – Saman getum við meira   

Skólaárið 2016‒2017 hóf starfsfólk Grunnskóla Borgarfjarðar og Grunnskólans í Borgarnesi 

vinnu við innleiðingu teymiskennslu. Hlaut verkefnið nafnið Saman getum við meira- 

samtalið er svo kraftmikið og mikilvægt. Markmið verkefnisins var að kennsluhættir 

teymiskennslu og andi lærdómssamfélags einkenni starf skólans. Gengið var út frá því að til 

þess að svo geti orðið þyrftu skólastjórnendur að gera sér grein fyrir hlutverki sínu og útvega 

þær bjargir, fræðslu og leiðsögn sem á þyrfti að halda. Einnig þyrfti að koma á 

sameiginlegum skilningi og sýn allra sem starfa í skólunum á teymiskennslu. Verkefnið hlaut 

styrk úr Endurmenntunarsjóði grunnskóla 2016 og úr Sprotasjóði 2017.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er mikilvægt að kennarar vinni saman að 

menntun nemenda eftir því sem framast er kostur. Einnig kemur fram í Aðalnámskrá að 

kennarar bera faglega ábyrgð á að velja árangursríkustu leiðirnar til að ná sem bestum 

árangri í samræmi við þau hæfniviðmið sem stefnt er að hverju sinni.  

Dr. Ingvar Sigurgeirsson prófessor við Kennaradeild Háskóla Íslands var fenginn til að sjá um 

ráðgjöf við undirbúning og framkvæmd verkefnisins. Haldin voru námskeið og fræðsluerindi 

fyrir starfsfólkið. Lögð áhersla á að innleiðing teymiskennslunnar væri ákvörðun hvers 

kennara eða kennarahóps. Ráðgjöf var í boði fyrir þá hópa sem það kusu og heimsótti Ingvar 

skólann, fylgdist með kennslu og ræddi við þau teymi sem eftir því óskuðu. Skipulag og 

stundatöflugerð tók mið að því að hægt væri að stunda teymiskennslu. Auk þess var 

nýting  húsnæðisins skipulögð með það í huga.  

 

Læsi   

Veturinn 2017-2018 var haldið áfram með innleiðingu teymiskennslunnar og nú með áherslu 

á læsi í víðum skilningi þ.m.t. í náttúrufræði og stærðfræði. Gefin var út Lestrarstefna 

sveitarfélagisns og settar skýrar verklagsreglur um eftirfylgd með þeim. Einnig var 

utanumhald með Byrjendalæsi eflt með ráðningu læsisráðgjafa. Aukinn kraftur var settur í 
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fjölbreytta verkefnavinnu í stærðfræði og náttúrufræði  auk notkunar snjalltækja. Ráðinn var 

ráðgjafi til að veita kennurum fræðslu í nýtingu ýmissa tækja og forrita við kennslu og 

samstarf.  

Það er samdóma álit að verkefnið hafi haft áhrif í jákvæða átt. Það hafi styrkt kennarana í 

starfinu að fá endurgjöf á það sem þeir voru að gera. Eins hafi verkefnið stuðlað að því að 

nokkrir tóku ákvörðun um að stíga stærri skref í þessa átt; þeir hafi orðið áræðnari. Í dag má 

segja að teymisvinna og  teymiskennsla einkenni vinnubrögð kennara í Grunnskóla 

Borgarfjarðar.  

 

Betri bekkjarbragur  

Í vetur var nýtt sjónahorn sett á innleiðingu teymiskennslunnar þegar ákveðið var að leggja 

áherslu á bættan bekkjarbrag og skólabrag í skólum sveitarfélagsins. Verkefnið felst í 

fræðslu, umræðum og mótun betri bekkjarbrags í öllum bekkjum grunnskóla Borgarbyggðar. 

Fræðsluerindi frá Kvan, Erindi.is, Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur voru fengin í 

skólann. Ingvar Sigurgeirsson hefur veitt ráðgjöf til kennara í teymum.   

Auk þess voru starfsdagar, foreldrafundir og starfsmannafundir nýttir í umræður og fræðslu 

um hvað stuðlar að góðum bekkjarbrag og þar með góðum og jákvæðum skólabrag.  Þetta 

var gert  samkvæmt hugmyndafræði Leiðtogans í mér í Grunnskóla Borgarfjarðar. Áfram 

verður unnið með teymiskennslu og betri bekkjarbrag næsta vetur. Þá bætist við verkefnið 

Að tilheyra, taka þátt og læra sem hefur fengið styrk úr Sprotasjóði.  

 

Símenntun  
Almennt er endurmenntun áætlaður tími utan skipulagðs 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 2018-2019:  
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 fræðsludagur: teymisvinna – betri bekkjarbragur 

 fyrirlestur um traust 

 kennsla á one drive 

 námskeið um pals, k pals 

 fyrirlestur um sjálfskaða 

 fræðsla um tvítyngi 

 námskeið í byrjendalæsi 

 erindi um m.a. ólík hlutverk og viðhorf starfsfólks 

 fyrir um nám fyrir alla og fjölbreytta kennsluhætti 

 námskeið fyrir matráða hjá Ebbu Guðmundsdóttur 

 námskeið fyrir stjórnendur 

 þing kennarafélags Vesturlands 

 námskeið fyrir grænfánateymi 

 sérkennsluráðstefna í Færeyjum 

 námsskeið á vegum GRR 

 fræðsla um einhverf börn 

Einnig fóru 36 starfsmenn í náms- og kynnisferð til Ítalíu 6. – 13. júní. Þar sem starfsmenn 
fengu fyrirlestur um neteinelti ásamt því að skoða þrjá skóla. 

Námsmat   
Grunnskóli Borgarfjarðar hefur ákveðið að vinna eftir hæfni-og matsviðmiðum aðalnámskrár 
en ekki farið út í að búa til eigin matsviðmið. Nemendur eru metnir út frá hæfni sem 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 verða 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. Samtal umsjónarkennara, foreldra og barna á að leiða til 
umræðu um framvindu og leiðir.  

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 
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hugmyndum á framfæri vilji þeir stuðla að breytingum til framfara. Í vetur var lagður fyrir 

gæðagreinir 5. 

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.  

Erlend samskipti  
Í september komu kennarar frá Hollandi til að fræðast um verkefnið Leiðtoginn í mér og um 

útinám. 

Starfsfólk skólans fór í náms- og kynnisferð til Ítalíu og kynntu sér skólastarf þar. Einnig fengu 

þeir fyrirlestra um einelti og verkgreinakennslu. 

Lestur 
Áfram hefur verið lögð áhersla á lestur nemenda í skólanum og ekki síst heima. Eitt 

hraðlestarnámskeið var haldið í haust. Markmiðið með því var 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. Eftir áramótin var áhersla lögð á lesskilning og fengu nemendur leshefti og 

verkefnahefti. Átakið var þannig uppbyggt að nemandinn las einn texta á dag og svaraði 

spurningum sem tengdust því sem hann var að lesa. Hraðlestrartextum var blandað inn á 

milli til að vinna með leshraðann líka. Flestir kennarar nýttu sér þetta lesskilningsátak en það 

er ekki síður mikilvægt að efla lesskilning en leshraða. 

  Unnið hefur verið eftir verkferlum Lestrarstefnu Borgarbyggðar varðandi heimalestur og 

umsjónakennari heldur utan um skráningu.  

Kennarar á yngsta stigi í Borgarbyggð hittust u.þ.b. einu sinni mánuði á lestrarfundi. Þar 

hefur verið farið yfir hvað er verið að gera í lestrarkennslu, unnið saman að 

kennsluáætlunum fyrir byrjendalæsiskennslu. Kennarar að segja frá verkefnum sem þeir hafa 

verið að gera og miðla þannig hugmyndum á milli skóla og deilda. Þessir fundir hafa verið 

mjög skilvirkir og eru kennarar ánægðir með þá. Þeim finnst þeir gagnlegir auk þess sem það 

eflir samstarfið á milli Grunnskóla Borgarfjarðar og Grunnskólans í Borgarnesi. Á fyrsta ári í 

BL-námi voru fjórir kennarar og á öðru ári í BL-námi var einn kennari. 

Á næsta skólaári 2019/2020 er stefnt að því að halda sameiginlega lestrarfundi á miðstigi líkt 

og gert hefur verið á yngsta stigi. Á miðstiginu verður lögð áhersla á lesskilning en áfram 

verður unnið eftir Byrjendalæsi á yngsta stigi. 

  

Fjóla Benediktsdóttir 

 Læsisleiðtogi Borgarbyggðar 
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Skýrsla deildarstjóra 

Við GBF starfa þrír deildarstjórar í mismunandi háum stöðuhlutföllum í stjórnun. Sólrún Halla 
Bjarnadóttir deildarstjóri Hvanneyrardeildar í 50% stöðu, Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 
deildarstjóri Kleppjárnsreykjadeildar í 81% og Hörður Ríkharðsson 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. 
 

Skýrslur kennara 

Hvanneyrardeild 
Skýrsla umsjónarkennara í   1.-5.  bekk                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Nemendur voru 36 í byrjun skólaárs en 33 við 

skólalok. 1. bekkur – fjórir nemendur, 2. 

bekkur – ellefu nemendur, 3. bekkur – sjö 

nemendur, 4. bekkur – sex nemendur og í 5. 

bekk voru fimm nemendur.                                                                      

Helstu áherslur fyrsta og annars bekkjar 

Megin markmið vetrarins var aðlögun að 

skólaumhverfi, lestrarfærni, talnaskilningur, 

samvinna, samheldni og bekkjarbragur.  

Helstu áherslur þriðja bekkjar  

Megin markmið vetrarins var að auka þekkingu nemenda í íslensku, stærðfræði og öðrum 

námsgreinum ásamt því að lögð var áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Í byrjun 

skólaárs var unnið mikið með góðan bekkjarbrag og góða líðan í skólanum.  

Helstu áherslur fjórða og fimmta bekkjar 

Megin markmið vetrarins var að auka þekkingu nemenda í íslensku, stærðfræði og annarra 

námsgreina auk þess að auka sjálfstæði þeirra í vinnubrögðum.  Unnið var mikið með 

bekkjarbrag og góða líðan í skólanum.  

Helstu áherslur  

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

morgunmat. Eftir morgunmat á mánudögum var innlögn á nýju efni í byrjendalæsi sem unnið 

var áfram með á stöðvum þann dag og á fimmtudögum. Þar var unnið í stöðvavinnu þvert á 
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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 höfðu 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 mánaðarlega í heimsókn í skólann og tók þátt í 

kennslustundum með 1. og 2. bekk. Einnig fór 1. og 2. bekkur reglulega í heimsóknir í 

Andabæ og tók þar þátt í dagskipulagi. Annað samstarf við Andabæ er að 3.-5. bekkur fer í 

desembermánuði og les jólasögur fyrir nemendur Andabæjar. Einnig eru vinahópar milli 

bekkja og leikskóladeildar.  

 

Starfsfólk 

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

stærðfræði, útiíþróttir og smíði í 5. bekk. Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir var umsjónakennari 1. 

og 2. bekkjar samhliða enskukennslu allra árganga og sérkennslu, og Guðrún Ósk 

Auðunsdóttir var umsjónakennari 3. bekkjar samhliða kennslu forritunar og samfélagsfræði 

allra árganga, Anna Dís Þórarinsdóttir var umsjónakennari 4. og 5. bekkjar samhliða 

íþróttakennslu allra árganga, umhverfismenntar 4. og 5. bekkjar. Allir umsjónakennarar 

kenndu saman útikennslu og allt er tengdist leikrænni tjáningu. Björk Jóhannsdóttir kenndi 

textílmennt og sjónlistir ásamt samkennslu umhverfismenntar með Önnu Dís Þórarinsdóttur 

hjá 3.-5. bekk. Sigrún Kristjánsdóttir sinnti starfi húsvarðar og skólaliða. Helle Larsen og 

Kristín Jónsdóttir voru stuðningsfulltrúar. Svala Eyjólfsdóttir var stuðningsfulltrúi og 

umsjónamaður skólasels.  
 

Kennsluhættir/skipulag kennslu  

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

kennsluhættir voru nýttir í gegnum byrjendalæsi. Allar kennsluaðferðir og verkefni voru 

aðlagaðar getu hvers nemanda. Í byrjendalæsi var stuðst við gæðabókmenntir og lögð var 

áhersla á hvali, köngulær, íslenska menningu hefðir, erlenda jólamenningu, ásamt því að 

unnið var með sögulegar heimildir á fullveldisöld 1918-2018. Einnig var þemavika í mars þar 

sem nemendur kynntu sér hin ýmsu vísindi og unnu tilraunir út frá áhugasviði sínu. Í náttúru- 

og samfélagsgreinum var lögð áhersla á sögu mannkyns og hvernig samfélög hafa þróast í 

gegnum árin. Unnið var með örnefni og landafræði nærumhverfisins, þar sem áhersla var 

lögð á eldfjöll og jökla. Elsti árgangur lærði um landnámið og helstu landnámsmenn okkar 

með áherslu á sögu Snorra Sturlusonar.  Jafnréttisfræðsla samtvinnaðist öllu námi. 
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Námsgrein Kennslustundir 

  

Kennari 

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

Enska 1,5 1,5 1,5 1,5 3 Anna Dís Þórarinsd. 

og Þórhildur Ýr 

Jóhannesd. 
Íslenska 7 7 7 7 7 Anna Dís Þórarinsd., 

Guðrún Ósk Auðunsd. 

og Þórhildur Ýr 

Jóhannesdóttir 

Íþróttir 3,5 3,5 3,5 3 3 Anna Dís Þórarinsd., 

Sólrún Halla Bjarnad. 

Lífsleikni 1 1 1 1 1 Anna Dís Þórarinsd., 

Þórhildur Ýr 

Jóhannesd. 

Útikennsla 2 2 2 2 2 Anna Dís Þórarinsd., 

Guðrún Ósk Auðunsd. 

og Þórhildur Ýr 

Jóhannesd. 
Samfélagsfræði 3,5 3,5 3,5 3,5 5 Anna Dís Þórarinsd., 

Guðrún Ósk Auðunsd. 

og Þórhildur Ýr 

Jóhannesd. 
Stærðfræði 5 5 5 5 5 Anna Dís Þórarinsd., 

Guðrún Ósk Auðunsd.  

Sólrún Halla Bjarnad., 

Þórhildur Ýr 

Jóhannesd. 

Forritun 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Guðrún Ósk Auðunsd. 

Umhverfismennt 1 1 1 1 1 Anna Dís Þórarinsd., 

Björk Jóhannsd. 

Nýsköpun 1 1 1 1,5 1,5 Anna Dís Þórarinsd. 

Hönnun og smíði     2 Sólrún Halla Bjarnad. 

Listgreinar  3 3 3 3 3 Björk Jóhannsd. 

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. Áfram var unnið með Blæ, vinaverkefni 

Barnaheilla sem hefur það að markmiði að byggja góðan skólabrag og auka jákvæð samskipti 

nemenda og starfsfólks. Nemendur með 1.bekk komu með sína bangsa úr leikskólanum og 

nemendur í 2.bekk notuðu sína bangsa áfram. Nýir nemendur fengu nýja bangsa. Einnig var 

unnið sérstaklega með skólabrag, bekkjarbrag og bekkjar aga sem hluta þróunarverkefnis um 

teymisvinnu sem unnið er í öllum skólum Borgarbyggðar. 

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 maí er lagt fyrir 

orðleysupróf fyrir 1. og 2. bekk og sjónrænn orðaforði fyrir 2. bekk og niðurstöður skráðar í 
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Skólagátt Menntamálastofnunar. Í september þreytti 4. bekkur samræmd próf í íslensku og 

stærðfræði. 

Skemmtanir og félagslíf 

Farið var í Oddstaðarétt líkt og undanfarin ár. Í október fengum við heimsókn frá List fyrir 

alla. Yngstastigs leikar voru haldnir 4. september á Kleppjárnsreykjum. Í október var 

þemavinna í byrjendalæsi og kynntu nemendur hver fyrir öðrum afrakstur sinnar vinnu, 

öllum til mikillar skemmtunar. Nemendur kynntu einnig verkefnið fyrir foreldrum á 

viðtalsdegi við mikla gleði. Á degi íslenskrar tungu fóru nemendur í 1. og 2. bekk í leikskólann 

Andabæ, fluttu fyrir þá lag og ljóð ásamt því að hlusta á söng nemenda Andabæjar. Að því 

loknu hittust allir nemendur Hvanneyrardeildar í anddyri Ásgarðs, húsi LBHÍ þar sem 

nemendur í 1. - 5. bekk fluttu sitt ljóðið hvert og sungu svo saman Sirkus Geira Smart fyrir 

starfsfólk, nemendur og gesti. Fyrsta desember héldum við hátíðlegan með því að bjóða 

foreldrum í kaffihús. Þema dagskrár var 100 ára afmæli fullveldis Íslands og röktu nemendur 

sögu barnamenningar og helstu atburði aldarinnar 1918-2018 í leik og söng. Farið var í 

sameiginlega ferð Andabæjar og Hvanneyrardeildar eftir jólatré. Ferðin var mjög 

umhverfisvæn þar sem nemendur beggja skóla fóru saman út í Skjólbelti og fengu tré úr 

skógrækt LBHÍ. Glæsilegar furur sem nemendur sáu sjálfir um að bera aftur heim í skólana 

eftir að hafa hresst sig við með piparkökuáti og kakódrykkju. Þann 19. desember fluttu 

nemendur helgileikinn í kirkjunni og tókst það með sóma eins og áður.  Um miðjan janúar var 

haldin söngvaraskemmtun þar sem nemendur skemmtu sér og öðrum með söng. Nemendur 

í 4. og 5. bekk máttu taka þátt í söngvarakeppni GBF á Kleppjárnsreykjum og voru margir 

flottir fulltrúar í þeirri keppni. Um miðjan febrúar lauk þorraþema í byrjendalæsi á dýrindis 

þorrablóti. Nemendur sáu um að skemmta sér og öðrum, 4. bekkur flutti annál og 5. bekkur 

sýndi frumsamið leikrit þar sem gert var góðlátlegt grín að starfsfólki skólans. Á öskudaginn 

mættu allir nemendur í grímubúningum og gengið var í fyrirtæki og sungið. Nemendur í 4. og 

5. bekk fóru í árlega skauta- og menningarferð í apríl með nemendum 4. – 5. bekkjar allra 

deilda Grunnskóla Borgarfjarðar. Samstarfsdagur milli deilda var 29. maí, 1. – 4.  var á 

Kleppjárnsreykjum en 5. bekkur fór á Varmaland. Árshátíð var haldin í Skjólbeltinu 28. maí en 

þar fluttu nemendur stytta útgáfu af Ronju Ræningjadóttur eftir Astrid Lindgren og tókst 

flutningur nemenda með eindæmum vel.  

Þemavinna/vordagar 

Þrisvar yfir árið voru þemavikur þar sem nemendur nálguðust viðfangsefnið út frá eigin 

hugmyndum og áhuga og afrakstur verkefna var einnig eftir þeirra útfærslum. Á 

haustmánuðum var unnið með hvali og köngulær og var vinnugleði og áhugi nemenda 

eftirtektarverður. Á vormánuðum var vísindavika haldin í fyrsta skipti. Sú vinna gaf margar 

góðar hugmyndir að frekari vísindavinnu sem gaman verður að þróa í framtíðinni í þátttöku 

við nemendur. Afrakstur vísindaviku var sýndur á Skóladegi Borgarbyggðar. Farið var í 

vorferð Hvanneyrardeildar til Reykjavíkur með fjölbreyttri og skemmtilegri dagskrá.   

Anna Dís Þórarinsdóttir, Guðrún Ósk Auðunsdóttir og Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir 
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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. Nemendur vinna jólaverkefni sem að þessu sinni var jólatré. Einnig er farið út 

í Skjólbelti og athugað hvort þurfi að laga og bæta eitthvað á útinámssvæðinu okkar.  

Námsmat/frammistöðumat 

Námsmat fer fram samkvæmt metanlegum hæfniviðmiðum þar sem kennari fyllir reglulega 

inn í hæfnikort nemenda í Mentor. Að vori er síðan fyllt inn í 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 en þó nokkur endurnýjun hefur átt sér stað og þarf 

að halda því áfram næsta vetur.  

Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Íþróttir  
1.- 5. bekkur 

Markmið: 

Nemendur læri helstu grunnhreyfingar, að nemendur 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 til að fara sem best með líkama sinn. Öðlist 

grunnþekkingu í styrktar-, liðleika- og þol æfingum. Nemendur læri að fara eftir ákveðnum 

reglum sem fylgja vissum íþróttum og leikjum. Að nemendur kynnist sem flestum íþrótta 

greinum yfir veturinn. Mikilvægt er að nemendur tileinki sér hreyfingu sem daglega iðju og 

finni sér einhverja hreyfingu sem hentar þeim.  

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir: 

1.-5. bekkur fær 3*40 mín í íþróttasal auk 1*40 mín í útiíþróttir á viku. Allar kennslustundir 

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

upphitun og því næst er meginþáttur kennslustundarinnar.  

Námsefni/gögn: 

Notast er við ýmis námsgögn t.d. leikjahandbækur, handbók í handbolta, krakkablaki, 

knattspyrnu og fleiri íþróttum. 

Námsmat: 

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

prófum. Einnig er tekið mið af frammistöðumati í einkunnargjöf. 

Kennslusvæði/aðstaða: 
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Flestar kennslustundir eru í íþróttahöllinni á Hvanneyri og fara úti íþróttatímarnir mikið til 

fram á Hvanneyrartorfunni á hlaðinu fyrir fram kirkjugarðinn og í frúargarðinum. Einnig er 

notast við svæðið í kringum skólann og útikennslusvæði. 

Anna Dís Þórarinsdóttir 

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 vitnisburður afhentur 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 með útikennslunni er að opna huga nemenda fyrir því að 

leysa fjölbreytt verkefni utandyra. Efla samkennd nemenda og tengja 

við áhugasvið nemenda með fjölbreyttum hætti. Eitt af markmiðum 

útikennslu er að bæta líkamlega og andlega heilsu nemenda þar sem 

útivera hefur góð áhrif á þá þætti. 

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir: 

Mikið er unnið með hópavinnu til að efla samkennd nemenda. Unnið 

er með þrautalausnir þar sem nemendur þurfa að vinna saman að 

lausn ákveðinna verkefna. Verklegt nám er allsráðandi þar sem 

nemendur þurfa að vinna verkefnin úti í náttúrunni. 

Námsefni/gögn: 
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Notast er við ýmis gögn í útikennslu og má þar helst nefna Lærum það úti – handbók um 

útikennslu í grunnskólum. Einnig er notast við ýmsa leikjabanka. Kennarar útbúa fjölbreytt 

efni útfrá því sem þeir eru að vinna með í byrjendalæsinu. 

Námsmat: 

Símat þar sem metið er hvernig nemendur vinna í kennslustundinni, hvernig þeir vinna með 

öðrum og hvernig þeir leysa verkefnin sem þeim eru gefin.  

Kennslusvæði/aðstaða: 

Skjólbeltin á Hvanneyri eru mikið notuð, þar er flott útikennslusvæði sem er með eldstæði, 

og annarri góðri aðstöðu sem hægt er að nota.  

Anna Dís Þórarinsdóttir, Guðrún Ósk og Þórhildur Ýr 

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. Þennan vetur var ákveðið að skipta út handþurrkum 

fyrir handklæði fyrir nemendur og starfsmenn til þess að þurrka sér. Í nýsköpun voru 

saumaðir nýir lestrarvasar úr gömlu skjátjaldi sem munu nýtast 1.bekk á næsta skólaári.  

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. Um vorið var íbúum á Hvanneyri og nágrenni boðið að taka matarafganga til þess að 

nýta í t.d. hænur. Íbúar á Hálsum í Skorradal tóku þessu fegins hendi og hafa sótt reglulega 

matarafganga til matráðsins.  

Hvanneyrardeild flaggaði grænfánanum í október og var það í níunda sinn sem það var gert, 

oftar en nokkur annar skóli á Íslandi. 

 

Sérkennsla og stuðningur 
Helstu skimanir 

  Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2.bekkur Umsjónakennari Nóvember 2018, 
janúar og maí 2019 

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

Haust 2018 og  vor 
2019 

Lesfimi 1.– 5. bekkur Umsjónakennari 1. bekkur tvisvar 
sinnum og 2. -5. 
bekkur þrisvar 
sinnum á skólaárinu 

Samræmd próf 4. bekkur Deildarstjóri 27.- 28. september 
Sérkennarar: Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir var með 3 kennslustundir í sérkennslu, Björk 

Jóhannsdóttir og Anna Dís Þórarinsdóttir voru með 1 kennslustund hvor. Einnig var Sólrún 

Halla Bjarnadóttir með sérkennslu inní kennslustundum.  

Þroskaþjálfi: Lilja Gissurardóttir kom tvo daga í viku í Hvanneyrardeild og sinnti félagsfærni 

þjálfun ásamt því að styðja við og aðstoða kennara við að finna hentugar úrlausnir fyrir 

nemendur sem þurftu á aukinni aðstoð að halda.  
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Stuðningsfulltrúi: Helle Larsen 85 % veitti nemendum aðstoð inni í kennslustundum og í 

öðrum aðstæðum í almennu skólastarfi. Kristín Jónsdóttir 50 % var stuðningur við nemendur 

í kennslustundum ásamt því að vera auka stuðningur í Skólaseli.  

Helstu viðfangsefni sérkennslu: lestur, íslenska sem annað tungumál og lausnir við mál er 

upp komu vegna hegðunar, líðan og annars.  

 

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 ásamt því að læra á Power point og Excel.  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 og 

Powerpoint) og á vef námsgagnastofnunar eru verkefni unnin í Fingrafimi 1 og Fingrafimi 2. 

Einnig læra nemendur forritun í gegnum Code.org, OSMO Awbie og Mathplayground, ásamt 

því að notast er við leikina Box Island og Kodables. Rökhugsun er æfð með ýmsum leikjum.   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.   

Guðrún Ósk Auðunsdóttir 

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 nemendunum 1.-5.bekkjar, er skipt upp í þrjá hópa í 

sjónlistum og textílmennt. gulur, rauður og grænn hópur. 

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

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

verkfæri sem tilheyra hverju verkefni. 

Námsmat: Hæfniviðmið fyrir viðkomandi hóp, í Mentor. Gefið er fyrir framvindu í náminu og 

hæfnieinkunn að vori. Endurgjöf er í tímum. 

Gulur-sjónlistir: Nemendur læra umgengni um stofu og verkfæri. Unnið er með grunnformin 

og áhersla á vandvirkni. Gerð jólakort fyrir deildina. Allskonar aukaverkefni eftir ástæðum og 

áhuga. 

Rauður-sjónlistir: Byrjað á að sýna sjálfsmyndir frægra listamanna. Svo gerðu allir sína 

sérstöku sjálfsmynd. Örlítið talað um grunnatriðin áfram. Litablöndunarvinnan fer út í ljósa 

og dökka tóna, með hvítu og svörtu. Gerðu bullmyndir (sem eru ekki af neinu sérstöku). Sú 
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vinna tók mikinn tíma því lögð var mikil áhersla á vandvirkni og smáatriði. Fuglamyndir undir 

vorið, annars allskonar aukaverkefni eftir áhuga og áherslu hverju sinni. Jólakort fyrir 

deildina. 

Grænn-sjónlistir: Byrjað á að gera sjálfsmyndir eftir að skoða fjölbreyttar sjálfsmyndir úr 

listasögunni.  Litablöndun, litahringurinn málaður. Talað um hvernig áhrif litir hafa og 

blöndun þeirra við hvítt og svart. Vatnslitur og bullmyndir. Allskonar aukaverkefni eftir 

efnum og áhuga hverju sinni. 

Björk Jóhannsdóttir 

 

Textílmennt  
Unnið er eftir Aðalnámskrá grunnskóla/textílmennt.  

Yfirmarkmið er að nemendur „beiti ímyndunarafli sínu, sköpunargáfu, þekkingu og verkfærni 

til að takast á við umhverfi sitt í markvissum tilgangi.  Þeir þjálfa hæfileika til að leita lausna á 

vandamálum í markvissum tilgangi“. 

Skipulag kennslunnar var þannig að 1.-5.bekkur var skipt í þrjá hópa, gulur, rauður og grænn. 

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

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

verkfæri sem tilheyra hverju verkefni. 

Námsmat: Hæfniviðmið fyrir viðkomandi hóp, í Mentor. Gefið er fyrir framvindu í náminu og 

hæfnieinkunn að vori. Endurgjöf er alltaf í tímum. 

 

Gulur-textíll: Byrjuðu á því að teikna á púða mynd. Hún var svo lituð og svo var gert 

þræðispor utanum fólk o.fl. Svo var krosssaumað eitt lítið jólatré. Að því loknu var svo valin 

mynd af netinu af dýri sem kennarinn teiknaði á striga. Nemendur saumuðu útlínur þess með 

aftursting og lituðu svo myndina.  

Rauður-textíll: Nemendurnir byrjuðu á því að læra að prjóna. Svo fóru þau að krosssauma 

jólatré. Að lokum var krosssaumsmynd að eigin vali í samráði við kennara. 

Grænn-textíll: Hópurinn byrjaði á því að krosssauma örlitla mynd af stjörnumerkinu sínu. Svo 

var saumuð jólamynd. Síðasta verkefnið var svo á saumavél, eitt stykki íþróttapoka. 

 

Björk Jóhannsdóttir 

Kleppjárnsreykjadeild 

Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk 
Í 1. bekk í Kleppjárnsreykjadeild voru 8. nemendur. 
Helstu áherslur árgangsins 
Unnið var með betri bekkjarbrag, samskipti, skólahegðun og stjórnsemi. Eftir áramót var 
unnið með leiðtogann í mér. Kennsla í íslensku var eftir hugmyndafræði Byrjendalæsis og 
náði hver lota yfir um það bil 2 vikur. Í byrjendalæsi er unnið með læsi í víðum skilningi og 
nemendum mætt þar sem þeir eru staddir. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Lögð var áhersla á góð samskipti í bekknum og jákvæða hegðun. Í upphafi skólaárs var 
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áhersla á að kenna krökkunum skólareglurnar og hvernig skólalífið gengur fyrir sig. Lögð var 
áhersla á hreinlæti og góða umgengni jafnt í skólastofunni sem utan hennar. Hópurinn var 
áhuga- og vinnusamur. Námið var einstaklingsmiðað og greinar samþættar eins og kostur 
var. Áhersla var lögð á notkun fjölbreyttra kennsluaðferða og aðlögun námsefnis að hverjum 
og einum. Megin áhersla var á lestur í heimanámi en einnig unnum við ættartré á vordögum í 
samvinnu við foreldra. Foreldrasamtöl voru að hausti þar sem áhersla var lögð á að ræða 
líðan nemenda og eftir jól þar sem líðan og námsframvinda var rædd. Umsjónakennari sendi 
foreldrum póst í lok hverrar viku þar sem farið var yfir starfið í liðinni viku og það sem áætlað 
var vikuna á eftir. Samstarf var við Leikskólann Andabæ en nemendur þaðan komu og sátu 
kennslustundir með 1. bekk. Einnig fóru nemendur 1. bekkjar í heimsókn á Hnoðraból. 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Íslenska/byrjendalæsi 10 Unnur Jónsdóttir 

Stærðfræði 5 Unnur Jónsdóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Samfélags- og náttúrufræði 3 Unnur Jónsdóttir 

Textíl 2 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Upplýsingamennt 1 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Enska 1 Unnur Jónsdóttir 

Útikennsla 1 Unnur Jónsdóttir 

Hönnun/sköpun/myndmennt 2 Elísabet Halldórsdóttir 
Eva Lind Jóhannsdóttir 
Unnar Þorsteinn Bjartmarsson 

Lífsleikni/bekkjarfundur 1 Unnur Jónsdóttir 

Þróunarstarf  
Unnið var þróunarstarf í tengslum við Leiðtogann í mér og Byrjendalæsi. Einnig unnu 
kennarar í þróunarstarfi í teymiskennslu. 
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 unnið og 
gefin einkunn í samræmi við metanleg hæfniviðmið sem Menntamálastofnun gefur út. 
Skemmtanir og félagslíf  
Ljósahátíð var haldin í nóvember sem og árshátíð 1-7. bekkjar. 1. bekkur lék helgileikinn og 
tókst það mjög vel. Litlu jólin voru á sínum stað, þorrablót, öskudagsskemmtun, 
menningarferð í Borgarnes þar sem kíkt var í heimsókn á dvalarheimilið Brákarhlíð, fengum 
leiðsögn um safnahúsið í Borgarnesi, grillað í Skallagrímsgarði og leikið á Bjössa róló og í 
Englendingavík. Í stað skíðaferðar, sem ekki tókst að fara í þetta árið vegna veðurs, var farið í 
vorferð út á Akranes. Þar var farið á safnasvæðið á Görðum, grillað í skógræktinni og farið á 
Langasand. Unicef dagurinn var haldinn í lok maí, sem og samstarfsdagur milli deilda. Auk 
þessa voru smærri viðburðir, fengum leiksýningu, fórum á brúðuleiksýningu í Borgarnesi, 
héldum dóta- og náttfatadag, föndurdagur fyrir jólin og fleira í þessum dúr. 
Þemavinna/vordagar  
Þemavinna var unnin í kringum árshátíð nemenda þar sem unnið var með barnasáttmálann. 
Einnig voru unnin ýmis konar þemaverkefni tengd byrjendalæsi s.s. um sauðkindina, átthaga 
og ættartal o.fl.. Hjóladagar voru bæði að hausti og vori. Ýmis konar uppbrot var í kringum 
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vordagana s.s. hjóla/gönguferð, stöðvavinna og fleira. 
Almennt um bekkinn 
Hópurinn er samsettur af öflugum einstaklingum og hefur hópnum almennt gengið vel að 
vinna og leika saman í vetur. Talsverð vinna fór í að kenna hópnum umburðarlyndi, 
samkennd, æðruleysi og samvinnu. Hefur sú vinna skilað sér nokkuð vel í samheldnari bekk. 
Hópurinn er heilt yfir kurteis og prúður og getur unnið vel. 

Unnur Jónsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 2. – 3. bekk   
Í 2. bekk í Kleppjárnsreykjadeild voru fimm nemendur og í 3. bekk voru átta 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.  Áhersla var á  góða 

umgengni nemenda og ábyrgð hvers og eins gagnvart eigum sínum og annarra.  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. Með hjálp internetsins var áhersla 

lögð á að efla samkennd og samhygð á meðal nemenda. Útikennslutímar 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.  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 yngsta stigs pósta til foreldra í lok hverrar viku, þar sem farið var yfir 

starfið undanfarna viku og það sem áætlað var vikuna á eftir. 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Enska 1 Anna Kristín Gunnarsdóttir 

Elísabet Halldórsdóttir 

Íslenska 5 Anna Kristín Gunnarsdóttir 

Elísabet Halldórsdóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 1 Anna Kristín Gunnarsdóttir 

Elísabet Halldórsdóttir 

Byrjendalæsi/ Náttúrufræði/ 

Samfélagsfræði 

8 Anna Kristín Gunnarsdóttir 

Elísabet Halldórsdóttir 

Stærðfræði 6 Anna Kristín Gunnarsdóttir 

Elísabet Halldórsdóttir 

Hönnun/Textíl/Útikennsla/ 2 Elísabet Halldórsdóttir 

Eva Lind Jóhannsdóttir  
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Unnar Þorsteinn Bjartmarsson 

Upplýsingamennt 1 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Elísabet Halldórsdóttir 

Heimilisfræði/ 

Myndmennt 

2 Elísabet Halldórsdóttir 

Eva Lind Jóhannsdóttir  

 

Þróunarstarf  Unnið var þróunarstarf í tengslum við Leiðtogann í mér og Byrjendalæsi. Einnig 

unnu kennarar í þróunarstarfi í teymiskennslu og bættum bekkjarbrag. 

Námsmat Námsmatið fór fram í gegnum Mentor. Haldið var áfram að vinna hæfnikort fyrir 

hvern og einn nemanda. Matinu fylgdu einnig umsagnir. Nemendur fara reglulega í 

lesfimipróf og lesskilningspróf yfir veturinn. Út frá lesfimi niðurstöðum má greina hvar 

nemendur standa miðað við viðmið frá Menntamálastofnun.  

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 20.nóvember á 

alþjóðlegum degi barna. Við 

helguðum árshátíðina 

Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Tveir dótadagar voru á 

vetrinum og einn bangsadagur. 

Þorrablót var haldið í skólanum 

þar sem sungin voru þorralög og 

spilað þorrasmakkbingó. 

Öskudagurinn var haldinn með pompi og prakt í íþróttahúsinu en nemendur á unglingastigi 

buðu upp á skemmtun fyrir yngri nemendur skólans. Í maí fór yngstastigið í menningarferð í 

Borgarnes. Fyrst var farið á dvalarheimilið Brákarhlíð og settu börnin upp ættartré sín til 

sýnis og voru sagðar sögur og annað fróðlegt. Eftir það var farið á Byggðasafnið og þar tók 

Guðrún Jónsdóttir á móti hópnum og sagði þeim sögu. Grillað og leikið í Skallagrímsgarði, 

eftir það var farið í Englendingavík og leikið í fjörunni. Í staðinn fyrir hina hefðbundnu 

skíðaferð, sem féll niður vegna veðurs, fóru nemendur yngsta-og miðstigs á Akranes í mjög 

skemmtilega ferð sem endaði á Langasandi. 

Þemavinna/vordagar  

Unicef dagurinn var að venju í lok maí og var hann helgaður baráttu gegn ofbeldi á börnum. 

Krakkarnir söfnuðu áheitum og fóru á milli stöðva. Farin var göngu- og hjólaferð sem er 

árlegur viðburður á síðustu dögum skólans. Síðasta skóladaginn voru stöðvar sem 

unglingarnir héldu utan um og að lokum grilluðu tíundu bekkingar hamborgara fyrir alla í 

skólanum. 
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Almennt um bekkinn  

Hópurinn er samsettur af ólíkum einstaklingum og hefur markviss vinna verið unnin til þess 

að hópurinn nái betur saman. Áherslur vetrarins hafa verið bættur bekkjarbragur og virðing. 

Hópurinn er samsettur af flottum einstaklingum og býr hver og einn nemandi yfir 

styrkleikum sem hefur jákvæð áhrif á bekkjarandann. 

Anna Kristín Gunnarsdóttir og Elísabet Halldórsdóttir 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 4. og 5. bekk   
Skipting á milli bekkja var fremur ójöfn, þar sem 

einungis ein stúlka var í 4. bekk. Í 5. bekk voru tíu 

nemendur, fjórar stúlkur og sex drengir.                                                                                                                                                                                                  

Helstu áherslur 

Mikil áhersla var lögð á góðan bekkjaranda, þar sem 

unnið var markvisst með jákvæð samskipti, 

vinnusemi og vellíðan. Fengin var aðstoð frá Erindi 

sem eru samtök um samskipti og skólamál. Þau hjá 

Erindi veittu kennurum og foreldrum ráðgjöf er 

varða samskipti barna og hvernig efla skuli jákvæð 

samskipti. 

Kennsluhættir/skipulag kennslu  

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. Einnig var lögð 

áhersla á samvinnu nemenda og góðan stuðning frá kennurum.  

 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Hönnun/Tónmennt 2 Unnar Þorsteinn Bjartmarsson, 

Þorsteinn G. Berghreinsson 

Enska 3 Vigdís Sigvaldadóttir 

Íslenska 6 Vigdís Sigvaldadóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni/Heimilisfræði 2 Auður Helgadóttir, Vigdís Sigvaldadóttir 

Náttúrufræði 3 Vigdís Sigvaldadóttir 

Samfélagsfræði 5 Vigdís Sigvaldadóttir,  

Þorsteinn G. Berghreinsson, Auður Helgadóttir 

Stærðfræði 6 Vigdís Sigvaldadóttir 

Textílmennt/Myndmennt 2 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Áhugasviðsval 2 Vigdís Sigvaldadóttir, Unnur Jónsdóttir, Ingibjörg 

Adda Konráðsdóttir, Eva Lind Jóhannsdóttir, 

Anna Kristín Gunnarsdóttir 
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Þróunarstarf 

Unnið var þróunarstarf í tengslum við Leiðtogann í mér og Grænfánaverkefnið. Einnig unnu 

kennarar áfram 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 lesfimipróf og lesskilningspróf yfir 

veturinn. 

Skemmtanir og félagslíf 

Í ágúst fóru nemendur á miðstigi á miðstigsleika í 

Borgarnesi. Þá hittust miðstig annarra skóla á 

Vesturlandi og keppt var í hinum ýmsu 

íþróttagreinum. Árshátíð 1. – 7. bekkjar var haldin 

í Logalandi í nóvember og var þema 

árshátíðarinnar barnasáttmálinn. Nemendur í 4. – 

5. bekk sýndu metnaðarfullt myndband sem 

fjallaði um ólík fjölskyldumynstur og réttindi barna. Áætluð skíðaferð á vorönn reyndist ófær 

vegna veðurs en 1. - 7. bekkur fór í staðinn í vorferð á Langasand á Akranesi. Þar var 

blíðskaparveður, starfsfólk og nemendur busluðu í sjónum, grilluðu pylsur í Skógræktinni og 

fengu skoðunarferð um Byggðasafnið í Görðum. Þrjú bekkjarkvöld voru haldin. Tvö fyrstu 

voru með hefðbundnu sniði, nemendur bökuðu pítsu og fóru í sund. Um vorið var svo haldið 

metnaðarfullt bekkjarkvöld þar sem nemendur og foreldrar þeirra gistu eina nótt í skólanum. 

Í apríl fór 4. – 5. bekkur í skauta- og menningarferð með jafnöldrum sínum í Varmalands - og 

Hvanneyrardeild. 

Þemavinna/vordagar 

Allt miðstigið á Kleppjárnsreykjum er saman í 

samfélagsfræði og var landnám Íslands þema í feb-mars. Í 

lok þeirrar vinnu fóru kennarar með nemendur á miðstigi 

í Borgarnes þar sem þau fengu að skoða tvær sýningar á 

Landnámssetrinu. Í apríl var þemavinna í 4. – 5. bekk í 

náttúrufræði og var þá lögð áhersla á stjörnufræði. 

Nemendur bjuggu til pláneturnar í réttum hlutföllum, 

fundu upplýsingar um þær á netinu og unnu ýmis 

verkefni í tengslum við þær. Í maí var UNICEF dagurinn 

haldinn þar sem nemendur söfnuðu áheitum og leystu 

alls kyns þrautir. Einnig voru haldin sundmót einn daginn, 

hjóla- og gönguferð annan daginn og útidagur þann 

þriðja með stöðvavinnu, grilli og ratleik um nágrenni 

skólans.  
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Almennt um bekkinn 

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. 

Vigdís Sigvaldadóttir 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 6. - 7. bekk 
Í vetur byrjuðu tuttugu og einn nemandi í 6. og 7. bekk, tveir fóru á miðjum vetri og tveir komu 
í staðinn að vori. Við skólaslit voru átta stúlkur og fjórir drengir í 6. bekk og í 7. bekk voru sex 
drengir og tvær stúlkur. Tveir nemendur voru að mestu leyti í námsveri skólans eftir áramót. 
Helstu áherslur 
Mikil áhersla var lögð á jákvæð samskipti, vinnusemi og vellíðan, líkt og í fyrra. Einnig var lögð 
áhersla á að efla sjálfstæð vinnubrögð og efla ábyrgð nemenda á eigin námi. Samfélagsfræði 
og íslenska var ekki eins mikið samþætt og áður þó unnið hafi verið með ýmsa þætti 
sameiginlega, líkt og landnám og gamlar íslenskar hefðir. Áfram var haldið með aukna áherslu 
á vikuleg skrif með því að hver og einn nemandi skrifaði í eigin dagbók í fyrsta tíma hverrar 
viku (íslenskutíma undir yfirskriftinni Fréttatíminn) þar sem umsjónanemendur vikunnar fengu 
það hlutverk að greina frá einhverju fréttnæmu. Sá tími hefur gefist vel sem spjall um 
þjóðfélagsmál, að skoða viðkvæm málefni og hefur þetta fyrirkomulag reynst vel sem notaleg 
og uppbyggileg byrjun á vikunni.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Umsjónakennarar kenndu nemendum bekkjanna flestar greinar eins og í fyrra að viðbættri 
upplýsingamennt sem fléttaðist inn í lífsleiknina. Lífsleiknin var hluti af hringekju en innan 
hennar var t.d. kennd tónmennt og heimilisfræði. 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska  2 (7.b)  Þorsteinn Guðni Berghreinsson 

Náttúrufr. 2 (7.b) 3 (6.b) Auður Helgadóttir 

Íslenska 6 (7.b) 7 (6.b) Auður Helgadóttir 

Enska 3 Auður Helgadóttir 

Stærðfræði 5 Þorsteinn Guðni Berghreinsson 

Samfélagsfr. 5 Þorsteinn Guðni Berghreinsson 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

H
ri

n
ge

kj
a Verkgreinar 6 (2 á hóp á 

þriðjungi) 
Eva Lind Jóhannsdóttir, Unnar Þ. 
Bjartmarsson, Vigdís Sigvaldason 

Tónm./lífsl. 6 (2 á hóp á 
þriðjungi) 

Þorsteinn Guðni Berghreinsson, Auður 
Helgadóttir 

Áhugasviðsval 2 Eva Lind Jóhannsdóttir, Vigdís Sigvaldason, 
Bjarnheiður Jónsdóttir, Anna Kristín 
Gunnarsdóttir, Unnur Jónsdóttir,  
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Þróunarstarf 
Bekkurinn vann áfram að Leiðtogaverkefninu í lífsleikni. Teymiskennslan hélt áfram en 

kennarar skiptu með sér ábyrgð eftir fögum og voru til skiptis leiðandi eða til stuðnings í 

undirbúningi og kennslu. Kennarar héldu áfram að þróa virkni og gagnsemi teymiskennslu. 

Hugmyndir um opið skólarými hafa talsvert verið í umræðunni og jákvæð umræða sem 

áfram verður unnið með. Stórt Íslandskort sem nemendur höfðu unnið að var sett upp í 

matsalnum og nýttist það á margan hátt sem grunnur í samfélagsfræði, þar sem landnámi 

Íslands var gerð skil ásamt sögu Snorra Sturlusonar og ýmsum landfræðilegum þáttum 

Íslands.  

Nemendur fengu að fara í heimsókn á Landsnámssetrið í Borgarnesi þar sem nemendur 

kynntu sér sögu landsnámsmanna og kvenna. 

Námsmat 

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

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

og gefin hæfniseinkunn í samræmi við metanleg hæfniviðmið sem Menntamálastofnun gefur 

út. 

Skemmtanir og félagslíf 

Árshátíð 1. – 7. bekkjar var haldin í Logalandi í nóvember. Nemendur í 6. – 7. bekk héldu 

árshátíð þar sem þemað var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Nemendur gerðu stafræn 

verkefni á spjaldtölvur sem fjölluðu um hlutskipti barna víða um heim og skoruðu að lokum á 

sveitastjórn Borgarbyggðar að innleiða barnasáttmálann með formlegum hætti.  

Ekki reyndist unnt að fara í áætlaða skíðaferð vegna veðurs en í staðinn var farið í vorferð á 

Akranes þar sem nemendur skoðuðu Byggðasafn Akraness og fóru á Langasand í 

blíðskaparveðri. 6. bekkur fékk að venju boð frá Faxaflóahöfnum um að koma í sjóferð um 

sundin blá. 7. bekkur tók þátt í Upplestrarkeppni Vesturlands og fór einnig í sínar árvissu 

skólabúðir að Reykjum í febrúar. Eitt bekkjarkvöld var haldið þar sem nemendur fengu að 

gista yfir nótt í skólanum þar sem foreldrar og kennarar voru með skemmtiatriði sem 

lukkaðist vel. Einnig var spilakvöld haldið á vegum foreldrafélagsins í safnaðarheimilinu á 

Hvanneyri þar sem nemendur lærðu að spila félagsvist. 

Þemavinna/vordagar 

Á vordögum var haldin Barnamenningarhátíð í Reykholti þar sem fjallað var um sögu Snorra 

Sturlusonar. Nemendum á miðstigi var boðið að koma og taka þátt í sýningunni með því að 

kynna verkefni sem þau höfðu unnið í skólanum áður. Verkefnin voru að þessu sinni flest 

unnin á spjaldtölvur og plaköt þar sem ýmsum atburðum úr ævi Snorra Sturlusonar voru 

gerð skil. Einnig var UNICEF dagurinn haldinn þar sem nemendur söfnuðu áheitum og leystu 

alls kyns þrautir. Í lok skólaársins var farið í göngu og hjólaferð. Gengið var upp Snældubjörg 

og hjólað var fram að Rauðsgili. Einnig var einn dagur tileinkaður leikjum með stöðvavinnu 

ásamt grilli og ratleik um nágrenni skólans. Síðasta daginn gerði bekkurinn sér dagamun og 

fór ísrölt í Hverinn. 

Almennt um bekkinn 

Hópurinn var eins og síðasta ár bæði fjölbreyttur og líflegur. Hópurinn sem kom frá 

Hvanneyri var frekar stór og blandaðist hinum sem fyrir voru mjög vel. Margir þekktust fyrir 
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sem gerði umskiptin auðveldari. Öðru hvoru þurftu kennarar og aðrir starfsmenn að taka á 

ýmsum agavandamálum og koma til móts við sérþarfir nemenda. Heilt yfir má þó segja að 

góður andi hafi ríkt yfir hópnum og í flestum tilfellum gengu samskipti vel.  

Kennarar hafa velt fyrir sér hvernig best er að koma til móts við þá nemendur sem þurfa á 

sérkennslu að halda. Kennarar voru sammála um að nauðsynlegt væri að hafa eitthvað rými 

fyrir þá nemendur sem erfitt getur reynst að vera inn í kennslustofu með öðrum og þurfa 

meira næði, t.d. vegna einhverfugreiningar. Áður en námsver var sett upp unnu 

umsjónarkennarar og sérkennarar mikið saman í skólastofunni í þessum tilgangi en aðstaðan 

var ekki sem best sökum plássleysis. Eftir að námsver var sett upp eftir áramót, breyttist 

aðstaðan til batnaðar og sérkennarar gátu unnið þar nánar með nemendum. Þangað gátu 

aðrir nemendur einnig leitað sem þurftu auka stuðning í tilteknum fögum eða verkefnum. 

Auður Helgadóttir og Þorsteinn Guðni Berghreinsson 

 

Skýrsla umsjónarkennara í  8. bekk.     
Í 8. bekk voru nítján nemendur, 11 stúlkur og 8 drengir.                                                                 

Helstu áherslur árgangsins   

Mikil áhersla var lögð á ábyrgð nemenda á námi sínu, lífsleikni 

Kennsluhættir/skipulag kennslu  

 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Bjarnheiður Jónsdóttir 

Enska 4 Magnea Helgadóttir og Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Íslenska 6 Magnea Helgadóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 1 Svala Eyjólfsdóttir 

Náttúrufræði 3 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Samfélagsfræði 3 Bjarnheiður Jónsdóttir og Magnea Helgadóttir 

Stærðfræði 5 Bjarnheiður Jónsdóttir, Eva Lind Jóhannsdóttir og Þóra 

Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Umsjón 1 Bjarnheiður Jónsdóttir  

Val 2 Anna Kristín, Bjarnheiður, Eva Lind, Ingibjörg Adda, 

Magnea H, Sæunn Ósk, Unnar Þorsteinn, Unnur, Vigdís, 

Þorsteinn Guðni og Þóra Geirlaug. 

Verkefnatímar 4 Bjarnheiður Jónsdóttir, Eva Lind Jóhannsdóttir, Magnea 

Helgadóttir, Sæunn Ósk Kjartansdóttir og Þóra Geirlaug 

Bjartmarsdóttir 

Þróunarstarf 

Áfram var unnið þróunarstarf í teymiskennslu auk vinnu með bekkjarbrag og samskipti 

nemenda. Í vetur varð jafnframt sú breyting á að Svala Eyjólfsdóttir, tómstundarfræðingur, 

sá um kennslu í lífsleikni á unglingastigi.  
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Námsmat 

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

lokaprófa í einstaka fögum. Námsmat var 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 í vor. 

Skemmtanir og félagslíf 

Eitt fyrsta verkefni vetrarins var sameiginleg hópeflisferð unglingadeilda GBF dagana 29. og 

30. ágúst. Að þessu sinni var gengið á Akrafjall og gisti hópurinn svo eina nótt í 

Skátaskálanum í Skorradal. Árshátíð unglingadeildarinnar á Kleppjárnsreykjum var haldin 

þann 4. apríl en að þessu sinni tók skólinn þátt í verkefninu Þjóðleik og sýndi leikverkið Eftir 

lífið eftir Sigtrygg Magnason í leikstjórn Þrastar Guðbjartssonar. Allir nemendur á 

unglingastigi komu að verkefninu með einum eða öðrum hætti og áttu því allir hlut í 

glæsilegri sýningu. Að auki tók bekkurinn þátt í starfi nemendafélagsins sem og hinum ýmsu 

atburðum sem haldnir voru í félagsmiðstöðinni Óðali í vetur.  

Vordagar 

Á vordögum, nánar tiltekið dagana 14. og 15. maí,  tóku nemendur þátt í verkefninu Sérstaða 

sveitaskóla, sóttu bændur heim og tóku þátt í daglegum störfum þeirra. Í kjölfarið unnu 

nemendur svo kynningar á býlunum sem fluttar voru fyrir bændurna og aðra gesti þann 28. 

maí. Þann 29. maí var svo árlegur samstarfsdagur og eyddi unglingastigið deginum á 

Hvanneyri þar sem farið var í ratleik um Landbúnaðarsafnið og nemendur fengu fyrirlestur 

frá forvarnarverkefninu Ég á bara eitt líf.    

Almennt um bekkinn 

Kraftmikill og metnaðarfullur hópur sem hefur verið mjög ánægjulegt að halda utan um í 

vetur.   

       Bjarnheiður Jónsdóttir  

 

 

Skýrsla umsjónarkennara í   9. og 10. bekk á Kleppjárnsreykjum. 
Helstu áherslur árgangsins    

Í hópnum voru í upphafi vetrar nítján nemendur, sex nemendur í 9. bekk og þrettán í 10. 

bekk. Einn nemandi í 9. bekk hætti upp úr áramótum og luku því átján nemendur vetrinum. 

Hópurinn hefur aðgang að tveimur kennslustofum sitt hvoru megin við 8. bekk og var sú 

aðstaða mikið notuð til að skipta hópnum upp. Nokkuð brösuglega gekk framan af að ná 

vinnufriði og ró í hópinn en um áramót var aukið um 50% stöðugildi á unglingastigi og studdi 

það mjög við starfið. Mikil áhersla var lögð á ábyrgð nemenda á sínu eigin námi auk þess sem 

ýmsar tilraunir voru gerðar í námi, fjölbreytni í verkefnaskilum o.þ.h. 

Kennsluhættir/skipulag kennslu  
 

Námsgrein  Kennslust.fj.  Kennari  

Danska   3   Bjarnheiður Jónsdóttir 

Enska   3  Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Íslenska   5  Magnea Helgadóttir 
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Íþróttir   4  Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni   1  Svala Eyjólfsdóttir 

Náttúrufræði   3  Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Samfélagsfræði   3  Bjarnheiður Jónsdóttir og Magnea Helgadóttir 

Stærðfræði   5  Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir og Bjarnheiður Jónsdóttir 

Valgreinar   6    

Vinnustundir  3   

 

Þróunarstarf  

Skólinn vinnur að þremur þróunarverkefnum, Leiðtoganum í mér, Grænfánanum og er einnig 

í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli. Þróunarverkefnin hafa verið fléttuð inn í starfið á 

unglingastigi í stað þess að vera með yfirlýst verkefni merkt þróunarverkefnunum.  

Námsmat  

Lítið er um stór lokapróf á unglingastigi en nemendur vinna nánast allt námsefni í 

lotukerfum. Loturnar eru settar upp ýmist í kringum ákveðna kafla í námsbókum eða ákveðin 

umfjöllunarefni. Oftast eru um 3-4 vikur undir hverja lotu og námsmat í lok hennar. Misjafnt 

er hvort námsmatið sé í formi lotuverkefnis, skriflegs eða munnlegs prófs eða einfaldlega 

skila.  

Skemmtanir og félagslíf  

Umsjón félagslífs og starfsemi nemendafélagsins hefur verið í höndum Svölu Eyjólfsdóttur 

tómstundafræðings. Hún hefur jafnframt stýrt öflugu samstarfi við Varmalandsdeildina sem 

meðal annars skilaði sér í skólapeysum sem öllum nemendum GBF var boðið að kaupa, sem 

og starfsfólki og glæsilegri árshátíð á vordögum. Nemendafélagið hefur séð um bíókvöld þar 

sem horft var á Harry Potter myndirnar. Nemendur hafa einnig aðgang að Óðali og hafa verið 

ágætlega dugleg að sækja þangað viðburði. Í apríl settu nemendur upp árshátíðarsýninguna 

Eftir lífið og var hún sýnd í Logalandi. Leikstjóri var Þröstur Guðbjartsson. 

Þemavinna/vordagar 

Nemendur hófu haustönnina á sameiginlegri göngu með nemendum frá Varmalandi. Gengið 

var upp á Akrafjall, alla leið upp á Geirmundartind, undir styrkri stjórn Steinunnar Evu 

Þórðardóttur, og stóðu nemendur sig gríðarlega vel. Eftir það var gist í skátaskálanum í 

Skorradal líkt og fyrri ár. Þessi ferð er orðin órofa hluti af skólastarfinu og góður 

upphafspunktur. Jafnframt er hún góð til að nálgast nemendur annarsstaðar en í 

kennslustofunni auk þess sem þau læra sitthvað um náttúruna og umgengni við hana í 

leiðinni.  

Lítið var um eiginlega þemavinnu þar sem nemendur höfðu frjálsari hendur um verkefnaskil í 

lotum sínum en oft áður. Ljóst er að þemavinna er eitthvað sem taka þarf fastari tökum 

næsta vetur, einna helst til að þjálfa nemendur í fjölbreyttari og meira skapandi 

vinnubrögðum.  

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 
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Sjónlistir 
Markmið 

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

Áhersla er lögð á að nemendur kynnist mismunandi tækni sem hæfir aldri og nýti 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 2x40 mín. einu sinni í viku 1/3 af 

vetrinum. 5. - 7. bekkur fengu 4x40 mín. 1/3 af vetrinum. 8.-10. bekkur voru í vali í grafík 

2x40 mín. og málun 2x40 einu sinni í viku hálfan veturinn. 

Kennslan er uppbyggð þannig að byrjað er á sýnikennslu eða útskýringu uppi 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. Til að finna 

hugmyndir að verkefnum og til að sýna dæmi um verk eru notuð spjaldtölva, tölva og símar. 

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

upp í matsal skólans. Þannig að þar er um að ræða líflega listasýningu sem nemendur skólans 

hafa mjög gaman af. Nemendur sýna metnað sinn í að vanda verk sín. 

Námsefni/gögn 

Nemendur kynnist 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 

Myndmenntastofan er staðsett í rúmgóðu húsnæði sem er tengt skólanum en ekki er 

innangengt.  Þetta er mjög rúmgóð stofa með stórgott útsýni til fjalla og inná skólalóðina 

sem eykur fjölbreytni myndmenntakennslunnar til muna.  

Eva Lind Jóhannsdóttir 

 

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 textílsins og geti nýtt sér þær til 

sköpunar og gagns.  

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir  

Textílmennt var kennd þannig: 1. bekkur fékk 2x 40 mín. allan veturinn 2. - 3. bekkur fengu 

2x40 mín. einu sinni í viku 1/3 af vetrinum. 4. - 7. bekkur fengu 2x40 mín. 1/3 af vetrinum. 

Reynt var að nýta sem flestar aðferðir s.s. prjón, útsaum, sauma á saumavél, vefnað og fleira.  

Sýnikennsla er megin kennsluaðferðin en einnig eru nemendur hvattir til að hjálpa hver 

öðrum. 

Námsefni/gögn 
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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 útsaum 

og vélsaum. 

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 en húsnæðið verður 

rifið á þessu ári og var textílstofan flutt inní myndmenntastofuna til bráðabirgða.  

Eva Lind Jóhannsdóttir 

Upplýsingamennt 
Markmið 

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

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

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

Upplýsingamennt var kennd þannig: 1.-4. bekkur bekkur fékk 1x40 mín. á viku allan veturinn.  

Allir nemendur fá þjálfun í fingrasetningu og eru nýttar 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 vörðu 

stórum hluta vetrarins inná code.org þar sem þau lærðu undirstöðuatriðin í forritun. 

Námsefni/gögn  

Reynt er að nýta sem flest forrit sem eru frí á netinu, vefsíður t.d. code.org og þau forrit sem 

eru inni á náms.is.  

Námsmat/frammistöðumat  

Gefið var fyrir metanleg hæfniviðmið sem kemur inná hæfnikort nemandans. 

Húsnæði/aðstaða 

Stofan sem upplýsingamennt er kennd í er mjög góð. Netleysi og önnur tæknivandamál  hafa 

gert alla vinnu í upplýsingamennt erfiðari . Aðgengi að tölvuumsjónarmanni mætti vera 

betra. 

Eva Lind Jóhannsdóttir 

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.-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. jólatré og ýmsar fígúrur.  

4.-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.  Smíðaðir voru stólar, gestabækur og hillur 
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sem nemendur hönnuðu hver eftir sínu höfði.  Gaman að sjá hvað krakkarnir lögðu mikinn 

metnað í verkin. 

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. flugubox, kertastjakar o.fl. 

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.  

Námsmat/frammistöðumat 

Í annarlok fá nemendur einkunn í samræmi við metanleg hæfniviðmið í 1. til 7. bekk og 

matsviðmið í 8. til 10. bekk. 

Húsnæði/aðstaða 

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

og fékk skoðun athugasemdalaust.  Að sjálfsögðu þarf að sinna viðhaldi og endurbótum svo 

sem málningu o.fl.  Tæki eru í ágætis ástandi.   

Unnar Þorsteinn Bjartmarsson 

 

Bóknám   
Markmið  

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

halda.  

Kennsluaðferðir  

Á stundaskrá 8. -10. bekkjar eru 2 kennslustundir á viku í valgreininni bóknám. Þar geta 

nemendur valið að vinna í þeirri bóknámsgrein sem þeir kjósa helst hverju sinni og fá þar 

aðstoð kennara við námið. Vetrinum er skipt í tvær annir.  

Námsefni/gögn  

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

Námsmat  

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

Magnea Helgadóttir 

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 
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samsetningu matar. Síðast en ekki síst að nemendur hafi grundvallarþekkingu á hreinlæti, 

þrifum og þvottaleiðbeiningum.     

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

Heimilisfræði var valgrein hjá nemendum á unglingastigi, tvær kennslustundir á viku. Efnistök 

voru valin í samstarfi við nemendahópinn í upphafi annar. 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.   

Námsefni/gögn 

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

kennara og enn aðrar af veraldarvefnum. 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 heimilsfræðikennslu 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  

 

Útival 
Markmið  

Nemendur kynntust útivist í öllum veðrum. Læri að klæða sig eftir veðri og njóta útivistar í 

góðra vina hópi.  

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir  

Tvær kennslustundir í viku þar sem farið var í styttri ferðir frá skólanum, fjöll í nágrenninu 

skoðuð auk ár í nágrenninu.  

Námsmat/frammistöðumat  

Nemendur voru metnir eftir frammistöðu í tímum, þátttöku í verkefnum og samvinnu. 

Húsnæði/aðstaða  

Útikennslusvæði skólans á Læknistúni var mikið notað auk náttúrunnar í kring.  

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 
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Spilaval 
Markmið  

Nemendur kynnist ýmsum spilum og spilagerðum, s.s. samvinnuspilum, orðaspilum o.fl. 

Einnig að nemendur geti unnið saman og kynnist einnig innbyrðis. 

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir  

Tvær kennslustundir í viku þar sem farið var í mismunandi spil, lögð áhersla á að nemendur 

læri allir reglur saman og að skipta reglulega um spilafélaga.  

Námsmat/frammistöðumat  

Þátttaka nemenda metin, hversu vel þau vinna með öðrum.  

Húsnæði/aðstaða  

Kennt í kennslustofu 10. bekkjar, spil í eigu skólans notuð en einnig komu nemendur með sín 

eigin að heiman. Loks kom kennari með þónokkur spil úr einkaeigu en þó þyrfti að fjárfesta í 

fleirum svo vel ætti að vera.  

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

 

Sérkennsla og stuðningur 
Tveir kennarar sáu um sérkennslu við skólann 2018 -2019 báðir í hálfu starfi. Magnea 

Kristleifsdóttir sá aðallega um sérkennslu á unglingastigi og María Jónsdóttir sá um 

sérkennslu á miðstigi. Við skólann starfaði einn þroskaþjálfi Lilja Gissurardóttir og þrír 

stuðningsfulltrúar Þuríður Ketilsdóttir, Sveinbjörn Sigurðsson og Berglind Ósk Guðjónsdóttir. 

Sérkennslan fer ýmist fram í sérkennslurými eða inni í bekk.  Síðari hluta vetrar var námsver 

sett í rými þar sem yngsta stig skólans var áður og var það mikil breyting til batnaðar. Það er 

mikilvægt að gott kennslurými sé fyrir börn með sérþarfir og kennara þeirra. 

Allmargir nemendur nutu aðstoðar sérkennara og stuðningsfulltrúa í vetur. Sérkennarar og 

stuðningsfulltrúar aðstoðuðu og kenndu nemendum ýmist sem einstaklingum, í litlum 

hópum eða inni í bekk.  Sérkennarar lestrarprófuðu nemendur frá 5.-10. bekk þrisvar sinnum 

yfir veturinn.  Sérkennarar nutu góðrar aðstoðar sérkennsluráðgjafa Borgarbyggðar. 

Teymisfundir eru haldnir reglulega vegna nemenda með sérþarfir og er það ýmist í höndum 

sérkennara eða bekkjarkennara viðkomandi nemenda að boða til þeirra funda. 

Sérkennsluráðgjafi Borgarbyggðar sá um allar lestrargreiningar og ráðgjöf við kennara 

skólans og foreldra viðkomandi nemenda. 

Talmeinafræðingar koma af og til í skólann og greina nemendur, halda skilafundi og eru 

ráðgefandi fyrir sérkennara, umsjónarkennara og foreldra. 

Nemendur hafa ágætan aðgang að námsgögnum og spjaldtölvu. 

 

Logos 12 nemendur Sérkennsluráðgjafi Allur veturinn 

Lesfimi 1.-10. bekkur Sérkennarar/ 
Umsjónarkennarar 

3x yfir veturinn 

Grp14 9. bekkur Sérkennsluráðgjafi október  2018 

Samræmd próf 4., 7. og 9. bekkur Umsjónarkennarar september og 
mars 
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Málþroskapróf  4 nemendur  Talmeinafræðingur Allur veturinn 

 

Alls voru stofnuð teymi um málefni fimm barna við skólann. 

 

                                                                                      Magnea Kristleifsdóttir og María Jónsdóttir 

Íþróttir 
Markmið 

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

töp 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 

Við lok hvorrar annar er gefið námsmat sem byggir á hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla. Ýmist er gefið í bókstöfum eða með táknum. 

Annað  

Fyrirhugað skíðaferðalag fyrir yngri nemendur skólans féll niður þetta árið vegna veðurs, en 

farið var í eins dags skíðaferðlag með unglingastigið í Bláfjöll. Nemendur 4. og 5. bekkjar fóru 

í skauta- og menningarferð 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 í Borgarnesi í september sem tókst einkar 

vel. Nemendur úr 8.-10. bekk fengu jafnaldra sína frá Varmalandi í heimsókn í febrúar og 

kepptu í blaki, handbolta og körfubolta.  

Guðjón Guðmundsson 

 

Sund 
Markmið 

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

flugsundi og björgunarsundi. 

Uppbygging kennslunnar 

Allir nemendur skólans fá eina 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 
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hæfi getu og þroska nemenda, einnig að þeir læri að hlíta fyrirmælum og öryggisatriðum 

sundstaða og öðlist skilning á þeim hættum sem fylgja sundiðkun.  

Námsmat 

Við lok hvorrar annar er gefið námsmat sem byggir á hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla. 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. 

Aðstaða  

Aðstaða til sund- og íþróttakennslu á Kleppjárnsreykjum er góð. Bjart og snyrtilegt íþróttahús 

með góðri hljóðvist og ágætis grasvöllur sem hægt er að nota haust og vor. Sundlaugin er 25 

x 11m útisundlaug en mjög gott er að stjórna hitastigi laugarinnar. Tveir malbikaðir 

körfuboltavellir eru á skólalóðinni. Það sem bráðvantar á Kleppjárnsreykjum er 

gervigrasvöllur og þá væri aðstaðan á svæðinu orðin gríðarlega góð. 

Guðjón Guðmundsson 

 

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, 

skoða og fá sér bækur en reynt er að vera með nýjar bækur reglulega sem hæfa öllum aldri. 

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 annað 

skipti sem unglingunum er boðið að vera með. En þetta er í síðasta skipti sem lestrarátakið 

hans Ævars er og sú nýbreytni var að það var dreginn einn nemandi út í hverjum skóla og fær 

hann nýjustu bókina hans Ævar í vor þegar hún kemur út. Ýtti það mjög undir áhuga á 

yndislestri í skólanum.  

Ibby á Íslandi færir öllum 1. bekkingum bókina Nesti og nýir skór að gjöf. Í bókinni er úrval úr 

íslenskum barnabókum liðinna ára. 

Forlagið blés til bókamessu um miðjan nóvember eins og í fyrra og bauð öllum 

skólabókasöfnum að koma í Laugardalinn 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 Kleppjárnsreykja- og Hvanneyrardeildar og er 

starfsaðstaða hans á bókasafninu. 

        Halldóra Ingimundardóttir 
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Varmalandsdeild 
Skýrsla umsjónarkennara í   1. - 3.  bekk   
í upphafi skólaárs var 1. og 2. bekk kennt saman en um áramót urðu breytingar og var þá 3. 

bekk bætt í þann hóp.   

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. 

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

Í samfélagsfræði var unnið með umhverfið, fjöllin, líkamann, Borgarfjörð, húsdýrin og aðeins 

um hringrásir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Verkgreinar 4 Björk Jóhannsdóttir, Unnar Þ. Bjartmarsson, Þóra 

Magnúsdóttir 

Enska 1 Þóra Magnúsdóttir og Steinunn Bjarnadóttir 

Íslenska 7 Steinunn Bjarnadóttir 

Íþróttir 4 Jón Hrafn Baldvinsson 

Lífsleikni 1 Steinunn Bjarnadóttir 

Náttúrufræði 3 Steinunn Bjarnadóttir 

Samfélagsfræði 3 Steinunn Bjarnadóttir 

Stærðfræði 6 Steinunn Bjarnadóttir 

Frístund 

 

Upplýsingatækni 

6 

 

1 

Ólafur Birgisson, Lilja R. Sigurgeirsdóttir, Þórunn 

Kristinsdóttir og Sæunn Sverrisdóttir 

Þóra Magnúsdóttir/ Steinunn Bjarnadóttir 

Þróunarstarf 

Grænfánaverkefnið hefur haldið áfram í vetur t.d. með flokkun pappírs og öðru því sem lýtur 

að góðri meðferð á náttúrugæðum. 

Námsmat 

Nemendur er metnir í símati allan veturinn út frá viðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 

Skemmtanir og félagslíf 

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. og 2.  bekk voru með atriði um jólasveinavísur 

Jóhannesar úr Kötlum. Bekkjarfulltrúar 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. 
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 Ævar Þór og Guðni rithöfundar komu og lásu uppúr nýjum bókum og fengu þeir sem vildu 

eiginhandaráritun að því loknu.  

Vordagar 

Við vorum í samstarfi við leikskólann Hraunborg á Bifröst í allan vetur en með vorinu voru 

heimsóknirnar fleiri. Þar fengu verðandi 1. bekkingar að kynnast skólastarfinu og skoðuðu 

skólann vel og kynntust yngstu nemendum grunnskólans.  

Almennt um bekkinn 

Nemendur 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. 

Steinunn Þuríður Bjarnadóttir 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 4. og 5. bekk  
Nemendur í 4. bekk voru sex í byrjun vetrar og voru í samkennslu með 3. bekk. Í 5. bekk voru 

nemendur níu. Breytingar og tilfærslur urðu á kennurum um áramótin þannig að samkennsla 

var hjá 4. og 5. bekk fram á vorið.          

Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Gerð var kennsluáætlun fyrir önnina. Henni var skipt niður í mánuði/vikur/daga og fyrir 

hverja kennslustund. Vinna fyrir hvern dag og hverja viku var birt í Mentor fyrir nemendur og 

forráðamenn. Stuðst var við hefðbundna bekkjarkennslu: fyrirlestur kennara, innlögn,    

sjálfstæða vinnu, verkefnavinnu, kennari las hluta af námsefninu með og fyrir nemendur 

ásamt einstaklingsaðstoð. Einnig var unnið í hópum að sameiginlegum verkefnum. 

Heimanám var aðallega heimalestur og annar lestur á námsefni.  

Heimalestur var mikilvægur þó sérstaklega í samfélags- og náttúrufræðigreinum.    

Helstu áherslur árgangsins 

Unnið var með samskipti, almenna kurteisi, vinnusemi í tímum og vellíðan nemenda. Einnig 

mikil áhersla á sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum og að taka ábyrgð á eigin námi. Mikil 

áhersla á lestur, náttúrufræði og stærðfræði.          

Námsgrein Kennslust.fj. 

4. b        5. b 

Kennari 

Danska 0                 1 Rene Bredtoft Madsen 

Enska 1                 2 Rene Bredtoft Madsen/Steinunn Þuríður Bjarnadóttir 

Íslenska 7                6 Agnes Guðmundsdóttir/Jón Hrafn Baldvinsson 

Íþróttir 4                 4 Jón Hrafn Baldvinsson/Rene Bredtoft Madsen 

Náttúrufræði 2                 3 Agnes Guðmundsdóttir/Ása Erlingsdótti/Sigríður Sjöfn 

Helgadóttir/Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir 

Samfélagsfræði 2                 3 Agnes Guðmundsdóttir/Ása Erlingsdóttir/ 

Hörður Ríkharðsson 

Stærðfræði 7                 7 Agnes Guðmundsdóttir/Arna Einarsdóttir/ 

Jón Hrafn Baldvinsson/Sigríður Sjöfn Helgadóttir/ 

Þorbjörn Valdís Kristjánsdóttir 

Verkgreinar 

 

4                 4 Björk Jóhannsdóttir/Líney Traustadóttir/ 
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Sigríður Sjöfn Helgadóttir/Unnar Þorsteinn 

Bjartmarsson/ 

Þóra Magnúsdóttir 

Upplýsingatækni 1                 2 Þóra Magnúsdóttir 

Áhugasvið 1                 2 Agnes Guðmundsdóttir/Hörður Ríkharðsson/ 

Rene Bredtoft Madsen/Þóra Magnúsdóttir 

Útinám 1                 1 Agnes Guðmundsdóttir/Ása Erlingsdóttir/ 

Steinunn Þ.  Bjarnadóttir/Þorbjörg V. Kristjánsdóttir 

Frístund 

 

6                 1 Agnes Guðmundsdóttir/Lilja R. Sigurgeirsdóttir/Ólafur 

Daði Birgisson/Sigríður Sjöfn Helgadóttir/Sæunn Elfa 

Sverrisdóttir/Þórunn Jóna Kristinsdóttir 

Þróunarstarf 

Grænfánaverkefnið var áfram í vetur með því t.d. að 

flokka pappír og plast. Tveir nemendur voru fulltrúar 

í umhverfisnefnd skólans undir stjórn Bjarkar 

Jóhannsdóttur. Þeir fylgdu eftir verkefnum 

nefndarinnar með öðrum nemendum í bekknum. 

Tvisvar sinnum á vorönn vigtuðu nemendur 

matarafganga í eina viku í senn, í febrúar og í maí og 

kynntu afraksturinn fyrir öðrum bekkjum. 

Hópurinn vann að Leiðtogastefnunni og tileinkaði sér 

venjurnar sjö. 5. bekkur kom að móttöku skólahóps 

frá Leikskólanum á Hraunborg.   

Námsmat 

Lagt er upp með að hver nemandi geti notið sín. 

Notast var við fjölbreytileg verkefni og 

kennsluaðferðir. Námsmat byggir á símati á vinnu nemenda, verkefnum og prófum. 

Nemendur í 4. bekk tóku samræmt próf í íslensku og 

stærðfræði í haust. 

Skemmtanir og félagslíf 

5. bekkur tók þátt í miðstigsleikum í Borgarnesi í 

ágúst og fór, ásamt 4. bekk, í Þverárrétt í september. 

Nemendafélagið stóð fyrir hrekkjavökuskemmtun í 

október. Þann 3. desember var kveikt á 

jólastjörnunni á Laugahnjúk. Nemendur skólans 

gengu með logandi kyndla upp á hnjúkinn og 

mynduðu vinakeðju. Á Desembergleðinni sýndu 

nemendur í 4. og 5. bekk brot úr Dýrunum í 

Hálsaskógi með leik og söng. Öskudagurinn var sem 

áður í íþróttahúsinu með leikjum, m.a. kötturinn 

sleginn úr tunnunni. Nemendur í 4. og 5. bekk GBF 

fóru á skauta og í menningarferð í apríl til Reykjavíkur. Skautað í Skautahöllinni í Laugardal og 
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sýningarnar Undur íslenskrar náttúru og Áróra í Perlunni skoðaðar, einnig áð og nesti borðað 

í Nauthólsvík. Bekkjarskemmtun haldin einu sinni á hvorri önn í bekkjarstofunni.   

Vordagar 

Nemendur í 4. og 5. bekk fóru í gönguferð, lagt var af stað frá gömlu malarnámunni norðan 

við bæinn Laxfoss. Gengið eftir kindagötu, í gegnum skóg, eftir göngustíg, vestur fyrir 

Hreðavatn og staldrað við Kiðá. Gengið áfram norðan megin við vatnið að 

Hreðavatnsbænum.  

Nemendur tóku þátt í skógarhlaupi/víðavangshlaupi, sem er um 2,2 km langt. Einnig tóku 

þeir þátt í 17. júní hlaupi en það er 600 m hlaup fyrir 1. – 6. bekk á vegum UMF. 

Stafholtstungna. Nemendur gróðursettu birkiplöntur við íþróttavöllinn. 

Almennt um bekkinn 

Frekar vinnusamur hópur og skemmtilegur, samsettur af ólíkum einstaklingum með 

fjölbreytta styrkleika.  

Agnes Guðmundsdóttir og Jón Hrafn Baldvinsson 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 6. – 7. bekk                                                                           
Nemendur í 6. og 7. bekk voru 13 í byrjun skólaárs en voru 11 

samtals við skólaslit, 5 nemendur í 6. bekk og 6 í 7. bekk og er 

samkennsla hjá hópnum. Það komu nokkrir 

umsjónarkennarar að þessum hóp í vetur vegna forfalla, 

Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir, Arna Einarsdóttir og Sigríður 

Sjöfn Helgadóttir.                                                                                                                                                                                           

Helstu áherslur árgangsins                                                     

Stuðst var við útgefnar námsáætlanir 6. – 7. bekkjar. Reynt var að hafa kennsluhættina eins 

fjölbreytta og kostur var á. Mikið var unnið með námstækni og ábyrgð á eigin námi sem og 

að fara eftir skólareglum og fyrirmælum og var m.a. byggt á verkefninu Leiðtoginn í mér.   

Kennsluhættir/skipulag. 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 2 René Bredhoft Madsen 

Enska 2 René Bredhoft Madsen, Þóra Magnúsdóttir, Þorbjörg 

Valdís Kristjánsdóttir  

Íslenska 6 Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir, Sigríður Sjöfn 

Helgadóttir 

Íþróttir 4 Íris Grönfeldt 

Áhugasvið 2 Hörður Ríkharðsson, René Bredhoft Madsen, Þóra 

Magnúsdóttir 

Náttúrufræði 2 Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir, Sigríður Sjöfn 

Helgadóttir 

Samfélagsfræði 4 Þóra Magnúsdóttir 

Stærðfræði 6 Agnes Guðmundsdóttir, Arna Einarsdóttir, Sigríður Sjöfn 

Helgadóttir, Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir 
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Útinám  2 Agnes Guðmundsdóttir, Ása Erlingsdóttir, Steinunn 

Þuríður Bjarnadóttir og Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir 

Upplýsinga og 

tæknimennt 

1 Þóra Magnúsdóttir 

Frístund 

Verkgreinar 

1 

4 

Líney Traustadóttir 

Björk Jóhannsdóttir, Líney Traustadóttir, Unnar 

Þorsteinn Bjartmarsson, Þóra Magnúsdóttir 

Námsmat 

Yfir skólaárið er símat á námsárangri nemenda þar sem skráð eru inn á hæfnikort nemenda á 

Mentor í hæfniviðmið hvers fags fyrir sig, jafnt og þétt bætist við hæfni hjá hverjum og 

einum, á þeirra hraða. Við símat notast kennari við 

próf, kannanir, vinnu í kennslustundum og vinnulag 

nemenda í skólastarfinu. Nemendur tóku þrjú 

lesfimipróf sem skráð eru inn á Skólagátt MMS. Þessi 

lesfimipróf sýna mjög vel þá stöðu nemenda í lestri á 

milli mánaða og frá ári til árs.                                  

Skemmtanir og félagslíf                                                            

Í lok ágúst fóru miðstigsleikar fram í Borgarnesi þar 

sem komu saman samstarfsskólar GBF og tóku þátt í þessum íþróttaviðburði. Þann 3. 

desember var kveikt á jólastjörnunni uppi á Laugahnjúk og mynduðu nemendur, starfsfólk og 

foreldrar vinakeðju með logandi kyndlum, sungu jólalög og var boðið upp á kakó og 

piparkökur að lokum. Nemendafélagið stóð fyrir hrekkjavökuskemmtun. Jólaskemmtunin var 

á sínum stað og sýndu nemendur Svínahirðinn eftir H. C. Andersen við góðan orðstír. 

Nemendur 7. bekkjar fóru að Reykjum í skólabúðir í febrúar, efldu sig, víkkuðu 

sjóndeildarhringinn og stækkuðu tengslanetið sitt. Hin árlega Upplestrarkeppni var á sínum 

stað og í undirbúningi fyrir hana tóku allir nemendur þátt í undankeppni innan hvors bekkjar 

fyrir sig. Stóðu þeir sig með stakri prýði. Faxaflóahafnir buðu nemendum 6. bekkjar í sjóferð 

um sundin blá í mars.           

Vordagar 

Hópurinn fór í gönguferð með unglingastiginu 28. maí og lá leiðin 

frá Varmalandi, vaðið yfir Norðurá og deginum eytt í sprelli í 

Munaðarnesi. Samstarfsdagur GBF var 29. maí og hittist miðstigið 

á Varmalandi og vann þar í stöðvavinnu að hinum ýmsu verkefnum 

tengdum náttúru-, efna- og eðlisfræði. Síðasta skóladaginn var svo 

leikjadagur að venju þar sem nemendum gafst t.d. kostur á að 

baka brauð úti í skógi, fara í sundlaugina og íþróttasalinn eða renna sér í vatnsrennibraut.  

Almennt um bekkinn 

Hópurinn samanstendur af skemmtilegum en ólíkum einstaklingum sem náð hafa að rækta 

upp samheldni og góðan bekkjarbrag.  

Sigríður Sjöfn Helgadóttir 
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Skýrsla umsjónarkennara í  8., 9. og 10.bekk. 
Almennt um bekkinn 

Nemendur í unglingadeild voru 19 talsins. Þó hafa verið miklar breytingar á fjölda nemenda í 

vetur. Fjórir nemendur hafa farið í aðra skóla vegna flutninga og tveir hafa bæst í hópinn 

þennan veturinn. Í 8. bekk voru fjórir nemendur, 2 stúlkur og 2 drengir, nemendur 9. bekkjar 

voru ellefu, 6 stúlkur og 5 drengir, í 10.bekk voru fjórir nemendur allir drengir. 

Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Gerð var kennsluáætlun fyrir önnina. Henni var svo skipt niður í vikur og vinna fyrir hvern dag 

vikunnar birt á Mentor fyrir foreldra og nemendur. Stuðst var við hefðbundna 

bekkjarkennslu: fyrirlestur frá kennara, sjálfstæða vinnu, innlögn, verkefnavinnu og 

einstaklingsaðstoð. Einnig var 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, þar var fengist við fjölbreytileg verkefni sem nemendur 

gátu valið úr.  

     

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Ása Erlingsdóttir, René Bredtoft Madsen 

Enska 4 Ása Erlingsdóttir, René Bredtoft Madsen 

Íslenska 6 Ása Erlingsdóttir, Þóra Magnúsdóttir 

Íþróttir 4 Íris Grönfeldt. 

Lífsleikni 1 Ása Erlingsdóttir, Svala Eyjólfsdóttir 

Náttúrufræði 3 Þorbjörg Kristjánsdóttir, Ása Erlingsdóttir 

Samfélagsfræði 3 René Bredtoft Madsen, Þóra Magnúsdóttir 

Stærðfræði 6 René Bredtoft Madsen, Ása Erlingsdóttir, Jón Hrafn 

Baldvinsson, Hörður Ríkharðsson 

Val 4 Björk Jóhannsdóttir, Líney Traustadóttir, Ása 

Erlingsdóttir, Unnar Bjartmarsson, Svala Eyjólfsdóttir 

Áhugasviðsval 2 René Bredtoft Madsen, Hörður Ríkharðsson, Þóra 

Magnúsdóttir 

Þróunarstarf 

Grænfánaverkefnið hélt áfram í vetur t.d. með flokkun pappírs og öðru því sem lýtur að góðri 

meðferð á náttúrugæðum og setti umhverfisnefnd ný markmið til að vinna að. Einnig hefur 

hópurinn unnið áfram með Leader in me verkefnið á þeim forsendum að æfa sig í að setja 

sér markmið til að auðvelda sér að vinna að settum áætlunum. Nemendahópurinn hefur 

einnig verið í samskiptum við jafnaldra í Danmörku en einungis til þess að öðlast færni í 

samskiptum á ensku. 

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 
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annarprófum.  Nemendur voru í lotunámi bæði í íslensku og náttúrufræði, þar sem tekin eru 

hlutapróf á milli lota. Einnig eru kaflapróf hluti af námsmati nemenda í unglingadeild.  

Skemmtanir og félagslíf 

Félagslíf er með miklum blóma í unglingadeild eftir að breyting varð á starfi nemendaráðs. 

Nú er sami aðili sem sér um nemendaráð á báðum stöðvum og eykur það samvinnu á milli 

deilda til muna. Haldin hafa verið bíókvöld, spilakvöld, böll og margt fleira. Einnig var farið í 

skíðaferð, tekið þátt í Skólahreysti, söngkeppni o.fl., að ógleymdri árshátíð unglingadeildar. 

Að þessu sinni var tekið þátt í Þjóðleik sem er leiklistarverkefni haldið að frumkvæmi 

Þjóðleikshússins. Nemendur gátu þar að leiðandi valið úr þremur verkum til að setja upp á 

árshátíð og var leikritið Tjaldið eftir Hallgrím Helgason fyrir valinu. Í ár var einnig haldin 

árshátíð nemenda sem heppnaðist með ágætum.  

Í desember var mynduð árleg vinakeðja nemenda og starfsfólks Varmalandsskóla frá 

Laugahnjúki niður að skóla. 

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. Ákveðið var að breyta sérstöðu sveitaskóla þannig að við 

tækjum þátt í verkefninu annað hvert ár. Varmalandsdeild tók ekki þátt þetta vorið. 

Samstarfsdagur var haldin 29. maí og nýttu unglingarnir daginn á Hvanneyri til verkefnavinnu 

og fengu einnig heimsókn frá Minningarsjóði Einars Darra. Að lokum gengu nemendur 6.-10. 

bekkjar yfir í Munaðarnes þar sem þeir eyddu deginum við leik og störf. 

Útikennsla/hreyfing 

Fótbolti og útikörfubolti var afar vinsæll meðal nemenda en skógarferðir voru einnig 

stundaðar og farið í leiki. Í íþróttakennslu var áhersla lögð á útikennslu þegar þannig viðraði 

en einnig var umhverfið nýtt í tengslum við náttúrufræðikennslu eftir því sem námsefni og 

áherslur gáfu tilefni til. Að hausti og vori var hlaupið svokallað Skógarhlaup. Það er 

víðavangshlaup um 2.2 km. Mikill metnaður var hjá nemendum að bæta árangur sinn milli 

hlaupa.  

Ása Erlingsdóttir og René Bredtoft Madsen 

 

Sérkennsla og stuðningur  
Helstu skimanir  

 Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, 
teiknipróf 

1. bekkur Sálfræðingur  

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Umsjónarkennari Nóvember 2018, 
janúar og maí 2019 

Leið til læsis Yngri bekkir að hluta Umsjónarkennari Haust 2018 

Lesfimi 1.-10. bekkur Umsjónarkennari 1.bekkur 1x og 2.-
10.bekkur 3x á 
skólaárinu 
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Orðarún 3.- 8. bekkur Umsjónarkennari Október og febrúar 

GRP 14 9. bekkur Sérkennsluráðgjafi Október 2018 

Samræmd próf 4. 7. og 9. bekkur Umsjónarkennari 27. 28./ 20. 
21.september og 11. 
12. og 13. mars 

 

Sérkennari: Arna Einarsdóttir, í 100% starfshlutfalli til 31. janúar og í 90% starfshlutfalli frá 1. 

febrúar 2019. Íris Grönfeldt íþróttafræðingur sinnti sérkennslu í íþróttum. Björk 

Jóhannsdóttir sinnti sérkennslu í myndmennt.  

Stuðningsfulltrúar voru Sigríður Sjöfn Helgadóttir og Líney Traustadóttir á yngsta- og 

miðstigi.  Helena Rut Hinriksdóttir fylgdi skólabíl frá Bifröst. Til afleysinga í stöðu 

stuðningsfulltrúa voru Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og Ólafur Daði Birgisson.  

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, myndmennt 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.  

Arna Einarsdóttir 

                                                                                                                                                

Heimilisfræði. 
Markmið 

Unnið var eftir Aðalnámskrá grunnskóla/heimilisfræði með grunnþættina að leiðarljósi. Þar 

sem GBF er grænfánaskóli var rík áhersla lögð á að efla vitund nemenda um sjálfbærni og 

umhverfisvernd í 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, 

þjálfist í samvinnu og að bera virðingu fyrir sjálfum sér og samnemendum sínum. Reynt var 

að láta markmið hvers bekkjar klárast þó um hópablöndun væri að ræða.  

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 

Nemendum var skipt í þrjá hópa bæði á yngsta stigi og á miðstigi. Á unglingastigi er 

heimilisfræði valáfangi. Hver hópur fékk tvær kennslustundir á viku og var í heimilisfræði í 

u.þ.b. 11 vikur. Nemendur unnu annað hvort saman í pörum eða einstaklingsvinnu. Reynt var 

að hafa kennsluna sem fjölbreyttasta bæði bóklega og verklega sem og að nýta tæknina og 

fræðast af alnetinu. 

Námsefni/gögn 

Kennslan var byggð á bókaflokkunum Heimilisfræði 1. – 4. á yngsta stigi. Gott og gagnlegt 1. 

–3. hefti bæði lesbók og vinnubók á miðstigi og Næring og lífstíll á unglingastigi. Uppskriftir 
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voru sóttar frá fleiri stöðum. Verkfæri, áhöld og gögn sem tilheyrðu hverju verkefni fyrir sig. 

Hráefni var fengið úr mötuneyti skólans. 

Námsmat/frammistöðumat 

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. Framkoma og hegðun í kennslustundum telur líka í námsmati. Að 

auki var metið hve útsjónarsamir nemendur voru og sjálfstæðir í verki. Sjálfsmat var að auki 

þar sem nemendur rýndu í eigin frammistöðu jafnt og frammistöðu kennara.  

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 að auki. Einnig er 

uppsetning á kennslurýminu mjög þröng og ekki ætlað nemendum á yngsta stigi. Erfitt er að 

hafa góða yfirsýn yfir vinnu nemenda sama á hvaða stigi þeir eru. 

Líney Traustadóttir og Sigríður Sjöfn Helgadóttir 

 

Sjónlistir 
Unnið var eftir Aðalnámskrá grunnskóla/sjónlistir.  

Yfirmarkmið var 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 var 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 hafði sjónlistir að vali og var kennt í tveimur kennslustundum á viku.  Skipt var 

um hópa einu sinni á vetri, um áramót. 

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

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

verkfæri sem tilheyra hverju verkefni. 

Námsmat: Hæfniviðmið fyrir viðkomandi hóp í Mentor. Gefið var fyrir framvindu í náminu og 

hæfnieinkunn að vori. Endurgjöf var alltaf í tímum. 

1.-2.bekkur. Nemendur lærðu umgengni um stofuna og verkfæri. Lærðu grunnatriði í 

litablöndun, um grunnliti/grunnform, og myndbyggingu. Gerðu amk. eitt leirverkefni. Rætt 

var um mismunandi aðferðir við að gera hlutina t.d. teikna eða lita. Mikil áhersla var lögð á 

að kenna vönduð vinnubrögð.  

3.-4.bekkur. Nemendur kynntust munsturgerð og gerðu verkefni útfrá því. Lærðu að blanda 

ljósa og dökka litatóna, og gerðu skál úr leirkúlu. Teiknuðu eftir fyrirmynd. Ýmis 

aukaverkefni.  

5.bekkur. Gerðar voru allskonar útfærslur á sjálfsmyndum útfrá ljósmyndum.  Litahringurinn 

málaður. Ýmis aukaverkefni. 

6.bekkur. Gerðu sjálfsmynd eftir að hafa skoðað sjálfsmyndir frægra listamanna. Mynd með 

mosaikaðferð. Valin verkefni eftir smekk hvers og eins. 
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7.bekkur. Einföld fjarvíddarmynd, eftir skoðun á hvernig fjarvídd virkar. Vatnslitamynd og 

frjáls verkefni. 

8.-10.bekkur/val. Nemendur völdu sér verkefni til að vinna. Tvö föst verkefni voru í vetur: Að 

gera listaverk útfrá landabréfabók, og mála eftir einu frægu málverki. 

Björk Jóhannsdóttir. 

 

Textílmennt, 
Unnið var eftir Aðalnámskrá grunnskóla/verkgreinar.  

Yfirmarkmið var að nemendur „beiti ímyndunarafli sínu, sköpunargáfu, þekkingu og 

verkfærni til að takast á við umhverfi sitt í markvissum tilgangi.  Þeir þjálfa hæfileika til að 

leita lausna á vandamálum í markvissum tilgangi“. 

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 hafði textílmennt í vali og voru þessir tímar í vali B (styttri lota), og skipt þrisvar 

yfir veturinn. Tvo tíma á viku. 

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

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

verkfæri sem tilheyra hverju verkefni. 

Námsmat: Hæfniviðmið fyrir viðkomandi hóp í Mentor. Gefið var fyrir framvindu í náminu og 

hæfnieinkunn að vori. Endurgjöf var alltaf í tímum. 

1.-2.bekkur. Nemendur teiknuðu á léreft og lituðu mynd sem var svo þrædd með þræðispori. 

Þau gerðu litla krosssaumsmynd og gerðu svo mynd á striga sem stungin var út með 

aftursting. 

3.-4.bekkur. Unnin var ein krosssaumsmynd að eigin vali. Sumir lærðu á saumavélina á 

meðan þeir sem það kunnu gerðu íþróttapoka. Eitthvað var líka ofið á spjald. 

5.bekkur. Verkefni vetrarins var að teikna og hanna sitt eigið pennaveski og vinna það alla 

leið. Að auki var eitt krosssaumsverkefni. Mikið var um krosssaum og púðahönnun. 

8.-10.bekkur/val. Nemendur völdu sitt verkefni til að vinna. T.d. púða, tösku, buxur, 

leðurveski o.fl. 

Björk Jóhannsdóttir. 

Smíði 
Markmið 
Markmið kennslunnar voru samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. Áhersla var 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 ýmsar fígúrur. 

5.-7. bekkur fékk 160 mínútur á viku þriðjung úr vetri.  Smíðaðar voru ýmiskonar hillur og 

traktorar og réðu nemendur endanlegu útliti með bæsun og lökkun.  Langflestir lögðu mikinn 

metnað í verkið. 
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8.-10. bekkur fékk 80 mínútur helming úr vetri. Verkefni voru að eigin vali og voru mjög 

fjölbreytt t.d. hafnarboltakylfa, kassabíll og ýmsir renndir hlutir. 

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/frammistöðumat 

Í annarlok fá nemendur einkunn í samræmi við metanleg hæfniviðmið í 1. til 7. og 

matsviðmið í 8. til 10. 

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 lítið 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 ágætis lagi. 

Unnar Þorsteinn Bjartmarsson 

 

Grænfáni 
Að vori 2018 var gerð Grænfánaúttekt vegna umsóknar fyrir fjórðu Grænfánaflöggun 

Varmalands. Um haustið kom það í ljós að við uppfylltum ekki skilyrðin fyrir fánann og þurfti 

því að fara í skjóta og markvissa vinnu til að komast í aðra úttekt uppúr áramótum.  

Sett var á laggirnar nefnd strax í október og var hún skipuð nemendum, starfsmönnum og 

einum fulltrúa frá foreldrum. Umsjónarmaður hafði þá farið ítarlega í þau atriði sem 

úttektarskýrslan taldi ábótavant. Nefndin, þ.e. nemendurnir 

fóru þá fljótlega í að gera úttekt á starfinu innan skólans og 

notuðu umhverfismatsblöð sem Skólar á grænni grein voru 

með inni á sinni heimasíðu. Úttektin skiptist í þrennt, yngsta 

stig, miðstig og elsta stig. Umsjónarmaður fór yfir matsblöðin 

með börnunum og eftir þá yfirferð kom berlega í ljós hvað 

börnunum fannst ábótavant er varðaði umhverfismenntina. 

Það var mikill samhljómur í úttektunum hjá stigunum. 

Fundur var haldinn í nefndinni til að ræða niðurstöður og 

tillögur til úrbóta. Uppúr þessum upplýsingum bjó 

umsjónarmaður til markmiðssetningu sem hann bar undir 

nefndina. Í markmiðssetningunni var ábyrgðarmaður fyrir 

hverju markmiði og tímasetningar. Eftir þessu plaggi var unnið í 

vetur. Það gekk miklu betur en við þorðum að vona og má 

segja að öllum markmiðum hafi verið náð undir vorið, utan 

eitt. Enda voru sum markmiðin til tveggja ára.  

Yfirmarkmið 1: Hnattrænt jafnrétti (2ja ára áætlun). 
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Finna þarf verkefni þar sem skólinn leggur hönd á plóginn í söfnun fyrir fátæka á alþjóða vísu. 

Yfirmarkmið 2: Nærumhverfi (2ja ára áætlun).  

Leggja áherslu á að kynna nærumhverfið og 

sveitarfélagið, með allskonar hætti, fræðslu og 

ferðum. 

Markmið 3: Matarsóun. 

Minnka það magn sem hent er af mat. Gera 

mælingar og áætlanir um úrbætur. 

Markmið 4: Orkunotkun. 

Huga markvisst að sparnaði á vatni og rafmagni. 

Markmið 5: Sparnaður á auðlindum. 

Skipta út pappírsþurrkum og fara að nota 

handklæði. 

Markmið 6: Gefa smáfuglunum þegar hart er í ári hjá þeim. 

Hugsa um að gefa smáfuglunum, þegar veturinn er harður og fátt um æti fyrir þá. 

Eftir reynsluna af markmiðssetningunni og því að ætla ákveðnum aðilum ábyrgð á hverju 

markmiði fyrir sig, getum við verið bjartsýn. Unnið var í öllum markmiðunum í vetur. Sum 

voru kláruð og önnur verða á dagskrá strax að hausti. Við erum sérstaklega stolt af því að 

hætta að nota bréfþurrkur fyrir hendurnar á klósettunum því það minnkaði ruslið sem hent 

er umtalsvert. Önnur úttekt var gerð af Landvernd,  í mars og kom skólinn mjög vel útúr 

henni. Við förum því glöð inn í næsta vetur með Grænfánann að húni, en honum var flaggað 

4. júní, í skólalokin.   

Björk Jóhannsdóttir. 

Upplýsingatækni  
Uppbygging kennslunnar 

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

kynna nemendum tölvur, ipata 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.- 3. bekkur fékk 1 tíma á viku sem skiptist jafnt á milli ensku og upplýsingatækni. 

4. – 7. bekkur fékk 1 tíma á viku í upplýsingamennt. 

Á yngsta stigi var aðaláhersla á að læra að fara inn í tölvurnar og út úr þeim. Þá var 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 bæði í tölvum og ipödum. Síðan 

var farið að nota meira af forritum og tækni s.s. myndvinnslu 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.  
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Nemendur 4. - 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 og 

deila með kennurum. 

Námsefni/gögn. Reynt er að nýta forrit og vefsíður sem hægt er að fá frítt á netinu s.s. 

mms.is, code.org. ásamt aðgangi að ákveðnum kennslusíðum t.d. skolavefurinn.is.  

Námsmat. Námsmat er byggt á símati út frá viðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla.  

Húsnæði og aðstaða. Tölvustofa með 12 borðtölvum, í unglingadeildinni eru 10 fartölvur þar 

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

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

 Þóra Magnúsdóttir 

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.  

 

Sund   
Markmið  

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

Kennsluaðferðir   

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

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

yngstu bekkjunum.   

Námsmat   

Nemendur eru prófaðir eftir samræmdum sundstigum úr Aðalnámskrá grunnskóla.  

Aðstaða   

Íþróttakennsla fer fram í íþróttasal 20 x 12 m. Sundkennsla fer fram í 25 m útisundlaug. 

Einnig er þreksalur notaður á efsta stigi við kennsluna ásamt útivistarsvæði við skólann.  

Annað. Hið árlega 17. júní hlaup var framkvæmt í skólanum fyrir hönd Umf. Stafholtstungna. 

Það er 600 m og 1. – 6. bekkur tekur þátt. Miðstigsleikarnir voru haldnir í september fyrir 

nemendur í 5. – 7. bekk. Keppt var í frjálsum íþróttum og knattspyrnu og er 

samstarfsverkefni GBF og Grunnskóla Borgarness. Eins og undanfarin 13 ár tók Gbf. þátt í 

Skólahreysti og voru séræfingar í boði fyrir nemendur allan veturinn. Stuðlað var að kynningu 
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vetraríþrótta, skautaferð á miðstigi og skíðaferð á unglingastigi. Útivistar- og leikjadagur var 

haldinn síðasta skóladaginn. Útivistar/skólasvæðinu var skipt upp í nokkrar mismunandi 

stöðvar og nemendur völdu sér viðfangsefni eftir áhuga og getu.   

Íris Grönfeldt, Rene Bredtoft Madsen og Jón Hrafn Baldvinsson.  

 
Útinám  
Útinám hefur ávallt einkennt starfstöðina á Varmalandi. Námið byggir á því að nemendur 
öðlist færni og þekkingu til að umgangast bæði nær- og fjærumhverfi sitt af virðingu. Lagt er 
upp með að nemendur fái tækifæri til að efla þekkingu sína og auka upplifun af náttúrunni og 
umhverfinu í kring. Mismunandi er hversu mikla áherslu kennarar leggja á útinám en margir 
ef ekki flestir nýta umhverfið til kennslu að einhverju leyti. Í vetur hafa nemendur 
unglingadeildar haft tækifæri til að velja sér útinám sem valfag. Það er þá kennt einu sinni í 
viku tvær kennslustundir í senn. Á haustönn voru nemendur 3.- 4. bekkjar með fastan útitíma 
einu sinni í viku en það breyttist síðan á vorönn er stundaskrá var breytt þannig að nemendur 
1.-7. bekkjar voru í einum útikennslutíma vikulega og þá sameiginlega. Þessar kennslustundir 
nýtast ávallt til samþættingar í námi. Þó ber að passa að ekki sé of breitt aldursbil á milli 
nemenda í hópnum því að þá verður námið ómarkvissara. Líta ber á útinám sem kennsluaðferð 
frekar en sér námsgrein. Þar sem að tækifærin verða fleiri við fjölbreyttar aðstæður til þess að 
öðlast aukna færni og leikni í daglegu námi.  

Ása Erlingsdóttir 

Áhugasviðsval 
Eins og undanfarna 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. 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. 

 
Bókasafn   
Varmalands- og Hvanneyradeild.  
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 fór hann einu sinni í mánuði í 
Hvanneyrardeild og hélt utan um útlán þar. En kennarar og nemendur sáu sjálfir um dagleg 
útlán og annað sem tilheyrði bókasafninu og gekk það mjög vel. Nemendur voru mjög 
duglegir að koma, skoða og fá sér bækur en reynt var að vera með nýjar bækur reglulega 
sem hæfðu öllum aldri. Þá var bókavörður einnig í 40% starfi við önnur störf innan skólans 
þrif, gæsla  og frístund hjá 1. – 4. bekk.   
Safnið var mikið notað fyrir frístund og smærri hópa vegna verkefnavinnu. Í nóvember fóru 
bókaverðir  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.  Janúar til mars var síðasta lestrarátakið sem Ævar vísindamaður stóð fyrir og fengu 
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þrjú börn, eitt úr hverri starfsstöð, áritaða bók sem kom út í vor.  Sem fyrr nýtir skólinn 
héraðsbókasafnið og er alltaf gott að leita þangað.  

Sæunn Elfa Sverrisdóttir.  

Nemendaráð  

Starf nemendafélags GBF var öflugt á skólaárinu. Kosið var í nemendaráð á unglingastigi í 

Varmalandsdeild og Kleppjárnsreykjadeild og tóku fimm nemendur í hvorri deild sæti í 

nemendaráði. Nemendaráðin fengu hvort um sig tvær kennslustundir á viku til að funda með 

leiðbeinanda og var nóg um góð málefni.  

Nemendafélagið stóð fyrir fjölmörgum viðburðum og má þar nefna haustball, jólaball, 

árshátíð, bíókvöld, hrekkjavökuskemmtun og spilakvöld fyrir 4.-5. bekk. Á haustönn fór fram 

sala á merktum skólapeysum og gekk hún vel.  

Nemendaráðin héldu fundargerðir á fundum vetrarins og var gerð samantekt fyrir hvern 

viðburð fyrir sig, sem mun auðvelda áframhaldandi starf nemendafélagsins. Gaman var að 

sjá hversu öflugir nemendur voru í að hrinda skemmtilegum hugmyndum í framkvæmd og 

ekki síður ánægjulegt að fylgjast með samstarfi deildanna sem efldist eftir því sem leið á 

skólaárið. Á lokafundum nemendaráða voru leiðbeinandi og nemendur ánægðir með 

veturinn. Farið var yfir hvað gekk vel og hverju mætti breyta á næsta ári. Margt gott kom út 

úr þessari yfirferð og þá helst að krafan um enn meira samstarf, til dæmis sameiginlegur 

fundur einu sinni í mánuði. Verður það að teljast jákvætt og til marks um það að samstarfið 

hafi verið skemmtilegt og gengið vel. 

Svala Eyjólfsdóttir 

 

Smiðjuhelgar 8.- 10. bekkur 
Að venju voru tvær smiðjuhelgar í boði fyrir 8. - 10. bekk. Sú fyrri var á Kleppjárnsreykjum og 

sú seinni á Varmalandi. 

 

Smiðjur á haustönn: 

Leiklistarsmiðja, umsjón Ólafur Ásgeirsson 

Danssmiðja, umsjón Daði Freyr Guðjónsson 

Sundknattleikur, umsjón Glenn Moyle 

Förðunarsmiðja, umsjón Katla Lind Sigurðardóttir 

Björgunarsveitarsmiðja í umsjón björgunarsveitanna í héraðinu 

Mótorhjóla-/smávélaviðgerðir, umsjón Unnar Þorsteinn Bjartmarsson 

Sirkussmiðja, umsjón Unnur María Bergsveinsdóttir. 

 

Smiðjur á vorönn: 

Matarsmiðja, umsjón Helena Rut Hinriksdóttir 

Glíma, umsjón Jana Lind Erlendsdóttir 

Útismiðja og tálgun, umsjón Ása Erlingsdóttir 

Bridds og spil, umsjón Stefán Jónsson og Ingimundur Jónsson 

Nýsköpun, legó, umsjón Jóhann Breiðfjörð 

Körfubolti, umsjón Jón Hrafn Baldvinsson 


