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Formáli  

Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar kemur nú út í tólfta sinn. Skólinn hefur starfað í tólf 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 16. 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 23. ágúst. 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 24. 

ágúst. 

Hagnýtar upplýsingar  

Skólastjórnendur  
Helga Jensína Svavarsdóttir skólastjóri. 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir aðstoðarskólastjóri og stigstjóri unglingastig 

Sólrún Halla Bjarnadóttir deildarstjóri yngsta- og miðstigs 

 

Þetta árið fóru stjórnendur á milli starfsstöðva og var stjórnunin skipulögð út frá 

aldursstigum yngsta - mið og unglinga í stað starfsstöðva. Markmið breytinganna var að efla 

faglega stjórnun við skólann og samvinnu kennarateyma milli starfsstöðva. Stjórnendur skiptu 

með sér verkefnum og voru jafnt stjórnendur allra starfsstöðva. Verkaskipting stjórnenda og 

viðvera eru á heimasíðu skólans hér: https://www.gbf.is/skolinn/stjornun/ 

 

Nefndir og ráð  
Skólaráð  

Í skólaráði sitja skólastjóri, tveir fulltrúar kennara, tveir fulltrúar nemenda og þrír fulltrúar 

foreldra en einn fulltrúi foreldra er jafnframt fulltrúi grenndarsamfélags.  

Í skólaráði fyrir skólaárið 2021-22 voru: 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir fulltrúi stjórnenda 

María Jónsdóttir fulltrúi kennara 

Jóhanna M. Þorvaldsdóttir fulltrúi kennara 

Alex Þór Gíslason 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 

https://www.gbf.is/skolinn/stjornun/
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Nemendaverndarráð   

Í nemendaverndarráði sitja skólastjórnendur, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og fulltrúi 

skólaþjónustu. Ráðið fundar einu sinni í mánuði.  

 

Í nemendaverndarráði skólaárið 2021-22 voru: 
Helga J. Svavarsdóttir skólastjóri 
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir aðstoðarskólastjóri 
Sólrún Halla Bjarnadóttir deildarstjóri 
Brá Atladóttir hjúkrunarfræðingur 
Margrét Gísladóttir skólaþjónustu 
Elín Kristjánsdóttir námsráðgjafi 
Silja Rut Jónsdóttir sálfræðingur 
 
Áfallaráð  

Í áfallaráði situr námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, skólastjóri og stjórnandi þess stigs 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 

Isaac Logi Diaz 

Salka Rán Gunnarsdóttir 

Sigurður Örn Davíðsson 

Skírnir Ingi Hermannsson 

Sveinn Svavar Hallgrímsson 

Steinunn Bjarnveig Blöndal Eiríksdóttir 

 

Nemendafjöldi  
Við upphaf skólaársins 2021-2022 voru nemendur skólans 162 en við lok 171. Undir vorið 

bættust við nemendur frá Úkraínu á Varmaland sem voru með aðsetur á Bifröst. 

Bekkur Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland Grunnskóli 
Borgarfjarðar 

 Drengir Stúlkur Samtals Drengir Stúlkur Samtals Drengir Stúlkur Samtals Nemenda-fjöldi 
haust 2021 

1.  4 1 5 3 6 9 5 1 6 20 

2. 4 6 10 0 8 8 3 2 5 23 

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

4. 3 2 5 2 5 7 0 1 1 13 

5. 6 3 9 6 2 8 3 0 3 20 

6.    11 3 14 2 0 2 16 
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7.    3 2 5 1 2 3 8 

8.    11 6 17 5 1 6 23 

9.    4 4 8 4 0 4 12 

10.    6 0 6 3 2 5 11 

Samtals 26 12 38 46 39 85 27 12 39 162 

 

Bekkur Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland Grunnskóli 
Borgarfjarðar 

 Drengir Stúlkur Samtals Drengir Stúlkur Samtals Drengir Stúlkur Samtals Nemenda-fjöldi 
vor 2022 

 

1.  4 1 5 3 6 9 5 1 6 20 

2. 4 6 10 0 8 8 1 3 4 12 

3. 9 0 9 1 3 4 2 4 6 18 

4. 3 2 5 3 5 8 3 2 5 17 

5. 6 3 9 6 2 8 3 0 3 20 

6.    10 3 13 2 1 3 20 

7.    3 2 5 2 2 4 9 

8.    11 6 17 4 1 5 22 

9.    5 4 9 4 0 4 13 

10.    6 0 6 3 2 5 11 

Samtals 26 12 38 46 39 87 

 

22 12 45 171 

 

Á Hvanneyri var kennt í þremur bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1. - 2. bekk, 3. bekk og 4. – 5. 

bekk.  

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 3. - 5. bekkur 100 % 

Anna Kristín Gunnarsdóttir Grunnskólakennari  100 % 

Anna Sigríður Hauksdóttir Matráður  70 % 

Auður Helgadóttir Grunnskólakennari 1.- 4. bekkur 100 % 

Ása Erlingsdóttir Grunnskólakennari 8. – 10. bekkur 100 % 

Ásdís Ýrr Einarsdóttir Aðstoðarmatráður  80 % 

Berglind Ósk Guðjónsdóttir Stuðningsfulltrúi  85 % 

Björg Ólafsdóttir Grunnskólakennari Afleysingar  

Björk Jóhannsdóttir Grunnskólakennari List- og verkgreinar 80 % 

Elena Lobko Stuðningsfulltrúi Sérverkefni  
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Elísabet Halldórsdóttir Velferðar- og sérkennari 80 % 

Eva Lind Jóhannsdóttir Grunnskólakennari List- og verkgreinar 100 % 

Fjóla Veronika 
Guðjónsdóttir 

Grunnskólakennari Eftir áramót 100 % 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir Grunnskólakennari List- og verkgreinar 100 % 

Guðjón Guðmundsson Grunnskólakennari Skólaíþróttir 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 Skólaíþróttir 61,53 % 

Ívar Örn Reynisson Grunnskólakennari Eftir áramót 50 % 

Jóhanna M. Þorvaldsd. Grunnskólakennari 1. – 4. bekkur 100 % 

Kolbrá Höskuldsdóttir Grunnskólakennari 3. – 5. bekkur 100 % 

Kristín Jónsdóttir Stuðningsfulltrúi  40 % 

Kristín Kristjánsdóttir Skólaritari og stuðningsfulltrúi 50 % 

Lára Kristín Gísladóttir Grunnskólakennari 1.- 4. bekkur 100  % 

Lilja Gissurardóttir Þroskaþjálfi  100 % 

Magnea Helgadóttir Grunnskólakennari 8. – 10. bekkur 70 % 

María Jónsdóttir Sérkennari  100 % 

Marvin Logi Nindel 
Haraldsson 

Skólaliði og frístund Eftir áramót 100 % 

Nadezda Dudic Skólaliði  90 % 

Ólafur Daði Birgisson Stuðningsfulltrúi               Í afleysingum  

Ragnhildur Kr Grétarsdóttir Skólaliði Til áramóta 50 % 

Ragnhildur Anna Ragnarsd. Matráður  100 % 

Rebekka Guðnadóttir Grunnskólakennari Sérverkefni  

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

Rögnvaldur Þorbjarnarson Húsvörður  80 % 
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Sandra Dögg Björnsdóttir Leiðbeinandi Til áramóta 50 % 

Sigríður Arnardóttir Grunnskólakennari 8. – 10. bekkur 100 % 

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

Sigrún Kristjánsdóttir Húsvörður og skólaliði 100 % 

Sigurður Þorbjörn 
Magnússon 

Leiðbeinandi 5. – 7. bekkur 100 % 

Sólrún Halla Bjarnadóttir Deildarstjóri  100 % 

Steinunn Fjóla Benediktsd. Verkefnastjóri  50 % 

Sæunn Elfa Sverrisdóttir Bókavörður, skólaliði og stuðningsfulltrúi 90 % 

Sæunn Ósk Kjartansdóttir Grunnskólakennari 1. – 2. bekkur 100 % 

Unnar Þorsteinn Bjartmarss. Grunnskólakennari Verkgreinar 50 % 

Unnur Jónsdóttir Grunnskólakennari Til áramóta 100 % 

Vigdís Sigvaldadóttir Grunnskólakennari   

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

Þóra Magnúsdóttir Grunnskólakennari  100 % 

Þórunn Jóna Kristinsdóttir Skólaliði og stuðningsfulltrúi 100 % 

Þuríður Ketilsdóttir Stuðningsfulltrúi   90 % 

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. Sundkennslan fór fram í Borgarnesi vegna framkvæmda við 

Hreppslaug. Nemendur borða hádegismat í holi í anddyri skólans. Frístund er starfrækt í 

skólahúsnæði eftir skólatíma til kl. 16:00.  

Kleppjárnsreykir 

Kennsla fer fram í þremur byggingum; í grunnskólanum, smáhýsi við skólann og í 

íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru tvær kennslustofur, ein færanleg 

kennslustofa, 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. Frístund er starfrækt í 

skólahúsnæði eftir skólatíma til kl. 16:00.  

Varmaland 

Kennsla fer fram í tveimur byggingum: í grunnskólanum og í íþrótta- og félagsheimilinu 

Þinghamri. Almenn kennsla fer fram í grunnskólanum en þar er einnig skólasafn, textíl- og 
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myndmenntastofa, starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og mötuneyti. Í Þinghamri er 

íþróttasalur, sundlaug, smíðastofa og aðstaða fyrir heimilisfræðikennslu. 

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, 

pannavöllur, ærslabelgur og aparóla. 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 grasflöt umlukin trjám og þar er svið, 

fuglaskoðunarkofi og yfirbyggt eldstæði.  

Kleppjárnsreykir 

Skólalóðin hefur tekið breytingum þar sem bílastæðin voru tekin undir leiksvæði. Þar er 

pannan og körfuboltavöllur.  Í porti sem myndast af skólabyggingunni eru leiktæki og í 

kringum þau gúmmímottur. Utar er stór gras-fótboltavöllur og grasflatir umhverfis skólann 

sem nýtast sem leiksvæði. Í vor var nýr sparkvöllur tekinn í notkun. 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 

Síðastliðið haust var bókasafnið á Kleppjárnsreykjum mikið grisjað og flutt í minna rými innan 
skólans. Margar fræði-og námsbækur eru geymdar inni á gamla bókasafni. 
Markmið safnanna er að styðja sem best við allt það starf sem fram fer í skólanum. Þar er 
mikið úrval bóka sem nýtist bæði nemendum og kennurum við nám og starf í skólanum. 
Einnig er leitast við að það sé aðlaðandi, rólegt og notalegt að vera. Bókaverðir sjá 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 á milli deilda og við Héraðsbókasafnið um lán á 
bókum. 
Forlagið blés til bókamessu um miðjan nóvember eins og undan farin ár og bauð öllum 
skólabókasöfnum að koma í Laugardalinn og kaupa nýju jólabækurnar á verulegum afslætti. Í 
þetta sinn voru jólabækurnar pantaðar á netinu af Bókamarkaðnum vegna covid. 
Bókakvótinn hefur aukist. Tekist hefur að kaupa vinsælustu barna- og unglingabækurnar. Á 
Hvanneyri er bókavörður í 15 % starfi auk kennslu, á Kleppjárnsreykjum er bókavörður í 50 % 
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starfi auk ritarastöðu og á Varmalandi er 30 % staða bókavarðar sem einnig er 
stuðningsfulltrúi og skólaliði. 
 

Halldóra Ingimundardóttir, Sæunn Elfa Sverrisdóttir og Þóra Magnúsdóttir 

 

Skóladagatal og starfsáætlun  
Skóla- og viðburðadagatal skólaársins 2021-2022 má sjá á heimasíðu skólans http://gbf.is 

sem og starfsáætlun skólans.  

Fastir viðburðir: 

Mánuður Hvanneyri Kleppjárnsreykir Varmaland 
Ágúst - 
september 

- Ferð í Oddsstaðarétt 
- Sundkennsla 

  - Þverárrétt 4. - 5. b. 

   - Kosið í nemendaráð 
- Hópeflisferð – unglingastig 

8. bekkur fer á Reyki 

- Námsefniskynningar 
 - Starf bekkjartengla skipulagt 

- Yngsta- og miðstigs leikar 
- Samstarf við leikskólana skipulagt 

        

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) 

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

        

Febrúar - Öskudagshátíð 
 - Reykjaferð 7. bekkjar 

- Þemadagar 
- Grímuball 
-Skíðaferðir 

       

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

leikskólanum 
 
 

- Stóra upplestrarkeppnin 7. 
bekkur 

- Samræmd próf 9. bekkur 

- Skólahreysti 
- Grunnskólamót í sundi 

- Samstarfsdagur með MB 
- Árshátíð unglingadeilda 

- Laugarvatnsferð 10. bekkur 

- Skauta- og menningarferð 4. - 5. bekkjar 

Apríl  - Smiðjuhelgi  
- Lyngbrekkuball 

   - Árshátíðir hjá yngsta- og miðstigi (H.deild 5., K.deild 6. og V.deild 7. apríl) 

Maí/júní 
  

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

-Samstarfsdagur/uppbrot deilda  
- Vorferðir 

 

Einhverjar breytingar urðu á starfsáætlun vegna covid – 19. 

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 fjórum 

sinnum á skólaárinu.  

Bekkjartenglar voru boðaðir á fund að hausti þar sem farið var yfir hlutverk og starfsemi 

foreldrafélags skólans og bekkjarsáttmáli heimilis og skóla lagður fram. Lagt var upp með að 

bekkjartenglar hvers bekkjar myndu gera eitthvað með hópnum einu sinni til tvisvar sinnum 

yfir veturinn. Skólinn nýtur mikils velvilja í nærsamfélaginu, fyrir það ber að þakka. 

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  
Stór hluti nemenda skólans kemur og fer með skólabílum. Umsjónarmenn leiða eru:  
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Hvítársíða/Stafholtstungur: Ben og félagar. Borgarhreppur, Þverárhlíðarleið, 

Lundarreykjadalur, Hálsasveit, Lundareykjadalur og tómstundarúta frá Varmalandi: Dagleið. 

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,  

 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  

http://www.gbf.is/
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 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.  

Leiðsagnakennsla 
Í vetur voru 2 kennarar í launuðu starfsnámi. Annar kennarinn var nemandi frá Háskóla 

Íslands og hinn frá Háskólanum á Akureyri. Að jafnaði var hist vikulega, þar sem 

leiðsagnakennari fylgdist með í kennslustund og svo var rætt það sem gott var og betur 

mætti fara. Aðra hvora viku hitti leiðsagnakennari kennarateymið og fór yfir samstarfið í 

teyminu og kennslunni. Það voru ólíkar áherslur frá þessum tveimur skólum varðandi 

námsmat. Það voru síðan reglulegir fundir líka við leiðsagnakennara þeirra frá háskólanum. 

Fyrir áramót var kennaranemi á 2 ári frá HA í áheyrn í viku á Hvanneyri. 

Samstarf leik- og grunnskóla  
Deildarstjóri ásamt umsjónarkennurum sáu um samskipti við leikskólana í skólahverfinu: 

Andabæ, Hnoðraból og Hraunborg.  

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. 

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. 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. 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 og verkefnahópar 

Við- þróunarverkefni í kynfræðslu  
Á skólaárinu fékk Grunnskóli Borgarfjarðar styrk úr Sprotasjóð fyrir þróunarverkefni í 
kynfræðslu. Verkefnið byggðist upp á þremur þáttum, styrkingu sjálfsmyndar, jákvæðri 
líkamsímynd og kynfræðslu. Einnig fékk starfsfólk grunnskólans fræðslu tvisvar og boðið upp 
á fræðslu til foreldra á vegum Forvarnarhóps Borgarbyggðar.   
Hver árgangur fékk 10-15 kennslustundir í kynfræðslu þar sem grunnþættir verkefnisins voru 
stef í öllum verkefnum en megináhersla var lögð á sjálfsmynd á yngsta stigi, jákvæða 
líkamsímynd á miðstigi og kynheilbrigði á unglingastigi. Námsefni var úr ýmsum áttum, þýtt og 
staðfært úr Great Relationships and Sex Education eftir Hoyle og McGeeney, af ýmsum 
vefsíðum, íslenskum og erlendum.   
 
Í vetur starfa fimm verkefnahópar sem hittast reglulega yfir veturinn, setja sér markmið og 

vinna að ákveðnum áhersluatriðum í skólastarfinu.  

Grænfáni/Heilsuefling/Leiðtoginn 
Grænfánavinna í Grunnskóla Borgarfjarðar var ekki eins öflug í vetur og vonir stóðu til vegna 
sífelldrar ágjafar veirunnar, en kennarar á öllum starfsstöðvum voru dugleg að sinna 
verkefnum sem tengjast verkefninu. Unnið var eftir yfirþemanu átthagar á öllum 
starfstöðvum en einnig fengu allir nemendur GBF kynfræðslu sem hluta af þróunarverkefni 
skólans í vetur. Einnig er skólinn þátttakandi í Erasmus + þar sem mikil áhersla er á sjálfbærni 
og umhverfismennt. Hér fyrir neðan eru talin upp nokkur verkefni sem unnin voru í vetur. 
 
Hvanneyri  

 Gerð sulta úr berjum og rabarbara og gefin eldri borgurum á Hvanneyri og nágrenni. 

 Útbúin jólakveðja á trjábút, snjókorn perluð og færð eldri borgurum á Hvanneyri. 

 Börnin sáðu fræjum og hófu ræktun í heimastofunni sinni. 

 Ánamaðkar týndir, settir í plastbox með tilheyrandi mold og laufblöðum, til að fylgjast 

með lífi þeirra. 

 Rusl týnt í þorpinu. Einn ruslagámur fylltur. 

 Í maí tóku allir bekkir til hendinni í að hreinsa til kringum tré og runna við skólann. 

Sagaðar voru neðstu greinar og tekin sina, fíflar og gras í beðum. 

 Allur veturinn: 1.- 2. bekkur fræddist um endurvinnslu, fjöll í nágrenninu og eldfjöll, 

gróðurhúsaáhrif, matarsóun, mikilvægi náttúrunnar o.fl. Gerðu umhverfisbók sem 

skráð voru ýmis verkefni vetrarins. 

 Allir nemendur söfnuðu saman flöskum í húsum á Hvanneyri og nágrenni, til að safna 

peningum fyrir Hreppslaug. 

 
Kleppjárnsreykir  

 Birkifræjum safnað á haustdögum. 

 Birkiplöntum sem ræktaðar höfðu verið á fyrra skólaári var komið fyrir í nágrenni 
skólans.   

 Jólakort sem nemendur föndruðu úr endurunnu efni send á heimili í nágrenninu 
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 Líkön unnin af skólahúsnæðinu frá mismunandi tímum úr endurunnu efni  

 Samþætt verkefni á unglingastigi í rúmfræði þar sem nemendur unnu skúlptúr úr 
endurunnu efni  

 Átak í endurvinnslu í kennslustofum unglingastigs  

 Efling á rafrænum skilum á verkefnum  

 Vorhreinsun á skólalóð  
  
Varmaland   

 Hreinsunardagur í nærumhverfi 

 Fræsöfnun 

 Unicef vitundarvakning 

 Tré gróðursett í nágrenni Þinghamars 

 Vorbingó þar sem nemendur þreyttu fjölbreytt verkefni tengdum grænfána. 

 Söfnun á eldivið. 

 Endurvinnsluleiðtogar á yngsta stigi. 

 
Innra mat/námsmat  

Upplýsingatækni/heimasíðan 
Farið var yfir allt efni heimasíðu Grunnskóla Borgarfjarðar og bent á það sem betur mátti 
fara. Líta verður á hana sem lifandi skjal sem sé í stöðugri endurnýjun. Bætt hefur verið við 
tækjakost skólans, til dæmis nokkrum fartölvum, ipödum og hleðslustöðvum fyrir þá. Einnig 
var komið fyrir prentara inni á unglingastigi. Hraði á netinu hefur verið bættur svo um 
munar. Haldið var örnámskeið um notkun tölvuforrita í kennslu sem kennari við skólann, 
Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir, hélt. 
  

Forvarnarhópur  
Hópurinn hittist nokkrum sinnum, sjaldnar en upphaflega var lagt upp með vegna ýmissa 
ástæðna.  
Það sem hópurinn gerði var að lesa yfir eineltisáætlun sem til var og að einhverju leyti 
endurskoðuð á síðasta skólaári. Handbók um samskiptavanda var skoðuð og hópurinn taldi 
þörf á að fínpússa hana og koma henni í nothæft horf. Þó það hafi ekki náðst innan þeirra 
tímamarka sem hópurinn hafði sett sér þá er mikilvægt að þessari  vinnu sé haldið áfram.  
Hópurinn kynnti sér forvarnarstefnu Borgarbyggðar sem skólinn á að vinna eftir. Við teljum 
að það þurfi að endurskoða þessa stefnu og hvernig unnið er eftir henni og hvernig hún 
birtist.  
Markmið hópsins fyrir skólaárið 2021-2022 voru   

1. Yfirfara forvarnarstefnu skólans  - skipulag, verklag og sýnileika. 
2. Yfirfara ofbeldis- og eineltisáætlun skólans. 
 

Auður Helgadóttir, María Jónsdóttir og Unnar Þ. Bjartmarsson 
 

Réttindaskóli 
Réttindaráðið fundaði einu sinni saman frá öllum deildum í haust. 
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Allar deildir voru með þemadaga þvert á aldur þar sem unnið var með Barnasáttmálann. Þær 
greinar sem unnið var með voru nr.2. 3. 6. og 12 gr. 
Á öllum deildum var tekin aðgengiskönnun og öryggiskönnun 
Deildirnar þrjár voru nokkuð samstíga og lítum svo á að allar séu búnar með stig 1 og 2. 
Stefnt er á fræðslu fyrir nemendur, starfsmenn og forráðamenn haustið 2022 og er það þá stig 
3. 
Rætt var um á síðasta fundi réttindaráðsins að kynna fyrir starfsfólki hugmynd um uppbrot á 
um það bil sjö vikna fresti þar sem unnið verða með nemendum í Barnasáttmálanum á öllum 
stigum. 

Agnes Guðmundsdóttir, Anna Dís Þórarinsdóttir, Elísabet Halldórsdóttir 
 

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 þá tímum í samræmi við það. Þetta 

þýðir að 1 klst er 1,33 á starfstíma skóla, því gengur kennarinn hraðar á þá tíma sem varið er 

í endurmenntun á starfstíma skóla en utan hans.  

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 2021-2022:  

 Táknmálsnámskeið 

 Unicef 

 Næringafræði 

 Fræðsla um heyrnaskert börn 

 Fyrirlestur um menntastefnur 

 Við – samhæfð kynfræðsla 

 Fyrirlestur um lesblindu 

 Utís fræðsluerindi 
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 Fræðslufundur um öryggismál 

 Menntakvika. 

 

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.  

Á mið- og unglingastigi er stuðst við matskvarðann A,B,B+,C, C+ og D. Á yngsta stigi eru tákn 

notuð sem matskvarði.  

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. Haustið 2021 voru teknar upp nýjar námsskrár innan GBf þar 

sem hæfniviðmiðunum við lok 4. og 7. bekkjar var skipt niður á bekkina. 

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 1. Niðurstöður má sjá í sjálfsmatsskýrslu.  

Samræmd próf 

Þetta skólaár voru ekki lögð fyrir nein samræmd könnunarpróf þar sem Menntamálastofnun 

hefur ákveðið að fara í vinnu við þróun á nýju námsmati.  

Skýrslur kennara 

Yngsta stig 

Yngsta stigið hittist reglulega í vetur í gegnum Teams og í rauntíma. Þar var farið yfir málefni 

líðandi stundar og þau verkefni sem lágu fyrir hverju sinni. Í vetur var margt brallað, 

nemendur tóku þátt í dans- og félagsfærni námskeiði hjá Jóni Pétri sem kom á allar deildir í 

eina viku í haust ásamt því að koma aftur í febrúar. Yngsta stigs leikar voru síðan haldnir á 

Hvanneyri í september byrjun en þar hittust allir nemendur yngsta stigs GBf. Kennarar á 
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yngsta stigi hafa verið duglegir að efla nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum, félagsfærni 

og fylla þau af fjölbreyttum fróðleik. Einnig hafa kennarar verið duglegir að grípa til verkefna 

tengdum áhugasviði nemenda og frétta líðandi stundar. Nemendur á yngsta stigi komust ekki 

í skíðaferð þetta árið en í stað þess var farið í sameiginlega vorferð á Akranes þar sem 

nemendur léku sér á Langasandi, sulluðu í sjónum og heitu pottum Guðlaugar. Síðan fóru 

þau í skógræktina þar sem var leikið og grillað. Á vordögum var einnig samstarfsdagur yngsta 

stigs haldinn á Varmalandi þar sem nemendur spiluðu, renndu sér í sápurennibraut úti og 

grilluð sér brauð í skóginum. Þessi vetur hefur verið fullur af áskorunum hjá starfsfólki og 

nemendum en við stöndum sterkari fyrir vikið.  

Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Hvanneyri 

Áherslur í námi þennan veturinn voru örlítið mismunandi eftir bekkjum á byrjendalæsi og 

bekkjarbrag. Nemendur unnu til að mynda með aukinn orðaforða, hlustun, framsögn, 

skapandi skrif, fróðleik um skáld og margt fleira. Nemendur í 1.-2. bekk unnu með Læsis 

fimmu en þar velja nemendur milli félagalesturs, hljóðlestur, hlustunar, orðavinnu og ritun. 

Nemendur eru að vinna sjálfstætt í verkefnum sínu og 

hefur þetta gengið vel og nemendur ánægðir með þessa 

viðbót. Byrjendalæsi var gjarnan samþætt með 

samfélagsfræðinni og var unnið í hringekju með 

fjölbreyttum verkefnum.  

3.- 4. bekkur voru að vinna með nafnorð, sagnorð og 

lýsingarorð. Nemendur fundu orð úr hverjum flokki, 

slógu inn í tölvu og flokkuðu. Útbúin var skjóða, ferðataska og blaðra sem orðin voru sett 

eftir því hvað við átti. Unnið var með flokkana á ýmsan máta til þess að efla nemendur í 

notkun þeirra. Í skapandi skrifum unnu nemendur með verkefni frá kennara ásamt því að fá 

frjálst val um skrifin. Meiri áhersla var lögð á að láta textann flæða í stað þess að einblína á 

stafsetninguna, en að sjálfsögðu var nemendum bent á að rýna textann sinn. Nemendur 

fengu kynningu á skáldum, ævi þeirra og bókmenntaafrekum. Í vetur voru tekin fyrir skáldin 

Astrid Lindgren, Ævar Líndal, David Walliams og Roald Dahl. Á vordögum var verið að fræðast 

um hinn stórmerka mann Gísla á Uppsölum. Settur var upp sérstakur Skáld mánaðarins 

veggur þar sem fróðleikur um skáldin var sýnilegur ásamt því að verkefni sem tengd voru 

skáldinu voru sett á vegginn.  

Stærðfræðin var unnin í gegnum fjölbreyttar stöðvar ásamt því að styðjast við staðlaðar 

stærðfræðibækur. Útbúin voru margföldunartré þar sem hver ávöxtur á trénu átti sína töflu 

sem þeir þurftu að leysa úr. Í náttúrufræði var fjallað um náttúruna og samfélagið ásamt því 

að fjalla um sambúð fólks og náttúru. Nemendur í 3. bekk fóru í ferðalag þar sem þau 

útbjuggu sér ferðatösku þar sem nemendur fengu frjálsar hendur og máttu óska sér að taka 
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fyrir það land sem þá langaði helst að fara til. Í ferðatöskuna þurfti ýmislegt, t.d.: vegabréf, 

upplýsingar um landið, fáni landsins, þjóðarréttur, veðurfar o.fl.  

Enskan var kennd á þann hátt að nemendur fengu að sjá myndbönd með þekktum 

ævintýrum á ensku og rætt út frá efni myndbandanna um orð og setningar. Einnig var farið í 

samtal milli nemenda um grunnþekkingu á litum, tölum og ýmsum öðru.  

Í sjónlistum unnu nemendur með grunnliti og grunnform, fuglaverkefni, mynsturvinna, 

sjálfsmynd o.m.fl. ásamt því að vinna önnur tilfallandi verkefni. Í textílmennt teiknuðu 

nemendur á efni sem varð svo að púða, þræðispor, vefnað, krosssaum, prjón og 

saumavélaæfingar.  

Í skólaíþróttum var farið yfir helstu boltagreinar auk þess að nemendur lærðu hina ýmsu leiki 

t.d. gryfjubolta, kýló, tarzan og fleira. Þolið var æft með þrekstöðvum og hlaupaleikjum. Úti 

er mikið lagt upp úr því að kenna nemendum hvernig þau geta sjálf stuðlað að góðri 

hreyfingu og var farið yfir helstu reglur í frisbígolfi og völlurinn á Hvanneyri nýttur til æfinga. 

Ærslabelgurinn var nýttur við hlaupaæfingar til að styrkja þolið.  

Skólasundið var kennt þennan veturinn í sundlauginni í Borgarnesi í þremur námskeiðum yfir 

veturinn, september, mars og maí. Þar var 

hópaskiptingin þannig að 1.- 2. bekkur voru saman 

og 3. - 4. bekkur voru saman. Þetta skilaði góðu 

árangri þar sem það líður styttra á milli námskeiða í 

sundi með þessu móti. 

Í útikennslu í vetur var fjölbreytt dagskrá, við týndum 

ber og fengum rabarbara og sultuðum og færðum 

eldri borgurum svæðisins, við fengum tréplatta sem 

nemendur skreyttu, þau perluðu snjókorn og svo 

færðu þau eldri borgurum jólagjafir. Nemendur 

aðstoðuðu Ungmennafélagið í dósasöfnum fyrir 

uppbyggingu Hreppslaugar. Farið var reglulega í ruslaferðir og týnt rusl á Hvanneyri. Nokkru 

sinnum var farið í Skjólbeltin, nemendur bjuggu til sinn eigin eldivið, báldagar voru nokkrir 

þar sem kakó, snúbrauð og snúðar voru bakaðir. 

 

Á vordögum var lögð áhersla á hópefli og útiveru. Farið var í Skjólbeltin á Hvanneyri þar sem 

nemendur nýttu náttúrunar og nutu saman. Farið var í hjólaferð en einnig var haldinn 

Unicef-dagur þar sem nemendur fengu fræðslu um starf Unicef og fóru svo á milli stöðva og 

leystu verkefni. 

Litlu jólin voru á sínum stað, þorrablót og öskudagsskemmtun. Árshátíð Hvanneyrardeildar 

var haldin í maí, í Halldórsfjósi. 

Samstarf leik- og grunnskóla var minna en undanfarin ár vegna covid-19 en eftir áramót 

rýmkaðist um og skólahópur kom reglulega í skólann ásamt því að við færum og hittum 

leikskólahópinn. Þá nýttum við útisvæðið í Skjólbeltunum og hittumst þar. 
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Anna Dís Þórarinsdóttir, Kolbrá Höskuldsdóttir og Sæunn Ósk Kjartansdóttir 
 

Kleppjárnsreykir 
Áherslur í námi þennan veturinn voru á byrjendalæsi, stærðfræði og bekkjarbrag.  

Teymiskennsla var í 1.- 4. bekk líkt og undanfarin ár. Bekkirnir fjórir voru saman í hringekju 

eða 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. Stærðfræði var einnig kennd að hluta til í stöðvavinnu þar sem unnin 

voru fjölbreytt verkefni í bland við Sprotabækur. Búbblutímar voru í boði fyrir alla í hverri 

viku og list- og verkgreinar kenndar í hringekju yfir veturinn. 

 

Ákveðin fög voru samþætt eins og byrjendalæsi og samfélagsfræði. Í byrjendalæsi var unnið 

eftir hefðbundnum aðferðum er snúa að því námi. Lesnar voru bækur um efnið og unnin 

fjölbreytt verkefni s.s. skapandi skrif, greinandi vinna, ritun, lestur, lykilorðavinna, rím og 

hljóðvitund. Einnig fléttuðum við söng 

við námið í byrjendalæsi. 

Vikulega voru bekkjarfundir  sem 

nýttir voru í að vinna með bekkjarbrag 

og jákvæða leiðtoga. Þar var unnið 

með hópeflisleiki og umræður um 

samskipti, virðingu og félagsfærni.  

Nemendur í 1. - 4. bekk 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. 

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, einnig er hlustað á óskir nemenda um 

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

saumavél og var vefnaður sérstaklega kynntur. Í smíði fengu nemendur einföld verkefni sem 

hæfðu hverjum aldri fyrir sig. Einnig voru nemendur í heimilisfræði og upplýsingatækni 

þriðjung úr vetri. 

Áfram var lögð áhersla á útinám líkt og síðustu ár og tengt við náttúrufræðikennslu. Vikulega 

var farið í útikennslu sem var ýmist uppi í Logalandsskógi, úti á Læknistúni eða í nærumhverfi 
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skólans. Þar var áhersla á samskipti og samvinnu, unnið var með þann efnivið sem að 

árstíðirnar buðu upp á. Farið var í ýmsa útileiki og fræðst um lífríkið og heimabyggðina.  

Á þemadögum í október var unnið með grænfánaverkefnið, heilsueflingu, leiðtogaverkefnið 

og réttindaskólann og voru nemendur í hópavinnu þvert á stigin í fjölbreyttum verkefnum. Á 

þemadögum í janúar var unnið með 60 ára afmæli Kleppjárnsreykjaskóla sem var á síðasta 

ári. Unnið var skemmtilegt verkefni í samstarfi við foreldra um skólastarfið fyrr og nú. 

Verkefnin voru tekin saman í bók sem geymd er á bókasafni skólans. 

Litlu jólin voru á sínum stað og tekið þátt í verkefninu Jól í skókassa. Einnig voru fastir liðir 

eins og Ljósahátíð, Þorrablót og Öskudagsskemmtun. Árshátíð yngsta stigs var haldin í 

Logalandi í apríl og foreldrum og gestum boðið að koma. Unnið var með Jörund 

hundadagakonung, gert myndband í Book creator og sungin 3 lög úr leikritinu um Jörund 

með leikmynd og tilheyrandi þar sem allir lögðu sitt af mörkum. 

Fjórði bekkur fór í menningarferð til Reykjavíkur í mars þar sem farið var á skauta og á 

Þjóðminjasafnið. Á vordögum tóku börnin þátt í Unicef-degi. Sundmót var haldið, ratleikur, 

Klepparakeppni og fjölgreindaleikar. Þar sem ekki var unnt að fara í skíðaferð í vetur vegna 

veðurs var farið í vorferð á Langasand og í Skógræktina á Akranesi þar sem grillaðar voru 

pylsur. 

Samstarf leik- og grunnskóla var minna en áætlað var 

vegna covid-19 og aðstæður sem sköpuðust vegna 

þess. En skólahópur kom þó nokkrum sinnum í 

heimsókn og tók þátt í daglegu starfi nemenda. 

 Auður Helgadóttir og Lára Kristín Gísladóttir 

 

Varmaland 
Sérstök áhersla þennan veturinn var lögð á einstaklingsbundna styrkleikaþjálfun og jákvæðan 

bekkjarbrag í samvinnu við þroskaþjálfa. Teymiskennsla er í 1. - 4. bekk líkt og hefur verið og 

Leiðtoginn í mér spilaði jafnframt stórt hlutverk allt skólaárið. Unnið var m.a. eftir aðferðum 

Byrjendalæsis í íslensku og lestrarstefnu fylgt varðandi eftirfylgni með heimalestri, prófunum 

og skimunum. Farnar voru fjölbreyttar leiðir í stærðfræðikennslu þar sem unnið var með 

hlutbundinn og óhlutbundinn efnivið í bland. Áhersla var lögð á samþættingu námsgreina 

með fjölbreyttum kennsluháttum. Kennslu var háttað þannig að unnið var í stuttum lotum 

með uppbroti á milli og/eða í stöðvum.   

Hver skóladagur hófst á lestri fyrir kennara og yndislestri eða völdum verkefnum. Að því 

loknu var haldið í söngstund þar sem sungið var á ýmsum tungumálum m.a. íslensku 

táknmáli. Vikulegir bekkjarfundir voru nýttir til umræðu um samskipti, félagsfærni, leiðtoga- 

og styrkleikavinnu. Nemendalýðræði var þar í hávegum haft þar sem nemendur tjáðu eigin 

hugmyndir og skoðanir. Áhersla hefur verið lögð á að nýta fjölbreytt verkfæri tækninnar, þar 

ber hæst forritið Seesaw sem jafnframt var nýtt við fjarkennslu þegar svo bar undir. 

Nemendur öðluðust grunnfærni í forritun, mynd- og hljóðvinnslu ásamt því að fá fræðslu um 

ábyrga netnotkun og hegðun á internetinu. Einstaklingsmiðun var höfð að leiðarljósi við 
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kennslu nemenda í öllum fögum og fengu nemendur að fara áfram í námsbókum eins og þeir 

höfðu úthald, vilja og getu til. 

Útikennsla var í stundatöflu eina kennslustund á viku ásamt því að hvert tækifæri var notað 

til að færa nám nemenda út fyrir kennslustofuna. 

Þar sem nánasta umhverfi skólans var nýtt til náms 

og sköpunar. Samvinnunám og spurnaraðferðir voru 

notaðar til að vekja upp áhuga nemenda. Unnið var 

með efnivið náttúrunnar sem í boði var hverju sinni. 

Birkifræjum og grenifræjum var safnað, farið í ýmsa 

leiki og fræðst um lífríkið. 

Unnið var með himingeiminn og mannslíkamann á 

fjölbreytta vegu þar sem námsgreinar voru 

samþættar. Útbúið var fingrafaratré með fingrafari 

allra nemenda á Varmalandi og farið var í hina ýmsu 

leiki sem reyndu á skilningarvitin fimm ásamt 

mörgum öðrum verkefnum. 

Þemaverkefni voru unnin á margvíslegan hátt í tengslum við Grænfánann, uppeldisstefnu 

skólans, Leiðtogann í mér, Réttindaskólann, Barnasáttmálann og lífríki hafsins.  

Vinakeðja var mynduð upp á Laugahnjúk að venju fyrsta desember. Öskudagsfjörið var haldið 

í íþróttahúsinu, mikið sprellað að vanda. Fjórði bekkur GBf fór í skauta og menningarferð til 

Reykjavíkur. Að þessu sinni var farið á Þjóðminjasafnið og í Skautahöllina. Haldið var upp á 

Hrekkjavökuna þar sem nemendafélagið stóð fyrir skemmtun fyrir yngri nemendur. Árshátíð 

varð að veruleika í byrjun apríl þar sem allir nemendur Varmalandsdeildar komu að 

uppsetningu leikritsins Ávaxtakarfan eftir Kristlaugu Maríu Sigurðardóttur. 

Kiwanis færði fyrsta bekk reiðhjóla hjálma að gjöf. Farið var í heimsókn í Bakkakot og lömbin 

skoðuð.  

Samstarf leik- og grunnskóla gekk vel og kom skólahópur nokkrum sinnum í heimsókn í 

skólann og tók þátt í daglegu starfi nemenda. Ásamt því að fyrsti bekkur fór í heimsókn á 

samstarfsleikskóla deildarinnar Hraunborg. 

Í list- og verkgreinum fengu nemendur tvær samliggjandi kennslustundir. Nemendur fóru 

helming skólaársins í textíl og sjónlistir og hinn helminginn í smíði þar sem þeir ynntu af 

hendi einföld skylduverkefni t.d. fuglahús og síðan nokkur frjáls verkefni sem hæfðu hverjum 

aldri fyrir sig. Í sjónlistum og textílmennt voru unnin fjölbreytt verkefni, ýmist í einstaklings-, 

para- eða hópvinnu. 

Heimilisfræði var ekki föst í töflu en umsjónararkennarar samþættu hana gjarnan með 

öðrum námsgreinum. Þannig voru t.d. bökuð stafabrauð, litríkar pönnukökur, útilegubrauð 

o.s.frv.  
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Nemendur fengu þrjár kennslustundir á viku í íþróttum og eina í sundi. Markmiðið var að 

nemendur lærðu helstu grunnhreyfingar, næðu færni í að vera þátttakendur í leikjum og 

upplifðu tap og sigra. Að nemendur upplifðu hreyfingu á jákvæðan hátt og allir tækju þátt og 

fengju útrás fyrir hreyfiþörf sína. Sundkennsla fór fram með hefðbundum hætti. Æfingar í 

leikjaformi og niðurbrot sunds þar sem einstaka þættir sundsins voru þjálfaðir. 

Líkamsmælingar voru framkvæmdar að hausti 

og vori. Mælingar voru Skógarhlaup (Valsholts 

hringurinn 2,0 km), píptest og 

styrktarmælingar. Svæðið í kring um skólann 

var nýtt sem best var á kosið til fjölbreyttra 

verkefna.  

Skólaárið einkenndist af heilsueflingu þar sem 

helst ber að telja, daglegar morgungöngur, 

ýmsir ratleikir, gönguferð upp á Laugahnjúk, 

hjólavikur í lok skólaársins og dansnámskeið. 

UNICEF dagurinn var haldinn þar sem nemendur fóru 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 fengu frjálst val um stöðvar og að 

lokum kepptu nemendur og starfsmenn sín á milli í knattspyrnu.  

Jóhanna M. Þorvaldsdóttir og Sigríður Sjöfn Helgadóttir 

Miðstig 

Á miðstiginu í vetur var meirihlutinn nýir kennarar en það voru hittingar reglulega yfir 

veturinn til þess að fara yfir málin, viðburði framundan ásamt því að ræða verkefnin sem 

lágu fyrir hverju sinni. Fundirnir fóru fram á Teams ásamt því að hittast í rauntíma endrum og 

sinnum. Á hverju ári fer miðstigið í nokkrar ferðir eftir bekkjum. 5. bekkur fer í Skauta- og 

menningarferð þar sem farið er á skauta ásamt því að skoða Vísindasmiðju HÍ. 6. bekkingar 

fara í ferð um Sundin blá en þá er siglt frá Reykjavíkurhöfn milli eyja við höfuðborgarsvæðið í 

boði Faxaflóahafna. Þar fengur nemendur að kynnast furðufiskum og algengum sjófuglum 

við Ísland. Einnig skelltu þau sér í FlyOver Iceland og skoðuðu Ísland úr þyrluhermi. Fastur 

liður hjá 7. bekk er að fara að Reykjum í Hrútafirði og heppnaðist sú ferð mjög vel. Nemendur 

á miðstigi skelltu sér einnig í skíðaferð með unglingadeildinni í febrúar og skemmtu sér 

konunglega. Einnig fengu nemendur tvisvar yfir vetrartímann dans- og félagsfærninámskeið 

hjá Jóni Pétri en það 

námskeið var viku í 

senn. Því miður féllu 

miðstigsleikar niður 

þetta árið en í stað 

þeirra fóru nemendur á 

miðstigi GBf gangandi 

frá Gilsbakka yfir 

Gráhraun 
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(Hallmundarhraun) í átt að Barnafossi. Á samstarfsdegi miðstigs í vor var farið að Hvanneyri 

þar sem nemendur fóru á Landbúnaðarsafnið, spiluðu borðspil og fóru í frisbígolf. Enn einn 

veturinn liðinn hjá nemendum og starfsfólki með þeim verkefnum sem honum fylgir en 

gaman er að sjá þann þroska sem verður hjá nemendum á þessum aldri yfir vetrartímann.  

Sólrún Halla Bjarnadóttir 

Hvanneyri 

Nemendur á miðstigi á Hvanneyri unnu mikið með bekkjarbrag og hópefli þegar skólinn 

byrjaði að hausti. Nemendur unnu til að mynda með aukinn orðaforða, hlustun, framsögn, 

skapandi skrif, fróðleik um skáld og margt fleira. Stærðfræðin var unnin að mestu í gegnum 

staðlaðar stærðfræðibækur í bland við verkefni sem unnin voru úti við eða á göngum 

skólans. Enskan var kennd í gegnum samræður og námsefni frá kennara.  

5. bekkur var í heimilisfræði seinni part vetrar. Í heimilisfræðinni var farið yfir reglur 

eldhússins, þar sem hvorki má vera með hamagang né læti. Einnig að þar þurfi að gæta 

ítrasta hreinlætis og að frágangur eftir hvern og einn tíma eigi að vera til fyrirmyndar. 

Kennari setti saman í hefti allskyns uppskriftir, þar sem mátti finna allt frá kornflexs kökum til 

grjónagrautar. Mælieiningar voru kynntar, algengustu tól og tæki sem notuð eru og síðan var 

nemendum leiðsagt hvernig þeir áttu að bera sig að. Þegar nemendur voru búnir að 

framkvæma allar uppskriftirnar sem kennari lagði til, máttu þeir koma með sínar eigin og út 

skólaárið bökuðum við, steiktum eða frystum það sem þeir óskuðu sér.  

Í sjónlistum var 5. bekkur að teikna eftir fyrirmynd, skoðuð hlutföl mannslíkamans, munstur-

Zentangle útfært á marga vegu. Nemendur skoðuðu einnig litatóna og svart- hvíta litaskalann 

ásamt því að vinna önnur tilfallandi verkefni eftir ástæðum. Í 

textílmennt unnur nemendur krosssaumsmynd sem var sett á 

púða eða sem veggmynd. Einnig gerðu þau saumavélaæfingar 

þar sem þau útbjuggu íþróttapoka eða innkaupatösku. 

Í skólaíþróttum var farið yfir helstu boltagreinar auk þess að 

nemendur lærðu hina ýmsu leiki t.d. gryfjubolta, kýló, tarzan og 

fleira. Þolið var æft með þrekstöðvum og hlaupaleikjum. Úti er 

mikið lagt upp úr því að kenna nemendum hvernig þau geta sjálf 

stuðlað að góðri hreyfingu og var farið yfir helstu reglur í 

frisbígolfi og völlurinn á Hvanneyri nýttur til æfinga. 

Ærslabelgurinn var nýttur við hlaupaæfingar til að styrkja þolið. 

Skólasundið var kennt þennan veturinn í sundlauginni í Borgarnesi í þremur námskeiðum yfir 

veturinn, september, mars og maí. 5. bekkur fékk að vera sér að þessu sinn og skilaði það 

góðum árangri einnig þar sem það líður styttra á milli námskeiða í sundi með þessu móti. 

skólaíþróttum var farið yfir helstu boltagreinar auk þess að nemendur lærðu hina ýmsu leiki 

t.d. gryfjubolta, kýló, tarzan og fleira. Þolið var æft með þrekstöðvum og hlaupaleikjum. Úti 

er mikið lagt upp úr því að kenna nemendum hvernig þau geta sjálf stuðlað að góðri 
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hreyfingu og var farið yfir helstu reglur í 

frisbígolfi og völlurinn á Hvanneyri 

nýttur til æfinga. Ærslabelgurinn var 

nýttur við hlaupaæfingar til að styrkja 

þolið.  

Í útikennslu í vetur var fjölbreytt 

dagskrá, við týndum ber og fengum 

rabarbara og sultuðum og færðum eldri 

borgurum svæðisins, við fengum 

tréplatta sem nemendur skreyttu, þau perluðu snjókorn og svo færðu þau eldri borgurum 

jólagjafir. Nemendur aðstoðuðu Ungmennafélagið í dósasöfnum fyrir uppbyggingu 

Hreppslaugar. Farið var reglulega í ruslaferðir og týnt rusl á Hvanneyri. Nokkru sinnum var 

farið í Skjólbeltin, nemendur bjuggu til sinn eigin eldivið, báldagar voru nokkrir þar sem kakó, 

snúbrauð og snúðar voru bakaðir. 

 

Á vordögum var lögð áhersla á hópefli og útiveru. Farið var í Skjólbeltin á Hvanneyri þar sem 

nemendur nýttu náttúrunnar og nutu saman. Farið var í hjólaferð en einnig var haldinn 

Unicef-dagur þar sem nemendur fengu fræðslu um starf Unicef og fóru svo á milli stöðva og 

leystu verkefni. 

Litlu jólin voru á sínum stað, þorrablót og öskudagsskemmtun. Árshátíð Hvanneyrardeildar 

var haldin í maí, í Halldórsfjósi. 

Anna Dís Þórarinsdóttir 

 

Kleppjárnsreykir 
Í vetur var unnið í hópefli og bekkjaranda þar sem stór hluti nemenda var nýr á miðstigi. 

Unnið var að fjölbreyttum verkefnum í íslensku og stærðfræði. Einnig var stöðvavinna nýtt í 

náttúrufræðikennslu ásamt því að sumt námsefni var samþætt milli námsgreina. 

Í upplýsingamennt unnu nemendur verkefni frá kennara í Word, Excel og PowerPoint. Lögð 

var áhersla á að byggja upp góðan grunn í dönsku. Unnið var í bókum og leikir notaðir til þess 

að auka áhugann hjá nemendunum. 

Í útikennslunni voru unnin ýmis verkefni tengd Grænfána.  Elduð brauð úti við opinn eld og  

farið í leiki til að hrista hópinn saman. Einnig í ratleiki og vorbingó þar sem þurfti að leysa hin 

ýmsu verkefni.  Læknistúnið var mikið notað þar sem þau dunduðu sér við lækinn og bjuggu 

til allskonar leiki. Við fórum tvisvar í skóginn við Logaland en það tekur töluverðan tíma til að 

ganga þangað. Þeim fannst mjög gaman að fara þangað en tíminn þar mætti vera lengri. 

Náttúrufræðin var kennd eins fyrir alla árgangana á miðstiginu. Fyrir áramót var farið í 

bókina Jörð í alheimi þar sem farið var í stjörnukerfið. Eftir áramót tókum við nýja bók í 

notkun sem heitir Náttúrulega 1. Í samfélagsfræðinni var farið yfir landafræði Íslands og 

trúarbrögð. Lesnar voru bækur Iðunnar Steinsdóttur um norrænar goðsögur og 
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trúarbragðafræðibækur gefnar út af Menntamálastofnun. Einnig var bókin Ísland hér búum 

við. 

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. 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 smíði voru unnir  kistlar og hillur sem nemendur hönnuðu hver 

eftir sínu höfði. Gaman að sjá hvað krakkarnir lögðu mikinn metnað í verkin.  

Allir nemendur í 5.-7. bekk 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. Nemendur á miðstigi fengu á árinu 

glímukynningu frá Glímusambandi Íslands. Í sundi fengu nemendur eina kennslustund á viku. 

Áhersla er lögð á að sundtímar hæfi getu og þroska nemenda, einnig að þeir læri að hlíta 

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

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

björgunarsund. 

Unicef dagurinn var haldinn síðasta daginn í skólanum. Á þeim degi eru nemendur að vinna 

að verkefni sem fá þau til að hugsa um Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og verkefni 

tengd honum. Þau safna svo límmiðum í þar til gerða bók sem þau fengu. Þetta er 

skemmtilegt verkefni sem allir voru ánægðir með. 

Fjölgreindarleikarnir voru haldnir á síðustu dögum skólaársins. Þar var nemendum skipt upp í 

hópa þvert á árganga skólans. Þau þurftu að leysa alls konar verkefni tengd mismunandi 

greindum til  dæmis hreyfigreind, rýmisgreind, málsgreind og náttúrugreind. Hver hópur var 

einkenndur með lit og safnaði hópurinn stigum eftir því hvernig gekk í hverri greind. Þetta 

var mjög skemmtilegur og ánægjulegur dagur. 

 

Fjóla Veronika Guðjónsdóttir og Sigurður Þorbjörn Magnússon 
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Varmaland 
Unnið var með bekkjarbraginn og hæfni í samskiptum. Lagt var upp með að hver nemandi 
gæti notið sín. Stuðst var við hefðbundna bekkjarkennslu á miðstigi: fyrirlestur frá kennara, 
sjálfstæða vinnu, innlögn, fjölbreytta verkefna vinnu, hlustun, ritun, kennari las námsefnið 
með og fyrir nemendur og einstaklingsaðstoð. Einnig var unnið í hópum að sameiginlegum 
verkefnum, stundum þematengdum og reynt var að hafa kennsluna og verkefnin fjölbreytt.  
Heimanám var aðallega fólgið í heimalestri, 
stærðfræðiverkefnum og tilfallandi undirbúningi 
vegna prófa. Vægi heimanámsins hefur minnkað 
þó að gerð sé krafa um heimalestur og lausn 
ákveðinna verkefna. Námsmat byggði á símati, á 
vinnu nemenda, verkefnum, kaflaprófum og 
formlegum annarprófum.  

Í list- og verkgreinum var haft að leiðarljósi að 
finna styrkleika hvers og eins. Kennslan fór fram 
með sýnikennslu og maður á mann. Reynt var að 
hafa kennsluna bæði bóklega og verklega þar sem 
að það á við sem og að nýta tæknina og fræðast af alnetinu. Unnið var í einstaklings-, para- 
eða hópavinnu. Einnig var kennd heimilisfræði. Í smíði voru smíðaðir stólar og réðu 
nemendur endanlegu útliti auk frjálsra verkefna. Langflestir lögðu mikinn metnað í verkin.  

Auk þess voru nemendur í  áhugasviðsvali en þar gátu þeir komið með sínar hugmyndir, sett 
sér markmið og unnið undir leiðsögn með það sem þau vildu í samstarfi við kennara.  

Í íþróttum og sundi var markmiðið að nemendur læri helstu grunnhreyfingar, ná færni í að 
vera þátttakendur í leikjum og upplifi tap og sigra. Einnig að nemendur upplifi hreyfingu á 
jákvæðan hátt og allir taki þátt og fái útrás fyrir hreyfiþörf. Morgungöngur voru í vetur, 
gengið var í 10 til 15 mínútur allflesta daga. Þá bættist við kynjafræði og búbbla.     

Bekkurinn vann að stefnunni Leiðtoganum í mér og tileinkaði sér venjurnar 7 í daglegu í 
daglegu skólastarfi og notuð voru verkefni úr Verkfærakistunni til að bæta bekkjarbraginn. 
Einnig var tekið þátt í verkefnum og réttindaskóla Unicef.  

Farið var í Þverárrétt með 5. bekk. Á þemadögum í haust var unnið með grunngreinar Unicef 
og gerð ný veggspjöld með venjunum sjö. Á seinni þemadögum á vorönn var fjallaþema með 
ljóða ívafi. Glímusamband Íslands kom og kynnti þjóðaíþrótt 
Íslendinga, nemendur fengu að prófa að stíga og glíma. Sérstaða 
sveitaskóla verkefnið var endurvakið, 7. bekkur fór á sveitabæi í 
tvo daga og aðstoðaði við almenn sveitastörf ásamt að vinna 
verkefni því tengdu. 5. og 6. bekkur fóru í sauðburð í Bakkakot.   

Samskipti voru við Leikskólann Hraunborg á Bifröst, elsti 
árgangur hans kom í heimsókn. Nemendur fóru í skíðaferð í 
Bláfjöll dag einn og skíðuðu eins og enginn væri 
morgundagurinn. Einnig æfðu þau og léku leikritið 
Ávaxtakörfuna í styttri útgáfu ásamt nemendum yngsta- og 
unglingastigs. Leikritið var sýnt í Þinghamri fyrir páska og var 
veislukaffi eftir sýningu. Miðstigið sótti jólatré í Varmalandsskóg sem þau settu upp á Bláa 
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ganginum og fullskreyttu. 5. og 6. bekkur tók þátt í 17. júní hlaupinu sem var á síðustu 
skóladögunum og er samstarf milli skólans og UMF. Stafholtstungna. 7. bekkur fór í 
skólabúðirnar að Reykjum og tók einnig þátt í Stóru upplestrarkeppninni.  

                                                                                                                           Agnes Guðmundsdóttir 

Unglingastig 

Kennarar á unglingastigi í GBf áttu fasta vikulega fundartíma í vetur með stigsstjóra 
unglingastigsins. Rædd voru mál tengd skipulagi námsins, námsmati, þemadögum og ýmissa 
annarra sameiginlegra viðburða. Einnig voru ýmis mál borin upp varðandi fjölbreytta 
kennsluhætti og hvernig best væri 
að mæta þörfum fjölbreytts 
nemendahóps. Kennarateymin 
deila hugmyndum sínum og 
verkefnum á sameiginlegri síðu 
stigsins og þannig hefur myndast 
verkefnabanki í námsgreinum og 
einnig þematengd verkefni. Er 
ánægja með þetta fyrirkomulag, 
fundirnir nýtast vel, eru stuttir og 
markvissir og ekki fundað ef ekki er þörf til.  
Samstarf unglingastigsins er mikið og saman fer hópurinn í hópeflisferð á hverju hausti með 
umsjónarkennurum og þeim sem koma mest að þeim í starfinu. Í haust var farið í gönguferð 
frá Fitjum í Skorradal að skátaskála Skátafélags Akraness. Þar var gist, farið í leiki, grillað og 
sullað í vatninu.  Nemendur tóku þátt í dans- og félagsfærni námskeiði hjá Jóni Pétri sem 
kom á allar deildir í eina viku í haust ásamt því að koma aftur í febrúar 
Á samstarfsdeginum í vor fór unglingastigið og skoðaði Reyðarfellsvirkjun  við Húsafell. Þar 
tók Bergþór Kristleifsson á móti hópnum. Að því loknu var farið í gönguferðir og leiki í 
skóginum og grillað. Ferðinni lauk svo á Kleppjárnsreykjum þar sem hópurinn fór saman í 
sund.  
Í vetur hófst þátttaka unglingastigsins í Erasmus+ verkefni ásamt skólum frá Lettlandi, 
Rúmeníu, Tékklandi, Spáni og Portúgal. Yfirskrift verkefnisins er  “Living and learning in 
natural and green environment “   Í mars komu nemendur frá þessum löndum í 
vikuheimsókn í skólann og gistu á heimilum nemenda. Fengu þeir að kynnast óblíðri veðráttu 
íslensks vetrar en eigi að síður tókst heimsóknin vel og markmið heimsóknarinnar náðust. Í 
byrjun mai fóru svo 5 unglingar með kennurum til Rúmeníu og tóku þar þátt í sambærilegri 
vinnu. Næsta vetur fara nemendur til þeirra landa sem eftir á að heimsækja þ.e. Spánar, 
Portúgals, Tékklands og Lettlands.  
 

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 
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umsjónarkennara. Í foreldraviðtölum völdu nemendur hjá hvorum kennara viðtalið yrði. 

Nemendum var ýmist kennt í sínum árgöngum eða öllum saman. 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.  

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 íslensku og stærðfræði voru haldin lokapróf í maí þar sem nemendur máttu koma 

með eigin glósur í próf. 

Foreldrasamstarfi voru settar nokkrar skorður vegna samkomutakmarkana og vonumst við til 

að bæta þar úr á næsta skólaári. 

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

unglingastigs var haldin eftir nokkrar tilraunir þar 

sem fresta þurfti sýningunni í tvígang vegna Covid 

veikinda og flensu. Í ár var sýnt leikritið Áfram 

Latibær. Á vordögum var farið í ferð inn í Húsafell 

þar sem skoðaðar voru virkjanir og grillaðar pylsur. 

Jafnframt tóku nemendur þátt í að aðstoða við 

Unicef-daginn.  

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  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 2021-2022 voru:  

Erlendar kvikmyndar val - Í erlendum kvikmyndum hefur verið unnið að gerð og smíði 

kvikmynda. Nemendum var kennt hið sígilda form sem mörgum Hollywood myndum fylgja, 

og greindu þeir kvikmynd með það í huga. 

Kynjafræði- Áhersla á helstu hugtök kynjafræði, staðalímyndir og áhrif fjölmiðla á sjálfsmynd 

fólks.  

Upplýsingamennt - Nemendur lærðu á grunnforrit í Office365 auk einfaldrar forritunar. 

Jafnframt fengu nemendur fræðslu um námstækni og glósutækni.  

Hinseginleikinn - Fjallað um réttindabaráttu hinseginfólks bæði á Íslandi og erlendis. 
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Grunníþróttir - Í grunníþróttum var lögð áhersla á skilning nemenda á eigin líkama, úthaldi og 

styrk. Þau fengu að prófa líkamleg mörk og fræddust um vöðva, sinar og æðar og hvernig 

þau vinna saman þegar við notum líkamann. 

Spilaval- Unnið var með samskipti, orðaleiki, stærðfræði og rökhugsun í fjölbreyttum spilum. 

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.  

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

flíkur. Einnig gerðu nemendur tvöfalda tösku og skreyttu að vild. 

Leirval - Nemendur lærðu undirstöðuatriðin í leirgerð og gerðu fjöldann allan af leirmunum, 

einnig fengu nemendur að prufa steinsteypumassa.  

Leður - Nemendur gerðu eitt skyldustykki sem fólst í að handsauma, setja í smellu, lita og 

skera mynd út í leður.  

Málun – Nemendur unnu málverk á vegg á gangi skólans eftir sínum hugmyndum. 

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

hluti, borð, hillur og margt fleira. 

Skólaval - Nemendur komu með sínar eigin hugmyndir hvað hægt væri að gera til að fegra 

skólann og umhverfi hans. Gerðar voru miklar umbætur á vistinni og kvennaklósetti ásamt 

ýmsum öðrum verkefnum. 

Vatnslitun- Nemendur gerðu litapallettu og vatnslituðu mynd eftir fyrirmynd.  

Ég sé með teikningu- Nemendur teiknuðu með hinum ýmsu efnum s.s. vír, kaffi, puttalitum 

o.fl. 

Rene Bredtoft Madsen og Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

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. 
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Nú til dags hefur verkefnavinna nemenda færst sífellt meira í rafrænt form þó að hefðbundið 

bóknám sé alltaf til staðar. Að auki hefur verið unnið með samþættingu námsgreina á 

margbreytilegan hátt í vetur sem og hingað til. Í vetur var farið í lestrarátök þar sem unnið 

var með bæði leshraða og lesskilning.  

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, söngkeppni o.fl. Árshátíðin fór fram með 

breyttu sniði þar sem nemendur Varmalandsdeildar stóðu saman fyrir uppsetningu á 

leikritinu Ávaxtakarfan.  

Íþróttir voru úti, inni og í sundlaug. Þrír tímar á viku í íþróttum og einn 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. Kennslan miðar að niðurbroti 

sunds þar sem einstaka þættir sundsins eru þjálfaðir. 

Líkamsmælingar eru framkvæmdar að hausti og vori. Mælingar eru Skógarhlaup (Valsholts 

hringurinn 2,0 km), píptest og styrktarmælingar. Svæðið í kring um skólann nýtt sem best var 

á kosið til fjölbreyttra verkefna. 

Hreyfing og heilsa - Fyrsta valið voru kraftlyftingar. Þar var farið 

yfir grunnþjàlfun og tækni í keppnisgreinunum þremur, 

hnébeygju, bekkpressu og réttstöðulyftu. Annað valið var 

körfubolti. Þar var notast við A - stig KKÍ við kennsluna. Síðasta 

valið var síðan handbolti. Grunnstig HSÍ var þar haft til hliðsjónar.  

Kvikmyndaval - Nemendur voru kynntir fyrir nokkrum 

kvikmyndastílum í kvikmyndavali. Nemendur útbjuggu í lokin 

kvikmyndagagnrýni þar sem fyrirfram gefin atriði þurftu að 

koma fram. Sú krafa var gerð að nemendur mynduðu sér 

sjálfstæða skoðun og gætu fært rök fyrir gagnrýni sinni. 

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. Nokkrar tillögur af verkefnum komu frá kennara. Þau voru m.a. að hnýta 

blómahengi og mála blómapotta í þau, endurvinna glerbúta, leðurvinna, saumað á saumavé 

(bútasaumur) og mosaikvinna. Eitt eða tvö verkefni voru stundum ákveðin af kennara, sem 

þau leystu á sinn hátt.  
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Smíði - Í smíðavali gerðu nemendur hluti eftir áhuga hvers og eins t.d. málaratrönur og 

ýmislegt í rennibekk.  

Ása Erlingsdóttir og Sigríður Arnardóttir 

Hugleiðsla og slökun 

Í byrjun skólaárs var farið af stað með velferðarverkefnið á öllum starfsstöðvum GBf. Allir 
nemendur fengu einn tíma á viku. Að auki er boðið upp á opna tíma sem nemandi getur 
óskað eftir að fá að nýta. Í upphafi skólaárs var unnið með gildin í gegnum sögur og var bókin 
Bróðir minn Ljónshjarta notuð sem kveikja í vetur. Farið var í leiddar hugleiðslur, hlustað á 
tónlist og hljóðmyndir og léttar jógastöður sem hæfa því rými sem er til afnota. Hver 
nemandi fékk eina jógadýnu, púða og teppi til afnota. 
Eðli náms 
· Nánd og eftirtekt í sambandi við sjálfan sig og aðra 
· Plássið er stærð jógadýnunnar 
· Vera opin og forvitinn minna dæmandi og skilgreinandi 
· Athygli á upplifunina frekar en keppni 
· Virðing fyrir hvert öðru 
· Sameiginleg ábyrgð að búa til gott andrúmsloft.         

                                                                                          
Elísabet Halldórsdóttir                                                                                                                                  

Nemendaráð 
Starf nemendafélags GBF var frekar lítið vegna aðstæðna í samfélaginu. Kosið var 

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

hvorri starfsstöð sæti í nemendaráði. Þrír nemendur í Varmalandi úr 9. og 10 bekk voru 

kosnir og þrír nemendur úr 8. og 10.bekk frá Kleppjárnsreykjum voru kosnir í nemendaráðið. 

Samstarf nemendaráðsins gekk ágætlega.  Nemendafélagið hittist oftast á Teamsfundi sem 

gerði ráðinu að mati umsjónarmanns erfiðara fyrir að vinna með ákveðin málefni. Nemendur 

þurfa meira aðhald en hittast á teamsfundi. Nokkrir fundir voru haldnir á á Varmalandi. Á 

skólaárinu voru haldnir nokkrir viðburðir á vegum nemendaráðsins þrátt fyrir breyttar 

aðstæður í samfélaginu. 

 

Starfið í vetur 

Starf vetrarins hófst á grófu skipulagi yfir viðburði vetrarins. Einnig voru starfsreglur yfir starf 

nemendaráðsins búnar til. Stefnt var á nokkra fasta viðburði á vegum nemendafélagsins 

u.þ.b. mánaðarlega. En vegna Covid þá varð ekki mikið af því. Það sem var gert að þessu sinni 

var: 

Lan kvöld fyrir unglingadeildina var haldið á Varmalandi, þar sem nemendur fengu einnig að 

fara í sund, nemendaráð bakaði pizzur og horft var á bíómyndir. 

Árlega jólaballið í Þinghamri ásamt Lyngbrekkuballi féll niður vegna Covid 19.  

Nemendaráðið skipulagði gistikvöld á Kleppjárnsreykjum og fengum við foreldra með í gæslu 

um nóttina.  
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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 gefa út árbók líkt og gert hefur verið undanfarin ár.   

 

Nemendur fengu boð um að mæta í sameiginlega árshátíð með Grunnskóla Borgarness þar 

sem nemendur gátu keypt miða í mat á Hótel B59 og ball á eftir, þar sem 7. bekkingum var 

boðið með. Það er ágæt hefð og vonandi að haldist áfram, því það styrkir samstarf á milli 

skólanna og unglingana. Nemendaráðið hélt fundargerðir frá fundum vetrarins og var gerð 

stutt samantekt fyrir hvern viðburð, sem mun auðvelda áframhaldandi starf 

nemendafélagsins. 

                        Auður Helgadóttir 

 

Smiðjuhelgar 8.- 10. bekkur 
Á haustönn var útlit fyrir að hægt yrði að hafa smiðjuhelgina með hefðbundnu sniði en því 
miður lokaðist á þann möguleika á lokametrunum. Var því einungis unnt að hafa smiðjur fyrir 
nemendur skólans. Í vor var ástandið breytt og því tóku Auðarskóli, Laugargerðisskóli og 
Reykhólaskóli þátt í þeim þá.  
 
Í haust voru smiðjurnar á Varmalandi og boðið var uppá smiðjuvinnu í:  
Rafíþróttir: Unnið var í tölvuleikjum á forsendum íþrótta, kennsla á færni sem skiptir máli í 
liðsíþróttum. Spilaðir voru keppnis tölvuleikir með áherslum og markmiðum sem stuðla að 
sjálfsbetrun og vaxtarhugarfari. Jón Hrafn Baldvinsson sá um smiðjuna   
 
Kökuskreytingar og bakstur: Kenndar skreytingar með súkkulaði, smjörkremi, sykurmassa, 
kóngabráð og marsipani. Einnig og bakstur ýmissa tertubotna og skreytingar þeirra. Eva Lára 
Vilhjálmsdóttir sá um smiðjuna  
 
Björgunarsveit - Í þessari smiðju kynna aðilar á vegum björgunarsveitanna í héraði 
björgunarsveitarstörf og gefa nemendum tækifæri á ýmsum verkefnum sem snúa að störfum 
björgunarsveita. Björgunarsveitin Heiðar sá um skipulag.  
 
Landbúnaðarsmiðju - Nemendur voru 
keyrð á Hvanneyri þar sem þau fá kynningu 
á Landbúnaðarháskólanum, fá að kynnast 
starfinu í fjósinu og fleira. Starfsmenn 
Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri sáu um 
þessa smiðju.  
  
Í vor var boðið uppá smiðjuvinnu í :  
Fjallahjólasmiðja - Í þessari smiðju kynntust krakkarnir fjallahjólreiðum. Farið var í ýmsar 
æfingar og hjólað út frá umhverfinu á Kleppjárnsreykjum. Kári Halldórsson sá um smiðjuna  



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2022 

35 

 
Fótboltasmiðja - Kennari Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson þjálfari.  
 
Hlaðvarpsgerð                                                                                                                                          U
nnið með nokkrar grunneiningar hlaðpvarpa: frásagnargerð, viðtalstækni og hljóðvinnslu. 
Hvað er það sem gerir ólík hlaðvörp vinsæl. Nemendur lærðu að byggja upp hlaðvarpsþátt og 
prófa að framleiða sitt eigið efni. Anna Marsibil Clausen sá um smiðjuna  
 
Ljósmyndasmiðja - Farið yfir öll helstu grunnatriðin í ljósmyndun á borð við myndbyggingu, 
lýsingu, ljósop og lokahraða. Þátttakendur mættu með myndavélar eða notuðu snjallsímana 
sína. Smiðjan byggðist bæði upp á fyrirlestrum og stuttum ljósmyndatúrum um svæðið þar 
sem öllum   gafst færi á að æfa sig undir handleiðslu kennara.  Bent Marinósson sá um 
smiðjuna  
 
Reiðtygjasmiðja - Nemendum var boðið uppá að vinna með leður og búa til sín eigin reiðtygi. 
Brynjólfur Guðmundsson sá um smiðjuna.  
 
Tónlistarsmiðja - Þessi smiðja var fyrir alla sem hafa áhuga á söng og textagerð, hljóðfæraleik 
og upptökum. Kynnt voru atriði  sem snúa að lagaskrifum, gerð á hljómagangi og riffum og 
sitthvað um upptökur.   
Árni Freyr Jónsson sá um smiðjuna  
 
 


