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Formáli  

Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar kemur nú út í ellefta sinn. Skólinn hefur starfað í ellefu 

ár eftir sameiningu 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: skólastjórnendur, kennarar og ritarar. 

  

https://www.gbf.is/skolinn/arsskyrslur/
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Inngangur  

Skólastarfið hófst þegar kennarar og starfsfólk mætti til starfa þann 17. ágúst að loknu 

sumarleyfi til að undirbúa skólastarfið. Í upphafi dags var sameiginlegur starfsmannafundur 

og að honum loknum hófst undirbúningur. 

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

sem öryggismál, gæslu í skólabílum, tímaplön, akstursleiðir o.fl.  

Skólasetning var 24. ágúst. Til að gæta að sóttvörnum var skipulag með öðrum hætti en 

venjulega og beðið um að aðeins einn fullorðinn kæmi með hverju barni. Tímasetningar voru 

eftirfarandi: Á Varmalandi kl. 10:00.  Á Kleppjárnsreykjum kl 11:00 fyrir yngsta stig, 11:30 hjá 

miðstigi og kl 12:00 hjá unglingastigi. Á Hvanneyri  var skólasetning kl 13:00 fyrir 1. og 2. bekk 

og kl. 14:00 fyrir 3. – 5. bekk. Að lokinni skólasetningu var farið inn í bekkjardeildir þar sem 

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

samkvæmt stundatöflu hófst 25. 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  

Í skólaráði sitja skólastjóri, einn fulltrúi starfsmanna, tveir fulltrúar kennara, tveir fulltrúar 

nemenda og þrír fulltrúar foreldra en einn fulltrúi foreldra er jafnframt fulltrúi 

grenndarsamfélags.  

Í skólaráði fyrir skólaárið 2020-21 voru: 

Helga Jensína Svavarsdóttir skólastjóri, formaður 

Þórunn Jóna Kristinsdóttir fulltrúi starfsmanna 

Auður Helgadóttir fulltrúi kennara 

Sigríður Arnardóttir fulltrúi kennara 

Ingibjörg Þórðardóttir fulltrúi nemenda 

Sigurður Örn Davíðsson fulltrúi nemenda 

Kristín Jónsdóttir fulltrúi foreldra á Hvanneyri 

Sóley Birna Baldursdóttir fulltrúi foreldra á Kleppjárnsreykjum 

Sigríður Sjöfn Helgadóttir fulltrúi foreldra á Varmalandi 
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Nemendaverndarráð   

Í nemendaverndarráði sitja skólastjórnendur, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og fulltrúi 

skólaþjónustu. Ráðið fundar einu sinni í mánuði.  

 

Í nemendaverndarráði skólaárið 2020-21 voru: 
Helga J. Svavarsdóttir skólastjóri 
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir aðstoðarskólastjóri 
Sólrún Halla Bjarnadóttir deildarstjóri 
Fjóla Benediktsdóttir deildarstjóri 
Arndís Harpa Einarsdóttir námsráðgjafi 
Brá Atladóttir hjúkrunarfræðingur 
Margrét Gísladóttir skólaþjónustu 
 
Áfallaráð  

Í áfallaráði situr námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, skólastjóri og stjórnandi þeirrar 

starfsstöðvar sem málið varðar.  Auk þeirra er sóknarprestur viðkomandi sóknar ráðinu til 

stuðnings. 

Eineltisteymi  

Í eineltisteymi sitja skólastjórnendur, námsráðgjafi og umsjónarkennari þeirra nemanda sem 
málið varðar.  

Stjórn nemendafélags 

Inger Eyjólfsdóttir 

Isaac Logi Diaz 

Salka Rún Gunnarsdóttir 

Sigurður Örn Davíðsson 

Skírnir Ingi Hermannsson  

Steinunn Lára Skúladóttir 

Sveinn Svavar Hallgrímsson (frá mars) 

Nemendafjöldi  
Við upphaf skólaársins 2020-2021 voru nemendur skólans 159 en við lok 155. 

Bekkur Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland Grunnskóli 
Borgarfjarðar 

 Drengir Stúlkur Samtals Drengir Stúlkur Samtals Drengir Stúlkur Samtals Nemenda-fjöldi 
haust 2020 

1.  4 4 8 2 8 10 1 1 2 20 

2. 9 0 9 0 3 3 2 2 4 16 

3. 2 2 4 2 5 7 1 1 2 13 

4. 6 4 10 5 1 6 4 0 4 20 

5. 6 0 6 5 3 8 4 0 4 18 

6.    3 2 5 1 1 2 7 

7.    8 5 13 5 3 8 21 
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8.    4 6 10 3 0 3 13 

9.    6 1 7 3 2 5 12 

10.    6 9 15 2 2 4 19 

Samtals 27 10 37 41 43 84 26 12 38 159 

 

Bekkur Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland Grunnskóli 
Borgarfjarðar 

 Drengir Stúlkur Samtals Drengir Stúlkur Samtals Drengir Stúlkur Samtals Nemenda-fjöldi 
vor 2021 

1.  4 5 9 0 8 8 2 1 3 20 

2. 9 0 9 0 3 3 1 3 4 16 

3. 3 2 5 2 5 7 0 1 1 13 

4. 6 3 9 6 1 7 3 0 3 19 

5. 7 0 7 5 3 8 2 0 2 17 

6.    3 2 5 1 1 2 7 

7.    8 6 14 4 2 6 20 

8.    4 5 9 4 0 4 13 

9.    6 0 6 3 2 5 11 

10.    6 9 15 2 2 4 19 

Samtals 29 10 39 40 42 82 

 

22 12 34 155 

 

Á Hvanneyri var mikið um stöðvavinnu þar sem allir bekkir voru ýmist skipt þvert á aldur eða 

eftir bekkjum. 

Á Kleppjárnsreykjum og Varmalandi var kennt í  þremur bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1. - 

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

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

Anna Dís Þórarinsdóttir Grunnskólakennari 1. -5. bekkur 100 % 

Anna Kristín Gunnarsdóttir Grunnskólakennari 1. – 5. bekkur 100 % 

Anna Sigríður Hauksdóttir Matráður  70 % 

Arndís Harpa Einarsdóttir Námsráðgjafi  30% 

Auður Helgadóttir Grunnskólakennari 1.- 4. bekkur 100 % 

Ása Erlingsdóttir Grunnskólakennari 8. – 10. bekkur 100 % 

Berglind Ósk Guðjónsdóttir Stuðningsfulltrúi  85 % 

Bjarnheiður Jónsdóttir Leiðbeinandi 8. – 10. bekkur 100 % 

Björk Jóhannsdóttir Grunnskólakennari List- og verkgreinar 80 % 

Caroline Langhein Aðstoðarmatráður  100 % 

Elísabet Halldórsdóttir Velferðar- og sérkennari  100 % 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2021 

8 

Eva Lind Jóhannsdóttir Grunnskólakennari List- og verkgreinar 100 % 

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

Guðjón Guðmundsson Grunnskólakennari Íþróttir og sund 100 % 

Halldóra Ingimundardóttir Bókavörður/ritari  100 % 

Heiðbjört Ósk Ásmundsd. Skólaliði  100 % 

Helena Rut Hinriksdóttir 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  80 % 

Kolbrá Höskuldsdóttir Grunnskólakennari afleysingar  

Kristín Jónsdóttir Stuðningsfulltrúi og frístund 100 % 

Kristín Kristjánsdóttir Skólaritari  30 % 

Lára Kristín Gísladóttir Grunnskólakennari 1.-5. bekkur 100% 

Lára Ólafsdóttir Skólaliði  100 % 

Lilja Gissurardóttir Þroskaþjálfi  100 % 

Líney Traustadóttir Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi 80 % 

Magnea Helgadóttir Grunnskólakennari  50 % 

María Jónsdóttir Grunnskólakennari og sérkennari 100 % 

Ólafur Daði Birgisson Stuðningsfulltrúi               til áramóta 30 % 

Ragnhildur Kr Grétarsdóttir Skólaliði  50% 

Ragnhildur Anna Ragnarsd. Matráður  100 % 

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

Rögnvaldur Þorbjarnarson Húsvörður  80 % 

Sigríður Arnardóttir Grunnskólakennari 8. – 10. bekkur 100 % 

Sigríður Sjöfn Helgadóttir Leiðbeinandi 1.- 4. bekkur 100 % 

Sigrún Kristjánsdóttir Húsvörður og skólaliði  100 % 

Sólrún Halla Bjarnadóttir Deildarstjóri  100 % 

Steinunn Fjóla Benediktsd. Deildarstjóri  100 % 

Sæunn Elfa Sverrisdóttir Bókavörður og skólaliði  90 % 
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Sæunn Ósk Kjartansdóttir Grunnskólakennari 1. – 4. bekkur 100 % 

Unnar Þorsteinn Bjartmarss. Grunnskólakennari Smíði 55 % 

Unnur Jónsdóttir Leiðbeinandi 8.- 10. bekkur 100 % 

Vigdís Sigvaldadóttir Grunnskólakennari 5. – 6. bekkur 100 % 

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

Þóra Magnúsdóttir Grunnskólakennari  100 % 

Þórunn Jóna Kristinsdóttir Skólaliði  100 % 

Þuríður Ketilsdóttir Stuðningsfulltrúi   83 % 

Húsnæði  
Hvanneyri 

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.  

Kleppjárnsreykir 

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. Í íþróttahúsinu fer fram öll 

íþróttakennsla og sundkennsla í sundlauginni á Kleppjárnsreykjum. Í vetur standa yfir 

framkvæmdir á Kleppjárnsreykjum og undir vorið var sett færanleg kennslustofa á 

skólalóðina.  

Varmaland 

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

Þinghamri. Í grunnskólanum eru almennar kennslustofur, bókasafn, starfsmannaaðstaða og 

mötuneyti. Mynd og handmenntastofa er í viðbyggingu. Í Þinghamri er íþróttasalur, 

sundlaug, heimilisfræðistofa og smíðastofa.  

Skólalóð 
Hvanneyri 

Skólalóðin er miðsvæðis og liggur ekki að umferðargötum. Lóðin er að mestu leyti möl en 

hellulagt var frá inngangi að steypta vellinum og í kringum rólur eru gúmmímottur. Á lóðinni 

er góður gervigrasvöllur og steyptur körfubolta/fótboltavöllur. Einnig eru klifurgrind og 

pannavöllur. Í nágrenni skólans er svæði sem er nýtt sem 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.  

Kleppjárnsreykir 

Skólalóðin hefur verið skert vegna framkvæmda í vetur. Í porti sem myndast af 
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skólabyggingunni eru leiktæki og í kringum þau er gúmmímottur, þar er einnig lítill 

pannavöllur. Utar er 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. 

Varmaland 

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 bókavörður 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 

starfsstöðva og við Héraðsbókasafnið um lán á bókum.  

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 fyrir Kleppjárnsreyki 

og Hvanneyri 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 2020-2021 má sjá á heimasíðu skólans http://gbf.is 

sem og starfsáætlun skólans.  

Fastir viðburðir: 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 
Ágúst - september - Ferð í Oddsstaðarétt 

- Sundkennsla á Varmalandi 
  - Þverárrétt 4. - 5. b. 

   - Kosið í nemendaráð 
- Hópeflisferð – unglingastig 

- Námsefniskynningar 
 - Starf bekkjartengla skipulagt 

- Yngsta- og miðstigs leikar 
- Samstarf við leikskólana skipulagt 

- Samræmd próf 4. og 7. bekkur 
        

Október - Flóamarkaður - Heimsókn 1.bekkjar í 
leikskólann 

 

- Haustfagnaður unglingadeildar 
- Smiðjuhelgi 

- Laugarvatnsferð 9.bekkjar 
 - Samstarfsdagur með MB 

- Forvarnardagurinn 
- Þemadagar 

- Samtal við foreldra 
- Hrekkjavaka 

        

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) 

- Dagur íslenskrar tungu 

        

Desember - Kaffihúsadagur 1. des 
- Jólatrésferð 

- 4.b. les úti á leiksk. 
- Jólakortasala 

- Helgileikur 

- Jólatré valið í Logalandsskógi - Vinakeðja mynduð 1.des 
- Jólaskemmtun 1. - 7. b. 

- Jóladansleikur, samstarfsskólum boðið 8. - 10. b. 

- Leiðtogadagur 
- Litlu jólin 

       

Janúar - 3. b. les á leikskóla 
- Söngvaskemmtun 

-Heimsókn í leikskólann 5. b.  
 

- Söngvarakeppni 4. - 10. bekkur  
- Þemadagar 

 - Samtal við foreldra 
 -Menningarferð í Borgarnes 1.-3. bekkur 

        

Febrúar - Öskudagshátíð 
 

- Árshátíð unglingadeilda  
- Reykjaferð 7. bekkjar 

- Þemadagar 
- Grímuball 
-Skíðaferðir 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2021 

12 

       

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland  
Mars - Spiladagur 1.-2. bekkur á 

leikskólanum 
- Árshátíð 

 

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

- Skólahreysti 
- Grunnskólamót í sundi 

- Samstarfsdagur með MB 

- Skauta- og menningarferð 4. - 5. bekkjar 

Apríl  - Smiðjuhelgi  
- Lyngbrekkuball 

    

Maí/júní 
  

- Sundkennsla í Hreppslaug - Sérstaða sveitaskóla 8. - 9. bekkir 
- Starfskynningar 10. bekkur 

-Samstarfsdagur/uppbrot  
- Vorferðir 

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. 

Foreldrasamstarf í vetur hefur því miður verið lítið þar sem takmarkanir sökum Covid 19 hafa 

haft áhrif á það að foreldrar komi inn í skólann. Fundir og foreldraviðtöl voru tekin í gegnum 

Teams því mikilvægt er að halda góðri tengingu við heimilin.  

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. 

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,  
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 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  
 

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.  

Einn kennaranemi var í vettvangsnámi í GBf í vetur.  

http://www.gbf.is/
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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. Samstarfsáætlun á milli Kleppjárnsreykjadeildar og 

Hnoðrabóls var unnin að hausti annars vegar með því upplagi að hittast oftar en verið hefur 

þar sem nú eru þessir skólar undir sama þaki. 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. Sama skipulag er á Varmalandi en í viðbót kom skólahópur Hraunborgar 3 heila daga í 

skólann að vori með skólabíl.  

Samstarfið í vetur litaðist aðeins af Covid 19 vegna takmarkana og gat skólahópur því ekki 

komið eins oft og hugsað var í skólana.  

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

Borgarbyggð að stunda fjarnám við skólann. Í vor fóru nemendur á unglingastigi í heimsókn í 

Menntaskólann þar sem tekið var þátt í smiðjum. Skólameistari MB kom einnig í skólann og 

kynnti námið fyrir nemendum á unglingastigi.  

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.  

Verkefnahópar  

Í vetur starfa 6 verkefnahópar sem hittast reglulega yfir veturinn, setja sér markmið og vinna 

að ákveðnum áhersluatriðum í skólastarfinu.  

Grænfáni  
Allar starfsstöðvar 

skólans eru aðilar að Grænfánaverkefni Landverndar og flagga Grænfána. Hver starfstöð 

vann  að sínum markmiðum í vetur og var hver með umhverfisnefnd með full-
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trúum kennara, nemenda og foreldra. Nánari upplýsingar má sjá í skýrslum hér að       neðan. 

  

Hvanneyri 
Í desember var tekið á móti tíunda grænfánanum. Er það fyrsti skólinn á Íslandi til að hljóta 

þann heiður og því var ákveðið að halda litla hátíð í ljósi fjöldatakmarkana. Þrátt fyrir 

takmarkanir kom Hr. Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands og fylgdist með athöfninni og 

nemendur sungu nokkur lög í miklum kulda. Hátíðinni var streymt á Facebook síðu skólans.  

Eftir áramót var kosin ný umhverfisnefnd, einn fulltrúa úr hverjum bekk auk eins kennara. 

Ekki náðist að fá fulltrúa frá foreldrum vegna 

covid reglna. Búið er að setja ný markmið og farið að vinna að þeim. Þau þemu sem unnið er 

með að þessu sinni eru: átthagar, lýðheilsa og neysla og úrgangur.   

Ýmis verkefni tengd grænfánaverkefninu hafa verið unnin í vetur. Plantað var tveimur 

bökkum af birkiplöntum nálægt skjólbeltunum, unnin voru náttúruljóð og farið í 

náttúrubingó. Í hverri viku er útikennsla sem oft fer fram í skjólbeltunum. Þar fer fram ýmis 

fræðsla um náttúru og umhverfi. 

Reglulega í vetur hafa nemendur staðið fyrir söfnun á dósum/flöskum til styrktar aparólu 

sem var sett upp á skólalóðinni í vor og fyrir búningsaðstöðu við Hreppslaug sem nýtist 

skólanum og nærsamfélaginu. Þetta er gert í góðri samvinnu við Ungmennafélagið Íslending. 

 

Nemendur fara líka reglulega í leiðangur um nærumhverfið til að týna rusl. Það hefur 

stundum verið flokkað og athugun gerð á hvaðan mesta ruslið kemur.  

5. bekkur hefur unnið að gerð hreyfiskilta sem sett voru upp á níu stöðum vítt og breitt um 

Hvanneyri.  

Kleppjárnsreykir  

Umhverfisnefnd skólaársins 2020-2021 var skipuð sex nemendum, tveimur af hverju stigi auk 

kennara. Nefndin vann að endurmati á þeim þemum sem unnið hafði verið að auk þess að 

halda áfram með þau. Síðustu tvö skólaár var unnið að þremur yfirþemum, hnattrænu 

jafnrétti, orku og lífbreytileika. Einnig var unnið að lýðheilsu og neyslu úrgangi. Umsókn um 
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þriðja Grænfánann var svo send inn í upphafi árs 2021 og 

stóðst Kleppjárnsreykjadeild úttektina með glæsibrag. Úttektin var rafræn að þessu sinni en 

flaggað var í byrjun júní. Í maí var valið nýtt þema af fráfarandi nefnd, en annað þema valið 

af nýrri nefnd í haust. Báðar nefndir munu svo funda í upphafi skólaárs 2021-2022.  

Varmaland  
Umhverfisnefnd hélt vel utan um vinnuna á Varmalandi og gekk vel með markmiðin. Síðustu 

tvö skólaár var unnið að þremur yfirþemum, hnattrænu jafnrétti, neysla og úrgangur og 

átthagar og landslag. Úttekt fór fram í apríl og fékk skólinn afhentan fimmta Grænfánann í 

byrjun júní. Í haust verður skipuð ný nefnd og þar með sett ný markmið fyrir næstu ár.    

 
Leiðtoginn í mér   
Kennarar og annað starfsfólk fékk kynningu á heimasíðu Leiðtogaverkefnisins á haustdögum. 
Þar hafa bæst við þýdd verkefni en helst hefur verið kvartað yfir skorti á íslensku efni um 
Leiðtogafræðin. Kennarar hafa nýtt sér þetta efni í lífsleiknikennslu auk þess sem 
leiðtogafræðin hafa verið fléttuð inn í daglegt starf.   
Í vetur hefur svo verið unnið að því að endurnýja Venju- rammana á öllum starfsstöðvum. 
Rammarnir eru til að minna okkur á venjurnar sjö og mikilvægt að í þeim séu myndir og orð 
sem nemendur tengja sjálfir við.   
 
Heilsuefling  
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. Góð þátttaka var 
í verkefninu og stóð starfsfólk GBf sig með miklum sóma. Dagleg hreyfing hefur verið í 
hávegum höfð hjá nemendum GBf auk þess að hafa 4 íþróttatíma á viku.  
Þorgrímur Þráinsson kom í skólann með frábæran fyrirlestur þar sem hann fjallaði um gildi: 
Hreyfingar, þess að setja sér markmið og þess að hafa jákvæða lífssýn. 
 
Lestur 
Haustið 2020 var stofnaður verkefnahópur um lestur. Markmið hópsins var að fara yfir og 
samræma pósta og verklagsreglur vegna heimalesturs. Þar var lögð áhersla á að samræma 
stigin þvert á starfsstöðvar. Markmiðið var einnig að fara yfir og endurskoða lestrarstefnu 
Borgarbyggðar með því að yfirfara texta og kannanir sem lagðar eru fyrir. Jafnframt stóð 
hópurinn fyrir því að allir væru með lestrarátak einu sinni á önn. Lagt var til að hafa 
lestrarátak fyrir lesfimiprófin í janúar og maí. Í janúar var lögð áhersla á leshraðaátak en í maí 
var bæði leshraða- og lesskilningsátak. Jafnframt leggur hópurinn til að gert verði fræðsluefni 
fyrir foreldra um heimalestur svo sem bæklingur og örnámskeið.  
 
Innra mat / námsmat / skólanámskrá  

Í vetur hefur vinnuhópurinn unnið að eftirfarandi verkefnum: 

Gæðagreinar: Verkefnahópurinn hefur kynnt sér nýja útgáfu gæðagreina Hversu góður er 
grunnskólinn okkar? Ákveðið að leggja fram gæðagreini 1.1. og 1.2 þó að ekki hafi unnist tími 
til að leggja þann seinni fram. Ætlunin var að fá kynningu á nýju efni gæðagreina en gekk það 
ekki upp vegna ástandsins í þjóðfélaginu (Covid 19).  



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2021 

17 

Skólanámskrá: Farið yfir hvaða þættir koma fram á heimasíðu og hvað vantaði til þess að 
útbúa heildstæða skólanámskrá. Langflestir þættir voru til staðar en á mismunandi stöðum á 
heimasíðunni. Á vordögum var útbúið heildarskjal og sá hópurinn um að lesa það yfir. Í haust 
verður útgefin skólanámskrá GBf útfrá þessari vinnu. 

Námsmat: Eitt af verkefnunum var að skoða námsmat og var hópurinn sammála um að 
ákvarðanir um námsmat yrðu að fara fram í gegnum umsjónarkennara og skólastjórnendur. 
Mikil vinna hefur farið fram á stigsfundum um námsmat innan hvers stigs, enda eðlilegast að 
hvert námsstig sé samstíga í námsmati. 

Upplýsingatækni / heimasíðan   
Farið var yfir allt efni heimasíðu GBf og bent á það sem þurfti að laga og sent á stjórnendur 
en sumt var lagað af hópnum. Fengnir voru grænir skjáir á allar starfsstöðvar 
skólans, bætt var við tækjakost skólans ásamt 
forritunarverkfærum og hljóðnemum sem var mjög ánægjulegt og hefur vakið mikla lukku.  
Unnið var að innleiðingu Seesaw og kennarar hvattir til að opna fyrir foreldraaðgang þegar  
þeir væru tilbúnir. Stefnt er að því að halda örnámskeið í Seesaw á haustdögum fyrir þá  
kennara sem það vilja. Séð er 
fram á mikla möguleika Seesaw til einstaklingsmiðunar í námi og  
einstaklingsnámskrárgerðar.   
Útbúin var mappa inni á Teams fyrir ýmiskonar leiðbeiningar tengdar forritum og 
tæknimálum sem þróunarhópurinn hélt utan um til að hvetja annað starfsfólk til að prófa sig 
áfram.   
 
Forvarnarhópur gegn einelti    
Markmið hópsins var að vinna gegn einelti í skólanum, bæta skólabraginn með forvarnir 
gegn einelti í huga. Stuðla að góðum skólabrag og samræma vinnubrögð milli starfsstöðva 
skólans.   
Farið var yfir eineltisáætlun og áætlun gegn ofbeldi sem eru á heimasíðu skólans. Gerð var 

könnun á því hvað er gert á hverri starfsstöð til að fyrirbyggja einelti og hvers konar ofbeldi. 

Nýtti skólinn sér verkefni úr Verkfærakistu KVAN, fræðsluefni af netinu, unnið með vináttu,  

samskipti og fjölbreytileika. Rædd nauðsyn þess að hafa bekkjarfundi fasta á stundatöflu.   

Skólinn tók þátt í Degi gegn einelti með margbreytilegum verkefnum s.s. sýnt myndband þar 
sem Salka Sól ræðir um einelti, neteinelti og farið í hópeflisleiki.   
Farið var yfir aðgerðaáætlun/tilkynningarblað um samskiptavanda. Einnig fínpússuð handbók 
um viðbrögð við samskiptavanda.  
Næsta skólaár vill hópurinn að bekkjarfundir verði fastir í stundatöflu, tilkynningarblað um 
samskiptavanda verði nýtt, stuðst við handbók um samskipti og farið verði yfir eineltisáætlun 
á heimasíðu skólans á hverju ári.  
 

Þróunarverkefni  

Í vetur var unnið áfram að þróunarverkefninu Að tilheyra, taka þátt og læra. Áherslan í vetur 

var á foreldrasamstarf.  
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Foreldrasamstarf 
Stjórnendur héldu fund með bekkjartenglum þar sem farið var yfir hlutverk bekkjartengla og 

mikilvægi þess að efla foreldrasamstarfið og að allir tenglar myndu skipuleggja að lágmarki 

tvo viðburði. Það var líka farið yfir hvernig best væri að halda utan um fundargerðir 

bekkjartengla til þess að þær væru aðgengilegar næstu bekkjartenglum.  

En vegna covid og fjöldatakmarkana var lítið um viðburði að hálfu bekkjartengla, en 

einhverjir tenglar skipulögðu viðburð fyrir sinn nemendahóp.  

Hugleiðsla og slökun 
Í janúar 2020 var farið af stað með velferðarverkefni sem felur í sér hugleiðslu, slökun og 

styrkleikavinnu fyrir nemendur. Í upphafi var verkefnið á Kleppjárnsreykjum en í vetur hefur 

velferðarkennarinn farið að Varmalandi nokkur skipti og einu sinni að Hvanneyri. Á 

Kleppjárnsreykjum fær hvert aldursstig 4 tíma á viku og hver hópur 15 mínútur í senn. Rýmið 

tekur 8-10 nemendur í einu. Farið er í gegnum leiddar hugleiðslur, hlustað á tónlist og 

náttúruhljóð. Nemendur liggja á jógamottum og í boði eru púðar og teppi. 

Eðli náms 

 Nánd og eftirtekt í sambandi við sjálfan sig og aðra 

 Plássið er stærð jógadýnunnar 

 Vera opin og forvitin minna dæmandi og skilgreinandi 

 Athygli á upplifunina frekar en keppni 

 Virðing fyrir hvert öðru 

 Sameiginleg ábyrgð að búa til gott andrúmsloft 

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

samráði við skólastjórnendur  

Starfsfólk Grunnskóla Borgarfjarðar sótti eftirfarandi námskeið á skólaárinu 2020-2021:  

 Foreldrasamstarf 

 Bekkjarfundir 

 Leiðtoginn í mér 

 Skyndihjálparnámskeið 

 Hegðunarvandkvæði 

 Mentor 

 Byrjendalæsi 

 Utís online 

 Lögmál um lífsgæði 

 Táknmálsnámskeið 

 Verndarar barna 

 Ég er unik 

 Barnvænt samfélag 

 Teymisvinna 

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 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.  
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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 1. 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. En að þessu sinni var valkvætt hvort nemendur tóku prófin sökum 

tæknilegra örðugleika af hálfu Menntamálastofnunar. Niðurstöður má sjá í sjálfsmatsskýrslu. 

Skýrsla deildarstjóra 

Við Grunnskóla Borgarfjarðar starfa þrír deildarstjórar í mismunandi háum stöðuhlutföllum í 

stjórnun. Fjóla Benediktsdóttir á Hvanneyri í 50% stöðu, Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 

aðstoðarskólastjóri, staðsett á Varmalandi í 80% stöðu og Sólrún Halla Bjarnadóttir 

deildarstjóri á Kleppjárnsreykjum í 80% stöðu. Megin hlutverk deildarstjóra er að stuðla að 

velferð og vellíðan nemenda og starfsfólks, skipuleggja skólastarf, gera stundatöflur, vera 

faglegur ráðgjafi og sinna aga- og umgengismálum á sinni starfsstöð. Hann sér um daglega 

stjórnun og utanumhald og skipuleggur forfallakennslu. Hann skipuleggur og stjórnar 

morgunfundum og sér um að fundargerðir séu skráðar. Hann heldur utan um 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 á Kleppjárnsreykjum og Varmalandi þátt í skipulagi 

smiðjuhelga. Deildarstjórar sinna einnig öðrum þeim störfum sem skólastjóri kann að fela 

þeim. Gott og reglulegt samstarf hefur verið milli allra starfsstöðva og hafa stjórnendur 

fundað reglulega í vetur til að stilla saman strengi. 

 

Skýrslur kennara 

Yngsta stig 

Yngsta stigið fundaði reglulega á þriðjudagsmorgnum í vetur þar sem farið var yfir það sem 

var á dagskrá hverju sinni og á við allar starfsstöðvar. Almenn ánægja er með þessa fundi. 

Þeir stuðla að góðu utan umhaldi um kannanir, lestrarnámskeið o.fl. Einnig verður meira 

samræmi milli starfsstöðva um hvenær verið sé að gera þessa hluti. Það næst oft góð 

umræða og að er þgott að geta borið upp spurningar og fengið strax svar ef þarf að fá betri 

upplýsingar. Þessir fundir eru gefandi og auka líka samvinnu og samstarf á milli kennara. 
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Stigið hélt líka áfram að fara yfir námsmarkmiðin og er núna langt komið  að gera 

námsmarkmið fyrir skólann í hverjum bekk og eru þá allar starfsstöðvar samræmdar.    

Fjóla Benediktsdóttir 

 

Hvanneyri 
Í ár hefur áhersla verið lögð á foreldrasamstarf en vegna Covid 19 voru ákveðnar hömlur á 

því og tókst ekki að hafa eins marga foreldraviðburði eins og vonast var til. Áhersla hefur 

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

aðferðum Byrjendalæsis í íslensku og hafa verið farnar fjölbreyttar leiðir í stærðfræði. Sú 

nýbreytni var í ár að á stundatöflu var kennsludagur tileinkaður verklegri færni. Áherslan á 

þeim dögum er að hvíla almennar vinnubækur og vinna meira með höndunum. Nemendur 

smíðuðu, bökuðu og sköpuðu ýmislegt skemmtilegt þar sem öðrum fögum svo sem 

stærðfærði og íslensku var tvinnað saman við kennsluna.  Áhersla hefur verið á að kynna 

nemendum fyrir heimi upplýsingatækni. Nemendur hafa ólíka þekkingu á upplýsingatækni og 

því voru ólíkar áherslur milli hópa. 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. Mikil áhersla hefur verið lögð á heilsueflingu 

og byrjuðu allir skóladagar á göngutúr.  Samstarf við 

leikskólann Andabæ var minna en lagt var upp með í 

upphafi skólaárs vegna Covid 19.  Þrátt fyrir takmarkanir 

gafst tækifæri til að bjóða skólahóp að taka þátt í 

útikennslu. Stefnt var að því að auka samvinnu við 

leikskólann með auknum lestri nemenda fyrir leikskólabörn 

en því miður gekk það ekki upp. Stefnum við á að auka 

lestrarsamstarf næsta skólaár. Covid 19 breytti 

skólastarfinu mikið á haustmánuðum þar sem nemendur í 

5. bekk þurftu að vera með grímur í skólanum og þurftu að vinna með tvo metra á milli sín. 

Aðrir nemendur unnu saman í kennslustofum og voru starfsmenn með grímur í öllu 

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

en þegar fór að líða á tímabilið þá gekk allt eins og smurð vél.   

Vikulega sendu umsjónarkennarar bekkjarfréttir þar sem farið var yfir starf liðinnar viku og 

það sem var á döfinni næstu daga. 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 einkunnarorðum skólans, gleði, heilbrigði og árangur. Í október og 

nóvember var unnið með víkingaþema þar sem nemendur fræddust um víkinga og líf þeirra 
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fyrr á öldum. Nemendur bjuggu til víkingaskildi og máluðu á þá myndir og merktu með 

rúnaletri.  

Nemendur fóru ásamt leikskólanum og fundu sér jólatré viku fyrir litlu jólin. Hinn árlegi 

helgileikur var sýndur í kirkjunni á Hvanneyri en honum var streymt beint á Facebook síðu 

skólans við góðar undirtektir. Í febrúar var farið í skíðaferð í Bláfjöll. Á Öskudaginn var gengið 

á milli fyrirtækja og kátt var á hjalla í skólanum. Páskafríið hófst fyrr en áætlað var vegna 

skyldulokunar allra grunnskóla á landinu 

sökum Covid 19. Á vorönn var unnið með 

bangsaþema þar sem allir nemendur 

skólans smíðuðu bangsarúm, saumuðu 

bangsa, púða og teppi. Eftir páska var lagt af 

stað með leikæfingar fyrir árshátíðina, þar 

sem nemendur fluttu leikritið Áfram 

Latibær. Ákveðið var að taka upp atriðin og 

setja þau saman í myndband. Foreldrum var 

boðið á bíósýningu þar sem myndbandið var 

sýnt og kom þetta mjög vel út.  

 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 smíðuðu þeir saman flottan Willys 

kassabíl. Í upplýsingamennt fóru allir nemendur í fingrasetningu, rík áhersla var lögð á 

umgengni við tækin. Nemendur lærðu á ýmis kennsluforrit við hæfi hvers og eins og unnu 

fjölbreytt verkefni bæði í tölvum og spjaldtölvum. Í íþróttum var mikið unnið með útileiki og 

ýmis verkefni sem voru samofin íslensku sökum þess að ekki mátti nota íþróttahúsið vegna 

Covid 19. Þá voru umsjónarkennarar með 

nemendur inni í stofunum og var nýtt Just Dance, 

ásadans, stoppdans, limbó og útileiki. Sundið var 

frábrugðið þetta árið þar sem framkvæmdir eru 

við Hreppslaug, sökum endurbyggingar 

laugarhúss. Kennt var í tvær vikur í haust á 

Varmalandi og að vori í tvær vikur í Borgarnesi í 

innilauginni.  Á meðan var verið í sundkennslunni 

fór almenn kennsla fram í skólanum á 

Varmalandi og í UMSB húsinu um vorið. 

Á vordögum var mikil útivera og unnin ýmis 

verkefni tengd íslensku og stærðfræði. Á síðasta skóladeginum var aparóla vígð sem 

nemendur höfðu safnað fyrir yfir skólaárið með stærðfræði- og lestrarmaraþoni auk 

dósasöfnunar. 

Anna Dís Þórarinsdóttir, Anna Kristín Gunnarsdóttir og Lára Kristín Gísladóttir. 
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Kleppjárnsreykir 
Áherslur í námi þennan veturinn var á byrjendalæsi og 

bekkjarbrag.  Teymiskennsla er í 1.-4. bekk líkt og undanfarin ár. 

Bekkirnir fjórir voru saman í stöðvavinnu,  þrisvar sinnum í viku 

þar sem allir nemendur unnu fjölbreytt verkefni. Í 2.-4. bekk var 

appið Seesaw nýtt fyrir margs konar verkefni tengdum 

byrjendalæsi og voru þá notaðar spjaldtölvur.   

Ákveðin fög voru samþætt og voru gerð þemu fyrir hvern mánuð 

s.s. fjölskyldan og unnið að mismunandi verkefnum tengt henni. 

Lesnar voru bækur um efnið og unnin fjölbreytt verkefni s.s. 

skapandi skrif, greinandi vinna, ritun, lestur, lykilorð, rím og 

hljóðvitund.  

Vikulega voru bekkjarfundir  sem nýttir voru í að vinna með bekkjarbrag og jákvæða leiðtoga. 

Þar var unnið með hópeflisleiki og umræður um samskipti og félagsfærni. Einnig var 3 

.bekkur vikulega með ART-tíma allan veturinn og 1. bekkur vann með námsefni tengt 

eineltisverkefninu um Blæ. 

Áfram var lögð áhersla á útinám líkt og síðasta ár. Vikulega var farið upp í Logalandsskóg og 

út á Læknistún. Þar var áhersla á samskipti og samvinnu, unnið var með þann efnivið sem að 

árstíðirnar buðu upp á s.s. vatn, ís og snjó en einnig var unnið með það sem fyrir var, líkt og 

greinar og tré. Námsefni hvers tíma var einnig nýtt, farið var í leiki, drukkið kakó og fræðst 

um lífríkið. Einnig settu nemendur upp fuglahús, flokkuðu og gengu frá greinum sem féllu til 

þegar skógurinn var grisjaður. Á vordögum fóru nemendur í hjólaferð upp í Logaland. 

Strax í byrjun skólaársins voru nemendur með námsefniskynningu fyrir foreldra en vegna 

samkomutakmarkana voru kynningarnar rafrænar að þessu sinni. Yngsta stigs leikar voru í 

september og hittust deildirnar þrjár á Varmalandi þetta árið. Á þemadögum var unnið með 

stærðfræði og voru nemendur í hópavinnu þvert á stigin í fjölbreyttum verkefnum.  

Litlu jólin voru á sínum stað, ljósahátíð, þorrablót og öskudagsskemmtun. Sameiginleg 

skíðaferð stigana var farin í febrúar og tókst vel. Árshátíð yngsta stigs var haldin í maí, þegar 

rýmkaði um samkomutakmarkanir og var hægt að bjóða 

foreldrum að koma og horfa á.  

4.- 5. bekkur fór í menningarferð til Reykjavíkur þar sem 

farið var á skauta, í Þjóðminjasafnið og í Laugardalinn. Á 

vordögum tóku börnin þátt í Unicef-degi, árleg 

gönguferð var farin þar sem gengið var út í Kistuhöfða á 

Hvanneyri. Sundmót var haldið, ratleikir og 

fjölgreindarleikar. 

Samstarf leik- og grunnskóla var minna en undanfarin ár 

vegna Covid 19 og aðstæður sem sköpuðust vegna þess. En skólahópur kom nokkrum 

sinnum í heimsókn og tók þátt í daglegu starfi nemenda. 
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Í list- og verkgreinum fengu nemendur fjóra tíma á viku allan veturinn. Í sjónlistum kynnast 

nemendur 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 en 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.  Í 

upplýsingamennt fóru allir nemendur í fingrasetningu, rík 

áhersla var lögð á umgengni við tækin. Nemendur lærðu á ýmis kennsluforrit við hæfi hvers 

og eins og unnu fjölbreytt verkefni bæði í tölvum og spjaldtölvum.   

Nemendur fengu þrjár kennslustundir á viku í íþróttum og 

eina í sundi. 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 var aðaláhersla 

lögð á aðlögun í vatni og að nemendur nái færni í öndun og 

floti ásamt því að ná tökum á bringusundi, skriðsundi og 

skólabaksundi. 

Auður Helgadóttir og Sæunn Ósk Kjartansdóttir 

 

Varmaland 
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 og lestrarstefnu Borgarbyggðar fylgt varðandi eftirfylgni með 

heimalestri, prófunum og skimunum. Hver skóladagur hófst á lestri fyrir kennara og 

yndislestri. Hraðlestrar- og lesskilningsverkefni 

voru unnin heima í lotum yfir veturinn. Í 

stærðfræði var unnið með Sprota 1. – 4. ásamt 

öðrum fjölbreyttum verklegum og rafrænum 

verkefnum m.a. Minecraft. Aðrar námsgreinar 

voru samþættar eins og kostur var á með 

fjölbreyttum kennsluháttum sem dæmi: 

Söguaðferðinni, verkefnavinnu,  spjaldtölvum, 

para- og hópavinnu. Kennslustundir voru brotnar 

upp í stuttar lotur með uppbroti á milli sem var 

yfirleitt í formi einhvers konar hreyfingar í 
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leikjaformi. Stefnu sveitarfélagsins var einnig fylgt varðandi skólasókn.   

Þemaverkefni voru unnin á margvíslegan hátt í tengslum við Grænfánann. Unnið var eftir 

markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla um hæfni nemenda til að skilja veruleikann í 

samfélaginu, í einstaklings- og paravinnu. Undir yfirskriftinni  „Tilvera okkar er undarlegt 

ferðalag við erum gestir og hótel okkar er jörðin“. Yngsta stigs leikar GBf voru á Varmalandi 

að þessu sinni. Vinakeðja var mynduð upp á Laugahnjúk að venju fyrsta desember.  1.-4. 

bekk var boðið á List fyrir alla á Kleppjárnsreykjum í flutningi þríeykisins Tríópa. 

Öskudagsfjörið var haldið í íþróttahúsinu, mikið sprellað að vanda. 4.-5. bekkur GBf fór í 

skauta og menningarferð til Reykjavíkur. Að þessu sinni var farið á Þjóðminjasafnið og í 

Skautahöllina. Kiwanis færði 1. bekk reiðhjólahjálma að gjöf. Farið var í heimsókn að 

geitfjársetrinu Háafelli í Hvítársíðu. Samstarfsdagur GBf var haldinn að vori á Hvanneyri.  

Vegna Covid 19 bættist til muna færni allra á tæknina. Þar ber hæst forritið Seesaw sem var 

nýtt af fullum þunga þegar þess þurfti. Upplestur og spjall rithöfunda fór fram að vanda en í 

gegnum fjarfundabúnað þetta árið.  

List- og verkgreinar einkenndust 

af fjölbreyttum verkefnum 

annaðhvort í einstaklings-, para- 

eða hópavinnu. Hópurinn var 

tvískiptur og fengu nemendur 

fjórar kennslustundir á viku. 

Einnig var kennd heimilisfræði. Í 

smíði fengu þau einföld verkefni 

sem hæfðu hverjum aldri fyrir 

sig. Íþróttir voru úti, inni og í sundlaug. Þrír tímar á viku í íþróttum og einn í sundi. 

Líkamsmælingar eru framkvæmdar að hausti og vori. Mælingar eru 

Skógarhlaup (2,2km), píptest og styrktarmælingar.  Svæðið í kring um skólann nýtt sem best 

var á kosið til fjölbreyttra verkefna. 

Skólaárið einkenndist af heilsueflingu þar sem helst ber að telja, morgungöngur, gönguferð 

upp á Stafholtsveggjaháls og hjólavikur í lok skólaársins. Unicef dagurinn var haldinn þar sem 

nemendur söfnuðu áheitum og fóru svo á milli stöðva og leystu hinar ýmsu þrautir, bæði í 

formi hjólaþrauta og líka Kahoot. Ungmennafélag 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 og að lokum kepptu nemendur og starfsmenn sín á 

milli í knattspyrnu.  

Gróa Erla og Sigríður Sjöfn 

Miðstig 

Fundað var reglulega í vetur hjá miðstigi GBf. Hist var á Teams fundi einu sinni í viku auk þess 

að hittast reglulega í mánudagsviðveru á fagfundi. Fundir fóru í skipulag sameiginlegra daga 

og viðburða ásamt því að stigstjóri kom upplýsingum til kennara á miðstiginu. Í mánudags 
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viðveru var farið yfir metanleg hæfniviðmið þar sem stefnan er sett á að gera námskrá fyrir 

hvert fag innan GBf inn á mentor. Miðstigs teymið var einnig nýtt sem lausnarteymi þar sem 

kennarar gátu leitað í reynslubanka hvers annars. Kennarar voru sammála um að fundirnir 

voru góðir til þess að ræða markverð málefni og gott að upplifa sig sem eina stofnun. 

Miðstigsteymið ákvað strax í byrjun að hittast þegar ákveðin málefni voru á dagskrá en  verja 

tímanum annars í undirbúning fyrir kennslu ef málefnin voru engin. Kennarar gátu alltaf haft 

samband við miðstigsstjórann ef leita þurfti ráða eða upplýsinga. 

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, 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 lotum, þar sem hvert efni var tekið fyrir í um þriðjung 

af skólaárinu. Sérstök þemaverkefni voru í lok hverrar lotu þar sem kafað var dýpra í efnið.  

Í stærðfræði eftir jól var unnið meira með þemu. Þá var sett í vikuáætlun aðra hvora viku 

sérstakur tími í þemaverkefni þar sem nemendur fengu tækifæri til að kafa dýpra ofan í það 

efni sem var unnið með hverju sinni.  

Sköpunartímar voru tveir á viku, þriðjung af vetrinum, þar sem nemendur fengu sjálfir að 

hafa áhrif á hvað yrði kennt í þeim tímum. Einn hópur valdi að skoða tölvur og innihald 

þeirra, annar hópur ákvað að semja, gera og gefa út hlaðvarpsþætti um fjölbreytt efni og 

þriðji hópurinn ákvað að gera tvær stuttmyndir sem sýndar voru öllu miðstigi á vordögum.  

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

að efla umhverfisvitund nemenda. Einnig var unnið í heilsueflingu þar sem árlegt 

bekkjarsundmót var haldið, nemendur fóru á miðstigsleika og samstarfsdag, farið var í 

göngu- og hjólaferð og fótboltaleikur spilaður við kennara. Að auki var útikennslu gert hærra 

undir höfði þar sem það fag var sett fast í stundatöflu tvo tíma á viku og var þar unnið í 

stærðfræði og náttúrufræði tengdu efni.  

Læsisvinna hélt áfram og var nú lögð aukin áhersla á lesskilning nemenda í flestum 

námsgreinum. Að auki var í lok hvorrar annar unnið markvisst í hraðlestri nemenda en þá 

fengu nemendur með sér heim tvisvar yfir árið sérstakt hraðlestrarátak sem þeir sinntu 

samhliða almennum heimalestri í þrjár til fjórar vikur.  



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2021 

27 

Helstu breytingar sem urðu á Covid 19 tímabilinu voru að nemendur á miðstigi þurftu að 

bera grímur í nokkrar vikur á haustönn. Á sama tíma þurftu 5. og 6. bekkur að vera aðskilin 

frá 7. bekk þar sem báðar kennslustofurnar voru notaðar til skiptis af hvorum hóp fyrir sig. Sá 

hópur sem var í stærri stofunni náði að halda tveimur metrum á milli sín og máttu því sleppa 

grímu í þeirri kennslustund. Hóparnir skiptust því á að vera í stærri stofunni og fengu hvíld frá 

grímunni. 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. 

Á milli Covid 19 bylgna náðu nemendur að fara í siglingarferð 6. bekkjar og skauta- og 

menningarferð 4. og 5. bekkjar en ferð 7. bekkjar að Reykjum var frestað fram í byrjun næsta 

skólaárs. Lítið var um foreldrasamstarf og hittinga á þeirra vegum utan skóla. Þó náðist að 

halda hrekkjavökugleði fyrir nemendur á miðstigi eftir skóla og á vordögum fengu nemendur 

á miðstigi að gista í skólanum með foreldrum sínum.  

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. Námskynningin á miðstigi á 

þessu skólaári var með rafrænum hætti í nóvember og heppnaðist mjög vel. Árshátíð 

miðstigs fór fram í maí að þessu sinni og fengu nemendur að leyfa sköpunargleðinni að njóta 

sín. Miðstigið undirbjó þrjú mismunandi myndbönd þar sem þau unnu saman í hópum og 

buðu foreldrum sínum á bíósýningu með poppi og öllu tilheyrandi. Gott var að fá loksins að 

sjá foreldra aftur í skólanum, en það tækifæri hafði ekki gefist síðan á skólasetningu í ágúst.  

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 fengu að flakka á 

milli fjölbreyttra föndurstöðva, það var jólapeysudagur og leynivinaleikur.  

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

með jákvæð samskipti og góðan bekkjaranda.  

Í list- og verkgreinum fengu nemendur 

fjóra tíma á viku allan veturinn. 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.  
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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. Í textílmennt er 

reynt 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 verkin. Nemendur fengu einnig einn 

tíma á viku í myndlistar- og textílstofu sem nýttist ýmist til að spila stærðfræðispil og læra ný 

eða til listsköpunar að eigin vali. Í upplýsingamennt var notast við fjölbreytt forrit og 

vefsíður, ýmist í tölvum eða spjaldtölvum. Áhersla var lögð á að gera nemendur færari í að 

leita sér upplýsinga á internetinu og útfæra fjölbreyttar afurðir með hinum ýmsu tækjum og 

tólum tækninnar. Nemendur tóku þátt í umhverfiskeppninni Varðliðar umhverfisins þar sem 

nemendur skoðuðu hvað þeir geta gert betur í umhverfismálum og skiluðu frábærum ólíkum 

stafrænum verkefnum og hlaut miðstigið viðurkenningu fyrir framlag sitt í keppninni. 

Allir nemendur fá þrjár 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 fengu nemendur eina 

kennslustund á viku. Áhersla er lögð á að 

sundtímar hæfi getu og þroska nemenda, 

einnig að þeir læri að hlýta fyrirmælum og öryggisatriðum sundstaða og öðlist skilning á þeim 

hættum sem fylgja sundiðkun. Á miðstigi aukast kröfurnar síðan jafnt og þétt þar sem mikil 

áhersla er lögð á björgunarsund. 

 

Varmaland 
Gerð var kennsluáætlun í öllum námsgreinum fyrir önnina. Henni 

var svo skipt niður í vikur og daga og birt á Mentor/Teams fyrir foreldra og nemendur. Stuðst

var við hefðbundna bekkjarkennslu á miðstigi: fyrirlestur frá kennara, sjálfstæða vinnu, 

innlögn, verkefna vinnu, kennari les námsefnið með og fyrir nemendur og einstaklings-

aðstoð. Einnig var unnið í hópum að sameiginlegum verkefnum, stundum þematengdum og  

reynt var að hafa kennsluna sem fjölbreyttasta. Heimanám var aðallega fólgið í heimalestri,   

stærðfræðiverkefnum og tilfallandi undirbúningi vegna prófa. Vægi heimanámsins hefur      

minnkað  nokkuð þó að gerð sé krafa um heimalestur og lausn ákveðinna verkefna. Heima-

lestur er mikilvægur í samfélags- og raungreinum. Vegna Covid 19 

breyttust kennsluhættir að einhverju leyti. Færðust þeir meira í rafrænt form þar sem             



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2021 

29 

samskipti og verkefnaskil fóru fram í gegnum Teams. Lagt var upp með að hver nemandi gæti

 notið sín. Notast var við fjölbreytileg verkefni og kennsluaðferðir. Námsmat byggði á símati á

 vinnu nemenda, verkefnum, kaflaprófum og formlegum annarprófum.  

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

 

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

venjurnar 7 

í daglegu skólastarfi og notuð voru verkefni úr Verkfærakistunni til að bæta bekkjarbraginn.  

Á haustdögum fóru nemendur á Miðstigsleikana í Borgarnesi, keppt var 
í knattspyrnu og frjálsum íþróttum. Fengu einnig skákkennslu þar sem nemendum var kennt 
ýmislegt er varðar stigagjöf taflmanna og gang leiksins. Bræðurnir Ævar Þór og Guðni 
Líndal Benediktssynir lásu upp úr bókum sínum á netinu. Einnig lásu Gunnar Helgason  og     
Björk Jakobsdóttir upp úr sínum bók með leikrænum tilburðum í rafheimum. Á þemadögum  
í haust var unnið með náttúruna og nærumhverfi, sýnum safnað úr Gálgatjörn, mýrinni og    
moldinni. Sýnin greind og skoðuð nánar. Á seinni þemadögum var stærðfræðiþema.   
Samskipti voru við Leikskólann Hraunborg á Bifröst, elsti árgangur hans kom í heimsókn. Mið

stigið tók þátt í samstarfsdegi allra deilda á Varmalandi á vordögum, stöðvavinna: fótbolta-

, göngu-, kubb-

, spila- og lego stöð. Nemendur fóru í skíðaferð í Bláfjöll dag einn í febrúar og skíðuðu eins og

 enginn væri morgundagurinn. Einnig æfðu þau og léku leikritið Mjallhvít og skátarnir 7 eftir 

umsjónakennara. Leikritið var sýnt í Þinghamri í maí, tekið upp og foreldrum send 

slóðin. Fengu fyrirlestur um rasisma á netinu sem UMSB stóð fyrir.  5. bekkur fór í skautaferð 

í Skauta höllina og í Vísindasmiðju HÍ. 

6. bekkur fór í siglingu um Faxaflóa á vegum Faxaflóahafna, þau fóru einnig í Fly Over Iceland. 

5. og 6. bekkur tók þátt í 

17. júní hlaupinu sem var á síðustu skóladögunum og er samstarf milli skólans og Ungmenna 

félags Stafholtstungna. 7. bekkur sótti jólatré í Varmalandsskóg sem þau settu upp á Bláa 

ganginum fullskreytt. Þau tók þátt í Stóru upplestrarkeppninni milli deilda sem var í                

Reykholti. Í ár var ekki farið í skólabúðir að Reykjum.   

Á vordögum var gengið upp á Hraunsnefsöxl, einnig niður að Norðurá, en þar sem að veiði-

tíminn var byrjaður, var vaðið og hoppað í læk stutt frá ánni. Einnig var tekið þátt í fjöl-

breyttum Unicef verkefnum með yngsta stigs nemendum. 
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Til að auka samskipti og efla félagsandann gistu nemendur í skólanum með umsjónar-

kennara.    

Í list- og verkgreinum fengu nemendur fjóra tíma á viku yfir veturinn. Haft 
var að leiðarljósi að finna sterka þætti hjá hverjum og einum. Kennslan fór fram með sýni-
kennslu og maður á mann. Reynt var að hafa kennsluna bæði bóklega og verklega sem og að 
nýta tæknina og fræðast af alnetinu. 
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. Langflestir lögðu mikinn metnað í verkið. 
Auk þess voru nemendur með áhugasviðsval en þar gátu þeir komið með sínar hugmyndir og
 unnið undir leiðsögn með það sem þau vildu, þó í samstarfi við kennara. Í íþróttum voru 
þrjár kennslustundir á viku og ein kennslustund í sundi. Markmiðið var að nemendur læri      
helstu grunnhreyfingar, ná 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. Einnig voru morgungöngur hluta úr vetri, gengið  
var í u.þ.b. 15 mínútur þá daga sem gengið var. Þá bættist við kynjafræði og jóga/búbblan.    

Agnes Guðmundsdóttir  
 

Unglingastig 

Kennarar á unglingastigi í GBf hittust vikulega á Teamsfundum 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. Engir skilgreindir umsjónarhópar voru í vetur heldur gátu nemendur 

leitað jafnt til umsjónarkennara. Í foreldraviðtölum völdu nemendur hjá hvorum kennara 

viðtalið yrði. Nemendum var ýmist kennt í sínum árgöngum eða öllum saman. Mikil áhersla 
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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.  

 

Símat var í nánast öllum námsgreinum þar sem 

námið byggir á lotum sem nemendur vinna á sínum 

hraða. Þetta fyrirkomulag hefur mælst vel fyrir og 

stefnum við að því að halda því áfram. Nemendur 

hafa tekið hlutapróf til viðbótar við lotuvinnuna auk 

stærri samþættra verkefna.  

 

Í upphafi vetrar unnu unglingastig Kleppjárnsreykja og Varmalands saman að þemaverkefni 

um sjálfsstyrkingu og leiðtogafærni sem talaði beint inn í þróunarverkefni skólans í 

Leiðtogafræðum, Heilsueflingu og Grænfána. Síðar var unnið í þemaverkefni um Titanic þar 

sem nemendur fléttuðu saman ensku, samfélagsfræði, íslensku og upplýsingatækni. Undir 

lok skólaárs unnu nemendur svo samþættingarverkefni um Borgarbyggð sem tengist inn í 

fræðslu um átthaga og byggðist það á öllum námsgreinum.  

 

Covid 19 setti skólastarfinu nokkrar skorður, m.a. þurftu kennarar að bera grímur og 

nemendur einnig hluta úr vetri. Gerði m.a. það að verkum að ekki var hægt að hafa jafn 

öflugt foreldrasamstarf og við hefðum viljað. Húsnæðismál unglingastigs veittu okkur einnig 

næg verkefni þar sem flytja þurfti nemendur til nokkrum sinnum.   

 

Yfir skólaárið voru ýmsar uppákomur þó Covid 19 hafi sett strik sitt í reikninginn.  Vegna 

þessara skorða var boðið upp á uppbrot alla daga í desember fram að jólafríi, bæði föndur, 

spurningakeppnir og aðrar keppnir. Í mars 

var árshátíðardagur með óhefðbundnu 

sniði. Í stað þess að bjóða foreldrum og 

öðrum á sýningu var tekið upp leikverk úr 

smiðju nemenda og það sýnt eftir að 

nemendur höfðu farið í sund og grillað 

saman í Logalandi. Á vordögum var svo 

boðið upp á ýmislegt, ratleikur, bekkjarmót í 

sundi og Reykjavíkurferð. Ferðin til 

Reykjavíkur gekk mjög vel, nemendur heimsóttu Listasafn Einars Jónssonar, FlyOver Iceland 

og endað í keilu og pizzu.   

  

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

hæfðu getu og þroska nemenda og að þeir lærðu að virða þær reglur sem fara verður eftir í 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2021 

32 

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 sex kennslustundir á viku auk áhugasviðsvals. Nemendur völdu 

sér fag fjórum sinnum yfir veturinn. Valáfangar veturinn 2020-2021 voru:  

 

Smíði- nemendur völdu sér viðfangsefni í samráði við kennara, unnið var m.a. með tálgun, 

útskurð, rennt var í tré o.fl. 

 

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. 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.  

 

Kynfræðsla- Lögð var áhersla á kynfræði, kynjafræði og hinsegin fræðslu. Nemendur kynntu 

sér m.a. hagsmunabaráttu hinsegin fólks og efnistök barnabóka.  

 

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.  

 

Textíll - Nemendur völdu sér verkefni að eigin vali allt frá útsaum upp í prjónaðar og heklaðar 

flíkur.  

 

Jólaval- nemendur gerðu nokkur jólatengd verkefni s.s. veggkrans og jólaskraut úr vír en svo 
máttu þau velja verkefni eftir áhuga.  
 

Kortagerð- Nemendur lærðu að gera nokkur brot til að búa til kort og einnig lærðu þau 
einfaldar aðferðir í að búa til bækur.  
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Leirval- Nemendur lærðu undirstöðuatriðin í leirgerð og gerðu fjöldann allan af 
leirmunum einnig fengu nemendur að prufa steinsteypumassa.   
 

Leðurval - nemendur gerðu eitt skyldustykki sem fólst í sér að handsauma, setja í smellu, lita 
og skera mynd út í leður.   
 

Málun – Nemendur unnu málverk á striga eftir sínum hugmyndum.  
 

Heilsuefling- sambland af yoga, næringarfræði og fjölbreyttri heilsueflingu.  

Saga Eurovision- Farið var í gegnum sögu Eurovision keppninnar og hún fléttuð saman við 

sögulega atburði í Evrópu. Nemendur unnu kynningarverkefni um lönd og framlög.  

Spilaval- var unnið með fjölbreytt spil. Unnið var með samskipti, orðaleiki, stærðfræði og 

rökhugsun. Einnig kynntu nemendur og kenndu öðrum spil sem þeir komu með að heiman. 

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. 

Útival – eldstæðið á Læknistúninu var fært og lagað. Jarðvegsskipt og svæðið í kring drenað. 

Einnig var gerð ný brú og aðgengi að brúnni lagað. Þá vorum við í samstarfi við 

Logalandsskóg, gerðum stíga og gengum frá og flokkuðum 

efnivið sem til féll þegar skógurinn var grisjaður.  

Nemendur fá þrjár kennslustundir á viku í íþróttum og eina 

í sundi. 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. Á unglingastigi eiga 

nemendur að vera búnir að ná tökum á bringusundi, 

skriðsundi, baksundi, flugsundi og björgunarsundi. 

 

Varmaland 
Gerðar voru kennsluáætlanir fyrir önnina. Þeim var svo skipt niður í vikur og vinna fyrir hvern 
dag vikunnar birt á Mentor fyrir foreldra og nemendur. Stuðst er við hefðbundna 
bekkjarkennslu: fyrirlestur frá kennara, sjálfstæða vinnu, innlögn, verkefnavinnu og 
einstaklingsaðstoð. Einnig er unnið í hópum að sameiginlegum verkefnum, oft þematengdum. 
Heimanám var aðallega fólgið í heimalestri, stærðfræðiverkefnum og tilfallandi undirbúningi 
vegna áfangaprófa. Vægi heimanámsins hefur minnkað nokkuð þó að gerð sé krafa um 
heimalestur og vinna í  ákveðnum verkefnum. Heimalestur er mikilvægur í samfélags- og 
raungreinum. 
 
Aðstæður hafa gert það að verkum að verkefnavinna nemenda hefur færst sífellt meira í 
rafrænt form þó að hefðbundið bóknám sé alltaf til staðar. Að auki hefur verið unnið með 
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samþættingu námsgreina á margbreytilegan hátt í vetur sem og hingað til. Í vetur fórum við í 
nokkur lestrarátök þar sem unnið var með bæði leshraða og lesskilning. Hópurinn var í 
Nordplus junior samstarfi við skóla í Finnlandi og Danmörku en vegna 
ástandsins var verkefninu lokað og það lagt niður. 
Grænfánaverkefnið hefur haldið áfram í vetur t.d. með flokkun 
pappírs, góðri nýtingu á rafmagni og öðru því sem lýtur að góðri 
meðferð á náttúrugæðum.  
 
Lagt er upp með að hver nemandi geti notið sín. Notast er við 

fjölbreytileg verkefni og kennsluaðferðir. Námsmat byggir á símati á 

vinnu nemenda, áfangaprófum og formlegum annarprófum.  

Nemendur voru í lotunámi bæði í stærðfræði og íslensku, þar sem 

tekin eru hlutapróf á milli lota. Mestmegnis er unnið með 

verkefnavinnu og verkefnaskil í öðrum fögum. Félagslíf nemenda er 

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 óhefðbundnu sniði, þar sem nemendur tóku 

upp frumsamið efni og því deilt. 

Í íþróttum læra nemendur helstu grunnhreyfingar, ná færni í að vera þátttakendur í leikjum, 

upplifi tap og sigra. Nemendur upplifa hreyfingu á jákvæðan hátt, allir taki þátt og fái útrás 

fyrir hreyfiþörf. Læri helstu reglur í leikjum og gildandi umgengnisreglur í íþróttahúsi. Allir fá 

fjóra tíma á viku og þar af er einn sundtími. Í sundi er æfð færni í öndun, floti og sundtökum 

helstu sundgreina. Kennslan fer fram í æfingum í leikjaformi ásamt því að einstaka þættir eru 

þjálfaðir. Námsmat er byggt á símati, mætingu, virkni og áhuga. Stuðlað er að kynningu 

ýmissa greina íþróttanna m.a. skíðum, skautum, golfi o.fl. Tvisvar á ári hlaupa nemendur 

skógarhlaup og keppast við að bæta eigin tíma.  

Valtímar á unglingastigi voru fjórar kennslustundir á viku auk áhugasviðsvals. Nemendur 

völdu sér fag þrisvar sinnum yfir veturinn. Valáfangar veturinn 2020-2021 voru: 

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

Heimilisfræði- Nemendur unnu annaðhvort í pörum eða einstaklingsvinnu. Reynt var að hafa 

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

fræðast af alnetinu. 

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. 

Kvikmyndaval – nemendur í kvikmyndavali sáu að mestu leyti um að taka upp og vinna 

árshátíðarefni. 

Sigríður Arnardóttir og Ása Erlingsdóttir                                                                                                                                                                                      
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Nemendaráð 

Starf nemendafélags GBf var öflugt á skólaárinu miðað við aðstæður í samfélaginu. Kosið var 

í nemendaráð á unglingastigi á Varmalandi og Kleppjárnsreykjum og tóku þrír nemendur á 

hvorri starfsstöð sæti í nemendaráði. Ákveðið var síðasta skólaár að fækka nemendum í 

nemendaráði ásamt því að halda einn vikulegan sameiginlegan fundi í stað tveggja vikulegra 

funda á hvorum stað fyrir sig. Það er gaman að segja frá því að með breyttu fyrirkomulagi 

hefur samstarf nemendaráðsins gengið mjög vel og betur en áður. Nemendafélagið hittist 

ýmist á Kleppjárnsreykjum eða á Varmalandi. Samstarf innan nemendaráðsins gekk almennt 

vel sem og við skólann, fundirnir voru skilvirkir, almennar umræður góðar og þátttaka góð, 

ágreiningsmál voru auðleysanleg og lýðræðisleg vinnubrögð aðgengilegri frá því árið áður. Á 

skólaárinu voru haldnir ýmsir fjölbreyttir viðburðir á vegum nemendaráðsins þrátt fyrir 

breyttar aðstæður í samfélaginu. 

 

Starfið í vetur 

Starf vetrarins hófst á grófu skipulagi yfir viðburði vetrarins. Stefnt var á uppbrot á vegum 

nemendafélagsins u.þ.b. mánaðarlega. Hinn árvissi Hrekkjavökugangur fyrir alla nemendur á 

Kleppjárnsreykjum var skipulagður og gekk hann hræðilega vel. Ekki gekk upp að halda þá 

hrekkjavökuuppákomu á Varmalandi sem búið var að skipuleggja vegna aðstæðna í 

samfélaginu. En í stað þess var haldið svokallað Lan kvöld fyrir unglingadeildina þar skömmu 

síðar. Árlega jólaballið í Þinghamri ásamt 

Lyngbrekkuballi féll niður vegna Covid 19. Á 

öskudaginn stóð nemendafélagið fyrir 

skemmtun á Varmalandi og 

Kleppjárnsreykjum 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 19 var í hámarki. 

Nemendaráðið nýtti þó tímann vel og ákvað að hanna og gefa út árbók líkt og gert hefur 

verið undanfarin ár ásamt því að standa að skólapeysusölu sem tíðkast hefur annað hvert 

skólaár. Ekki gafst tækifæri á að halda bíókvöld rétt fyrir páska þar sem að skólanum var 

skellt í lás sama dag og auglýst bíókvöld var. Haldið var svokallað skemmtikvöld á vorönn 

eftir smiðjur unglinganna þar sem boðið var upp á leiki, spurningakeppni og sjoppu.  

Árshátíðir voru með óhefðbundnu sniði þetta árið. Nemendafélagið bauð unglingastigi GBf í 

keiluferð og pizzaveislu á samstarfsdaginn fyrir ágóðann sem hlaust af sölu á skólapeysunum. 

Sú ferð var hluti af annarri skemmtilegri dagskrá á vegum skólans. Þar fór einnig fram 

borðaafhending fyrir 10.bekk og afhending árbókar. Það má því segja að samstarf 

nemendafélags og skóla hafi gengið mjög vel. Nemendaráðið hélt fundargerðir frá fundum 

vetrarins og var gerð stutt samantekt fyrir hvern viðburð, sem mun auðvelda áframhaldandi 

starf nemendafélagsins.  

Jóhanna M. Þorvaldsdóttir 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2021 

36 

 Smiðjuhelgar 8.- 10. bekkur 
Þar sem ekki var mögulegt að hafa smiðjuhelgar í vetur með hefðbundnum hætti var brugðið 
á það ráð að fá kennara skólans til að vera með smiðjur í lok skóladags í tvö skipti.  
Í fyrra skiptið var boðið uppá smiðjuvinnu í: 
 
Bökunarsmiðja - Jóhanna María Þorvaldsdóttir aðstoðaði nemendur við að  spreyta sig á 
brauðbakstri þar sem bökuð voru skinkuhorn ásamt súkkulaði bollakökum. Áhersla var lögð á 
paravinnu, sjálfstæð vinnubrögð, hreinlæti og þrif. 
 
Fatalitun – Eva Lind Jóhannsdóttir kenndi nemendum að gera tilraunir með að lita efni með 
fatalit og nota teygjur, klemmur o.fl. til þess að búa til mynstur í efnið  Nemendur fengu að 
lita einn bol, efnisbút sem þau gátu notað sem púða seinna og efnisprufur til að gera tilraunir 
á.  Einnig var í boði að nota textílmálningu ef nemendur vildu.  Nemendur máttu einnig koma 
með ljósa boli til að lita. 
 
Brazilian jujitsu - Rögnvaldur Þorbjarnarson kynnti nemendum fyrir glímuaðferð sem nýtt er 
til sjálfsvarnar. Þeim var kennt hvernig á að detta, hörfa og standa upp þegar ráðist er á þau. 
Einfaldar aðferðir við að taka árásarmann niður og jafnvel eitt eða tvö yfirbugunartök. 
 
Útivist - Sæunn Ósk Kjartansdóttir var með útistöðvar með björgunarsveitarívafi, hent var í 
léttar stöðvar; kanilsnúðavöfflur á eldi, slackline, snjóflóðaýlur og tálgun. 
 
Í seinna skiptið var boðið upp á: 
 
Spil - Sæunn Ósk Kjartansdóttir kynnti fyrir nemendum fjölbreytt borðspil sem þau fengu 
síðan að spila. 
 
Fífamót - René Bredtoft Madsen fór með nemendur í Fifa móti í Playstation. Meðan aðrir 
kepptu var kynning á þeim leikjum sem nemendur eru að nýta sér heima fyrir. 
 
Blak - Sólrún Halla Bjarnadóttir fór með nemendum í tækni blakíþróttarinnar og í lokin var 
haldið stutt blakmót. 
 
Eftir fyrri smiðjurnar stóð nemendaráðið fyrir kvöldskemmtun með hópeflisleikjum, feluleik í 
Þinghamri og spurningakeppni (pubquiz) og tókst það mjög vel. Var greinilegt að þessi 
tilbreyting var kærkomin inn í skólastarfið. 
 
 


