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Formáli  

Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar kemur nú út í tíunda sinn. Skólinn hefur starfað í tíu ár 

eftir sameininguna og eru starfsstöðvar hans þrjár, á Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og 

Varmalandi. Skýrslan er send til sviðsstjóra 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 15. ágúst að loknu 

sumarleyfi til að undirbúa skólastarfið. Byrjað var á kennaraþingi í Stykkishólmi þar sem 

kennarar sóttu örnámskeið. Daginn eftir mættu kennarar 

og starfsfólk á sameiginlegan starfsmannafund í upphafi 

dags og fóru síðan á fullt að undirbúa.  

Fundað var með skólabílstjórum þar sem farið var yfir ýmis 

mál er tengjast skólaakstri, s.s. öryggismál, gæslu í 

skólabílum, tímaplön, akstursleiðir o.fl.  

Skólasetning var 22. ágúst; kl. 10:00 á Varmalandi, kl. 

12:00 á Hvanneyri og kl. 14:00 á Kleppjárnsreykjum. Að 

lokinni skólasetningu var farið inn í bekkjardeildir þar sem 

kennarar voru með stuttar kynningar á skólanum og um væntanlegt skólastarf. Að 

kynningum loknum var öllum boðið til kaffisamsætis í mötuneytum deildanna. Þar að auki 

var tekin skóflustunga á Kleppjárnsreykjum fyrir nýrri byggingu fyrir leikskólann Hnoðraból 

og stjórnunarálmu GBF. Kennsla samkvæmt stundatöflu hófst 23. ágúst. 

Hagnýtar upplýsingar  

Skólastjórnendur  
Helga Jensína Svavarsdóttir skólastjóri. 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir aðstoðarskólastjóri Varmalandi. 

Sólrún Halla Bjarnadóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjum. 

Steinunn Fjóla Benediktsdóttir deildarstjóri Hvanneyri. 

Nefndir og ráð  
Skólaráð  

Helga Jensína Svavarsdóttir, Sigríður Arnardóttir, Auður Helgadóttir, Hafdís Jóhannsdóttir, 

Pétur Lárusson, Trausti Leifur Eyjólfsson, Þórður Eiríksson og Þórunn Jóna Kristinsdóttir. 

Nemendaverndarráð   

Eitt sameiginlegt nemendaverndarráð starfar við GBf. Í því sitja skólastjórnendur, 

námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og fulltrúi skólaþjónustu. Ráðið fundar einu sinni í mánuði.  

Áfallaráð  

Skólasálfræðingur  

Skólahjúkrunarfræðingur  

Skólastjóri/deildarstjóri  

Sóknarprestur viðkomandi sóknar eftir þörfum  

Eineltisteymi  

Skólastjórnendur, námsráðgjafi og umsjónarkennari viðkomandi nemanda.  
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Nemendaráð  

Kleppjárnsreykjadeild   Varmalandsdeild  

Dagbjört Rós Jónasóttir  Hinrik Nói Barkarson 

Ingibjörg Þórðardóttir  Inger Elísabet Eyjólfsdóttir 

Kristján Bjarni Jakobsson  Kristófer Daði Davíðsson 

Lilja Gréta Fontella Jonsson  Salka Rán Gunnarsdóttir 

Unnur Björg Ómarsdóttir  Trausti Leifur Eyjólfsson 

Þórunn Tinna Jóhannsdóttir 

Nemendafjöldi  
Við upphaf skólaársins 2019-2020 voru nemendur skólans 173 en við lok 166. 

Í Hvanneyrardeild var kennt í 2 bekkjardeildum 1. og 2. bekk og 3. - 5. bekk  

Bekkur  ágúst 2019 júní 2020 

1. bekkur    11 11 

2. bekkur  4 4 

3. bekkur  10 11 

4. bekkur  8 8 

5. bekkur 6 5 

 

Í Kleppjárnsreykjadeild var kennt í fjórum bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1. og 2. bekk, 3. og 

4. bekk, 5. - 7. bekk og 8. - 10. bekk. 

Bekkur   ágúst 2019  júní 2020 

1. bekkur  3 3 

2. bekkur  7 7 

3. bekkur  6 6 

4. bekkur  8 8 

5. bekkur  1 1 

6. bekkur  14 14 

7. bekkur  11 11 

8. bekkur  8 7 

9. bekkur  18 18 

10. bekkur  6 5 
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Í Varmalandsdeild var kennt í þremur bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1. - 4. bekk, 5. - 7. bekk 

og 8. - 10. bekk. 

Bekkur  ágúst 2019 júní 2020 

1. bekkur  4 5 

2. bekkur  3 2 

3. bekkur  4 4 

4. bekkur  5 4 

5. bekkur  3 2 

6. bekkur  9 9 

7. bekkur  4 3 

8. bekkur  6 5 

9. bekkur  4 4 

10. bekkur  10 10 

Starfsmenn 
Agnes Guðmundsdóttir Grunnskólakennari 5. – 7. bekkur 100 % 

Aníta Ólöf Elínardóttir Stuðningsfulltrúi  100 % 

Anna Dís Þórarinsdóttir Grunnskólakennari 1. bekkur 100 % 

Anna Kristín Gunnarsdóttir Grunnskólakennari 4. – 5. bekkur 100 % 

Anna Sigríður Hauksdóttir Matráður  65 % 

Auður Helgadóttir Grunnskólakennari 7. bekkur 100 % 

Ása Erlingsdóttir Grunnskólakennari 8. – 10. bekkur 100 % 

Berglind Ósk Guðjónsdóttir Stuðningsfulltrúi  85 % 

Birgir Hauksson Afleysingar   

Bjarnheiður Jónsdóttir Leiðbeinandi 8. – 10. bekkur 100 % 

Björk Jóhannsdóttir Grunnskólakennari List- og verkgreinar 100 % 

Caroline Langheim Aðstoðarmatráður  100 % 

Elfa Björk Jóhannsdóttir Grunnskólakennari  100 % 

Elísabet Halldórsdóttir Velferðar- og sérkennari  100 % 

Eva Lind Jóhannsdóttir Grunnskólakennari List- og verkgreinar 100 % 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir Grunnskólakennari 1. – 4. bekkur 100 % 

Guðjón Guðmundsson Grunnskólakennari Íþróttir og sund 100 % 
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Guðrún Ósk Auðunsdóttir Stundakennari   

Halldóra Ingimundardóttir Bókavörður/ritari  100 % 

Heiðbjört Ósk Ásmundsd. Skólaliði  100 % 

Helena Rut Hinriksdóttir Aðstoðarmatráður og stuðningsfulltrúi 100 % 

Helga Björg Valgeirsdóttir Matráður  100 % 

Helga Jensína Svavarsdóttir Skólastjóri  100 % 

Helle Larsen  Stuðningsfulltrúi  85 % 

Ingibjörg Adda Konráðsd. Aðstoðarskólastjóri  100 % 

Íris Inga Grönfeldt Grunnskólakennari Íþróttir 61,53 % 

Jóhanna María Þorvaldsd. Grunnskólakennari  50 % 

Kristín Jónsdóttir Stuðningsfulltrúi og frístund 100 % 

Kristín Kristjánsdóttir Skólaritari  30 % 

Lára Ólafsdóttir Skólaliði  100 % 

Lilja Gissurardóttir Þroskaþjálfi  100 % 

Líney Traustadóttir Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi 100 % 

Magnea Helgadóttir Grunnskólakennari  50 % 

María Jónsdóttir Grunnskólakennari og sérkennari 100 % 

Noémie Chaverot Frístund  30 % 

Ólafur Daði Birgisson Skólaliði og stuðningsfulltrúi 60 % 

Ragnhildur Anna Ragnarsd. Fæðingarorlof  100 % 

Rene Bredtoft Madsen Grunnskólakennari 5. – 7. bekkur 100 % 

Rögnvaldur Þorbjarnarson Húsvörður  80 % 

Sigríður Arnardóttir Grunnskólakennari 8. – 10. bekkur 100 % 

Sigríður Sjöfn Helgadóttir Leiðbeinandi 80 % 

Sigrún Kristjánsdóttir Húsvörður og skólaliði  100 % 

Sigrún Theodórsdóttir Matráður  100 % 

Sólrún Halla Bjarnadóttir Deildarstjóri  100 % 

Steinunn Fjóla Benediktsd. Deildarstjóri  50 % 

Svala Erlendsdóttir Skólaliði  50 % 

Svala Eyjólfsdóttir Tómstundafræðingur og skólasel 100 % 

Sæunn Elfa Sverrisdóttir Bókavörður og skólaliði  90 % 

Sæunn Ósk Kjartansdóttir Grunnskólakennari 3. – 4. bekkur 100 % 
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Unnar Þorsteinn Bjartmarss. Grunnskólakennari Smíði 50 % 

Unnur Jónsdóttir Leiðbeinandi 1. – 2. bekkur 100 % 

Vigdís Sigvaldadóttir Grunnskólakennari 5. – 6. bekkur 100 % 

Þóra Geirlaug Bjartmarsd. Grunnskólakennari 8. – 10. bekkur 100 % 

Þóra Magnúsdóttir Grunnskólakennari  100 % 

Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir Grunnskólakennari 2. – 3. bekkur 100 % 

Þórunn Jóna Kristinsdóttir Skólaliði  100 % 

Þuríður Ketilsdóttir Stuðningsfulltrúi og skólasel 100 % 

Húsnæði  
Hvanneyrardeild 

Kennsla fer fram í tveimur byggingum, barnaskólanum og íþróttahúsi Landbúnaðarháskólans. 

Í barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, myndmenntarstofa, tvö minni 

kennslurými, 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 þremur byggingum; í grunnskólanum, smáhýsi við skólann og í 

íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru allar almennar kennslustofur, 

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

Í smáhýsinu fer fram mynd og textílmenntar kennsla. Þetta húsnæði var áður bílskúr við 

skólann sem var endurnýjaður árið 2008 og breytt í myndmenntarstofu. Í íþróttahúsinu fer 

fram öll íþróttakennsla og sundkennsla í sundlauginni á Kleppjárnsreykjum. Í vetur standa 

yfir framkvæmdir á Kleppjárnsreykjum. Á síðasta ári var elsti hluti skólans rifinn og í vetur 

hafa framkvæmdir við nýja byggingu staðið yfir. Í nýju álmunni verður leikskólinn Hnoðraból 

og sameiginleg skrifstofu- og starfsmannaaðstaða fyrir grunnskólann og leikskólann. 

Varmalandsdeild 

Kennsla fer fram í tveimur byggingum, barnaskólanum og í íþrótta- og félagsheimilinu 

Þinghamri. Í grunnskólanum eru almennar kennslustofur, bókasafn, tölvuver, 

starfsmannaaðstaða og mötuneyti. Mynd og handmenntastofa er í viðbyggingu. Í Þinghamri 

er íþróttasalur, sundlaug, heimilisfræðistofa 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 og pannavöllur. Matjurtagarður er staðsettur norðan við 

skólahúsið. Fyrir liggur teikning af skólalóðinni sem bíður framkvæmdar. Í nágrenni skólans 

er svæði sem er nýtt sem eru útinámssvæði skólans. Það kallast Skjólbeltin og hefur verið 

nýtt í samstarfi við leikskólann Andabæ og Landbúnaðarháskólann. Þar er grasflötur 

umlukinn trjám og þar er svið, fuglaskoðunarkofi og yfirbyggt eldstæði.  
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Kleppjárnsreykjadeild 

Skólalóðin hefur verið skert vegna framkvæmda í vetur. Í porti sem myndast af 

skólabyggingunni eru leiktæk og í kringum þau er gúmmímottur, þar er einnig lítill 

pannavöllur. Utar eru 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, strandblaksvöllur, pannavöllur, frjálsíþróttasvæði og 

leikvöllur bæði fyrir framan skólann og í skóginum.  

Bókasafn 
Tveir bókaverðir eru starfandi við skólann. Á Hvanneyri og Varmalandi er sami bókarvörður í 

40% starfi og á Kleppjárnsreykjum er bókavörður í 50% starfi.  

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 þar sé aðlaðandi, rólegt og notalegt að vera. Bókavörður sér um allt 

utanumhald á safnkosti; innkaup, skráningu, frágangi og útlánum og sinnir einnig innkaupum 

og skráningu á námsbókum. Nemendur eru mjög duglegir að koma og skoða og fá sér bækur 

en reynt er að vera með nýjar bækur reglulega sem hæfa öllum aldri.  

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 milli deilda og við Héraðsbókasafnið um lán á 

bókum.  

Kleppjárnsreykjadeild barst 50 þúsund króna gjöf frá Kvenfélagi Reykdæla til bókakaupa. 

Einnig barst stór bókagjöf frá Ásmundi Örnólfssyni. Skólinn þakkar fyrir þessar frábæru gjafir. 

Forlagið blés til bókamessu um miðjan nóvember eins og undanfarin ár 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 bókavörðurinn á Kleppjárnsreykjum ritari í 50% starfi sem ritari Kleppjárnsreykja- og 

Hvanneyrardeildar og er starfsaðstaða hans á bókasafninu. Á Varmalandi er bókavörðurinn 

einnig skólaliði, samtals 90% staða.  

Halldóra Ingimundardóttir og Sæunn Elfa Sverrisdóttir 
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Skóladagatal og starfsáætlun  
Skóla- og viðburðadagatal skólaársins 2019-2020 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 

 - Ferðir skipulagðar af bekkjartenglum 
- Yngsta og miðstigs leikar 

- Samstarf við leikskólana skipulagt 
- Samræmd próf 4. og 7. bekkur 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Október - Sláturgerð 

- Flóamarkaður 

- Heimsókn 1. bekkjar í 
leikskólann 

 

  - Haustfagnaður unglingadeildar 
- Smiðjuhelgi 

- Laugarvatnsferð 9. bekkjar 

 - Forvarnardagurinn 
- Þemadagar 

- Samtal við foreldra 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

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

- Heimsókn í LbhÍ  
3.-5. bekkur 

- Ljósahátíð (leikskólahóp 
boðið) 

- Árshátíð 1. – 7. bekkjar 

- Heimsókn í leiksk.  
1. bekkur 

  - Forvarnardansleikur (Æskulýðsball) 
- Stíll 

 - Dagur íslenskrar tungu 
- Menningarferð í Borgarnes 1.-3. bekkur 
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Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Desember -kaffihúsadagur 1. des 

-jólatrésferð 

-4. b. les úti á 
leikskóla 

-Jólakortasala 

-Helgileikur 

- Jólatré valið í 
Logalandsskógi 

 

- Vinakeðja mynduð 
1. des 

- Jólaskemmtun 1. – 
7. bekkjar 

-jólatré valið  

  - Jóladansleikur, samstarfsskólum boðið  
8. – 10. bekkur 

 - Litlu jólin 

 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Janúar - 3. bekkur les út í 
leikskóla 

- Söngvaskemmtun 

- 5. bekkur fer í heimsókn 
í leiksk.   

 

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

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Febrúar - Öskudagshátíð 

 

- Reykjaferð 7. bekkjar 

-Árshátíð unglingadeilda 

                             - Þemadagar 
- Leiðtogadagur 

-Grímuball 

-Skíðaferðir (feb/mars) 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Mars - Spiladagur 1.- 2.b á 
leiksk. 

- Árshátíð 

  

  -Stóra upplestrarkeppnin 7. bekk 
- Samræmd próf – 9. bekkur 

-Skólahreysti 
-Grunnskólamót í sundi 

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

Vegna Covid féll árshátíð Hvanneyrardeildar niður og grunnskólamót í sundi. Stóra 
upplestrarkeppnin var haldin í maí ásamt Skólahreysti.  
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Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Apríl  - Lyngbrekkuball 
- Smiðjuhelgi 

Lyngbrekkuball og Smiðjuhelgi féllu niður vegna Covid 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 

Maí - Sundkennsla í 
Hreppslaug 

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

 - Samstarfsdagur/uppbrot deilda 
- Vorferðir 

Sérstaða sveitaskóla og starfskynningar féllu niður vegna Covid. 

Samstarf heimila og skóla  
Samkvæmt lögum á að vera starfandi skólaráð við skólann. Í því sitja 8 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.  

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  

Foreldrar sáu um gistinótt með 5. bekk. Haldið var sameiginlegt öskudagsball með 

foreldrafélaginu í Andabæ og foreldrartenglar Hvanneyrardeildar í íþróttahúsinu á 

Hvanneyri. Lítið var um bekkjarviðburði þennan veturinn. 

Kleppjárnsreykjadeild  

Foreldrar sáu um gæslu á gistinótt í haust á smiðjuhelgi. Á miðstigi voru foreldrar með 

hrekkjavökupartý og á unglingastigi sáu foreldrar um matinn á árshátíð nemenda.  

Varmalandsdeild  

Foreldrar hjálpuðu til við að manna ýmsa viðburði með nemendum s.s. gistinætur á 

smiðjuhelgi. 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 tómstundarúta frá Varmalandi Garðar 

Jónsson. Bifröst, Norðurárdalur, Hvanneyrarleið, tómstundarúta frá Kleppjárnsreykjum og 

Skorradalsleið Sigurður Ingi Þorsteinsson. Húsafellsleið Þórarinn Skúlason. 
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Áherslur í skólastarfi  

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

 stuðla að vellíðan, alhliða þroska og heilbrigði nemenda,  

 veita nemendum tækifæri til alhliða menntunar, bæði hugar og handa,  

 efla gagnrýna hugsun nemenda, lífsgleði og jákvæða sjálfsmynd,  

 undirbúa nemendur fyrir virka þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi, með sjálfstraust og áræðni 

til að hafa áhrif á þróun samfélagsins . 

Framtíðarsýn  
Grunnskóli Borgarfjarðar útskrifar metnaðarfulla nemendur, sem nýta styrkleika sína til að ná 

árangri. Skólinn er sérstaklega sterkur á sviði lýðheilsu, lífsleikni, list- og verkgreina, með 

tengingu við náttúru, arfleifð, menningu og sögu heimasvæðisins. Skólinn eykur fjölbreytni 

sína í gegnum ólíkar starfsstöðvar, sem standa og vinna saman að stöðugt betri árangri.  

Einkunnarorð  
Einkunnarorð skólans eru gleði, heilbrigði og árangur. Hugtökin þrjú lýsa best skólastarfi GBf 

og við hverju nemendur mega búast innan hans.  

Gleði vísar til þeirra jákvæðu viðhorfa sem skólinn vill að nemendur hafi til námsins og 

skólans og sé um leið lýsandi fyrir ríkjandi samskiptaform. Án gleðinnar er erfitt fyrir 

nemendur að ná þeim góða árangri sem skólinn væntir af þeim.  

Heilbrigði, vísar til andlegs og líkamlegs heilbrigðis sem er lykilþáttur nemenda til að ná 

árangri. Skólinn leggur sitt af mörkum til að auka heilbrigði nemenda með daglegri, 

skipulagðri hreyfingu og hollum mat í mötuneytinu.  

Árangur vísar til þess árangurs nemenda sem skólinn vill að hver einstaklingur nái bæði í 

námi og á félagslega sviðinu.  

Það er von skólans að nemendur upplifi veru sína í skólanum eftir einkunnarorðum hans.  

Stefna skólans er einstaklingsmiðað nám með áherslu á útikennslu og hreyfingu, sjá nánar á 

heimasíðu skólans http://www.gbf.is.  

Gildi  
Við:  

 berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu  

 tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum  

 ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti  

 göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs  

 stöndum saman og vinnum saman  

 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  

http://www.gbf.is/
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Heimaskóli menntavísindasviðs HÍ og HA  
Skólinn veitir nemum í B.Ed. og M.Ed. námi við Menntavísindasvið HÍ og HA aðgang að 

skólanum til að vinna þar þau verkefni sem tengjast vettvangi. Verkefnin felast m.a. í 

æfingakennslu, kynningarheimsóknum, þátttöku í undirbúningi og framkvæmd kennslu, 

athugunum á skólastarfi o.fl. Kennarar skólans taka þátt í mati á frammistöðu nema og 

leiðbeina þeim á vettvangi.  

Tveir kennaranemar voru í vettvangsnámi í GBf í vetur.  

Samstarf leik- og grunnskóla  
Deildarstjórar sjá um samskipti við leikskólana í skólahverfinu: Andabæ, Hnoðraból og 

Hraunborg. Löng hefð er fyrir samstarfi Andabæjar og Hvanneyradeildar GBf. Skólahópur 

kemur að meðaltali einu sinni í mánuði í tvær til fjórar kennslustundir í senn. 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 íslenskrar 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 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. Þennan veturinn var breyting á 

samstarfi Kleppjárnsreykjadeildar og Hnoðrabóls en vegna fjölda nemenda í Hnoðrabóli kom 

skólahópur einu sinni í viku á Kleppjárnsreyki og vann með 1. og 2. bekk verkefni. 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. Í vetur 

kom skólahópur Hraunborgar 3 heila daga í skólann að vori með skólabíl.  

Samstarf grunn- og menntaskóla  
Menntaskóli Borgarfjarðar í samstarfi við Borgarbyggð hefur boðið grunnskólanemendum í 

Borgarbyggð að stunda fjarnám við skólann. Í vor komu nemendur ásamt 

aðstoðarskólastjóra og námsráðgjafa með kynningu fyrir unglingastigin. Einnig var 

nemendum 10. bekkjar boðið á kynningu hjá Fjölbrautaskóla Vesturlands.  

Samstarf grunn- og háskóla    
Um árabil hefur þróast ákveðin samvinna milli leik-, grunn- og háskólans á Hvanneyri. Þessi 

samvinna hófst sem stuðningur áhugasamra foreldra og velunnara við metnaðarfullt 

skólastarf. Samvinnan felst m.a. í því að nemendur fá að: vinna í gróðurhúsi, heimsækja fjós 

og Landbúnaðarsafn, 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 maí 2019 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.  
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Þróunarstarf  

Leiðtoginn í mér  

Árið 2013 var ákveðið að GBf myndi taka upp þróunarverkefni sem byggir á hugmyndum 

Stephen Covey The Seven Habits of Highly Effective People. Leiðtoginn í mér 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  

 

Leiðtoginn í mér 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 hver annan 

til að ná enn betri árangri.   

Aðferðin byggir á 7 venjum sem nemendur og starfsfólk tileinka sér og læra að nota. 

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

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

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

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

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

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

brenna ekki út.   

Leiðtoginn í mér - þróunarhópur 

Í vetur var unnið að hönnun leiðtogabókar og útfærslum á henni. Þeir útgangspunktar sem 

leiddu hugarflugið voru að nemendur nýttu Leiðtogaverkefnið, grænfána verkefnið og 

verkefni um heilsueflandi grunnskóla. Þessi þrjú leiðarljós ættu svo að leggja grunninn að 

vinnu með leiðtogabókina. Svo fljótlega fléttaðist inn í verkefnið námskeiðið Verkfærakistan 

sem tengist vel leiðtogaverkefninu og gott væri að nýta í leiðtogabókina.  
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Bókin er hugsuð sem markmiðabók þar sem að nemendur setja sér markmið varðandi nám 

sitt. Einnig að þau setji sér markmið er varða heilsu þeirra og svo umhverfis markmið. 

Verkefnin færu beint inn í bókina eða væru límd/sett eftir á og þannig væri  

ferli hvers nemanda skráð af honum sjálfum. Hver nemandi tileinkar sér að vinna með 

bókina, safna í hana persónulegum markmiðum og því sem hvetur hann áfram og fær hann 

til að verða besta útgáfan af sjálfum sér.  

Heilsuefling  

Grunnskóli Borgarfjarðar hefur verið þátttakandi í Heilsueflandi grunnskólar 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. 

Þetta árið var ákveðið að vinna með þáttinn nærsamfélagið. Heilsueflingarhópurinn fundaði 

nokkrum sinnum á starfsárinu og meðal þess sem hópurinn lagði til var að hvetja starfsfólk til 

að taka þátt í Lífshlaupinu sem er heilsu- og hvatningarverkefni á vegum ÍSÍ. Hópurinn stóð 

fyrir hreyfiátakinu mílunni sem er að skoskri fyrirmynd sem heitir Daily mile. Það fór fram á 

vordögum, þar sem starfsfólk og nemendur skólans gengu eða hlupu á hverjum degi eina 

mílu sem samsvarar 1,6 km. Átakið stóð yfir í eina viku. Hópurinn ætlaði að fá 

næringarfræðing til þess að koma í skólann með fyrirlestur fyrir starfsfólk og nemendur en 

það tókst því miður ekki sökum anna hjá þeim næringarfræðingum sem haft var samband 

við. Stefnt er að því að reyna aftur næsta haust. Hópurinn gerði könnun á því hversu mikið 

nemendur og starfsfólk hreyfðu sig að loknum skóladegi og niðurstaðan var mjög góð en stór 

hluti nemenda og starfsfólks skólans æfa íþróttir utan skólatíma. En alltaf er hægt að bæta 

við hreyfingu hjá öllum á öllum aldri. 

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. Nánari upplýsingar má sjá í skýrslum deilda hér 

aftar. 

Hvanneyrardeild  

Áhersla var lögð á eftirfylgni markmiða sem sett voru haustið 2018. Grænfánateymi skólans 

samanstóð af einum nemanda úr hverjum bekk, kennara og foreldri. Í ár unnum við að 

markmiðum sem sneru að átthögum, náttúruvernd, úrgangi, neyslu og loftslagsbreytingum.  

Nemendur unnu verkefni sem sneri að skoðun starfsemi á Hvanneyri ásamt plöntusöfnun. 

Fulltrúar úr LbhÍ aðstoðuðu við plöntugreiningu. Nemendur úr 4. og 5. bekk unnu 

myndbandsverkefni sem byggði á samtali við yngri nemendur þar sem þeir spurðu spurninga 

sem sneru að sóun, neyslu og loftslagsbreytingum. 

Kleppjárnsreykir  

Grænfánastarfið hófst af miklum krafti og í haust var skipuð grænfánanefnd, fulltrúar 

nemenda voru sjö en einnig sátu þrír kennarar í nefndinni. Nefndin hittist þrisvar yfir 
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veturinn og skipti með sér verkum. Ekki hafðist að fá fulltrúa foreldra í nefndina að þessu 

sinni. Nemendur fóru yfir stöðu umhverfismála með gátlista frá Skólum á grænni grein. Í 

kjölfarið voru svo eftirfarandi þemu valin til að vinna sérstaklega með; orka, lífbreytileiki, 

hnattrænt jafnrétti, neysla og úrgangur og lýðheilsa. Nemendur á yngsta stigi sáu um þemað 

orka og hengdu m.a. áminningarmyndir við slökkvara í skólanum. Á miðstigi var mest unnið 

með lífbreytileika og voru nemendur þar m.a. með fiskabúr inn í stofu til að fylgjast með 

lífríki þar, á unglingastigi var unnið með hnattrænt jafnrétti þar sem nemendur skoðuð m.a. 

hvar föt og annað í þeirra eigu er framleitt. Til viðbótar fléttuðu kennarar grænfánann inn í 

kennslu á öllum stigum. Á unglingastigi var umhverfisdekur valgrein þar sem nemendur voru 

m.a. kynntir fyrir umhverfisvottunum sem og að þau lærðu að búa til skrúbba og 

baðbombur. Grænfáninn var einnig leiðarljós í jólaföndri í desember þar sem nemendur 

nýttu gömul nótnahefti til að útbúa jólatré með origami aðferð, útbjuggu jólakransa með 

gömlum jólakúlum margt fleira.  

Kleppjárnsreykjadeild tók þátt í verkefni sem féll undir lífbreytileika en það fólst í söfnun 

birkifræja í nágrenninu á haustmánuðum. Alls söfnuðust 1895 grömm og var 

bróðurparturinn gefinn í söfnun Olís. Afganginum var sáð á vordögum og þegar þetta er ritað 

voru komnar á fimmta hundrað ungplöntur á legg. Jafnframt var sáð tómataplöntum og gafst 

öllum nemendum kostur á að fá heim með sér tómataplöntu.  

Mikið og gott samstarf var milli deilda í Grænfánateymi starfsmanna og var það góður 

stuðningur í vinnunni sem framundan er. Stefnt er á flöggun Grænfánans á haustdögum 

2020.  

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 
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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 

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  

Veturinn 2018-2019 var nýtt sjónarhorn 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.  

Að tilheyra, taka þátt og læra 

Í vetur var unnið áfram með teymiskennslu en vinnuheitið var Að tilheyra, taka þátt og læra. 

Verkefnið náði til allra skólanna í Borgarbyggð, bæði leik- og grunnskóla, sem og íþrótta- og 

frístundastarfs. Það sem sneri að grunnskólunum fólst í því að styðja við þróun skólastarfs 

fyrir alla nemendur í Borgarbyggð og að byggja upp þekkingu innan skólanna á skapandi og 

sveigjanlegu námsumhverfi sem hentar fjölbreyttum nemendahópi. Skoðað var hvaða leiðir 

væri heppilegast að fara til að mæta þörfum margbreytilegs nemendahóps. 

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.  
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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 2019-2020:  

 Haustþing kennarafélags Vesturlands 

 Verkfærakistan 

 Leiðtoginn í mér 

 Skólaheimsóknir 

 Miðja máls og læsis - kynningarfyrirlestur 

 Mixtúra - kynningarfyrirlestur 

 TMF tölvumiðstöð - kynning 

 Fyrirlestur um samskipti, viðhorf og skólastarf. Kristín Lilliendahl 

 Samtökin 78 – fyrirlestur um trans. 

 Byrjendalæsi 

 Leskilningsnámkseið 

 Seesaw kynning 

 Mentor - kerfistjóranámskeið 

 Upplestrarnámskeið frá Röddum 

 Kynning frá Þekkingarmiðstöð  

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 
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grein, fyrir hvert aldursstig 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 nemenda 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 

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

gæðagreinir 9. Niðurstöður má sjá í sjálfsmatsskýrslu.  

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. Niðurstöður má sjá í sjálfsmatsskýrslu. 

Skýrsla deildarstjóra 

Við GBf starfa þrír deildarstjórar í mismunandi háum stöðuhlutföllum í stjórnun. Fjóla 

Benediktsdóttir Hvanneyrardeildar í 50% stöðu, Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 

aðstoðarskólastjóri, staðsett á Varmalandi í 100% og Sólrún Halla Bjarnadóttir deildarstjóri 

Kleppjárnsreykjadeildar í 80%. 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 og skipuleggur forfallakennslu. 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. 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 Kleppjárnsreykja- og Varmalandsdeildar 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. 
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Skýrslur kennara 

Yngsta stig 

Yngstastigið hittist reglulega á Teams morgunfundum í vetur þar sem farið var yfir helstu 

áherslur í náminu sem snýr að kennslu á yngsta stiginu. Almenn ánægja er með þessa fundi, 

það heldur vel utan um kannanir, lestrarnámskeið o.fl og verður meiri samræming á milli 

deilda hvenær verið er að gera þessa hluti. Það næst oft gott spjall og gott að geta borið upp 

spurningar og fengið strax svar ef þarf að fá betri upplýsingar. Yngsta stigið fór líka yfir 

námsmarkmiðin og samræmdi á milli deilda og er ósk um að fá að endurtaka þessa vinnu 

aftur í haust til að fínpússa enn betur. Teymið notaði líka tímann þegar það hittist að ræða 

einstaka mál og nýtist þá sem lausnateymi. 

Steinunn Fjóla Benediktsdóttir 

Hvanneyrardeild 
Í ár hefur áhersla verið lögð á bekkjarbrag með hópeflisleikjum og verkefnum. Auk þess hefur 

verið lögð áhersla á lestrarfærni, talnaskilning, lesskilning og sjálfstæð vinnubrögð. Unnið var 

eftir aðferðum Byrjendalæsis og áhersla var lögð á upplestur þá sérstaklega í 4. og 5. bekk. 

Áhersla hefur verið á að kynna nemendum fyrir heimi upplýsingatækni. Nemendur hafa ólíka 

þekkingu á upplýsingatækni og því voru ólíkar áherslur milli hópa. Áhersla var lögð á almenna 

umgengni um tækin og hvernig ganga á frá tækjunum í lok kennslustundar.  

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. Heimanámi 

var haldið í lágmarki en nemendur þurftu að lesa heima 5 - 7 daga vikunnar 15 mínútur í 

senn og halda stærðfræðiáætlun. Mikil áhersla var lögð á samþættingu námsgreina og var 

unnið með það meðal annars í útikennslu þar sem nemendur unnu með stærðfræði samhliða 

samfélags- og náttúrufræði. Samstarf við leikskólann Andabæ var aukið í vetur þar sem 

nemendur í skólahóp komu í skólann tvisvar í mánuði. Annan daginn komu þau í stöðvavinnu 

og hinn voru þau að kynnast ýmsum námsgreinum úr stundatöflu. Einnig fóru nemendur 

skólans í Andabæ og voru með lestrarstund auk samverustunda í desember.  

Covid tíminn breytti mörgu en þá var sameinað í tvo kennsluhópa til að halda nemendafjölda 

hvors hóp undir 20 nemenda hámarki. Hóparnir voru 1.- 2. bekkur og 3.- 5. bekkur og 

kennurum var skipt á hópana til að draga úr samgangi. Það var meðal annars gert með 

skiptingu frímínútna og matartíma. Þá voru nemendur úr sitthvorum hópnum ekki að hittast 

á skólatíma. Almennt tókst vel til í kennslu þó svo að þetta væri nokkuð erfitt til að byrja með 

en þegar það fór að líða á tímabilið þá gekk allt eins og smurð vél.  
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Vikulega sendu umsjónarkennarar 

bekkjarfréttir á sína nemendur þar 

sem farið var yfir starf liðinnar viku og 

það sem var á döfinni næstu daga.  

Farið var í Oddstaðarrétt líkt og 

undanfarin ár. Í upphafi skólaárs tók 

5. bekkur þátt í miðstigsleikum í 

Borgarnesi. Í byrjun september voru 

yngstastigs leikar þar sem nemendur  

tóku þátt í ýmsum þrautum tengdum skynfærum sínum. Í október voru þemadagar þar sem 

yfirskriftin var umhverfi. Þá unnu nemendur þvert á aldur verkefni þar sem áhersla var lögð á 

starfsemi á svæðinu og gróður þar í kring með tilliti til grænfánamarkmiðs. Starfsfólk frá LbhÍ 

kom og aðstoðaði við greiningu plantna og er það í tengingu við samstarfssamning við LbhÍ. 

Nemendur í 5. bekk fóru í heimsókn í Snorrastofu í Reykholti og hlustuðu á upplestur nýrrar 

barnabókar sem kemur út haustið 2020. Á degi íslenskrar tungu fóru nemendur út í LbhÍ og 

fluttu fyrir nemendur og starfsfólk ljóð og lög. Farið var í ferð í Mófellsstaðakot þar sem 

nemendur fengu að kynnast rúningi, spuna og Sigrún Elíasdóttir las fyrir nemendur úr nýrri 

barnabók sinni Ferðin á heimsenda, leitin að vorinu. Í tengingu við 1. desember var 

kaffihúsadagur þar sem nemendur léku og fóru með jólasveina vísur Jóhannesar úr Kötlum. Í 

desember fóru nemendur ásamt leikskólanum og fundu sér jólatré. Einnig var hinn árlegi 

helgileikur sýndur í kirkjunni á Hvanneyri. Í janúar voru þemadagar þar sem lögð var áhersla 

á orðtök og málshætti og nemendur unnu veggspjöld þvert á aldur. 1. – 3. bekkur fór í 

menningarferð í Borgarnes þar sem farið var í heimsókn á Brákarhlíð, Safnahúsið og 

Landnámssetrið. Í janúar var haldin hin árlega söngvarakeppni á Kleppjárnsreykjum þar sem 

fulltrúar nemenda úr 4. og 5. bekk tóku þátt. Biskup Íslands kom í heimsókn og sungu 

nemendur nokkur lög. Í febrúar var farið í skíðaferð í Bláfjöll. Á Öskudaginn var gengið á milli 

fyrirtækja og kátt var á hjalla í skólanum. 3.- 5. bekkur vann þemaverkefni þar sem þau 

skipulögðu 4 daga ferðalag um alla landshlutana. Vorið var frekar erfitt í viðburðahaldi vegna 

Covid en áhersla var lögð á fjölbreytta kennslu innan hvers hóps. Á vorin er venja að hafa 

árshátíð en vegna Covid var það ekki gerlegt að þessu sinni en það stóð til að setja upp 

leikritið Áfram Latibær.  

Í list – og verkgreinum var hópurinn þrískiptur. Í sjónlistum var meðal annars unnið með 

grunnform, grunnliti, munsturvinna-Zentangle, sjálfsmynd, litablöndun og hlutföll 

mannslíkamans. Í textílmennt var teiknað á efni sem verður að púða, krosssaumur, 

saumavélaæfingar og prjón. 5. bekkur fékk smíðakennslu þar sem þeim var kennt að beita 

algengum handverkfærum sér til gagns og gamans og breytt hugmynd í áþreifanlegan hlut. Á 

meðan Covid tímabilinu stóð var rík áhersla lögð á handþvott og sótthreinsun verkfæra eftir 

notkun.  

Í íþróttum voru kenndar allar helstu boltaíþróttir, fótbolti, körfubolti, blak og handbolti. Auk 

þess var farið í bandý, floor hockey, ringó, gönguferðir, fimleikar, þrekæfingar og ýmiskonar 

leiki. Á tímum Covid breyttist íþróttakennslan mikið þar sem ekki var hægt að nota 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2020 

24 

íþróttahúsið. Þá voru umsjónarkennarar með nemendur inni í stofunum og var nýtt Just 

Dance, hreyfibingó, ásadans, stoppdans, limbó og útileiki. Sundið var með hefðbundnu sniði 

líkt og undanfarin ár. Kennt í tvær vikur í senn að hausti og aftur að vori í Hreppslaug. Þá er 

hópnum skipt eins og í íþróttunum og fær hver hópur klukkustund ofan í lauginni á hverjum 

degi í tvær vikur í senn. 

Anna Dís Þórarinsdóttir og Anna Kristín Gunnarsdóttir 

Kleppjárnsreykjadeild  
Áherslur í námi þennan veturinn var byrjendalæsi og bekkjarbragur. Einnig var lögð áhersla á 

útinám. Vikulega var farið upp í Logalandsskóg og út á Læknistún. Þar var áhersla á samskipti, 

þann efnivið sem að árstíðirnar buðu uppá, vatn, ís, snjó en einnig unnið með þann efnivið 

sem fyrir var, líkt og greinar og tré. Námsefni hvers tíma var einnig nýtt, farið var í leiki, 

drukkið kakó og fræðst um lífríkið. Í upplýsingatækni fengu nemendur þjálfun í 

fingrasetningu. Nemendur lærðu einfalda hluti eins og að skrá sig inn í tölvurnar og út úr 

þeim, opna ýmis forrit og hvernig eigi að nota internetið og umgangast það. Nemendur 

lærðu að vista verkefni og nota kennsluforrit við hæfi hvers og eins. Reynt var að nýta forrit, 

vefsíður og kennslusíður sem hægt er að fá ókeypis á internetinu.  

Þau þróunarverkefni sem voru fléttuð inn í starf vetrarins voru samstarf við leikskólann 

Hnoðraból og einnig var unnið með bekkjarbrag út frá námskeiði Kvan.  

Yngsta stigið tók á móti skólahópi leikskólans Hnoðrabóls nánast vikulega í allan vetur. Þar 

var unnið saman í útikennslu, upplýsingatækni en einnig tóku tilvonandi nemendur þátt í 

þeim tímum sem voru á þessum dögum.  

Eftir áramót var námskeiðið Verkfærakistan nýtt þar sem áhersla var lögð á bekkjarbrag og 

jákvæða leiðtoga. Vikulega voru tveir tímar nýttir í hópeflisleiki og umræður um samskipti og 

félagsfærni.  

Í Covid tímabilinu var yngsta stiginu skipt upp í tvo hópa. 1.- 2. bekkur var í sérstofu þar sem 

þau borðuðu allar máltíðir, kennsla var og einnig frístund. 3.- 4. bekkur voru í sinni stofu. 

Umsjónarkennarar sáu að mestu um kennslu verkgreina og umsjónarkennari 1.- 2. bekkjar sá 

um íþróttakennsluna. Eitthvað var um að nemendur væru í sjálfskipaðri sóttkví og því færri 

nemendur sem mættu. Til að ná til nemenda heima, voru reglulega send verkefni heim og 

kennsluáætlanir. Einnig voru nemendur í samskiptum við kennara í gegnum Seesaw forrit og 

unnu þar verkefni. Þetta voru rólegar vikur, nemendur voru yfirvegaðir og samvinnufúsir. 

Miklar breytingar voru á daglegu skipulagi og þá sérstaklega frímínútur og útivera sem var 

minna af vegna skipulags.  
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Strax í byrjun skólaársins voru nemendur með námsefniskynningu fyrir foreldra. Yngsta stigið 

hélt saman bekkjarkvöld á haustdögum sem skipulagt var af bekkjartenglum. Yngstastigs 

leikar voru í september og hittust 

deildirnar á Hvanneyri þetta árið. Á 

þemadögum var unnið með leiðtogavinnu. 

Börnin fundu sér fyrirmyndir, undirbjuggu 

nemendastýrð foreldrasamtöl og köfuðu 

aðeins í sjálfsþekkingu og eigin líðan. 

Árshátíð yngsta- og miðstigs var haldin í 

nóvember í Logalandi en einnig var 

ljósahátíð. Litlu jólin voru á sínum stað, 

þorrablót og öskudagsskemmtun. 

Menningarferð var farin í Borgarnes fyrir 

1.- 3. bekk, farið var í Brákarhlíð, Safnahúsið og Landnámssetrið. Við þetta tilefni hittust 4. – 

5. bekkir deildanna á Hvanneyri. Sameiginleg skíðaferð var farin í febrúar og tókst vel. 

4.bekkur fór í menningarferð til Reykjavíkur þar sem farið var á skauta, Þjóðminjasafnið og 

Styttugarðinn við listasafn Einars Jónssonar.  

Á vordögum tóku börnin þátt í Unicef-degi, árleg gönguferð var farin þar sem gengið var milli 

dala (Flókadalur, Reykholtsdalur). Sundmót var haldið, ratleikir og fjölgreindarleikar.  

Í list- og verkgreinum fékk hópurinn 80 mínútur á viku þriðjung úr vetri í hverri grein. Í 

sjónlistum kynnast nemendur mismunandi tækni s.s. málun, þrykki, mótun í leir, klippa, líma 

o.fl. sem hæfir getur hver 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. Í 

textílmennt var verið að nýta sem flestar aðferðir s.s. prjón, útsaum, sauma á saumavél 

vefnaður og fleira. Í smíði fengu nemendur einföld verkefni sem hæfðu hverjum aldri fyrir 

sig.  

Allir nemendur 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. Í sundi er aðal áhersla lögð á aðlögun í vatni og að 

nemendur nái færni í öndun og floti ásamt því að ná tökum á bringusundi, skriðsundi og 

skólabaksundi. 

Sæunn Ósk Kjartansdóttir og Unnur Jónsdóttir  
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Varmalandsdeild 

 

Unnið var með samskipti, líðan, hegðun og þróunarverkefnin betri bekkjarbragur og 

Leiðtoginn í mér allt skólaárið. Lögð var áhersla á góð samskipti og jákvæða hegðun 

nemenda í garð annarra með aðstoð þroskaþjálfa og atferlisfræðings. Unnið var eftir 

hugmyndafræði Byrjendalæsis í íslensku og lestrarstefnu Borgarbyggðar fylgt varðandi 

eftirfylgni með heimalestri, prófunum og skimunum. Reynt var að hefja hvern skóladag á 

lestri fyrir kennara og yndislestri. Hraðlestrar- og lesskilningsverkefni voru unnin heima í 

lotum yfir veturinn. Í stærðfræði var unnið með Sprota ásamt öðrum fjölbreyttum 

verkefnum. Aðrar námsgreinar voru samþættar eins og kostur var á með fjölbreyttum 

kennsluháttum sem dæmi: Söguaðferðinni, spjaldtölvur og hópavinnu. Allar kennslustundir 

voru brotnar upp í stuttar lotur með uppbroti á milli sem var yfirleitt í formi einhvers konar 

hreyfingar í leikjaformi.  

Þemaverkefni voru í október þar sem unnið var með „fatnað“. Nemendur unnu í hópum að 

hinum ýmsu úrlausnum m.a. setja upp súlurit, skrifa eða teikna sögur og búa til leikþátt, 

tekið upp myndband eða skapað í forritinu Puppet pals. Halloween, vinakeðja mynduð upp 

að Laugahnjúk, þriðja og fjórða bekk var boðið á leikritið Djákninn á Myrká í Þinghamri í 

flutningi Tónlist fyrir alla. Jólaleikritið Jóladraumurinn eftir Charles Dickens var settur upp og 

sýndur í styttri útgáfu og einnig komu rithöfundarnir Sigrún Elíasdóttir og bræðurnir Guðni 

og Ævar Benediktssynir og lásu upp úr bókum sínum. Yngsta stig GBf fór í menningarferð í 

Borgarnes í janúar og heimsóttu Landnámssetrið, Brákarhlíð og Safnahúsið. Öskudagsfjör var 

í íþróttahúsinu og síðan fljótlega eftir það skall á Covid tímabilið og gjörbreytti öllu 

skólastarfi. Nemendum í deildinni fækkaði mjög mikið og kennsluhættir allir breyttust 

snarlega þar sem farið var að nota Seesaw appið til að koma til móts við þá nemendur sem 

heima voru. Þar gátu nemendur t.d. lesið inn fyrir kennara og leyst hin ýmsu verkefni sem 

kennarar settu inn. Mæltist þetta mjög vel fyrir bæði hjá nemendum og kennurum. Þeir sem 

ekki notfærðu sér Seesaw fengu símhringingar og myndsímtöl frá kennurum og námsefni 

sent heim. Við þessar nýju áskoranir og breyttu kennsluhætti uppgötvuðust styrkleikar 

nemenda og kennara á hinum ýmsu sviðum.  
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Maí einkenndist af heilsueflingu þar sem helst ber að telja, mílugöngu, göngu- og hjólaferð 

að Einifelli, hjólavikur, fjölgreindarleika, félagsvist, veiðiferð í Hreðavatn og sveitaferð í 

Galtarholt. Unicef dagurinn var haldinn þar sem nemendur söfnuðu áheitum og fóru svo á 

milli stöðva og leystu hinar ýmsu þrautir. Umf. Stafholtstungna var með sitt árlega 17. júní 

hlaup fyrir 1. – 6. bekk. Að venju var síðasti skóladagurinn leikjadagur þar sem nemendur 

gátu farið frjálst á milli ýmissa stöðva.  

Í list- og verkgreinum var hópurinn tvískiptur og fengu 80 mínútur á viku. Í sjónlistum og 

textílmennt voru fjölbreytt verkefni annaðhvort í einstaklings-, para- eða hópavinnu. Einnig 

var kennd heimilisfræði. Í smíði fengu þau einföld verkefni sem hæfðu hverjum aldri fyrir sig. 

Íþróttir, bæði úti, inni og í sundlaug. Svæðið í kringum skólann nýtt, sem best var á kosið til 

margskonar verkefna. 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir og Sigríður Sjöfn Helgadóttir 

Miðstig 

Í vetur voru reglulegir fundir hjá miðstigi GBf. Hist var á Teams fundi einu sinni í viku auk þess 

að hittast reglulega í mánudagsviðveru á fagfundi. Á fundum var farið yfir samræmt 

námsmat ásamt því að ræða um hvaða verkefni væri verið að vinna á deildunum. Miðstigs 

teymið var nýtt sem lausnarteymi þar sem kennarar gátu nýtt reynslubanka hver annars. 

Kennarar voru sammála um að fundirnir voru góðir til þess að ræða markverð málefni og 

gott að upplifa sig sem eina stofnun. Ákveðið var strax í byrjun að funda þegar einhver 

málefni voru á dagskrá en kennarar gátu alltaf haft samband við miðstigsstjórann ef vantaði 

einhverjar upplýsingar.  

Sólrún Halla Bjarnadóttir 

 

Kleppjárnsreykir 
Mikil áhersla var lögð á góðan bekkjaranda, þar sem unnið var markvisst með jákvæð 

samskipti, vinnusemi og vellíðan. Lögð var rækt við góða umgengni nemenda og ábyrgð 

hvers og eins gagnvart eigum sínum og annarra sem og eigin námi. Áhersla var lögð á að 

skapa góðan vinnufrið en hópurinn er almennt áhugasamur um að bæta eigið nám. 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. Náttúru- og samfélagsfræði 

var kennd í þemaformi yfir veturinn og stóð hvert þema í 3-6 vikur í senn. Sérstakar 

þemavikur voru í október og janúar þar sem kafað var dýpra í efnið. Í upplýsingatækni fengu 

nemendur þjálfun í fingrasetningu. Áhersla var lögð á að gera nemendur færari í að leita sér 

upplýsinga á internetinu og nota sitt orðalag í verkefnum. 

Unnið var þróunarstarf í tengslum við Grænfánaverkefnið þar sem unnið var markvisst að því 

að efla umhverfisvitund nemenda. Einnig fléttaðist heilsuefling mikið inn í starfið en á 

vordögum fór hver bekkur í mílugöngu á hverjum degi í eina viku sem heppnaðist einstaklega 

vel. Árlegt bekkjarsundmót, göngu- og hjólaferð, fótboltaleikur og aukin útikennsla tengdust 
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einnig heilsueflingu. Læsisvinna hélt áfram og var nú lögð aukin áhersla á lesskilning 

nemenda í flestum námsgreinum. Að auki var í lok skólaárs unnið markvisst í hraðlestri 

nemenda en þá fengu nemendur með sér heim sérstakt hraðlestrarátak sem þeir sinntu 

samhliða almennum heimalestri í fjórar vikur.  

Helstu breytingar sem urðu á Covid tímabilinu voru að 5.- 6. bekkur varð alveg aðskilinn frá 7. 

bekk í bæði kennslu og fyrir utan kennslu. Hópnum var skipt í tvær stofur og reynt var að 

koma í veg fyrir allan samgang. Bekkirnir fór á sitthvorum tíma í frímínútur, hádegismat og 

urðu allir að fylgja þeim varúðarráðstöfunum sem höfðu verið gefnar út á landsvísu – er 

varðar hreinlæti og annað.  

7. bekkur var áfram í textílmennt allan aðskilnaðartímann á meðan 5.- 6. bekkur var í smíði. 

Engin sérkennsla var í boði og ekki hægt fyrir nemendur að fara í námsver til að vinna. Það 

reyndist erfitt fyrir suma nemendur að geta ekki fengið að fara í minni rými en aðrir náðu að 

vinna á svipuðum hraða og á svipaðri getu og fyrir Covid. Í þeim tilfellum þar sem nemendur 

áttu erfitt með að aðlagast þessum breyttum aðstæðum var gripið til þess ráðs að létta 

námsefnið og aðlaga enn frekar að getu þeirra.  

Farið var markvisst í að vinna með upplýsingamennt og tölvunotkun nemenda, til að 

undirbúa þá ef til þess kæmi að loka þyrfti skólanum og hefja fjarkennslu. Nemendur í 5.- 6. 

bekk unnu aðallega í gegnum forritið Seesaw, þar sem þau bæðu unnu og skiluðu 

verkefnum. Nemendur í 7. bekk unnu í gegnum forritið Teams. Þar fengu þau 

kennsluleiðbeiningar, verkefni og lærðu að skila þeim í gegnum netið. Allir nemendur 

endurvöktu gamla tölvupóstaðganga og efldust mikið í allri tölvu- og netvinnu.  

Að mati kennara gekk vel að vinna í þessum breyttu 

aðstæðum og var það ekki síst því að þakka að 

nemendur voru jákvæðir og skilningsríkir á þær 

breytingar sem þurfti að gera. Það sem var erfiðast fyrir 

nemendur voru þær hömlur sem settar voru á alla 

hreyfingu og samvistir þvert á miðstigið. Sumir nutu þess 

að vera meira sér í sinni stofu en aðrir áttu erfiðara með 

að taka slíkum breytingu. Í sumum tilfellum þurftu 

kennarar að taka við kennslu annarra kennara og þá kom 

sér vel að hafa verið i teymiskennslu, svo auðvelt var að 

taka upp þráðinn og halda sig við áætlanir að mestu. 

Mikilvægt var þó að sýna sveigjanleika fyrir óvæntum 

uppákomum og það gekk í heildina vel.  

Skólaárið byrjaði með þemavinnu í samskiptum og bekkjarbrag fyrstu vikuna þar sem 

nemendur unnu verkefni, fóru í leiki og héldu þjóðfund í tengslum við það þema og var 

markmiðið að búa til sameiginlegan bekkjarsáttmála sem nemendur skrifuðu undir.  

Í lok ágúst voru hinir árlegu miðstigsleikar í Borgarnesi, þar sem nemendur kepptu í hinum 

ýmsu greinum við nemendur á miðstigi í öðrum skólum á Vesturlandi.  
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Í október var námskynning á miðstigi á skólatíma en það er nýjung sem var verið að prófa í 

fyrsta sinn. Nemendur höfðu unnið verkefni í samfélags- og náttúrufræði sem þau sýndu 

foreldrum sínum en allar námsbækur og fleiri verkefni voru til sýnis. Heppnaðist dagurinn 

vonum framar og voru foreldrar ánægðir með að geta komið og séð verkefni nemenda.  

Árshátíð yngsta- og miðstigs fór fram í nóvember en þá sýndi miðstig frumsamið leikrit sem 

fjallaði um íslensku jólasveinana. Ljósahátíðin var í lok nóvember, þar sem yngsti og elsti 

nemandi skólans kveiktu ljósin á útiseríu skólans.  

Í desember var mikið um fjölbreytt uppbrot. Nemendur höfðu unnið sér inn fyrir kósýdegi, 

skólinn tók þátt í jólaföndri þar sem þau fengu að flakka á milli fjölbreyttra föndurstöðva, 

gestum og gangandi var boðið í opið hús, það var jólapeysudagur og leynivinaleikur.  

Fyrstu vikuna í febrúar fór 7. bekkur á Reyki, 5. bekkur fór í skautaferð í byrjun mars og 6. 

bekkur í sjóferð um miðjan maí.  

Skólaárið endaði með svipuðum hætti og það byrjaði, þar sem nemendur fóru í leiki og unnu 

með jákvæð samskipti og góðan bekkjaranda.  

Í sjónlistum og smíðum fengu nemendur 160 mínútur á viku þriðjung úr vetri í hverri grein. Í 

sjónlistum kynntust nemendur mismunandi tækni s.s. málun, þrykki, mótun í leir, klippa, líma 

o.fl. sem hæfir getur hver 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. Gerð 

eru verkefni sem tengjast frumþáttum myndlistar. Textílmennt var kennd 2x40 mínútur 

þriðjung af vetrinum. Reynt var að nota sem flestar aðferðir s.s. prjón, útsaum, sauma á 

saumavél, vefnaður og fleira. Sýnikennsla er megin kennsluaðferðin en einnig eru nemendur 

hvattir til að hjálpa hver öðrum. 

Í smíði fékk miðstigið aukinn tíma og vegna þess var hægt að ráðast í flóknari verkefni. 

Smíðaðir voru t.d. kistlar og hillur sem nemendur hönnuðu hver eftir sínu höfði. Gaman að 

sjá hvað krakkarnir lögðu mikinn metnað í verki. 

Í heimilisfræði var lögð áhersla á að nemendur þjálfist í að beita ólíkum aðferðum við að 

matreiða fjölbreyttan mat og bakstur og kunni að nota til þess fjölbreytt tæki og tól. Einnig 

að nemendur hafi grundvallarþekkingu á hreinlæti, þrifum og þvottaleiðbeiningum.  

Í sviðslistum fóru nemendur í mismunandi leiki sem reyndu á tjáningu nemenda og útfærslu 

á ýmsum verkefnum s.s. frásögnum, svipbrigðum, tilfinningum og fleira. Unnið var í hópum 

og umræður í lok hvers tíma um framvindu og annað sem koma fram.  

Í íþróttum á miðstigi fengu nemendur 3 kennslustundir á viku í íþróttum. Áhersla var 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 var áhersla á styrkjandi og liðkandi æfingar 

sem leggja grunn að þreki og líkamsreisn hvers nemanda. Sund var 1 kennslustund á viku þar 

sem lögð var áhersla á að sundtímar hæfi getu og þroska nemenda, einnig að þeir læri að 

hlíta fyrirmælum og öryggisatriðum sundstaða og öðlist skilning á þeim hættum sem fylgja 

sundiðkun. Á miðstigi aukast kröfurnar jafnt og þétt þar sem mikil áhersla er lögð á 

björgunarsund. 
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Auður Helgadóttir og Vigdís Sigvaldadóttir  

Varmalandsdeild 
Gerð var kennsluáætlun í öllum námsgreinum fyrir önnina. Henni var svo skipt niður í vikur 

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

bekkjarkennslu fyrir miðstigið allt: fyrirlestur frá kennara, sjálfstæða vinnu, innlögn, 

verkefnavinnu, kennari les námsefnið með og fyrir nemendur og einstaklingsaðstoð. Einnig 

var unnið mikið í hópum að sameiginlegum verkefnum, stundum þematengdum og reynt var 

að hafa kennsluna sem fjölbreyttasta bæði bóklega og verklega. Auk þess var 

upplýsingatækni nýtt í flestum fögum. Heimanám var aðallega fólgið í heimalestri, 

stærðfræðiverkefnum, lestri raungreina og undirbúningi vegna prófa. Verklagsreglum 

Borgarbyggðar um heimalestur og skólasókn var fylgt eftir. Lagt var upp með að hver 

nemandi geti notið sín. Námsmat byggir á símati á vinnu nemenda, verkefnum, kaflaprófum 

og formlegum annarprófum.   

Grænfánaverkefnið hefur haldið áfram í vetur með flokkun pappírs og öðru því sem lýtur að 

góðri meðferð á náttúrugæðum. Miðstigið gaf fuglum fuglafóður og matarafgangar voru 

vigtaðir í eina viku á vorönn. Hópurinn vann að Leiðtoganum í mér stefnunni og notuð voru 

mjög mörg verkefni úr Verkærakistunni til að auka samskipti og tengsl milli nemenda.  

Nemendur fóru á Miðstigsleikana í Borgarnesi, keppt var í knattspyrnu og frjálsum íþróttum. 

Í þemavikunni á haustönn var unnið með jökla og farið á sýninguna Jöklar og íshellir í 

Perlunni og farið var í skíðaferð í Bláfjöll. Nemendum var boðið á leikritið Djákninn á Myrká í 

Þinghamri í flutningi „Tónlist fyrir alla“. Rithöfundarnir Sigrún Elíasdóttir og bræðurnir Guðni 

og Ævar Benediktssynir komu og lásu upp úr bókum sínum. Einnig æfðu og léku nemendur 

leikritið Hans, Gréta og netið, sem samið var af nemendum og kennurum og sýnt var í 

Þinghamri á Desembergleðinni. Tekið var þátt í söngvarakeppninni sem fór fram á 

Kleppjárnsreykjum.  

Samskipti voru við Leikskólann Hraunborg á Bifröst, elsti árgangur hans kom í heimsókn og 

einnig fóru nemendur í heimsókn í leikskólann.  

Hjónin Kristín Gísladóttir og Sigurbjörn Aðalsteinsson, rithöfundar og kvikmyndagerðarfólk í 

Los Angeles dvöldu í Snorrastofu í Reykholti. Þau sögðu frá verkum sínum og viðfangsefnum 

og áttu stefnumót við miðstig Grunnskóla Borgarfjarðar. Þau hjónin vinna um þessar mundir 

að bókaröð sem tengist íslenskri arfleifð, norrænni goðafræði, Íslandssögu og þjóðsögunum. 

Á íslensku bera bækurnar yfirheitið Dagbjartur Skuggi og útlagarnir og fjalla um líf ungs 

drengs á Íslandi um aldamótin 1900. Dagbjartur elst upp við óvenjulegar aðstæður þar sem 

fjölskylda hans hefur verið gerð útlæg úr byggð og helst við í helli uppi á hálendi.          

5. bekkur fór í Þverárrétt, skautaferð í Skautahöllin og á Þjóðminjasafnið og Gideon félagið 

gaf þeim Nýja testamentið. 6. bekkur fór í siglingu um Faxaflóa á vegum Faxaflóahafna. 5. og 

6. bekkur tók þátt í 17. júní hlaupinu sem var síðasta skóladaginn og er samstarf milli skólans 

og Umf. Stafholtstungna. 7. bekkur fór í skólabúðir að Reykjum og tók þátt í Stóru 

upplestrarkeppninni í Þinghamri.  
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Til að auka samskipti og efla bekkjarandann enn frekar var farið í keilu og nemendur gistu 

tvisvar sinnum í skólanum með umsjónarkennurum og foreldrum. 

Á vordögum var gengið ásamt unglingadeild niður að Norðurá þar var vaðið og hoppað í læk. 

Í stöðvavinnu var tekið þátt í fjölbreyttum Unicef verkefnum, fjölgreindarleikum og veiðiferð 

að Hreðavatni.   

Vegna Covid breyttust kennsluhættir að nokkru leyti. Færðust þeir meira í rafrænt form þar 

sem samskipti og verkefnaskil fóru að hluta til fram í gegnum Teams.  

Í list- og verkgreinum fengu nemendur 80 mínútur á 

viku þriðjung úr vetri í hverju fagi. Í sjónlistum og 

textílmennt voru fjölbreytt verkefni annaðhvort í 

einstaklings-, para- eða hópavinnu. Einnig var kennd 

heimilisfræði. Í smíði voru gerðar ýmiskonar hillur og 

stólar og réðu nemendur endanlegu útliti með 

bæsun og lökkun. Langflestir lögðu mikinn metnað í 

verkið. 

Í íþróttum voru kenndar 3 kennslustundir á viku og 

ein kennslustund í sundi. Markmið er að 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. 

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

sem einstaka þættir sundsins eru þjálfaðir. 

 

                                       René Bredtoft Madsen og Agnes Guðmundsdóttir 

Unglingastig 

Kennarar á unglingastigi í GBf hittust vikulega á Teams-fundum í vetur með stigsstjóra 

unglingastigsins, 15 mínútur í senn. Rædd voru mál tengd skipulagi námsins, námsmati, 

þemadaga og ýmissa annarra sameiginlegra viðburða. Einnig voru ýmis mál borin upp 

varðandi fjölbreytta kennsluhætti og hvernig best væri að mæta þörfum fjölbreytts 

nemendahóps. Kennarateymin deildu hugmyndum sínum og verkefnum á sameiginlegri síðu 

stigsins og myndaðist þannig verkefnabanki í námsgreinum og einnig þematengd verkefni. 

Kennarar voru ánægðir með þetta fyrirkomulag og fannst fundirnir nýtast vel, stuttir og 

markvissir og ekki fundað ef ekki var þörf til. 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 

Kleppjárnsreykir 
Líkt og síðustu ár hefur teymiskennsla verið við lýði á unglingastigi og var enn eitt skrefið 

stigið í þá átt í vetur. Umsjónarhóparnir voru þvert á árganga þar sem nemendahópnum var 

skipt í tvo hópa, en skilin urðu óljósari eftir því sem leið á veturinn. Fyrirkomulagið gekk vel, 
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umsjónarkennarar gátu létt undir hvor með öðrum og styrkur í því að hafa félaga í 

umsjónarkennslunni.  

Nemendum var ýmist kennt í sínum árgöngum eða öllum saman. Í íslensku, ensku, dönsku, 

stærðfræði og náttúrufræði voru nemendur hver í sínu námsefni að mestu eða öllu leyti. Í 

samfélagsfræði voru nemendur á öllu stiginu í sama námsefni. Mikil áhersla var lögð á 

sjálfstæði nemenda og að þeir sýndu ábyrgð á sínu námi. Fyrri hluta vetrar var mikil áhersla 

lögð á að nemendur nýttu sér mentor til að halda utan um það sem lá fyrir auk þess að 

nemendum var kennt markvisst að nota möguleika office365 í náminu með því að leggja fyrir 

rafræn verkefni og vista verkefni sín á skýi. Lagt var upp með auknum þemaverkefnum en 

stórt verkefni var lagt fyrir að hausti, þar sem samþættar voru greinarnar náttúrufræði, 

samfélagsfræði og enska og var grunnefnið Chernobyl þættirnir frá HBO. Jafnframt fengu 

nemendur aukið val um skil á verkefnum þar sem þau voru eindregið hvött til að skila á 

skapandi hátt.  

Námsmat var nánast einungis símat, bæði verkefnavinna og kaflapróf en megináhersla var 

lögð á lotur þar sem námsefninu var skipt upp í minni einingar sem voru svo metnar.  

Eftir áramót var mikil áhersla lögð á hópefli og leiðtogafræði og var efni úr námskeiðinu 

Verkfærakistan frá KVAN nýtt mikið, sem og efni úr Leiðtoganum í mér.  

Covid- ástandið setti strik sitt í reikninginn hjá unglingastiginu á Kleppjárnsreykjum en 

nemendahópnum var skipt í tvo hópa sem skiptust á að mæta. Nemendur frá Hvanneyri og 

nágrenni mættu annan daginn en nemendur úr uppsveitum hinn. Umsjónarkennarar skiptust 

einnig á að mæta, Bjarnheiður með nemendum af Hvanneyri og Þóra Geirlaug með 

uppsveitahópnum. Kennslan flutti þá nánast á einni nóttu yfir á Teams þar sem sumir 

nemendur dvöldu alfarið heima og sinntu náminu í fjarnámi. Gerð var krafa um að nemendur 

melduðu sig til síns umsjónarkennara fyrri hluta dags og létu vita í hverju væri verið að vinna. 

Þetta fyrirkomulag gekk ótrúlega vel þó vissulega hafi margt verið snúnara. Þetta gerði það 

að verkum að í lok skólaárs var mikið af bóklegu námi lokið og því svigrúm fyrir annars konar 

verkefni. Í stað Sérstöðu sveitaskóla og starfskynningar 10. bekkjar var því brugðið á það ráð 

að nemendur myndu kynna sér heimabyggðina með því að gera heimildarmyndir um ýmis 

viðfangsefni að eigin vali sem tengjast Borgarfirði.  

Í upphafi skólaárs hófst Nordplus- verkefni til tveggja ára með samstarfi Grunnskóla 

Borgarfjarðar, Hunderupskolen í Odense Danmörku og Espoo koulu í Finnlandi. Nemendur 

10. bekkja GBf fóru til Finnlands í nóvember, dvöldu í viku á finnskum heimilum auk þess að 

taka þátt í ýmsum verkefnum. Þema verkefnisins var Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna og  

fór það fram á ensku. Ráðgert hafði verið að Finnar og Danir myndu heimsækja okkur í mars, 

en vegna Covid varð ekki af því.  

Ráðgert hafði verið að halda árshátíð unglingastigsins á fyrri hluta vorannar en vegna Covid 

varð að fresta því. Þess í stað var vor-árshátíð með mat og skemmtiatriðum úr smiðju 

nemenda haldin 3. júní. 

Nemendur fengu 3 kennslustundir á viku í íþróttum. Áhersla var lögð á að íþróttatímarnir 

hæfu getu og þroska nemenda og að þeir lærðu að virða þær reglur sem fara verður eftir í 
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leikjum og öðrum íþróttum. Lögð var áhersla á styrkjandi og liðkandi æfingar sem leggja 

grunn að þreki og líkamsreisn hvers nemanda. Sund var ein kennslustund á viku og eiga 

nemendur að vera búnir að ná tökum á bringusundi, skriðsundi, baksundi, flugsundi og 

björgunarsundi.  

Valtímar á unglingastigi eru 2 x 80 mínútur á viku auk áhugasviðsvals. Nemendur völdu sér 

fag fjórum sinnum yfir veturinn. Valáfangar veturinn 2019-2020 voru: 

Kvikmyndaval - Nemendur voru kynntir fyrir nokkrum kvikmyndastílum. Horft var m.a. á 

söngvamyndir, spennumyndir, teiknimyndir o.s.frv. Nemendur útbjuggu í lokin gagnrýni á 

myndirnar. Gerð var krafa um að nemendur mynduðu sér sjálfstæða skoðun og gætu fært 

rök fyrir gagnrýni sinni. 

Leiklistarval - Upphaflega var áætlað að þetta val myndi verða grunnur að árshátíðarsýningu 

unglingastigs. Í upphafi tíma var notast við hugmyndir úr Verkfærakistu KVAN til að kveikja 

áhuga og athygli nemenda. Jafnframt var farið yfir stuttar leikæfingar þar sem nemendur 

þurftu að sviðsetja þekkt ævintýri. Reynt var að koma til móts við áhuga allra, en þar sem 

fáar valgreinar eru í boði eru alltaf nemendur í valinu sem hafa ekki brennandi áhuga á 

faginu. Það gekk þó mjög vel og lögðu allir eitthvað af mörkum. Auk leikæfinga var farið í 

persónusköpun þar sem nemendur bjuggu til persónur sem í samvinnu við kennara voru svo 

settar saman í grunn að leikriti. Handritið er nánast fullbúið og bíður eftir góðu tækifæri til að 

verða sett á svið. 

Upplýsingatækni - Áhersla var lögð á að gera nemendur færari í að leita sér upplýsinga á 

netinu og nota sitt orðalag í verkefnum. Nemendur unnu vefsíður í Wix frá grunni um valin 

viðfangsefni. Ásamt því að vinna verkefni í töflureikni. Samvinna var á milli umsjónarkennara 

þar sem að nemendur fengu tækifæri til að vinna valverkefni í NASA sem var lota í 

samfélagsfræði, náttúrufræði og upplýsingatækni þar sem nemendur unnu fjölbreytt 

verkefni bæði í tölvum og spjaldtölvum. Má þá helst nefna mynd- og hljóðvinnslugerð í 

forritinu Imovie. Hlaðvörp, rafræn veggspjöld með Canva, spurningakannanir með Quizlet 

eða Kahoot og rafræn hugtakakort. 

Spilaval -Farið var í mismunandi spil, lögð var áhersla á að nemendur lærðu allar reglur 

saman og skiptu reglulega um spilafélaga. 

Umhverfisdekur - Hver tími hófst á stuttri núvitundaræfingu. Unnin voru verkleg verkefni 

tengd grænfánanum þar sem nemendur bjuggu til baðbombur, kaffiskrúbba og sápur. 

Nemendur fengu tækifæri til að nota náttúruleg efni úr eldhúsinu til að framkvæma einfalda 

förðun og sár. Nemendur kynntust helstu umhverfisvottunum sem notaðar eru hérlendis og 

unnu verkefni þeim tengdum ásamt því að vinna umræðuverkefni um matarsóun.  

Textíll - Nemendur völdu sér verkefni að eigin vali allt frá útsaum upp í prjónaðar flíkur. 

Grafík - Nemendur fengu að kynnast því að skera eigin myndir í línólínumdúk og gera 

tilraunir með grafík liti. 

Blómaval - Nemendur kynntust umhirðu pottablóma ásamt því að sá hinum ýmsu fræjum. 
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Litaland (blönduð tækni) - Nemendur gerðu tvö verk þar sem þau notuðu blandaða tækni og 

máttu útfæra verkin að vild og nota til þess úrklippur, málningu, sprey og allskyns hluti sem 

fundust. 

Smíði - Nemendur fengu að útfæra sínar eigin hugmyndir s.s hafnaboltakylfur, 

borðtennisspaða o.fl. 

Leirval - Nemendur lærðu undirstöðuatriðin í leirgerð, einnig fengu nemendur að prufa 

steinsteypumassa. 

Teikning - Stuðst var við námsefnið Ég sé með teikningu. Þar sem nemendur gerðu 

teikniæfingar. 

Ganga - Þetta val var aðeins í tvær vikur vegna Covid. Farið var í tvær gönguferðir í nágrenni 

skólans. 

Heimilisfræði – Efnistök voru valin í samráði við nemendahópinn hverju sinni, þó með 

hæfniviðmið aðalnámskrár í heimilisfræði til hliðsjónar. Jafnframt var lögð rík áhersla á 

sjálfstæði nemenda sem og hæfni til samvinnu.  

Bjarnheiður Jónsdóttir og Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

Varmalandsdeild 
Gerð var kennsluáætlun fyrir önnina. Henni er svo skipt niður á vikur og vinna fyrir hvern dag 

vikunnar birt á Mentor fyrir foreldra og nemendur. Stuðst er við hefðbundna bekkjarkennslu: 

fyrirlestur frá kennara, sjálfstæða vinnu, innlögn, verkefnavinnu og einstaklingsaðstoð. Einnig 

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 var mikilvægur í samfélags- og raungreinum.  

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

að góðri meðferð á náttúrugæðum. Bekkurinn vann að Leiðtoganum í mér stefnunni og 

tileinkaði sér venjurnar 7. Nemendur 10. bekkjar tóku þátt í Nordplus verkefni í samstarfi við 

skóla í Finnlandi og Danmörku. Verkefnið snýst um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og 

unnu nemendur hópaverkefni í heimsókn sinni til Finnlands á haustdögum.  

Lagt var upp með að hver nemandi gæti notið sín. Notast var við fjölbreytileg verkefni og 

kennsluaðferðir. Námsmat byggði á símati á vinnu nemenda, áfangaprófum og formlegum 

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

hlutapróf á milli lota. Mestmegnis var unnið með verkefnavinnu og verkefnaskil í öðrum 

fögum. Félagslíf nemenda var í þeirra höndum og voru margvíslegar uppákomur eins og 

sameiginleg böll með nágrannadeildum/skólum, skíðaferð, þátttaka í Skólahreysti, 

söngkeppni o.fl., að ógleymdri árshátíð unglingadeildar. Árshátíðin var með hefðbundnu 

sniði utan þess að hún var haldin á síðustu skóladögunum vegna Covid. Settu nemendur upp 

barnaleikritið Skilaboðaskjóðuna. Af þessum sökum lituðust vordagar unglingadeildar af 

leikæfingum og fleira því tengdu. Einnig voru fjölgreindarleikar haldnir í fyrsta sinn á 

Varmalandi á vordögum þar sem allir árgangar tóku þátt.  
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Vegna Covid breyttust kennsluhættir að einhverju leyti. Færðust þeir meira í rafrænt form 

þar sem samskipti og verkefnaskil fóru fram í gegnum Teams. Þetta var ekki mikil breyting 

fyrir nemendur unglingadeildar þar sem Teams hefur verið notað mikið í verkefnavinnu í 

vetur.  

Í íþróttum voru kenndar 3 kennslustundir á viku og ein kennslustund í sundi. Markmið er að 

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. Sundkennsla fer fram með hefðbundnum hætti. Æfingar í leikjaformi og niðurbrot 

sunds þar sem einstaka þættir sundsins eru þjálfaðir. 

Valtímar á unglingastigi eru 2 x 80 mínútur á viku auk áhugasviðsvals. Nemendur völdu sér 

fag þrisvar sinnum yfir veturinn. Valáfangar veturinn 2019-2020 voru: 

List-og verkgreinaval - Nemendur komu með sínar hugmyndir og unnu undir leiðsögn með 

það sem þau vildu, þó í samstarfi við kennara. Haft var að leiðarljósi að finna sterka þætti hjá 

hverjum og einum. Eitt eða tvö verkefni voru stundum ákveðin af kennara, sem þau leystu á 

sinn hátt. 

Smíði - Smíðaðar voru ýmiskonar munir sem nemendur komu með eigin hugmyndir að. 

Kennslan fór fram mikið til með sýnikennslu og maður á mann. 

Heimilisfræði – 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. 

Útinámi – Nemendur fá að hafa áhrif á hvað er gert. Í vetur var unnið að því að skoða hvernig 

við hirðum um skógarsvæðið okkar ásamt því að prófa ýmislegt í eldamennsku. Fengu 

nemendur að saga niður lítil tré sem þurfti að fjarlægja, elda og baka við opinn eld, fræðast 

um umgengni við eld og skóg ásamt ýmsum verkefnum sem efla samhug og samkennd. 

Bóknám - Nemendur gátu sinnt námi sínu og verkefnum utan hefðbundinna kennslustunda. 

Nokkuð margir völdu þessa tíma til að eiga auðveldara með að halda utan um verkefni og 

verkefnaskil.  

Sigríður Arnardóttir og Ása Erlingsdóttir 

Nemendaráð 

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

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

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

umsjónarmanni og var nóg um góð málefni. Haldnir voru fjölbreyttir viðburðir á vegum 

nemendaráðsins og í góðri samvinnu við félagsmiðstöðina Óðal.  

Starf vetrarins hófst á grófu skipulagi yfir viðburði vetrarins. Haldið var bíó- og spilakvöld fyrir 

nemendur á miðstigi. Eins voru mánaðarleg bíó/spilakvöld fyrir unglingastig GBf. Hinn árvissi 

Hrekkjavökugangur fyrir alla nemendur Kleppjárnsreykjadeildar var skipulagður. 

Nemendafélagið stóð fyrir jólaballi í Þinghamri fyrir unglingastig GBf. Æskulýðsballið var 
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haldið í Menntaskóla Borgarfjarðar sem tókst vel. Nokkuð stór hópur fór á Samvest á 

Akranesi. Aðalkeppni Samfés var haldin rafræn í ár og þar átti Borgarbyggð fulltrúa en ballinu 

Samfestningum var aflýst. Á öskudaginn stóð nemendafélagið fyrir skemmtun fyrir 

nemendur í 1. – 7. bekk þar sem boðið var upp á leiki í íþróttahúsinu og kötturinn var sleginn 

úr tunnunni. Lítið var um að vera hjá nemendaráðinu á meðan Covid var í hámarki. 

Nemendaráðið nýtti þó tímann og ákvað að hanna og gefa út árbók líkt og gert var árið áður.  

Árshátíð unglingastigs var haldin í samvinnu við skólann. Á Kleppjárnsreykjum var boðið upp 

á Brake out, leiki, sundferð, skemmtiatriði sem unglingarnir höfðu undirbúið, kvöldverð, 

kennaragrín, borðaafhendingu og afhendingu árbókar. Á Varmalandi var árshátíðarleikrit 

sýnt fyrir foreldra, boðið var upp á sundferð, kvöldverð, bekkjarkvöld, borðaafhendingu og 

afhendingu árbókar.  

Nemendaráðið hélt fundargerðir af fundum vetrarins og var gerð samantekt fyrir hvern 

viðburð fyrir sig, sem mun auðvelda áframhaldandi starf nemendafélagsins. Á lokafundum 

nemendaráða voru umsjónarmaður 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 sameiginlegir nemendaráðsfundir sem munu án 

vafa auðvelda ýmsar ákvarðanatökur og efla nemendafélagið sem eina heild og minnka ríg á 

milli deilda. Telur umsjónarmaður að fækka mætti nemendum í nemendaráði þannig að einn 

fulltrúi frá hverjum bekk á hverri deild sitji í nemendaráði, samtals sex í stað tíu. Þannig er 

auðveldlega hægt að keyra með nemendur á milli deilda og halda sameiginlega fundi. 

Jóhanna María Þorvaldsdóttir 

Smiðjuhelgar 8.- 10. bekkur 

Að venju áttu að vera tvær smiðjuhelgar í boði fyrir 8. - 10. bekk. Sú fyrri var á 

Kleppjárnsreykjum í október og sú seinni hefði átt að vera á Varmalandi í apríl. 

Smiðjur á haustönn: 

Rafiðnaðarsmiðja – Tveir nemendur úr rafiðn við Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi 

leyfðu nemendum að prófa sig áfram í rafiðn. 

Fótboltasmiðja – Jón Theodór knattspyrnuþjálfari fór í tækniæfingar, þrautir og ýmsa 

fótboltaleiki. 

Reiðtygjasmiðja – Brynjólfur Guðmundsson leiðbeindi nemendum í reiðtygjagerð 

Tölvuforritunarsmiðja - Kristófer og Illugi frá Skema komu og kenndu tölvuleikjaforritun. 

Kennd var tölvuleikjagerð og tölvuleikjaforritun með Scratch og Unity. Búnir voru til litlir og 

einfaldir tölvuleikir sem hægt var að spila áfram eftir smiðjuna. 

Bökunarsmiðja – Helga Rún bakari var með bökunarsmiðju. Nemendur fengu að spreyta sig á 

bakstri og bollakökuskreytingum. 

Kvikmyndagerðarsmiðja – Þórður Guðjónsson kvikmyndagerðarmaður fór yfir grunnatriði í 

kvikmyndagerð, klippingu og hljóðupptökum. Nemendur spreyttu sig á upptökum, lærðu á 
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kvikmyndatökuvél, stilltu upp lýsingu fyrir senu, lærðu á hljóðupptöku á setti og kynntust 

grunnatriðum í klippiforritinu DaVinci Resolve. 

Járnsmíðarsmiðja – Torfi Guðlaugsson, Hvammi í Hvítársíðu leiðbeindi um rafsuðu og fleira 

tengt járnsmíði. 

Smiðjur á vorönn féllu niður vegna Covid. 

 


