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Inngangur 
Ársskýrsla Flataskóla kemur nú út í nítjánda sinn. Markmiðið með útgáfu skýrslunnar er að gera grein 
fyrir fjölbreyttu skólastarfi Flataskóla skólaárið 2020-2021. Ýmsar frekari upplýsingar um daglegt starf 
í skólanum er að finna á heimasíðu skólans, http://www.flataskoli.is.  Ársskýrslan er gefin út á rafrænu 
formi og er vistuð á vef skólans. 

Annáll skólaársins 
Skólaárið 2020-2021 í Flataskóla var að mörgu leyti sérstakt en jafnframt var lögð áhersla á að hafa það 
eins hefðbundið og hægt var.  

Heimsfaraldur hafði áhrif nánast allt skólaárið vegna fjöldatakmarkana sem gerðu það að verkum að 
húsnæðið var hólfað niður  og samgangur starfsmanna því minni en venja er og blöndun nemenda 
einnig. Aðeins var hægt að halda fámenna fundi eða fjarfundi, aðgangur foreldra að skólanum var mjög 
takmarkaður, töluverðar skipulagsbreytingar þurfti að gera á matartímum nemenda og taka upp 
skömmtun og sótthreinsun milli hópa, hefðbundnar morgunsamverur  voru fáar og ýmsum öðrum 
hefðbundnum viðburðum í skólastarfinu þurfi að breyta eða aflýsa. Viðvera nemenda í skólanum 
raskaðist að litlu leyti, skóladagur miðstigs styttist lítillega í örfáar vikur. 

Það setti einnig svip á skólaárið að stjórnendateymi skólans var að stærstum hluta endurnýjað, fjórir 
af fimm stjórnendum byrjuðu í nýju starfi haustið 2021. Áhersla teymisins var á að skólastarfið  gengi 
vel fyrir sig og stjórnendur nýttu tímann til að setja sig  inn í það hvað vel hefur verið gert í Flataskóla 
og velta upp hvernig hægt er að þróa starfið enn frekar með hagsmuni  nemenda að leiðarljósi og í 
samstarfi við starfsfólk. 

 Sett var upp starfsþróunarsíða fyrir starfsfólk sem kynning á þeim áherslum sem stjórnendateymið vill 
leggja næstu árin. Haldnir voru samræðufundir um teymisvinnu, bekkjarfundi, leiðsagnarnám og 
aðalnámskrá grunnskóla í smærri og stærri  hópum. Kennarar fengu það verkefni að æfa sig í að gera 
námsáætlun í stærðfræði sem tekur mig af hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla. Heimasíða 
skólans var yfirfarin og starfsáætlun og skólanámskrá einnig. 

Skólastarfið hófst með því að starfsmenn mættu að loknu sumarleyfi á endurmenntunarnámskeið 12. 
og 14. ágúst. Að loknum námskeiðum hófu starfsmenn vinnu við undirbúning skólaársins. 
Skipulagsdagar voru frá 17. til og með 21. ágúst. 

Skólasetning var miðvikudaginn 24. ágúst. Skólastarf hófst síðan samkvæmt stundaskrá Þriðjudaginn 
24. ágúst.  

Í byrjun september var að venju útivistardagur í Flataskóla. Allir nemendur og starfsfólk skólans 
heimsótti þá Guðmundarlund í Kópavogi og dvaldi þar fram eftir degi í góðu veðri og undi sér við leiki 
og náttúruskoðun. Vinabekkir léku sér saman og gættu hver annars og var einstaklega gaman að sjá 
nemendur í 7. bekk hjálpa 4 og 5 ára krökkunum og fór vel á með þeim. Það voru svo grillaðar pylsur í 
hádeginu og var ekki annað að sjá en að allir væru ánægðir með þetta fyrsta uppbrot á skólastarfinu 
svona í upphafi skólaárs. 

Dagana 7.- 13. október var haldin forvarnavika í leik- og grunnskólum Garðabæjar. Þema vikunnar var 
„Að standa með sjálfum sér“.  Flataskóli vann verkefni tengt laginu Stattu með þér úr samnefndri mynd. 
Kennarar spiluðu lagið í kennslustofum og lagið var spilað í morgunsamveru föstudaginn 9.10 og   
mánudaginn 13.10. Nemendur/kennarar á yngri stigum og í leikskólanum lásu bókina Þú ert frábær – 
Nemendur miðstigs horfa á fræðslumyndina Stattu með þér.  

Tvö verkefni voru unnin þvert á stig: 

http://www.flataskoli.is/
https://sites.google.com/gbrskoli.is/flataskolistarfsthroun/heim
https://sites.google.com/gbrskoli.is/flataskolistarfsthroun/heim


Ársskýrsla Flataskóla 2020-2021 
 

5 
 
 

• Bekkjarfundir þar sem áhersla var  lögð á umræður um leiðir til að setja mörk og standa með 
sjálfum sér  

• Nemendur skrifuðu  einn af sínum kostum á líkama og tóku mynd. Myndirnar voru  svo 
prentaðar út og settar á plakat.  

Í nóvember voru unnin nokkur verkefni í tilefni af baráttudegi gegn einelti. Haldnir voru bekkjarfundir 
í öllum árgöngum þar sem rifjað var upp hvað skapar góðan bekkjaranda og hvað einkennir góða vini 
og bekkjarfélaga. Sýnd voru fræðslumyndbönd frá Vöndu Sigurgeirsdóttur. Yngri nemendur unnu svo 
með Vináttutöskuna og eldri nemendur unnu ýmis verkefni í árgöngunum úr verkfærakistu KVAN. 

Í desember var matarsöfnun til styrktar Mæðrastyrksnefnd sem sá síðan um að deila til þeirra sem á 
þurftu að halda. Matnum var safnað saman á sviðinu í salnum og sáu nemendur í 7. bekk um að taka á 
móti matnum og flokka og pakka fyrir afhendingu. 

Ferð nemenda í 7. bekk í skólabúðirnar  á  Reykjum  í Hrútafirði sem til stóð að fara í desember  féll 
niður vegna Covid 19. Í staðinn var skipulögð ferð í Vatnaskóg og Adrenalíngarðinn að  vori.  

Það var að venju líf og fjör í skólanum á öskudaginn. Nemendur og starfsfólk komu í skólann klædd í 
búninga. Dagurinn var ekki með hefðbundnu sniði vegna Covid 19. Hver álma skipulagði stöðvar á sínu 
svæði og  nemendur fengu ákveðinn tíma til að mæta í draugahúsið. Hugmyndir að  stöðvum komu frá 
nemendum, réttindaráð skólans safnaði  upplýsingum frá nemendum.  

Nemendur í 7. bekk aðstoðuðu við undirbúning og aðstoðuðu við  að setja upp draugahús í kjallara 
skólans.      

Skíðaferðir sem hefð er fyrir að fara í mars  féllu niður vegna Covid 19.  

Flatóvisjón var haldin með öðru sniði en venjulega. Nemendur í 4.-7. bekk æfðu atriði en sýndu þau 
aðeins rafrænt og atriði frá hverjum árgangi voru valin í úrslit Flatóvision. Einn árgangur fékk að horfa 
á atriðin á úrslitadeginum en aðrir gátu fylgst með í gegnum netið. Dómnefnd valdi siguratriðið, það 
var ekki auðvelt val því atriðin voru hvert öðru betra. Atriði frá drengjum í 6. bekk sigraði Flatóvision 
2021 og það atriði var æft áfram, tekið upp og tók þátt  Schoolovision 2021. 

Hefðbundin ljóðasamkeppni var haldin í maí og sigurljóðin voru lesin upp á skólaslitum hvers árgangs.  

Í byrjun júní var viðburðardagur í tengslum við UNICEF á Íslandi, svokölluð UNICEF hreyfing.  Markmið 
UNICEF-hreyfingarinnar er að fræða börn um réttindin í Barnasáttmálanum og virkja þau til samstöðu 
með jafnöldrum sínum um allan heim. Börnin söfnuðu áheitum í hlaupinu og voru börnin afar dugleg 
að hlaupa. Alls söfnuðu nemendur Flataskóla um 400 þúsund krónum og rennur söfnunarféð til jafns 
til verkefna UNICEF um allan heim og til réttindafræðslu og réttindagæslu fyrir börn á Íslandi. 

Flataskólaleikarnir voru að venju í byrjun júní. Skólalóðinni var skipt upp í fjögur svæði og nemendum 
skipt í aldursblandaða hópa á þessi svæði. Eldri nemendur aðstoðuðu þá yngri. Á hverju svæði voru níu 
stöðvar með ýmis konar leikjum og þrautum eins og snú snú, pókó, limbó, hollýhú, kubb, hringjakasti 
og boðhlaupi. Í lok leikanna voru grillaðar pylsur sem allir gæddu sér á úti í góða veðrinu. 

Í tilefni útskriftar nemenda í 7. bekk var sérstök athöfn seinni part dags 8. júní.  Athöfnin var að þessu 
sinni tvískipt vegna takmörkunar á fjölda vegna COVID-19. Nemendur fengu afhentan vitnisburð og 
kveðju frá bekkjarfélögum og stjórnendur gáfu öllum nemendum birkiplötu til gróðursetningar sem 
kveðjugjöf frá skólanum. Að lokum buðu foreldrar upp á glæsilegt hlaðborð með fjölbreyttum 
veitingum. 

Skólanum var slitið við hátíðlega athöfn miðvikudaginn 9. júní. Í þetta skiptið fengu aðeins 
aðstandendur nemenda  í 1. bekk að vera  viðstaddir skólaslit.  
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Nemendur annarra árganga mættu í hátíðarsal skólans  þar sem skólastjóri flutti ávarp. Að lokinni 
athöfn í salnum fóru nemendur í heimastofur með umsjónarkennurum og fengu nemendur afhent 
námsmat vetrarins.  

Skólastarfið í Flataskóla þetta skólaárið var farsælt en það hafði að sjálfsögðu áhrif á starfið að 
heimsfaraldur geisaði og nokkrum sinnum á skólaárinu  þurfti að breyta skipulagi. Það skipulag tókst 
þó vonum framar með samtakamætti hins öfluga starfsfólks skólans.  

Garðabæ í júlí  2021, 
Edda Gíslrún Kjartansdóttir, aðstoðarskólastjóri 
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Ýmsar upplýsingar 

Stjórnendur Flataskóla 
Skólastjóri    Ágúst Frímann Jakobsson 
Aðstoðarskólastjóri   Edda Gíslrún Kjartansdóttir 
Deildarstjóri stoðþjónustu  Helga Melsteð 
Deildarstjóri eldra stigs   Heiðveig Hanna Friðriksdóttir 
Deildarstjóri yngra stigs   Helga Kristjánsdóttir  
Skrifstofustjóri    Ásta Ragna Stefánsdóttir 
 

Nefndir og ráð 
Skólaráð    Ágúst Jakobsson, skólastjóri  
     Edda Gíslrún Kjartansdóttir, aðstoðarskólastjóri 
     Jóna Rósa Stefánsdóttir, foreldri 
     Karólína Stefánsdóttir, foreldri 
     Vilborg Garðarsdóttir, foreldri (leikskóladeild) 
     Anna María Daníelsdóttir fltr. starfsmanna  

Hanna Lóa Friðjónsdóttir, fltr. kennara  
Rósa Lilja Thorarensen, fltr. kennara 

        
Nemendaverndarráð   Ágúst Jakobsson 
     Edda Gíslrún Kjartansdóttir  

Guðrún Kristófersdóttir  
Guðrún Hrefna Sverrisdóttir 

     Heiðveig Hanna Friðriksdóttir 
     Helga Kristjánsdóttir 
     Helga Melsteð 
     Katrín Anna Eyvindardóttir 

Tinna Bjarnadóttir  
   

Stjórn starfsmannafélags Flataskóla Erna Þorleifsdóttir 
Harpa Hjartardóttir 
Kristín Sigurðardóttir 

     María Hrönn Valberg 
     Petra Björg Kjartansdóttir 

Áfallaráð    Ágúst Jakobsson 
     Edda Gíslrún Kjartansdóttir 
     Helga Melsteð 

Katrín Anna Eyvindardóttir 
      
Trúnaðarmaður kennara  Hannes Ingi Geirsson  

Jón Bjarni Pétursson  
Trúnaðarmaður starfsmanna  Íris Pálsdóttir 
 
Öryggisnefnd    Andri Freyr Björnsson 
     Sara Björk Magnúsdóttir 
     Ásta Ragna Stefánsdóttir 
     Miralem Haseta 
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Skóladagatal  

Starfsemi Flataskóla var að mestu í samræmi við samþykkt skóladagatal ársins 2020-2021 þó að örlítil 
frávik hafi orðið vegna heimsfaraldurs af völdum Covid19. Dagatalið var unnið í samráði við skólaráð 
skólans og skólaskrifstofu. Sjá nánar á heimasíðu skólans http://flataskoli.is   

Samkvæmt skóladagatali voru skóladagar nemenda 180. Kennsludagar nemenda voru 176 og skertir 
dagar alls fimm. Skertir dagar eru þeir dagar sem nemendur mæta aðeins hluta úr degi. Þeir dagar eru 
skólasetningardagur, jólaskemmtun, samtalsdagar og skólaslitadagur.  

Skólasetning var mánudaginn 24. ágúst 2021. Jólaskemmtanir voru 18. desember og jólaleyfi frá 21. 
desember til og með 3. janúar 2021. Vetrarleyfi var frá 22.-25. febrúar og páskaleyfi frá 29. mars til og 
með 5. apríl. Sex skipulagsdagar kennara voru á skólaárinu og var ekki kennsla þá daga , þ.e. 16 
september, 23. október, 24. nóvember, 26. febrúar, 16. mars og  25. maí. Einnig féll niður kennsla 
dagana 25. Og 26. mars vegna Covid 19.  Skólaslit voru miðvikudaginn 9. júní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://flataskoli.is/
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Nemendur Flataskóla    
 
Í lok skólaárs í júní 2021 voru nemendur skólans 478 þar af 253 drengir og 225 stúlkur. Skipting 
nemenda í árganga var eftirfarandi. Í 4 og 5 ára bekk voru 29 börn í einum umsjónarhópi. Í 1. bekk voru 
47 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 2. bekk voru 51 nemandi í þremur umsjónarhópum. Í 3. bekk 
voru 50 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 4. bekk voru 71 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 
5. bekk voru 74 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 6. bekk voru 84 nemandi í fjórum 
umsjónarhópum og í 7. bekk voru 72 nemendur í fjórum umsjónarhópum. 

Nemendafjöldi skiptist á eftirfarandi hátt eftir umsjónarhópum: 

 

  Piltar Stúlkur  Alls Umsjónarkennarar 

4ra og 5 ára  15  14  29 Kristín Sigurðardóttir Hagalín 
      Herdís Jónsdóttir 
 
1.bekkur 26  21  47 Auður Gunnarsdóttir 

Íris Björk Baldursdóttir 
      Þórdís Þórðardóttir     

 
2.bekkur 23  28  51 Erna Þorleifsdóttir  

Ragna Gunnarsdóttir 
Rakel Svansdóttir 

 
3.bekkur 30  20  50 Anna Margrét Pálsdóttir 

Sif Bachmann 
Svanhvít Guðbjartsdóttir 

       
4.bekkur 39  32  71 Auður Jónsdóttir – hálfur vetur 
      Andri Freyr Björnsson – hálfur vetur 
      Jón Pálmar Björnsson 
      Rósa Lilja Thorarensen 
       
5.bekkur 47  27  74 Harpa Hjartardóttir – háfur vetur 
      Elísabet Blöndal – hálfur vetur 

Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir 
      Kristín Þorleifsdóttir   
 
6.bekkur 39  45  84 Auður Skúladóttir 
      Bryndís Rut Stefánsdóttir 
      Erla Björg Káradóttir 
      María Hrönn Valberg 
 
7.bekkur 34  38  72 Andri Marteinsson 

Elín Ása Þorsteinsdóttir 
      Hanna Lóa Friðjónsdóttir 
      Rut Ingólfsdóttir Blurton 
 
 
               253  225               478 
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Fjöldi nemenda í Flataskóla síðustu fimm ár 
 

  
2016-17 

 
2017-18 

 

 
2018-19 

 
2019-20 

 
2020-21 

 
Fjöldi nemenda 

 
542 

 
539 

 
512 

 
484 

 
478 

 

Skóladagur nemenda 
Skólastarf hófst kl. 8:30 hjá öllum árgöngum. Hjá  1. - 4. bekk lauk skóla alla daga kl. 14:00 en hjá 5. – 6. 
bekk kl. 14:20.  Hjá 7. bekk lauk skóla kl. 14:20 þrjá daga í viku, kl. 15:00 einn dag í viku en kl. 13:40 á 
föstudögum.   

Nemendur gátu mætt í skólann kl. 8:00 á morgnana og þá voru kennslustofur opnar. Skólaliðar voru á 
svæðunum og voru nemendum til aðstoðar þangað til kennsla hófst klukkan 8:30. Eftir að skóla lauk á 
daginn bauðst nemendum í 1. - 4. bekk lengd viðvera sem var starfrækt á vegum frístundaheimilis 
heimilis skólans. 

Þrisvar í viku var morgunsamvera þar sem allir nemendur og starfsmenn komu saman í hátíðarsal skólans 
í 10 – 15 mínútur. Þar voru rædd mál líðandi stundar, fluttar tilkynningar og sungið saman. Markmiðið 
var að eiga notalega stund saman í byrjun skóladags. Á miðvikudögum sáum nemendur um skipulag 
morgunsamveru.  Þetta fyrirkomulag raskaðist þó verulega vegna Covid19, morgunsamverur féllu niður 
hluta vetrar og á löngum tímabilum þurfti að takmarka fjölda nemenda á morgunsamverum. Þá skiptust 
árgangar á að mæta í salinn.   

Nemendur fengu tíu mínúta nestistíma einu sinni á dag og einu sinni 20 mínúta hádegishlé. Í 
nestistímanum snæddu nemendur létta hressingu í kennslustofunni en í hádegishléi var borðað í 
matsalnum. Tvisvar sinnum á dag voru nemendur í útivist þ.e. kl. 10:10-10:30 og kl. 12:30- 13:00. 
Nemendur sóttu íþróttakennslu í íþróttamiðstöð Garðabæjar, Ásgarð. Allir nemendur skólans voru með 
þrjá íþróttatíma á viku á stundaskrá, einn í sundi og tvo í íþróttum.  

 

  

Nemendafélag 
Samkvæmt 10. gr. laga um grunnskóla skal starfa nemendafélag í grunnskólum sem á m.a. að vinna að 
félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda. Markmiðið með nemendafélaginu er að auka félags- 
og samskiptafærni nemendanna sem og virðingu og metnað þeirra fyrir skólanum.  

Starfsemi nemendafélagsins raskaðist verulega þennan veturinn vegna Covid19 og varð lítið um 
fundahöld hjá stjórn félagsins.   

 

Réttindaráð 
Flataskóli er Réttindaskóli og þar er starfrækt Réttindaráð. Í Réttindaráði eru  kjörnir fulltrúar úr 
hverjum árgangi í 2. – 7. bekk. Réttindaráð framkvæmir kannanir á umhverfi nemenda og tekur þátt í 
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að efla nemendalýðræði. Nemendur könnuðu það hvort að nýja útgáfan af Barnasáttmálanum væri 
uppi í öllum rýmum ásamt árgangasáttmálum. 

Á degi mannréttinda barna unnu öll börn í skólanum verkefnið Búum til betri heim. Fyrir jólin söfnuðu 
nemendur í skólanum mat og gáfu Mæðrastyrksnefnd.  

Nemendur í Réttindaráði stjórnuðu umræðum um dagsskrá öskudags í sínum árgöngum og söfnuðu 
saman hugmyndum nemenda. Þeir fengu einnig það hlutverk að kynna verkefnið Unicef hreyfing fyrir 
samnemendum.  

Réttindaráðsfundir voru ekki eins margir og venja er vegna Covid 19. 

Umsjónarmenn réttindaráðsins 2020-2021 voru Heiðveig Hanna Friðriksdóttir og Ragna Gunnarsdóttir.  

Starfsmenn Flataskóla 
 

Skólaárið 2020 - 2021 voru starfandi við skólann 86 starfsmenn, 70 konur og 15 karlmenn. Þar af var 
41 kennari. Starfsmannahópurinn samanstendur af fagmenntuðum og ófaglærðum sem vinna saman 
með hagsmuni nemenda að leiðarljósi.  
 
Eftirfarandi starfsmenn störfuðu við skólann skólaárið 2020 – 2021: 
 

Nafn Starfsheiti 

Andri Freyr Björnsson Umsjónarkennari 4. bekk 

Andri Marteinsson Umsjónarkennari 7. bekk 

Anna Karen Elvarsdóttir Stuðningsfulltrúi og  leiðbeinandi tómstundaheimili 

Anna Margrét Pálsdóttir Umsjónarkennari 3. bekk 

Anna María Daníelsdóttir Stuðningsfulltrúi 

Anna Sigríður Pálsdóttir Leiðbeinandi tómstundaheimili 

Atli Jóhannesson Íþróttakennari 

Auður Gunnarsdóttir Umsjónarkennari 1. bekk 

Auður Jónsdóttir Umsjónarkennari 4. bekk 

Auður Skúladóttir Umsjónarkennari 6. bekk 

Aþena Nína Newman Eiríksdóttir Stuðningsfulltrúi og starfsmaður á leikskóladeild 

Ágúst Frímann Jakobsson Skólastjóri 

Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir Umsjónarkennari 5. bekk 

Ágústa Lúðvíksdóttir Safnstjóri skólasafns 

Áskell Dagur Arason Leiðbeinandi tómstundaheimili 

Ásta Ragna Stefánsdóttir Skrifstofustjóri 

Birgitta Líndal Þórisdóttir Leiðbeinandi tómstundaheimili 

Birta Lind Guðmundsdóttir Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi tómstundaheimili 

Bryndís Rut Stefánsdóttir Umsjónarkennari 6. bekk 

Edda Gíslrún Kjartansdóttir Aðstoðarskólastjóri 

Einar Björn Þórarinsson Íþróttakennari 

Elín Ása Þorsteinsdóttir Umsjónarkennari 7. bekk 

Elín Guðmundsdóttir Starfsmaður á leikskóladeild 

Elín Rós Ármannsdóttir Leiðbeinandi tómstundaheimili 

Elínborg Anna Siggeirsdóttir Kennsluráðgjafi 
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Elísabet Blöndal Umsjónarkennari 5. bekk 

Elísabet Kristjánsdóttir Skólaliði 

Eric Ndayisaba Skólaliði 

Erla Alexandra Ólafsdóttir Leiðbeinandi tómstundaheimili 

Erla Björg Káradóttir Umsjónarkennari 6. bekk 

Erna Þorleifsdóttir Umsjónarkennari 2. bekk 

Fanndís Kara Guðnadóttir Stuðningsfulltrúi 

Halla Björg Ragnarsdóttir Þroskaþjálfi 

Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir Umsjónarkennari 5. bekk 

Hanna Lóa Friðjónsdóttir Umsjónarkennari 7. bekk 

Hannes Ingi Geirsson Íþróttakennari 

Harpa Hjartardóttir Umsjónarkennari 5. bekk 

Heiðveig Hanna Friðriksdóttir Deildarstjóri miðstigs 

Helena Bryndís Hauksdóttir Leiðbeinandi tómstundaheimili 

Helga Kristjánsdóttir Deildarstjóri leikskóla og yngra stigs 

Helga María Guðmundsdóttir Sérkennari 

Helga Melsteð Deildarstjóri stoðþjónustu 

Herdís Jónsdóttir Deildarstjóri leikskóla 

Hildur Jakobína Tryggvadóttir Sviðslistkennari 

Íris Björk Baldursdóttir Umsjónarkennari 1. bekk 

Íris Pálsdóttir Stuðningsfulltrúi 

Jóhanna G. Ólafsson Grunnskólakennari 

Jóhanna María Bjarnadóttir Forföll í leikskóla og tómstundaheimili 

Jón Bjarni Pétursson Íþróttakennari 

Jón Pálmar Björnsson Umsjónarkennari 4. bekk 

Jónína Sigrún Ólafsdóttir Leiðbeinandi tómstundaheimili 

Katrín Anna Eyvindardóttir Námsráðgjafi 

Kristín Ósk Þorleifsdóttir Umsjónarkennari 5. bekk 

Kristín Sigurðardóttir Deildarstjóri leikskóla 

Lárus Jón Thorarensen Stuðningsfulltrúi 

Linda Þorvaldsdóttir Myndmenntakennari 

Margrét Ásdís Haraldsdóttir Sérkennari 

Margrét Indíana Guðmundsdóttir Textílkennari 

María Gísladóttir Skólaliði 

María Hrönn Valberg Umsjónarkennari 6. bekk 

Marley Bayacag Maniquez Starfsmaður á leikskóladeild 

Marta Manzanilla Manumbas Skólaliði 

Máni Huginsson Forfallakennari 

Miralem Haseta Húsvörður 

Noemi Rodriguez Peinado Skólaliði 

Oddný Jóna Þorsteinsdóttir Sérkennari 

Ólöf Ásta Guðmundsdóttir Sérkennari 

Petra Björg Kjartansdóttir Þroskaþjálfi 

Ragna Gunnarsdóttir Umsjónarkennari 2. bekk 



Ársskýrsla Flataskóla 2020-2021 
 

14 
 
 

Rakel Svansdóttir Umsjónarkennari 2. bekk 

Rogélia Helena Pinheiro Grilo Skólaliði 

Rosa Elvira Castillo Fabian Skólaliði 

Rósa Lilja Thorarensen Umsjónarkennari 4. bekk 

Rut Ingólfsdóttir Blurton Umsjónarkennari 7. bekk 

Sara Hlín Henriksdóttir Stuðningsfulltrúi 

Saga Steinsen Umsjónarmaður tómstundarheimili 

Sif H. Bachmann Umsjónarkennari 3. bekk 

Sólveig Jóhannsdóttir Matráður / Móttaka 

Steinunn Geirmundsdóttir Skólaliði 

Svanhvít Guðbjartsdóttir Umsjónarkennari 3. bekk 

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir Grunnskólakennari 

Syeda Maham Fatima Leiðbeinandi tómstundaheimili 

Sölvi Snær Guðbjargarson Stuðningsfulltrúi 

Unnur Magnúsdóttir Smíðakennari 

Þorgrímur Schram Stuðningsfulltrúi 

Þórdís Þórðardóttir Umsjónarkennari 1. Bekk 

 
 

Þróunarverkefni   
Áfram var unnið að þróun fjölvals í skólanum. Fjölvalið gekk  vel, þegar hægt var að keyra það þrátt 
fyrir Covid. Að vori fór fram umræða um hvernig mögulegt væri að þróa fjölvalið, upp komu nokkrar 
hugmyndir sem stefnt er að að útfæra skólaárið 2021-2022. 

Snillismiðja skólans í Djúpinu sem kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni hefur séð um að koma 
upp sérlega spennandi verkstæði þar sem markmiðið er hönnun og nýsköpun hvers kyns.  

Fyrirkomulag starfs kennsluráðgjafa var með breyttu sniði og kennsluráðgjafi vann með árgöngum í 
ákveðið tímabil og nýttist Djúpið þá vel. Laugardagssmiðjur féllu niður vegna Covid 19. 

Skólastarf á dögum COVID-19 
Skólaárið 2020-2021 hafði Covid19 töluverð áhrif á skólastarf Flataskóla og skólastarfið var aðlagað 

nýjum reglugerðum þegar þær voru gefnar út. Það tókst að halda úti skólahaldi allan veturinn með 

breytingum og aðlögun eftir því hvað mátti og hvað ekki. Allt var gert til að nemendur fyndu sem minnst 

fyrir því að veiran gerði kröfur um breytingar.  

Einn árgangur fór í  sóttkví og starfsmenn tengdir honum vegna smits hjá nemenda.  

Skýrt var að starfsfólk mátti ekki mæta veikt í vinnuna og þurfti að fara í sýnatöku ef það fann fyrir 

einkennum. Einnig voru gefin út tilmæli til foreldra að senda ekki börn með einkenni sem gætu tengst 

Covid í skólann nema að undangenginni sýnatöku. 

 Á tímabili var enginn samgangur milli nemenda utan fyrirfram ákveðinna hópa.  Bann við blöndun 

nemenda hafði áhrif á að ekki var  hægt að kenna hefðbundnar list- og verkgreinar, ekki var hægt að 

halda hefðbundna Flatóvisjón , ferð 7. bekkjar á Reyki féll niður, öskudagur var með breyttu sniði, 
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skíðaferðir  nemenda féllu niður og jólaskemmtanir voru aðalagaðar að fjöldatakmörkunum. Þetta 

hafði einnig áhrif á fjölval, morgunsamveru og nemendafélag. 

Ferlum í matsal þurfti að breyta vegna Covid, sjálfskömmtun var tekin af á löngum tímabilum og 

sótthreinsa þurfti borð á milli hópa. Það gerði kröfur um aukinn mannskap í matsalinn og skólinn lagði 

til 2 – 3 starfsmenn til viðbótar til að skammta mat og sótthreinsa. 

Kaffistofum starfsmanna var fjölgað  vegna samkomutakmarkana og samgangur starfsmanna varð því 

mun minni en venja er. Salerni þurfti að merkja ákveðnum hópum. 

Á haustönn voru skólastjóri og aðstoðarskólastjóri ekki á sama tíma  í húsi í nokkra vikur. 

Flestir fundir starfsfólks voru rafrænir nema einstaka fámennari fundir. 

Skólinn var meira en minna lokaður foreldrum allt skólaárið. Foreldrar fengu ekki að fara inn með 

börnum sínum á leikskólann né sækja þau. Starfsmaður tók við þeim við útidyr og foreldrar gátu hringt 

í ákveðið númer þegar sækja átti börnin. Fundir með foreldrum voru einnig flestir rafrænir. Haustfundir 

með foreldrum voru rafrænir.  Á samtalsdögum skólaársins voru samtölin  við foreldra og börn rafræn 

og gekk það mjög vel fyrir sig. Þegar um erfið mál var að ræða fengu foreldrar að mæta í skólann á 

fundi og grímuskylda ríkti og sótthreinsað var eftir fundina.  

Utanaðkomandi notendur að húsnæði skólans fengur ekki að nýta húsnæðið í langan tíma. 

Grímuskylda kennara í kennslustofum gilti aðeins stuttan tíma.  

Að vori var flest starfsfólk skólans búið að fá alla vega eina bólusetningu og vegna fækkunar smita í 

samfélaginu fengum við nánast eðlilegt skólastarf síðustu vikurnar.  

Segja má að Flataskóli hafi komist vel frá Covid 19 og með samstilltu átaki allra tókst að lágmarka áhrif 

veirunnar á skóladag nemenda. En vitneskjan um veiruna er þrúgandi bæði fyrir börn og fullorðna. 

Félagslega hlið starfsfólk líður fyrir það að geta ekki hist og borið saman bækur sínar og það hefur einnig 

áhrif á faglega samræðu að geta ekki hist á fundum til að ræða faglegan hluta starfsins.  Það hlýtur 

einnig að taka á nemendur að vera stöðugt minntir á það að veira sé yfirvofandi og þau þurftu á löngum 

tímabilum að fórna tómstundastarfi og samgangi við vini utan skólans. Nemendur og starfsfólk eiga 

hrós skilið fyrir það æðruleysi sem þau hafa sýnt þrátt fyrir þessar óvenjulegu aðstæður. 

Við fórum í frí  vorið 2021  bjartsýn á eðlilegt skólastarf haustið 2021.  Þegar þetta er ritað hefur smitum 

enn fjölgað í samfélaginu og spurning hvernig skólastarf þarf að aðlaga sig að því haustið 2021. 

Samstarf heimilis og skóla  
 

Samstarf heimila og skóla var að hluta með nokkuð sérstöku sniði þetta skólaár vegna Covid19.  Nánast 
allan veturinn máttu foreldrar ekki koma inn í skólahúsið og útilokað var að boða til hefðbundinna 
funda með foreldrahópnum. Þess í stað þurfti að notast við fjarfundi og má með sanni segja að 
starfsfólk og foreldrar hafi lært mikið í þeim efnum síðustu mánuði.  Að mestu leyti var þó samstarfið 
með hefðbundnu sniði og lögð áhersla á gott samstarf við heimilin.  Margir kennarar eru nánast í 
daglegu sambandi við foreldra í gegnum tölvupóst og allir umsjónarkennarar senda út vikulega 
fréttapósta.  Þá var hafin útgáfa mánaðarlegra fréttabréfa frá skólanum.  Mentor er í stöðugri þróun 
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og verður sífellt aðgengilegri í notkun m.a. með síma appi fyrir foreldra. Þar geta foreldrar fylgst náið 
með námsframvindu barna sinna og ástundun þeirra. Heimasíða skólans er nokkuð virk og leitast við 
að þar séu stöðugt birtar gagnlegar upplýsingar og nýjar fréttir úr skólastarfinu. Yfirumsjón með 
heimasíðunni er í höndum stjórnenda og Elínborgar kennsluráðgjafa.  

Haustfundir foreldra 
 
Venjan er að halda kynningarfundi fyrir foreldra að hausti. Vegna samkomutakmarkana varð minna úr 
því þetta haustið en reynt að bæta úr því með fjarfundum.   Haustfundir foreldra voru haldnir því 
haldnir í september með fjarfundasniði og tókst það bærilega. Á þessum fundum kynntu 
umsjónarkennarar skólastarfið og foreldrar ræddu ýmis mál.  
 

Nemenda- og foreldraviðtöl 
Nemenda- og foreldraviðtöl voru í október og febrúar að venju þar sem umsjónarkennarar, nemendur 
og foreldrar ræddu um nám, ástundun o.fl. Vegna samkomutakmarkana þurftu viðtölin að fara fram í 
gengum myndsímtöl og tókst það afar vel.  Var það mat margra að viðtölin hefðu verið markvissari ef 
eitthvað var, mæting var afar góð (m.a. þó að fólk væri statt í öðrum landshlutum eða erlendis) og 
tímamörk héldu vel.  Það er því spurning hvort að þetta form er komið til að vera, að minnsta kosti sem 
valkostur.   
 

Skólaráð Flataskóla 
Samkvæmt lögum um grunnskóla sem tóku gildi 1. júlí 2008 skal starfa skólaráð við grunnskóla. 
Reglugerð um störf skólaráða var gefin út í árslok 2008.  Skólaráð Flataskóla var formlega stofnað 
haustið 2008. Í skólaráði 2020-2021 sátu Ágúst Jakobsson, skólastjóri, Hanna Lóa Friðjónsdóttir, 
kennari, Rósa Lilja Thorarensen, kennari,  Anna María Daníelsdóttir, stuðningsfulltrúi, Jóna Rósa 
Stefánsdóttir, foreldri, Karólína Stefánsdóttir, foreldri, Vilborg Garðarsdóttir, foreldri (leikskóladeild).  
Edda Kjartansdóttir, aðstoðarskólastjóri sat einnig fundi skólaráðs. Skólaráð hélt fimm fundi á 
skólaárinu og fóru þeir fram með fjarfundasniði.  Fundargerðir má nálgast á heimasíðu skólans.  
 

Foreldrafélag Flataskóla 
Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir að við grunnskóla skuli starfa foreldrafélag. Skólastjóri er 
ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Hlutverk foreldrafélags er 
að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Foreldrafélag hvers 
skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð.  
 
Markmið foreldrafélagins er að efla samstarf heimila og skólans þannig að það leiði af sér öflugra 
skólastarf. Einnig á það að vera samstarfsvettvangur foreldra sem uppalenda. Rannsóknir hafa sýnt að 
ef foreldrar eru virkir í samstarfi þá líður börnunum betur í skólanum og námsárangur þeirra eykst. 
Einn mikilvægasti liðurinn í starfsemi félagsins er að stuðla að öflugu bekkjarstarfi. Fulltrúar foreldra 
koma að félagslífi í samstarfi við kennara, bekkjarkvöldum og ferðum ásamt því að aðstoða á ýmsan 
hátt við stærri viðburði. Foreldrafélagið hefur milligöngu um að kosnir séu tveir bekkjarfulltrúar í 
hverjum bekk sem síðan hafa það hlutverk að skipuleggja og halda utan um félagsstarf bekkjarins í 
samvinnu við kennara.  
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Stjórn foreldrafélagsins 2020 - 2021 
Formaður: Ylfa Sigurðardóttir  
Varaformaður: Fríður Guðmundsdóttir 
Gjaldkeri: Laufey Einarsdóttir  2020 - 2021 
Ritari: Íris Stefánsdóttir 
Grunnstoð: Erla Pétursdóttir og Berglind Ósk Einarsdóttir  
Skólaráð: Jóna Rósa Stefánsdóttir   
 

Bekkjarfulltrúar 
Að venju voru valdir nokkrir bekkjarfulltrúar fyrir hvern árgang skólans. Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir 
foreldra við kennara og annað starfsfólk skóla. Bekkjarfulltrúar aðstoða eða sjá um að kennari fái 
aðstoð við vettvangsferðir, skemmtanir eða önnur verkefni sem kennari óskar aðstoðar við. 
Bekkjarfulltrúar sjá um að koma vinahópastarfi af stað þar sem það er í gangi. Bekkjarfulltrúar eru 
tengiliðir foreldra innbyrðis. Þeir aðstoða foreldra í bekknum við að koma hugmyndum sínum á 
framfæri, hvort sem það snýr að námi og kennslu eða félagslífi. Þeir aðstoða foreldra við að samræma 
útivistarreglur, afmælisgjafir og ýmislegt annað er varðar almenna samræmingu í uppeldi. Þeir geta 
líka átt frumkvæði að skemmtunum og fræðslu fyrir nemendur bekkjarins og fjölskyldur þeirra. 
Bekkjarfulltrúar eru einnig tengiliðir foreldra við stjórn foreldrafélagsins. Fulltrúar eru ábyrgir fyrir að 
mæta á bekkjarfulltrúafundi tvisvar á vetri þar sem lagðar eru línur fyrir vetrarstarfið. Komist þeir ekki 
skulu þeir kalla aðra til. Þeir skulu einnig aðstoða stjórn félagsins með nefndarstörf eða önnur verkefni 
sem til falla.  Skólaárið 2020-2021 var lítið um hefðbundið bekkjarstarf s.s. bekkjakvöld vegna 
samkomutakmarkana.   

Skólaárið 2020-2021 voru eftirfarandi 

bekkjarfulltrúar: 

 
1.   bekkur  
Anna Þórdís Rafnsdóttir   
Fríður Guðmundsdóttir 
Hólmfríður Bjarnadóttir 
Jóna Dóra Óskarsdóttir  
Nanna Herborg Tómasdóttir  
Unnur Gunnarsdóttir 

 
 
 
 
2.   bekkur 
Aríel Pétursson 
Edda Rut Björnsdóttir 
Karólína Stefánsdóttir 
Hera Hannesdóttir 

 
 
3.   bekkur  
Anna S. Pálsdóttir  
Erla Þ. Pétursdóttir  
Hanna María Pálmadóttir  

Ingibjörg  
Katrín Júlíusdóttir  
Katrín Björgvinsdóttir 
Unnur Tómasdóttir 

4.   bekkur 
Helena Jónsdóttir  
Marta Birgisdóttir  
Berglind Ósk Einarsdóttir  
Bryndís Lára Torfadóttir  
Rebekka Árnadóttir  
Marina Sutruina 
Ester Sif Harðardóttir 
Aníta Ólafsdóttir 
Edda Björk 
 
5.  bekkur 
Edda Rán Jónsdóttir  
Rebekka Helga Sveinsdóttir  
Heiðveig Hanna Friðriksdóttir  
Rebekka Árnadóttir  
Bára Mjöll Þórðardóttir 
Laufey Einarsdóttir 
 
6.   bekkur 
Karina Pilgaard Pedersen  
Ylfa Guðný Sigurðardóttir  
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Gestur Þór Óskarsson  
Sólveig Kristjánsdóttir 
Steinunn Hjartardóttir 
Ína Edda Þórsdóttir 
Kristín Sigmundsdóttir 
Íris Stefánsdóttir 
 
7.  bekkur  
Jóna Rósa Stefánsdóttir  
Jóhanna Beck  
Þórdís Lárusdóttir  

Sólveig Kristjánsdóttir 
Steinunn Hjartardóttir 
Ína Edda Þórsdóttir 
Kristín Sigmundsdóttir 
Íris Stefánsdóttir 
Bryndís Ólafsdóttir 
Ragnhildur Ólafsdóttir  

Hrönn Stefánsdóttir   

Karolína Stefánsdóttir   
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Skýrslur árganga 
 

4-5 ára deild 
Í lögum um leikskóla frá 2008, 5. gr. kemur fram að leikskólastjóra beri að gera rekstraraðila og 
sveitarstjórn grein fyrir starfsemi leikskóla í ársskýrslu. 

 

Nemendur 

Skólaárið 2020-2021 voru 28 nemendur í 4-5 ára deild Flataskóla.                                                                                               

                  

 

  

 

Starfsfólk 

Fastir starfsmenn voru sex talsins. 

Aþena Nína Newman Eiríksdóttir Leiðbeinandi 

Elín Guðmundsdóttir  Leiðbeinandi 

Helga Kristjánsdóttir  Leik- og grunnskólakennari Deildarstjóri yngsta stigs 

Herdís Jónsdóttir Leikskólakennari - Sérkennslustjóri 

Kristín Hagalín Sigurðardóttir Leikskólakennari - Deildarstjóri 

Marley Bayacag Maniquez Leiðbeinandi 

Einnig kenndu íþróttakennarar, bókasafnsfræðingur og tónmenntarkennari hópnum vikulega.  

 

Stoðþjónusta 

Margrét Haraldsdóttir  sérkennari Markviss málörvun 

Halla Björg Ragnarsdóttir þroskaþjálfi Kennsla og þjálfun vegna barns með einhverfu 

Sara Bjargardóttir talmeinafræðingur Talkennsla  

Þorgrímur Schram stuðningur Vegna barns með einhverfu (frá mars) 

4 ára 

1 stúlka 6 drengir 

5 ára 

12 stúlkur 9 drengir 
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Mat á innra starfi  

Matsáætlun 4-5 ára deildar: 

Matsþáttur Tenging við 
aðalnámskrá 

Viðmið Hver metur Hvenær Matsgögn Framsetning á 
niðurstöðum 

Lubbastundir 

 

Læsi og samskipti 

 

 

Að börnin 
kynnist 
bókstöfum og 
hljóðum þeirra.  

Börn/starfsfólk 

 

Janúar/júní Ígrundun/matsblöð Ársskýrsla 

Hugarfrelsi, jóga 
og slökun. 

Heilbrigði og 
vellíðan 

Að stuðla að 
andlegri og 
líkamlegri 
vellíðan. 

Börn/starfsfólk 

 

 

Janúar/júní Ígrundun/matsblöð Ársskýrsla 

Blær Heilbrigði og 
vellíðan 

Að stuðla að 
jákvæðum 
samskiptum og 
umburðarlyndi. 

Börn/starfsfólk Janúar/júní Ígrundun/matsblöð Ársskýrsla 

Vettvangsferðir 
og útinám 

 

 

Sköpun og 
menning – 

heilbrigði og 
vellíðan 

Að börnin 
kynnist 
náttúrunni og 
hreyfi sig í 
fjölbreyttu 
umhverfi.  

Börn/starfsfólk Janúar/júní Ígrundun/matsblöð Ársskýrsla 

Brúum bilið 

Samstarf leik- og 
grunnskóla 

 

Heilbrigði og 
vellíðan 

 

 

Að stuðla að 
tengslum, 
öryggi og skapa 
samfellu á milli 
skólastiga.  

Deildarstjórar júní Ígrundun/matsblöð Ársskýrsla 

Stærðfræði í vali 

 

 

Sjálfbærni og 
vísindi 

Að veita aukin 
tækifæri í 
stærðfræði til 
að læra og leika 
með tölur og 
form. 

Börn/starfsfólk Janúar/júní Ígrundun/matsblöð Ársskýrsla 

Bókstafir í vali 

 

 

 

Læsi og samskipti Að veita aukin 
tækifæri til að 
vinna með 
bókstafi og 
hljóð á 
fjölbreyttan 
hátt. 

Börn/starfsfólk Janúar/júní Ígrundun/matsblöð Ársskýrsla 

Lýðræði 

 

Sköpun og 
menning 

Taki 
lýðræðislegar 
ákvarðanir og 
fái tækifæri til 
að hafa áhrif.  

Börn/starfsfólk Janúar/júní Ígrundun/matsblöð Ársskýrsla 

Forritun 

 

 

Sjálfbærni og 
vísindi 

Fái tækifæri til 
að kynnast 
forritun á 
hlutbundinn 
hátt. 

 

 

Starfsfólk/kennslu- 

ráðgjafi 

Janúar/júní Ígrundun/matsblöð Ársskýrsla 
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Lubbastundir 

Lagður var inn 1 bókstafur á viku í Lubbastundum og í framhaldi af því unnið með bókstafinn á 

fjölbreyttan hátt alla vikuna m.a. í stöðvavinnu.  Stundirnar gengu vel og voru börnin mjög áhugasöm 

en talið gott að gera breytingar á hópum og hafa þá smærri og aldursskipta. 

 

Hugarfrelsi, jóga og slökun 

Gera þarf bragarbót á fyrirkomulagi og aðstöðu til að geta sinnt þessum þáttum af metnaði svo vel sé.  

Fyrirhuguð er endurskipulagning sem eykur tækifæri til að iðka jóga og slökun.  

 

Blær 

Reglulegar stundir í vináttuverkefninu gengu vel.  Næsta skólaár er stefnt á að aldursskipta hópunum. 

 

Vettvangsferðir og útinám 

Farið var vikulega í vettvangsferðir á áfangastaði sem börnin höfðu sjálf komið með hugmyndir að.  Það 

gafst mjög vel og úr urðu skemmtilegar ævintýraferðir.  Næsta skólaár er vilji til að dýpka útinámið enn 

frekar.   

 

Brúum bilið – samstarf leik- og grunnskóla 

Samstarfssamningi og áætlun var ekki hægt að fylgja eftir vegna Covid og féllu niður 4 viðburðir.  Í mars 

náði 1.bekkur þó að heimsækja leikskólana og í apríl heimsóttu verðandi 1.bekkingar Flataskóla.  Í maí 

var vorskólinn venju samkvæmt.  

 

Stærðfræði í vali 

Vinna þarf að því að finna leiðir til að auka áhuga á stærðfræði og hafa verkefni fjölbreyttari.  

Stærðfræðin var færð í hringekju þar sem staldrað var styttra við og gaf það betri árangur.  

 

Bókstafir í vali 

Huga þarf að fjölbreyttum verkefnum og kveikja áhuga barnanna.  Að því er stefnt fyrir næsta skólaár.  

Betur gafst að færa þetta inn í stöðvavinnu þar sem unnið er í ca 15 mínútur í senn.   

 

Lýðræði 

Unnið var með lýðræði með því að gefa börnunum tækifæri til að velja áfangastaði í vettvangsferðum, 

velja nafn á hópa, í vali, með því koma með hugmyndir á uppbrotsdögum, ofl. 
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Forritun 

Ekki náðist að fylgja eftir áætlun um forritunarkennslu en skipulagðar voru 2 forritunarvikur þar sem 

kennsluráðgjafi kæmi og stýrði vinnunni.   Lagt er til að kennsluráðgjafi haldi góða kynningu að hausti 

og svo sé hægt að vinna jafnt og þétt í hringekju yfir skólaárið.   

 

Foreldrasamstarf 

Samskipti við foreldra voru með öðrum hætti en venja er vegna sóttvarnarreglna.  Þegar foreldrar 

máttu ekki koma inn í fataklefann hafði það vissulega áhrif á samstarfið.  Það gekk þó allt saman vel 

með jákvæðni og góðri samvinnu.  Vikulega voru sendir tölvupóstar til foreldra bæði til að segja frá 

starfinu og einnig hvað framundan væri.  Foreldraviðtöl voru í rafrænu formi og var það áskorun sem 

tókst vel.  Þegar reglur voru rýmkaðar gáfust betri tækifæri til hefðbundinna daglegra samskipta.  

Daglega voru settar upplýsingar á töflu í fataklefa fyrir foreldra en maður á mann samskipti eru þó allra 

mikilvægust og fengu í raun aðra og dýpri merkingu eftir Covid tímabilið.   

 

Útskriftarferð 5 ára barna tókst afar vel en farið var í dagsferð í Viðey.  Útskriftin sjálf fór fram við mjög 

hátíðlega athöfn í sal skólans að viðstöddum fjölskyldum barnanna.  Það var mikils virði eftir sérstæðan 

vetur.   

 

Fulltrúi leikskólans situr í foreldrafélagi Flataskóla en starfið var óhefðbundið vegna aðstæðna.  

 

Öryggismál 

Öll fræðsla var í höndum starfsfólks leikskólans og kom það ekki að sök.  Engin slys urðu á börnum sem 

þurfti að sinna á slysadeild.   

 

Húsnæði og viðhald 

Húsbúnaður var gamall og slitinn og þarfnaðist endurnýjunar.  Settir voru upp stórir lokaðir skápar í 

báðum stofum til að auka geymslupláss og minnka áreiti.  Einnig var sett upp snyrtileg eldhúsinnrétting 

í eldhúskrók og hann afmarkaður með skilrúmi.  Keypt voru bananaborð, fengnir nýlegir stólar en til 

stendur að skipta fleiri stólum út fyrir næsta skólaár.  Færanlegar hillur, blóm og öðru smálegu var bætt 

við til bæta skipulagningu og gera rýmin hlýlegri.   
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Sérstaða leikskóladeildar Flataskóla 

Það sem einkennir starf 4-5 ára deildar Flataskóla er sambýlið við grunnskólastigið og þau tækifæri sem 

í því felast.  Leikskólabörnin fá snemmbæra aðlögun að grunnskólastarfinu jafnt og þétt yfir skólaárið.  

Þau bæði kynnast starfsfólki grunnskólans, aðlagast skólahúsnæðinu og leikskvæðinu.  Þau fara í 

morgunsamveru með öllum nemendum skólans 2x í viku og taka þátt í fjölvali með nemendum upp í 

4.bekk 1x í viku. Einnig er hefð fyrir því að leikskólinn eigi 7.bekk fyrir vinabekk.  Allt þetta stuðlar að 

öryggi og vellíðan sem styrkir stöðu þeirra og gerir umskiptin við að byrja í 1.bekk auðveldari.    

 

Skólaárið 2020-2021 var lærdómsríkt.  Breytingar voru gerðar á áherslum í leik og starfi sem og var 

endurnýjun á búnaði töluverð.  Stöðugleiki var í starfsmannahópnum og mikilvægt að hafa 2 

leikskólakennara í daglegu starfi á deildinni.  Sá lærdómur sem verður hve dýrmætastur í 

reynslubankanum að skólaárinu loknu og er hvergi skráður í matsáætlunum er þolinmæðin,  

sveigjanleikinn, jákvæðnin og þrautseigjan sem við fengum óvænt tækifæri til að æfa á 

fordæmalausum tímum.  Allt þetta eru eiginleikar sem eru dýrmætir og til lengri tíma litið mun þetta 

tímabil færa okkur aukinn þroska, aðra sýn á lífið og gera okkur öll betur í stakk búin til að takast á við 

krefjandi verkefni í framtíðinni. 

 

Helga Kristjánsdóttir 

Deildarstjóri yngsta stigs 
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 1. bekkur  
 

Almennt um árganginn 
 

•  Nemendur í 1. bekk voru 47  í byrjun skólaárs. Kennt var í þremur hópum sem tóku breytingum 
á 6-8 vikna fresti á yfir skólaárið.  

• Umsjónakennarar voru þrír: Auður Gunnarsdóttir, Íris Björk Baldursdóttir og Þórdís 
Þórðardóttir. 

• Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Hanna Borg/Hildur J. Tryggvadóttir, Atli 
Jóhannesson/Einar Björn Þórarinsson, Hannes Ingi Geirsson  og Jón Bjarni Pétursson íþróttir og 
sund,  Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir heimilisfræði, ýmsir kennarar frá Tóney sáu um 
tónmenntakennslu, Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, Margrét Indíana Guðmundsdóttir 
textílmennt og Unnur Magnúsdóttir kenndi smíði. Sérkennari var Margrét Ásdís Haraldsdóttir. 
Stuðningsfulltrúar voru Fanndís Kara Guðjónsdóttir og Aþena N. Eiríksdóttir 
Þroskaþjálfarar voru  Sara Björk Magnúsdóttir/ Halla Ragnarsdóttir.  

• Kennt var í stofum S218, S220, S222.  
 

Kennslustundir og námsgreinar   
 
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, myndmennt, tónmennt, samsöng á sal, smíði, 
tölvur og heimilisfræði. 
 
Námsbækur 

Sproti 1a, nemenda- og æfingahefti 
Sproti 1b, nemenda- og æfingahefti  
Sproti 2a, nemenda- og æfingahefti (2 kaflar) 
Viltu reyna 
Í undirdjúpunum – samlagning og frádráttur 
Ljósrituð stærðfræðihefti 
Lestrarland 1+, 2+ og 1 
Við lesum A 
Listin að lesa og skrifa – Orðasafnið mitt  
 
Verkefni úr byrjendalæsi: 
• Asnaskóli 
• Flóðhestur á heimilinu 
• Afi minn í sveitinni 
• Gula sendibréfið 
• Lubbi lundi 
 

 

Skipulag kennslunnar 
Unnið var með nemendur í 1. bekk sem eina heild. Hópnum var skipt upp í þrjá vinnuhópa sem var 
stokkað upp á u.þ.b. 6 – 8 vikna fresti allan veturinn. Skipulag kennslunnar var fjölbreytt og unnið var 
á hlutbundinn  hátt í hringekjuformi í hverri viku. Komið var til móts við getu nemenda í lestri og 
stærðfræði. 
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Í lestrarkennslu var nemendum skipt í hópa eftir getu. Útitímar voru einu sinni í viku þar sem ýmist var 
farið í stuttar gönguferðir, hreyfileiki eða annað tengt náminu hverju sinni. Unnið var í 5-6 vikur í PALS, 
hluti nemenda vann með K-PALS.  
 
Þemaverkefni 

• Skólinn okkar – nánasta umhverfi 

• Tröll  

• Vísindi 

• Kurteisi 

• Vorið 

 

Foreldrasamstarf 
Nokkrir foreldar buðu sig fram sem bekkjarfulltrúar á haustfundi en gátu ekki starfað vegna Covid. 
 

Ferðir árgangsins 

• Guðmundarlundur 

• Gönguferðir um nærumhverfi skólans  

• Hraunið við skólann  

• Flataróló 
Flat+orólóF 
• Útisvæði við Vigdísarlund 

• Útivistarsvæði við Jötunheima 

• Heimsóknir á Bæjarból og Kirkjuból 

• Listahátíð barna í Garðabæ – Ullargreiningarfjör (Garðatorg) 

• Strætóferð í Hellisgerði 

 

Námsmat 

• Stafakunnátta 

• Lesferill, próf til að meta grunnþætti læsis, var lagt fyrir nemendur 1. bekkjar í október 

• Lesfimipróf frá Menntamálastofnun var lagt fyrir nokkra nemendur í september og alla í 

janúar og maí  

• Reglulegar kannanir úr námsefni í stærðfræði 

• Mat á vorþema í  samfélagsfræði  

 

Umsögn um veturinn 

Það hefur gengið vel í vetur og hafa nemendur tekið miklum framförum bæði í skóla- og félagsfærni. 

Innan árgangsins eru nemendur sem þurfa sérstakan stuðning og var brugðist við því þegar það var 

ljóst. Við teljum að þær breytingar sem gerðar eru reglulega varðandi skiptingu nemendahópsins hafi  

góð áhrif varðandi samkennd innan hópsins, félagatengsl o.fl.  

Auður Gunnarsdóttir, Íris Björk Baldursdóttir og Þórdís Þórðardóttir, umsjónarkennarar 
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2. bekkur 
 

Almennt um árganginn 
 

• Nemendur í 2. bekk byrjuðu 48 en í lok árs voru þeir 51 alls. 

• Umsjónarkennarar voru Erna Þorleifsdóttir, Ragna Gunnarsdóttir og Rakel Svansdóttir.  

• Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru Margrét Indíana Guðmundsdóttir með 

textílmennt, Unnur Magnúsdóttir með smíði, Linda Þorvaldsdóttir með myndmennt,  

Sveinbjörg Bergsdóttir með heimilisfræði, Hildur Jakobína Tryggvadóttir með sviðslist, Jón 

Bjarni Pétursson, Atli Jóhannesson og Hannes Geirsson með íþróttir en Erna og Jón Bjarni sáu 

einnig um sundkennslu. Margrét Haraldsdóttir sá um sérkennslu árgangsins.  Í 

samfélagsfræði og upplýsingatækni aðstoðaði Elínborg Siggeirsdóttir við kennslu. Kennt var í 

stofum A - 204, A - 206 og  A- 208.  

 

Kennslustundir og námsgreinar 

Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir á viku sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, ensku, lífsleikni, íþróttir, sund, sviðslistir, textílmennt, tölvur, tónmennt, myndmennt, 
heimilisfræði og smíði. Íslenska 8 st., stærðfræði 6 st., náttúrufræði 3 st., samfélagsfræði 4 st., enska 1 
st., lífsleikni 2 st., upplýsingatækni 1 st., íþróttir 2 st., sund 1 st., tónmennt og morgunsamvera 1,5 st., 
list- og verkgreinar 2,5 st. 

Námsbækur 

• Íslenska:  Ritrún 1 og 2, Skrift 2 , ritun/sögugerð, stafsetning, íslenskuhefti af mms.is  og 
skólavefnum, lesskilningur auk fjölbreyttrar hlutbundinnar vinnu.  

• Stærðfræði: Sproti 2a og  2b nemendahefti og æfingahefti. Viltu reyna, Í undirdjúpunum, 
stærðfræðihefti af mms.is og skólavefnum, ýmis hlutbundin vinna í hópum og stöðvavinna. 

• Náttúrufræði/Samfélagsfræði: Land og þjóð, tvö stór verkefni, þar sem var unnið með 
Fjöllin og síðan áhugasviðsverkefni í tengslum við Land og þjóð.   

• Enska: Lets learn and play af mms.is 

• Útikennsla: Útileikir, gönguferðir um hraunið og nánasta umhverfi, ratleikir, íslensku og 
stærðfræðiverkefni, orðasúpur og stöðvavinna. 

• Upplýsingatækni: Fingrafimi, krækjur Flataskóla t.d. efni í möppu á yngsta stigi. Book 
Creator í Fjallaverkefni. Chrome book tölvur í áhugasviðsverkefni um Land og þjóð.  

• Lífsleikni: Bekkjarfundir 2 í viku, fastir á töflu. Umræður um lífið, tilveruna, samskipti, 
vináttu, hrós og þakklæti. Unnið með jákvæða og neikvæða leiðtoga og fleira efni úr 
Verkfærakistu Vöndu Sigurgeirsdóttur. Allir hópar fóru í hugleiðslu og yoga þar sem stuðst 
var við efni frá Hugarfrelsi ásamt leiðtogafærni frá KVAN og vináttuþjálfun frá Barnaheill.  

Helstu áherslur árgangsins   

Mikil áhersla var lögð á bekkjarfundi, þar sem unnið var með hrós og þakklæti, samskipti og almenna 
félagsfærni. Við sáum góðan árangur á þessari vinnu og munur halda áfram á þessari góðu vegferð. 
Meginmarkmið í námi vetrarins var að vinna með íslensku og stærðfræði á fjölbreyttan hátt.  Mikil 
áhersla var á lestrarkennslu, heimalestur og yndislestur var alla daga á vorönn. Allir umsjónakennarar 
bera jafna ábyrgð á öllum nemendum sem reglulega fluttu sig á milli þeirra. Við vorum mjög stoltar af 
vinnu nemenda í verkefnum vetrarins í náttúru- og samfélagsfræði þar sem við lögðum áherslu á 
samvinnu þeirra og að þau gerðu verkefnin að sínu og stolt þeirra leyndi sér ekki. Tölvu- og 
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upplýsingavinna var mikið efld miðað við aldur þeirra og kom það okkur ánægjulega á óvart hvað þau 
voru fljót að tileinka sér nýjungar.  

Skipulag kennslunnar 

Skólaárið var mjög óhefðbundið vegna samkomutakmarkana vegna covid19. Nemendur sýndu mikla 
aðlögunarhæfni og hópurinn þéttist. Við vorum með bekkjarfundi 2x í viku fast og fóru stundum í 
morgunsamveru. Áhersla var lögð á íslensku og stærðfræði og aðrar greinar fléttuðust inní. Í íslensku 
og stærðfræði vorum við mikið í hópavinnu og hringekju.  

Foreldrasamstarf  

Foreldrasamstarf gekk með eindæmum vel, foreldrar tóku vel í þá miklu áherslu sem við lögðum á 
heimalestur. Allar kynningar á verkefnum voru sendar heim rafrænt vegna covid19. Foreldrafundir fóru 
fram rafrænt sem gekk í heildina mjög vel. Foreldrafulltrúar glöddu börnin með hrekkjavökusendingu.  

Ferðir  

Guðmundarlundur 

Gönguferðir út í  hraun  

Flataróló 

Blakvöllur hjá Ásgarði 

Leitin að jólunum í Þjóðleikhúsinu 

Námsmat  

Fyrirkomulag námsmats var þannig háttað:  

Í maí lögðum við fyrir lesskilningsprófið Lesmál frá MMS 

Lesfimipróf lagt fyrir af umsjónarkennurum í september, desember og maí. Lesfimipróf lagt fyrir börn 
í áhættuhópi í mars. 

Stafsetning var metin í janúar og maí og reglulega yfir allan veturinn. Nemendur skrifuðu niður nokkur 
orð í hverri viku heima og svo aftur í skólanum.  

Stærðfræðikannanir voru lagðar fyrir eftir hvern kafla í Sprota og lokapróf úr Sprota 2A í janúar og 2B í 
maí.   

Umsögn um veturinn 

Starfið í vetur gekk vel. Framfarir í lestri voru mjög góðar. Samvinna og samskipti nemenda gekk mjög 
vel, við sáum mikinn mun eftir að við fastsettum bekkjarfundi og skipulögðum fundarefnið fyrir hvern 
fund.  Árið einkenndist af covid samkomutakmörkunum og fórum við því minna á stjá. Okkur fannst 
nemendur rólegri í vetur sem við tengjum hvað helst við þessar samkomutakmarkanir.  

 

Erna Þorleifsdóttir, Ragna Gunnarsdóttir og Rakel Svansdóttir 
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3. bekkur 
 

Almennt um árganginn 

• Nemendur í 3. bekk voru 51 í þremur umsjónarhópum  

• Umsjónarkennarar voru Anna Margrét Pálsdóttir, Sif H. Bachmann og Svanhvít Guðbjartsdóttir  

• Margrét Ásdís Haraldsdóttir sá um sérkennslu. 

• Aðrir kennarar sem komu að hópnum voru Unnur Magnúsdóttir smíði, Linda Þorvaldsdóttir 

myndmennt, Margrét Indíana Guðmundsdóttir textílmennt, Hildur Jakobína Tryggvadóttir 

sviðslist, Jóhanna G. Ólafsson heimilisfræði, Sif H. Bachmann og Jón Bjarni Pétursson sund, Atli 

Jóhannesson, Einar Björn Þórarinsson, Jón Bjarni Pétursson og Hannes Ingi Geirsson íþróttir. 

• Kennt var í stofum M206, M209 og A202.  

 
 
Kennslustundir og námsgreinar 

Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir á viku sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði,  
samfélagsfræði, ensku, upplýsingatækni, lífsleikni, sviðslist, tónmennt og morgunsamveru, íþróttir og 
sund, list og verkgreinar.  

 
Námsefni 

• Íslenska: Ritrún 3, Lesrún 1, Skrift 3, ritun/sögugerð, stafsetning, lesskilningur auk 
fjölbreyttra ítarefna.  

• Stærðfræði: Sproti 3a og 3b nemendahefti og æfingahefti. Viltu reyna, verkefni fyrir 
vasareikni 2 og ýmiss hlutbundin vinna í stöðvum. 

• Náttúrufræði/Samfélagsfræði: Komdu og skoðaðu hafið, Komdu og skoðaðu 
himingeiminn. Hani, krummi, hundur, svín - bók um húsdýrin. Áhugasviðsverkefni.   

• Enska: Right on, ýmiss konar efni á vef, tölvuforritið OSMO. 

• Útikennsla: Sveitaferð, útileikir, gönguferðir í fjöruna, hraunið og nánasta umhverfi, 
ratleikir og stöðvavinna/þrautalausnir. 

• Upplýsingatækni:  Ýmis öpp s.s Toontastic, OSMO, Book creator o.fl og vefsíður notaðar í 
margs konar vinnu.     

• Lífsleikni: Bekkjarfundir og hópeflisleikir úr verkfærakistu Vöndu Sigurgeirsdóttur. 

Helstu áherslur árgangsins   

Í vetur var lögð áhersla á að vinna á fjölbreyttan hátt í íslensku og 
stærðfræði bæði verkefni í bókum og á hlutbundinn hátt, 
einstaklingslega og í hópum. Reynt var að styrkja sjálfstæð og góð 
vinnubrögð auk þess að efla samvinnu á milli á nemenda með ýmiss 
konar hópavinnu.  

Í upphafi skólaárs voru bekkjarfundir haldnir einu sinni í viku en þeim var 
fjölgað í tvisvar í viku þegar leið á. Lögð var áhersla á umræður og 
samvinnuleiki til að styrkja nemendur félagslega, efla góð samskipti, 
umburðarlyndi og skilning gagnvart öðrum. 
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Skipulag kennslunnar 

Umsjónarkennarar voru þrír og fór undirbúningur kennslustunda fram í teymisvinnu.  
Nemendahópnum var skipt upp á á 6-8 vikna fresti allt skólaárið.  Nemendur fóru í sund einu sinni í 
viku og íþróttir tvisvar sinnum. Smiðjur voru tvisvar sinnum í viku, 1 ½  kennslustund í senn, sviðslist, 
tónmennt og fjölval ein kennslustund í viku. 

Þemaverkefni:  

• Hafið 

• Himingeimurinn 

• Áhugasviðsverkefni 

• Húsdýrin  

 

Unnið var með hafið í hringekju þar sem námsgreinar eins og náttúrufræði, upplýsingatækni og sköpun 
komu við sögu. Farið var í  fjöruferð í rannsóknarleiðangur. Bókin Komdu og skoðaðu hafið var notuð í 
þeirri vinnu.  Himingeimurinn var unnin út frá bókinni Komdu og skoðaðu himingeiminn í samvinnu við 
kennsluráðgjafa í tölvum. Nemendur lærðu að forrita Sphero kúlur til komast út í geim og aftur heim. 
Nemendum var skipt upp í litla hópa sem unnu dýpra með eina reikistjörnu og tóku upp kynningu í 
„green screen“. Á vordögum var unnið þemaverkefni um húsdýrin. Nemendur lásu bókina Hani, 
krummi, hundur, svín bæði einstaklingslega og með kennara. Upplýsingum var safnað um hvert dýr og 
skráð inn í húsdýrabók. Í lok verkefnisins var farið í heimsókn á sveitabæinn Bjarteyjarsand í Hvalfirði. 

 

Foreldrasamstarf 

Foreldrafulltrúar fyrir 3. bekk voru 8. Vegna Covid-19 var ekki hægt að stefna öllum saman eins og hefð 
er fyrir. Í sárabætur komu fulltrúarnir með popp og spilastokk. Auk þess bökuðu þeir muffins fyrir 
börnin þegar haldið var upp á verkefnalok. Í lok skólaársins fengu kennarar pening úr sjóði 3. bekkjar 
og fóru með börnin í ísbúð Huppu á Garðatorgi. 

 

Útikennsla 

• Útileikjadagur í Guðmundarlundi 

• Leikur í hrauninu  

• Fjöruferð 

• Heimsókn í Sjóminjasafnið í Reykjavík 

• Sleðaferð í nágrenni skólans   

• Leikur við Jötunheima  

• Sveitaferð á Bjarteyjarsand 

• Margar gönguferðir um nágrenni skólans  

• Ýmsir ratleikir og önnur verkefni á skólalóð 

 

 

 

  

 



Ársskýrsla Flataskóla 2020-2021 
 

31 
 
 

Námsmat  

• Á haustmisseri var lagt fyrir lesskilningspróf (Orðarún), stafsetningarpróf, lesferilspróf og 

stærðfræðipróf. 

• Á vormisseri var lagt fyrir lesskilningspróf (Orðarún), stafsetningarpróf, lesferilspróf, 

málfræðipróf og stærðfræðipróf.   

• Kaflapróf voru lögð fyrir eftir hvern námsþátt í stærðfræði.   

• Nemendur sem höfðu ekki náð ákveðnu viðmiði voru einnig lestrarprófaðir í október og mars. 

 

Umsögn um veturinn 

Starfið í vetur gekk vel.  Blöndun í hópa hefur gefist mjög vel og enn voru að myndast ný vinasambönd.   

Reynt var að koma til móts við þarfir allra nemenda með einstaklingsmiðuðu námi. Samstarf við 
foreldra var gott en starf bekkjarfulltrúa lítið vegna aðstæðna. 

 

Anna Margrét Pálsdóttir, Sif H. Bachmann og Svanhvít Guðbjartsdóttir umsjónarkennarar  
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4. bekkur 
 

Almennt um árganginn 
 

• Nemendur í 4. bekk voru 71 í þremur umsjónarhópum. 

• Hópunum var skipt upp fimm sinnum yfir veturinn. 

• Umsjónarkennarar voru Auður Jónsdóttir, Andri Freyr Björnsson, Rósa Lilja Thorarensen 
og Jón Pálmar Björnsson 

• Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru:  Atli Jóhannesson, Hannes Ingi Geirsson, 
Jón Bjarni Pétursson, Margrét Indiana Jónsdóttir, Unnur Magnúsdóttir, Jóhanna G 
Ólafsson, Linda Þorvaldsdóttir, Hildur Jakobína Tryggvadóttir. 

• Kennt var í stofum V-203, V-205 og V-207. 
 

Kennslustundir og námsgreinar 
 
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, tónmennt, samveru í sal, smíði, ritvinnslu, 
forritun, myndvinnslu og heimilisfræði. Einnig var boðið upp á fjölval einu sinni í viku. 
 

Námsbækur 

• Sproti 4a og 4b, nemenda- og æfingahefti  

• Loftur og gullfuglarnir 

• Lesrún 1 og 2 

• Litlu landnemarnir 

• Komdu og skoðaðu eldfjöllin 

• Komdu og skoðaðu hringrásina 

• Komdu og skoðaðu tæknina 

• Speak Out og Work Out. Aukaefni, Hickory, Dickory, Dock 

• Frægt fólk, hefti 

• Ýmis hefti í málfræði 

Skipulag kennslunnar 
 

Áganginum var skipt upp í þrjá hópa. Á sex til átta vikna fresti var hópunum skipt upp. Kennarar deildu 
ábyrgð og höfðu afskipti af málefnum allra barna. Kennarar sáu um samskipti við foreldra sinna 
umsjónarnemenda hverju sinni. 

 
Þemaverkefni 
 

• Litlu landnemarnir 

• Litla upplestrarhátíðin 

• Hringrásir (líffræði) 

• Eldfjöll (náttúrufræði) 

• Tækni og vísindi (samfélagsfræði) 
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Foreldrasamstarf 
 
Sökum samkomubanns og fjöldatakmarkana voru samskipti við foreldra með minna móti en áður. 
Foreldrafundir voru haldnir á google meet og lítið um samskipti í persónu. 
 
 

Ferðir árgangsins 

 

• Þjóðminjasafnið 

• Sandahlíð - Skógrækt 

• Nærumhverfi skólans  

 

Námsmat 

• Lesferilspróf frá Menntamálastofnun í september, janúar og maí 

• Orðarún í október og maí 

• Vorpróf í málfræði 

• Kaflakannanir úr Sprota ásamt heimaverkefnum og hraðaprófum í margföldunartöflunni 

• Stafsetningarpróf þriðju hverja viku úr orðum vikunnar. 

 

Umsögn um veturinn 

Skólastarfið gekk mjög vel. Mikil áhersla var lögð í félagsfærnivinnu í góðu samstarfi við námsráðgjafa 
og þroskaþjálfa. 

Árgangurinn tók þátt í Litlu upplestrarkeppninni sem tókst vel ásamt því að taka þátt í Flatóvisíón í 
fyrsta sinn. 

Við kennararnir erum mjög ánægðir með árangur vetrarins. 
Þrátt fyrir ýmsar áskoranir sökum fjöldatakmarkana og samkomubanns náðum við að halda uppi 
jákvæðu og skipulögðu skólastarfi í góðri rútínu. 

 

Umsjónarkennarar: Andri Björnsson, Auður Jónsdóttir, Jón Pálmar Björnsson og Rósa Lilja 
Thorarensen. 
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5. bekkur 
 

Almennt um árganginn.  
 

• Nemendur í 5. bekk voru 73 í þremur umsjónarhópum. 

• Umsjónarkennarar voru Halla Rósenkranz, Harpa Hjartardóttir og Kristín Ósk Þorleifsdóttir.  
Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir var fjórði kennarinn í hópnum.  Elísabet Blöndal tók við 
Hörpu bekk í febrúar. 

• Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Ólöf Ásta Guðmundsdóttir, Oddný Jóna 
Þorsteinsdóttir sérkennarar, Atli Jóhannesson, Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson 
sund og íþróttir, Jóhanna G. Ólafsson heimilisfræði, Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, 
Margrét Indíana Guðmundsdóttir textílmennt, Unnur Magnúsdóttir smíði, Halla 
Rósenkranz náttúrufræðismiðja og Hildur Jakobína Tryggvadóttir sviðslist.  

• Kennt var í stofum N-211, N-213 og N-215 
 

Kennslustundir og námsgreinar 
 
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, samsöng á sal, smíði, náttúrufræðismiðju, og 
heimilisfræði. Einnig var boðið upp á fjölval einu sinni í viku. 
 

Námsbækur 

• Stika 1a og 1b 

• Orðspor 

• Málrækt 

• Build Up 1 

• Hickory, Dickory, Dock 

• Víkingaöld 

• Ísland – hér búum við 
 

Skipulag kennslunnar 
 

Kennt var í þremur umsjónarhópum en hópnum var skipt þvert á árganginn í hringekju og öðrum 
verkefnum yfir veturinn. Mikil áhersla var lögð á jákvæð samskipti innan hópsins og aukið 
umburðarlyndi á milli nemenda og nýttum við meðal annars  til þess verkfærakistu KVAN. Einnig voru 
árgangafundir haldnir mjög oft. Náið samstarf var við bæði námsráðgjafa og þroskaþjálfa. Komið var til 
móts við getu nemenda í lestri og stærðfræði.  

 
Þemaverkefni 
 

• Ísland – hér búum við 

• Víkingaöld, skjaldarbók 

• Áhugasviðsverkefni 
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Foreldrasamstarf 
 
Foreldrasamstarf var lítið vegna Covid og engir viðburði á þeirra vegum. 
 
 

Ferðir árgangsins 

 

• Guðmundarlundur 

• Hönnunarsafn Íslands, tvisvar sinnum 

• Þjóðminjasafn Íslands 

• Nærumhverfi skólans  

 

Námsmat 

• Lesferilspróf frá Menntamálastofnun í september, janúar og maí 

• Orðarún í október og apríl 

• Vorpróf í íslensku  

• Stafsetningarpróf, orð og texti 

• Kaflakannanir úr Stiku  

• Vorpróf í stærðfræði 

• Símat 

• Sjálfsmat 

 

Umsögn um veturinn 

Skólastarfið gekk nokkuð vel. Margir nemendur tóku miklum framförum þennan vetur bæði í námi og 
félagslega. Töluverð orka fór í að leysa og vinna með samskiptavanda. Mikið var unnið með 
samskiptahæfni innan árgangsins með góðri aðstoð námsráðgjafa og þroskaþjálfa. Nemendur stóðu 
sig ákaflega vel við flutning helgileiksins á sem að þessu sinni var tekinn upp á myndband.  

 

Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir 
Halla Rósenkranz 
Harpa Hjartardóttir 
Kristín Ósk Þorleifsdóttir 

 

 

 

 
 



Ársskýrsla Flataskóla 2020-2021 
 

36 
 
 

 

6. bekkur  
 

Almennt um árganginn.  

• Nemendur í 6. bekk voru 85 í fjórum umsjónarhópum 

• Umsjónarkennarar voru Auður Skúladóttir, Bryndís Rut Stefánsdóttir, Erla Björg Káradóttir 
og María Hrönn Valberg. 

• Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru:  Oddný Jóna Þorsteinsdóttir, Helga María 
Guðmundsdóttir og Ólöf Ásta Guðmundsdóttir sérkennarar, Atli Jóhannesson, Einar Björn 
Þórarinsson, Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson sund og íþróttir, Linda 
Þorvaldsdóttir myndmennt, Margrét Indíana Guðmundsdóttir textílmennt, Unnur 
Magnúsdóttir smíði og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir heimilisfræði, Hanna Borg  Jónsdóttir 
réttindasmiðja og Hildur Jakobína Tryggvadóttir sviðslistir. 

• Kennt var í stofum V-103, V-105, V-107 og V-114.  
 

Kennslustundir og námsefni 

• Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, lífsleikni, ensku, íþróttir, sund, textílmennt, tónmennt, samsöng á sal, 
smíði, heimilisfræði, réttindasmiðja, sviðslistir og tölvur. 
 

Námsefni: 

• Stika 2a og 2b, nemenda og æfingahefti (stærðfræði) 

• Orðspor 2, grunnbók og vinnubók (bókm./málfræði/íslenska) 

• Málrækt 2 (málfræði/ísl.) 

• Smellur 2 (lesskilningur) 

• Ýmis ljósrituð stafsetningarverkefni og orð úr listanum 1000 algengustu orð frá MMS- 
sjónrænn orðaforði. 

• Ready for Action (enska) 

• Enskar málfræðiæfingar, ljósrituð verkefni frá kennara (enska) 

• Snorra Saga (samfélagsfræði/ saga) 

• Maðurinn, lesbók og vinnubók (líffræði) 

• Norðurlöndin (samfélagsfræði/ landafræði) 

• Auðvitað- heimilið 

Skipulag kennslunnar 

Bekkjardeildirnar voru fjórar. Íris Pálsdóttir stuðningsfulltrúi vann með árganginum en einnig komu 
Salome Kristín Jakobsdóttir, Lárus Thorarensen, Birgitta Líndal Þórisdóttir, Birta Lind Guðmundsdóttir, 
Sölvi Snær Guðbjargarson stuðningsfulltrúar tímabundið inn í hópana. Oddný Jóna Þorsteinsdóttir, 
Helga María Guðmundsdóttir og Ólöf Ásta Guðmundsdóttir sáu um sérkennsluna. 
 
Þemaverkefni 

• Norðurlöndin 

• Snorra saga 

• Maðurinn 

• Oliver Twist 

• Áhugasviðsverkefni   
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Foreldrasamstarf 
Foreldrafulltrúar skipulögðu einn viðburð, Halloween þar sem nemendur og foreldrar komu og skáru 
út grasker og borðuðu saman pizzu. 
 

Ferðir árgangsins 

• Guðmundarlundur 

• Nærumhverfi skólans  

• Álftanes 

Námsmat 

• Lesferilspróf frá Menntamálastofnun. Þrjú próf yfir veturinn. 

• Orðarún að hausti og vori 

• Kaflapróf úr Stiku  

• Stuttar kannanir úr málfræði 

• Haust og vorpróf í íslensku 

• Stafsetningarpróf 

• Hópavinna í Norðurlöndunum 

• Haust og vorpróf í ensku 

• Gagnapróf úr Maðurinn  

• Hópsverkefni úr Maðurinn 

• Verkefnamöppur í Snorra  

Umsögn um veturinn 

Veturinn gekk ágætlega og foreldrasamstarf var gott. Nemendahópnum var skipt upp og fóru í 6-8 

vikna lotur í sama kerfi og notað er í yngri deildinni þ.e. rúllandi kerfi þar sem 1/3 af hópnum var haldið 

áfram hjá sínum umsjónarkennara og aðrir nemendur fóru til annarra kennara í árganginum. Hópnum 

var einnig skipt upp í stærðfræðihópa. Nemendahópurinn var fjölmennur en samstarf og skipulagning 

kennara gekk mjög vel. Daglega, að kennslu lokinni, hittust kennarar á samráðsfundum og skiptu milli 

sín verkum.   

 

Auður Skúladóttir, Bryndís Rut Stefánsdóttir, Erla Björg Káradóttir og María Hrönn Valberg 
umsjónarkennarar 
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Íslenskusmiðja, 6. bekkur.  
 

Nemendum var skipt í sjö 11 - 13 manna hópa, í 14  skipti að jafnaði, 80 mínútur í senn, þrisvar í viku. 
Smiðjunni var skipti í þrjá hluta, ritun, ljóð og bókmenntir.  

Kennsluaðferðir: - verklegar æfingar - þjálfa vinnubrögð og leikni. Nemendur unnu einir eða tveir til 
þrír unnu saman. Útlistunarkennsla – útskýringar og miðlun sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni.  
Hópvinnubrögð  sem eykur samkennd innan hópsins og þjálfar samvinnu og verkskiptingu.  Sýnikennsla 
þar sem unnið var með allan hópinn og  nemendur leystu fjölbreytt  verkefni.  

Námsmat: Leiðsagnarmat í ferlinu og lokamat í lok smiðju.  

Verkefni: Nemendur æfðu sig í að skrifa fjölbreyttan texta, unnið var m.a. með skapandi skrif, 
persónusköpun og lýsing á stöðum, furðusögu, myndasögur, efnisgreinina og nytjatexta, í 
ljóðahælutanum lærðu nemendur að semja hækur og í bókmenntahlutanum kynntust þeir fjórum 
íslenskum rithöfundum, völdu sér einn til að læra enn betur um hann, leituðu upplýsinga á netinu og 
útbjuggu kynningu fyrir bekkjarfélagana (google slides).  

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans. 

Jóhanna G. Ólafsson, kennari 
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7. bekkur  
 

Almennt um árganginn. 

• Nemendur í 7. bekk voru 72 í fjórum umsjónarhópum. 

• Umsjónarkennarar voru Andri Marteinsson, Elín Ása Þorsteinsdóttir, Hanna Lóa 

Friðjónsdóttir og Rut Ingólfsdóttir Blurton. 

• Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, Margrét 

Indíana Guðmundsdóttir, Hanna Borg Jónsdóttir, Heiðveig Hanna Friðriksdóttir, Hildur 

Jakobína Tryggvadóttir (Bíbí), Unnur Magnúsdóttir, Linda Þorvaldsdóttir, Hannes Ingi 

Geirsson, Jón Bjarni Pétursson, Atli Jóhannesson og Ólöf Ásta Guðmundsdóttir.  

• Kennt var í stofum N-117, N-119, N-217 og N-219  

Kennslustundir 

• 35 kennslustundir á viku. Á skiptust eftirfarandi námsgreinar: Íslenska, stærðfræði, 

samfélagsfræði, náttúrufræði, enska, danska, fjölval, hreyfistund, lífsleikni, upplýsinga- og 

tæknimennt, list- og verkgreinar, morgunsamvera, íþróttir og sund. 

 

• Námsefni og námsbækur í öllum greinum og þau verkefni sem voru unnin: 

o Íslenska: Málið í mark, Mál í mótun, Málrækt, Smellur 3, kjörbókarritgerð og ýmis 

ljósrituð verkefni. 

o Stærðfræði: Stika 3a og 3b. Nemendabók. 

o Náttúrufræði: Vífilsstaðavatn (haust), Auðvitað (vor). 

o Samfélagsfræði: Evrópa, trúarbragðafræði (glærur og myndbönd frá kennara), 

goðafræði (sérútbúið efni frá kennara) og Garðabærinn minn (áhugasviðstengt 

verkefni).  

o Enska: Action lesbók, Action vinnubók A og B. 

o Danska: Start lesbók og vinnubók (haust), takmarkað efni (vegna Covid) úr Smart 

lesbók og vinnubók (vor). 

o Lífsleikni: hin ýmsu verkefni og bekkjarfundir haldnir reglulega. 

Skipulag kennslunnar 

• Umsjónarkennarar sáu um kennslu í blönduðum hópum auk umsjónarhópa. Í 

þemaverkefnum var unnið í hópum ýmist þvert á árganginn eða innan hvers umsjónahóps. 

Vífilsstaðavatn, Auðvitað (Eldgos og jarðskjálftar, Ísland, Lofthjúpur og veðurfar og 

Pláneturnar) og samfélagsfræði. Kennarar skiptu á milli sín samfélagsfræðinni og kenndi 

hver þeirra eitt ákveðið viðfangsefni og kenndi því öllum árganginum (Trúarbragðafræði, 

Evrópa, Goðafræði og Garðabærinn minn). Í smiðju voru: réttindasmiðja/leiklist, 

heimilisfræði, textílmennt, myndmennt, náttúrufræði (verklegt) og smíði. 

 

Þemaverkefni 

• Vífilsstaðavatn – hópavinna, rafræn vinnubók og verkefni.  
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Foreldrasamstarf og félagsstörf 

• Kynningarfundur (rafrænn) haldinn í september fyrir foreldra þar sem var farið var yfir 
verkefni vetrarins.  

• Árshátíð haldin undir skólalok. 

• Foreldraviðtöl voru í október og febrúar. 

• Vikupóstur var sendur á hverjum fimmtudegi með upplýsingum um það sem gert var í 
vikunni og það sem var framundan. 

• Foreldrasamstarf gekk mjög vel. 

Ferðir 

• Vífilsstaðavatn (2 ferðir) 

• Guðmundarlundur 

• Vatnaskógur og Adrínalíngarður 

• Gönguferðir um nágrenni 

• Bókasafn Garðabæjar (Gunnar Helgason rithöfundur) 

• Hönnunarsafn Garðabæjar  

• Hjólaferð í Nauthólsvík 

• Minna var um ferðir vegna COVID-19 og samkomubanns 

 

Námsmat 

Nemendur tóku próf jafnt og þétt yfir veturinn og var reynt að hafa námsmatið fjölbreytt og tóku þeir 
skrifleg próf auk rafrænna prófa. Nemendur gerðu rafræna vinnubók í náttúrufræði, Vífilsstaðavatn, 
lofthjúpur og veðurfar. Nemendur kynntust notkun á forritum eins og hlaðvarpi, kahoot, QR kóðum og 
myndbandsupptökum í samfélagsfræði. Einnig voru metin vinnubrögð, skapandi hugsun, frumkvæði, 
sjálfstæði í vinnubrögðum, þátttaka í hópavinnu, vinnubækur og verkefnamöppur. Lesferilspróf frá 
Menntamálstofnun voru lögð fyrir í september, janúar og maí. Lesskilningspróf lögð fyrir að hausti og 
að vori. Kennarar notuðu Google Classroom til að auðvelda allt utan um hald vegna samkomubanns og 
jók samvinnu heimilis og skóla. 

• Stærðfræði: Stika 3a (haust) kaflapróf úr kafla 1,2, 3,4 og lokapróf. Stika 3b (vor) kaflapróf 

úr kafla 5, 6  og lokapróf.  

• Íslenska: Málfræði og lesskilningur (haust/vor). 

• Stafsetning: 2 próf lögð fyrir á hvorri önn. Samfelldur texti og eyðufylling.  

• Danska: Kaflapróf, lesskilningur og tölur. 

• Enska: Kaflapróf og lesskilningur. 

• Náttúrufræði: Vífilsstaðavatn 2 vettvangsferðir, hópavinna ásamt vinnubók og rafrænni 

vinnubók (haust).   

• Samfélagsfræði: Vinnubrögð, próf og vinnubækur metnar. 
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Umsögn um veturinn 

Veturinn gekk mjög vel.  Skipulag, samvinna og samskipti við foreldra gengu vel. Kennarateymi 

vann mjög vel saman og var samstíga í ákvarðanatökum, agamálum og öðrum verkefnum sem 

féllu til. Ferðin í Vatnaskóg heppnaðist frábærlega og var gott plan B þar sem Reykjaferð féll 

niður vegna Covid. Árshátíð heppnaðist einstaklega vel og vert að minnast á að silent disco sló 

í gegn. Þetta var sérstakt skólaár þar sem við þurftum að aðlaga starfið að COVID-19 ástandi.   

umsjónarkennarar 
Andri Marteinsson 

 Elín Ása Þorsteinsdóttir 
Hanna Lóa Friðjónsdóttir 
 Rut Ingólfsdóttir Blurton  

  



Ársskýrsla Flataskóla 2020-2021 
 

42 
 
 

Skýrslur sérkennara  
 

Með sérkennslu er átt við sérkennslu eða stuðningskennslu sem fram fer hjá sérkennara og/eða 
kennara í heimastofu og/eða öðru kennslurými. Unnið er með afmarkaða námsþætti og/eða 
námsmarkmið í fámennum hópi eða einstaklingslega. 

Eftirtaldir kennarar komu að sérkennslu í Flataskóla veturinn 2020-2021. Margrét Á. Haraldsdóttir, 
sérkennari sá um sérkennslu í 5 ára bekk og í 1. - 4. bekk. Oddný Jóna Þorsteinsdóttir, sérkennari sá um 
sérkennslu í 4., 5., og 6. bekk. Ólöf Ásta Guðmundsdóttir, sérkennari sá um sérkennslu í 7. bekk og 
einstaka nemendur í öðrum árgöngum.  

Eftirtaldir stuðningsfulltrúar komu að árgöngum og einstökum nemendum: Anna María Daníelsdóttir, 
Anna Karen Elvarsdóttir, Aþena Newman Eiríksdóttir, Helgi Jónsson ( hætti snemma á vorönn)/Sara 
Hlín Henriksdóttir , Íris Pálsdóttir, Fanndís Kara Guðnadóttir 

Lárus Jón Thorarensen ( hætti í maí ), Salóme Kristín Jakobsdóttir ( hætti um áramót), Sölvi og 
Þorgrímur.  

Aðrir sérfræðingar sem skólafólk gat leitað til utan skólans voru Talmeinafræðingarnir Berglind og 
Bjarnfríður Berglind, sem starfa í verktöku fyrir Garðabæ og Guðrún Kristófersdóttir, sálfræðingur.  

 

Skipulag 

Deildarstjóri sérkennslu hafði yfirumsjón með skipulagi sérkennslu og annarrar stoðþjónustu innan 
skólans í samráði við sérkennara, þroskaþjálfa og umsjónarkennara. Fundað var reglulega með 
sérkennurum, þroskaþjálfum og umsjónarkennurum og fylgst með gengi nemenda sem nutu 
sérkennslu eða annars stuðnings í fámennum hópum eða í heimastofum.  

Eftirfylgni Lesferilsprófa og lestrarviðmiða frá Menntamálstofnun var í umsjón deildarstjóra.  

Deildarstjóri hafði yfirumsjón með umsóknum til sérfræðiþjónustu Garðabæjar vegna einstakra 
nemenda og sat skilafundi þeim tengdum með sérfræðingum, þroskaþjálfum, kennurum og foreldrum. 
Deildarstjóri sat í teymum ásamt ásamt foreldrum, sérkennurum, þroskaþjálfum og kennurum og kom 
að teymismyndum einstakra nemenda. Deildarstjóri skipulagði jafnframt og ritaði fundargerðir  
Nemendaverndarráðs sem haldnir voru reglulega. 

 
Próf og greiningar 

• HLJÓM-2 – greiningartæki var lagt fyrir nemendur í 5 ára bekk að hausti og endurmetið að vori. 
Foreldrar upplýstir um niðurstöður. 

• Lestrarskimun (byggt á Leið til læsis) frá Menntamálstofnun var lögð fyrir alla nemendur í 
1.bekk í október. Niðurstöður voru nýttar við skipulag lestrarkennslu.  

• Stafaþekking könnuð í september hjá öllum nemendum í 1.bekk af sérkennara. 

• Lesferill – lesfimiprófin frá Menntamálastofnun voru lögð fyrir alla árganga í september, janúar 
og maí af umsjónarkennurum. A texti var lagður fyrir alla nemendur. Niðurstöður voru nýttar 
við skipulag lestrar- og sérkennslu. Foreldrar fengu útprentaðar niðurstöður sem sýndu 
lestrarþróun barna þeirra. Auk þess endurprófuðu sérkennarar nemendur sem voru undir 
lágmarksviðmiðum í október og mars og/eða eftir þörfum. 

• LOGOS-skimun var lögð fyrir nemendur í 3. og 6.bekk sem voru undir lágmarksviðmiðum 
Menntamálastofnunnar. Sama skimun var lögð fyrir einstaka nemendur í öðrum árgöngum. 



Ársskýrsla Flataskóla 2020-2021 
 

43 
 
 

• LOGOS – lestrargreiningarprófið í heild sinni var lagt fyrir nokkra nemendur. Niðurstöður 
kynntar foreldrum og kennurum á fundi ásamt skýrslu. 

• Málþroskaprófið TOLD-2P og TOLD-2I var lagt fyrir nokkra nemendur af talmeinafræðingi. 
Niðurstöður voru kynntar foreldrum og kennara á fundi ásamt skýrslu.  

 

Sérkennsla í 4/5 ára bekk – 3. bekk 
 

Í 4/5 ára bekk (25 nem.) nutu 7 börn aðstoðar (3 drengir og 4 stúlkur). HLJÓM-2 er aldursbundin 

skimun sem er lögð fyrir til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund barna í elsta árgangi leikskólans í því 

skyni að greina þau börn sem eru í áhættu fyrir síðari lestrarerfiðleika. HLjÓM-2 metur; rím, samstöfur, 

samsett orð, hljóðgreiningu, margræð orð, orðhlutaeyðingu og hljóðtengingu. Í ljósi niðurstaðna komu 

þeir nemendur sem þörfnuðust frekari þjálfunar til sérkennara. Einn nemandi með annað móðurmál 

en íslensku var tímabundið í skólanum og hitti sérkennari hann. 

1. bekkur (47 nem.). Að hausti lagði sérkennari fyrir stafa- og hljóðakönnun fyrir alla nemendur og 

kannaði lestrarfærni þeirra sem komnir voru af stað í lestri. Sérkennari lagði lestrarpróf fyrir 20 

nemendur. Með hliðsjón af niðurstöðum var nemendum skipt í færnihópa í stafainnlögn. Sérkennari 

kenndi hópi nemenda tvisvar í viku í sérkennslurými. Vel var fylgst með framförum nemenda og 

færðust þeir á milli hópa þegar ástæða þótti til. Lesskimun fyrir fyrsta bekk (áður Ltl.) var lögð fyrir 

seinni hluta október mánaðar. Hún sýndi stöðu nemenda hvað varðar málþroska, stafaþekkingu og 

hljóðkerfisvitund. Umsjónarkennarar og sérkennari fylgdust vel með þeim nemendum sem fengu 

slakar niðurstöður og nokkrir nemendur komu í markvissa málörvun til sérkennara um tíma. 

Umsjónarkennarar lögðu fyrir Lesfimi í janúar og maí. Sérkennari lagði hljóðakönnun fyrir alla 

nemendur í janúar og þá sem komu undir 90% viðmiðum MMS í maí. Einnig lagði sérkennari lestrarpróf 

fyrir þessa nemendur í mars og maí.  

Sérkennari kom að kennslu allra nemenda í 1. bekk og vann ýmist með nemendum inn á heimasvæði 

eða í sérkennslurými. Þrír nemendur (drengir) komu einslega til sérkennara allan veturinn, Tíu 

nemendur komu í mismunandi hópum (4 drengir og 6  stúlkur) og fjórir nemendur fengu kennslu í 

íslensku sem öðru tungumáli (3 drengir og 1 stúlka). Einnig hitti sérkennari alla nemendur árgangsins í 

tímabundinni stærðfræðihringekju.  

Áhersla var lögð á hljóðkerfisvitund og þá sérstaklega að nemendur gætu kallað fram hljóð bókstafa af 

öryggi. Einnig var unnið með hljóðtengingu og sjónræn orð. Samstarf við foreldra var gott. 

2. bekkur (51 nem.). Almennt lestrarmat nemenda var í höndum umsjónarkennara. Sérkennari lagði 

stuðningspróf fyrir þá nemendur sem mældust undir 90% viðmiði MMS. Sérkennari lagði einnig fyrir 

millipróf fyrir þessa nemendur í október og mars og stafa- og hljóðakannaði nemendur eftir þörfum. 

Sérkennsla fór fram bæði einstaklingslega og í hópum og unnið var ýmist í sérkennslurými eða inn á 

svæði nemenda. Á haustmánuðum komu 6 nemendur í lestrarhóp (2 drengir og 4 stúlkur). Í desember 

var hópum breytt og unnið með tvo íslenskuhópa ( 5 stúlkur) þar sem áhersla var lögð á lesfimi. Áhersla 

var lögð á nemendur gætu nefnt  hljóð bókstafa hratt og af öryggi (sjálfvirkni). Unnin voru ýmis verkefni 

sem efla hljóðkerfisvitund. Lögð var áhresla á Lesfimi (sjálfvirkni lestrar, leshraða og nákvæmni). 

Víxllestri, bergmálslestri og kórlestri beitt við þjálfun. Einnig var unnið með stafsetningu í gegnum 

hljóðgreiningu og sjónminni.  
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Umsjónakennarar lögðu fyrir Lesfimipróf í september, janúar og maí, Sérkennari lagði fyrir 
stuðningspróf Lesfimi fyrir börn sem voru undir 90% viðmiðum í þeim prófum og afhenti kennurum 
niðurstöður. Sérkennari lagði einnig fyrir millipróf í lestri fyrir þessa nemendur í nóvember og mars og 
upplýsti um niðurstöður. Um miðjan mars athugaði sérkennari færni allra nemenda í 2. bekk í að nefna 
hljóð bókstafa hratt og af sjálfvirkni. Í kjölfarið vann sérkennari með þeim nemendum sem þess þurftu. 
Í sérkennslu í stærðfræði var áhersla lögð á talna- og aðgerðaskilning. Unnið var með tugakerfið og 
sætiskerfið. Þrír nemendur komu tímabundið í stærðfræði til sérkennara (1 drengur og 2 stúlkur). 
Samstarf við foreldra var gott. 

3. bekkur (51 nem.). Í þriðja bekk aðstoðaði sérkennari fimm nemendur (2 stúlkur og 3 drengir). Þrír 

nemendur fengu sérkennslu allan veturinn en tveir komu í tímabundið úrræði í stærðfræði. LOGOS 

skimun var lögð fyrir átta nemendur sem mældust undir 90% viðmiðum MMS (7 drengir og 1 stúlka).  

Áhersla var lögð á hljóðkerfisvitund, hljóð stafa, lestur, lesskilning, lestrarnákvæmni, 

sérhljóða/samhljóða og stafsetningu. 

 

Margrét Ásdís Haraldsdóttir sérkennari 

 

Sérkennsla í 4.- 6. bekk  
 

Helga María Guðmundsdóttir sinnti sérkennslu í stærðfræði í 4. -6. bekk í hálfu starfi skólaárið 2020-
2021. 

Í 4. bekk (71 nem.) kom sérkennari að kennslu í stærðfræði og fór kennslan fram í sérkennslurými ýmist 
einstaklingslega eða í litlum hópum. Í skólabyrjun voru fimm nemendur í sérkennslu í stærðfræði, tveir 
drengir og þrjár stúlkur. Eftir að niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 4. bekk lágu fyrir var 
sérkennsla í stærðfræði endurskoðuð og var höfð til hliðsjónar heildarraðeinkunn samræmdra prófa í 
stærðfræði. Farið var yfir alla þá nemendur sem voru undir 24 í raðeinkunn og athugað hvort einhver 
börn væru að koma á óvart.  Einnig voru öll undirprófin sem komu út rauð skoðuð út frá hverjum 
einstaklingi. Hópurinn sem var í íhlutun hjá sérkennara var endurskoðaður með þær niðurstöður í  
huga. Samhliða þessu voru niðurstöður skólaprófa skoðaðar og bornar saman við útkomu samræmdra 
prófa.  

Alls fengu ellefu nemendur, sex drengir og fimm stúlkur, aðstoð í stærðfræðihópum tvisvar til fjórum 
sinnum í viku, allt skólaárið eða hluta úr því. Unnið var með sömu námsþætti og markmið árgangsins 
samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla en nemendur fengu aðstoð og frekari þjálfun í ákveðnum þáttum. 
Einnig fengu nemendur aðstoð við próftökur í minni hópum. Áhersla var lögð á að nemendur þjálfuðust 
í að nýta sér ýmis hjálpargögn eins og talnagrind, kubba og vasareikni. Námið fór að mestu leyti fram í 
minni hópum en einnig á einstaklingsgrundvelli.  

Í 5. bekk (74 nem.) sá sérkennari um kennslu hjá einum nemanda í 5. bekk sem þurfti að vinna eftir 
einstaklingsnámskrá í stærðfræði. Kennslan fór fram einstaklingslega á heimasvæði nemandans og í 
sérkennslustofu þrisvar til fjórum sinnum í viku. Nemandi vann einstaklingsmiðað námsefni og 
námsmat í stærðfræði og hélt sérkennari utan um það og sá um upplýsingagjöf til foreldra. 

Í 6. bekk (84 nem.) var nemendum skipt í fimm getuskipta hópa í stærðfræði fjórum sinnum í viku, 60 
mínútur í senn. Frá skólabyrjun var sérkennari með fimm nemendur í sérhópi og unnu nemendur eftir 
séráætlun í sérkennslurými. Frá nóvember var hópur sá sem unnið hafði hjá sérkennara sameinaður 
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öðrum stærðfræðihópi. Vann þá sérkennari með umsjónarkennara á heimasvæði nemenda. Voru þá 
20 nemendur saman í hópi og tveir kennarar til aðstoðar, sérkennari og umsjónarkennari. Unnið var 
með námsefni árgangsins eftir sérnámsáætlun. Gafst það fyrirkomulag mjög vel, voru bæði nemendur 
og kennarar ánægðir með það. 

Allt samstarf við nemendur, kennara og foreldra í þessum árgöngum hefur verið einstaklega gott og 
gefandi.  

Helga María Guðmundsdóttir, sérkennari 

 

Sérkennsla í  4., 5. og 6. bekk 
 

Í 4.bekk (71 nemandi) nutu 19 nemendur (27% nemenda) sérkennslu allan veturinn eða hluta úr vetri 
í einhverju formi, 10 drengir og 9 stúlkur. Fleiri sérkennarar komu að nemendum í 4.bekk. 

Í sérkennslunni var áhersla lögð á eftirfarandi atriði  

• Grunnlestrarfærni, lesskilning, ritun og stafsetningu.  

• Íslensku sem annað tungumál.  

• Lestrarprófun, meta þá nemendur sem þurfti að skoða sérstaklega og eftirfylgni.   

• Aðstoða kennara við próftökur og í samræmdum prófum.  

• LOGOS-skimun, lögð fyrir 5 nemendur  

• LOGOS-greining, lögð fyrir 2 nemendur   
  

Á haustönn var aðal áhersla lögð á lestur. Vel var fylgst með þeim nemendum sem ekki náðu lágmarks 
viðmiðum Menntamálastofnunar að vori 2020. Myndaðir voru litlir hópar en einnig voru einstaka 
nemendur einir með sérkennara. Aðal áhersla var lögð á lesfimi og lestrartækni. Endurtekinn lestur er 
mjög góð leið til að þjálfa raddlestur, lestrarnákvæmi og lestraröryggi.  Þátttakendur voru 9, 4 drengir 
og 5 stúlkur. Lesskilningshópur byrjaði um miðja haustönn og var alla vorönnina. Sérstök áhersla var 
lögð á orðaforða og kenna nemendum tæknina við að leysa lesskilningsverkefni. Í orðaforðavinnu voru 
yfir- og undirhugtök tekin fyrir, orð skoðuð og greind ásamt því að vinna eftir aðferðinni orð af orði. 
Lesskilningur byggðist á forspá með því að skoða myndir og spá fyrir um hvað sagan fjallaði um, ræða 
hugmyndir allra og komast að niðurstöðu. Læra að lesa á milli lína og ekki síst að leita eftir upplýsingum 
í textanum. Nemendur þurftu að svara spurningum með heilum málsgreinum, byrja á stórum staf og 
enda á punkti. Þátttakendur voru 9 talsins, 4 stúlkur og 5 drengir. 

Sérkennari leggur raddlestrarpróf, fyrir nýja nemendur, í ágúst en þar fyrir utan prófar hann nemendur 
sem ekki ná lágmarks viðmiðum í lesferli próf Menntamálastofnunar, þrisvar sinnum yfir veturinn, í 
október, mars og maí. 

Sérkennslan fór fram bæði í minni hópum og á einstaklingsgrundvelli. Fleiri sérkennarar komu að 
þessum árgangi. 

Teymisfundir voru haldnir með kennurum og foreldrum. Skilafundir vegna LOGOS-greininga voru 
haldnir með foreldum viðkomandi barna.  
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Í 5. bekk (74 nemendur) nutu 5 nemendur ( 6,7% nemenda) sérkennslu allan veturinn eða hluta úr vetri 
í einhverju formi, allt drengir. 1 nemandi var í sérkennslu allan veturinn, 5 voru eingöngu á vorönn og 
þá var unnið í einum hópi.  

Í sérkennslunni var áhersla lögð á eftirfarandi atriði 

• Grunnlestrarfærni og stafsetningu 

• Lestrarprófun, meta þá nemendur sem þurfti að skoða sérstaklega og eftirfylgni   

• Aðstoð við próftökur í minni hópum 

• LOGOS-skimun, lögð fyrir 7 nemendur  

• LOGOS-greining, lögð fyrir 6 nemendur 
 

Á haustönn var einn nemandi í einstaklingstímum en sérkennari var einnig inni á svæði og aðstoðaði 
þar sem þörfin var mest. Á vorönn var unnið í einum hópi, eingöngu drengir. Lögð var sérstök áhersla 
á lesfimi og lestrartækni, hljóðkerfisvitund og heyrnræna úrvinnslu.  

Sérkennari leggur raddlestrarpróf fyrir nýja nemendur í ágúst en þar fyrir utan prófar hann nemendur 
sem ekki náð hafa lágmarks viðmiðum í lesferli próf Menntamálastofnunar, þrisvar sinnum yfir 
veturinn, í október, mars og maí. 

Sérkennslan fór fram bæði í litlum hópi og á einstaklingsgrundvelli. Fleiri sérkennarar komu að þessum 
árgangi. 

Skilafundir vegna LOGOS-greininga voru haldnir með foreldum viðkomandi barna.  

Í 6. bekk (84 nemendur) nutu 7 nemendur (8,3% nemenda) sérkennslu allan veturinn eða hluta úr vetri, 
3 drengir og 4 stúlkur. Námið fór fram í minni hópum og á einstaklings-grundvelli. 

Sérkennslunni var skipt í:  

• Lestur og lesskilning. Valdar voru lestrarbækur ásamt vinnubókum með 
lesskilningsverkefnum 

• Lestrarprófun og eftirfylgni með nemendum sem voru undir 90% viðmiðum 
Menntamálastofnunar  

• Aðstoð við próftökur í minni hópum eða á einstaklingsgrundvelli 

• Að ná til nemenda í gegnum áhugasvið þeirra 

• LOGOS-skimun, lögð fyrir 27 nemendur  

• LOGOS-greining, lögð fyrir 1 nemanda 
 

Aðal áhersla, bæði á haustönn og vorönn, var lögð á lesfimi, lestrartækni og lesskilning.  
Endurtekinn lestur er mjög góð leið til að þjálfa raddlestur, lestrarnákvæmi og 
lestraröryggi.  Lesskilningur byggðist á að kenna nemendum aðferð við að vinna 
lesskilningsverkefni, læra að lesa á milli lína og ekki síst að leita eftir 
upplýsingum í textanum. Þeir þurftu að svara spurningum með heilum 
málsgreinum, byrja á stórum staf og enda á punkti. Valin voru verkefni þar sem 
bæði stafsetning og málfræði var þjálfuð. Í sérkennslu voru 7 nemendur á 
haustönn og 5 á vorönn. Þegar leið á vorönnina fannst undirritaðri að sumir 
nemendur væru orðnir leiðir og þreyttir og langaði að gera eitthvað nýtt. Úr 
varð að 3 nemendur unnu að áhugasviðsverkefni í tölvu, sem tókst með miklum ágætum. Ég vil þakka 
kennsluráðgjafa skólans fyrir frábæra aðstoð við nemendur þegar þeir lögðu lokahönd á verkin sín.  
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Á vorönn voru nemendur, sem voru undir lágmarksviðmiðum Menntamálastofnunar í lestri í janúar, 
skimaðir með lestrargreiningartækinu LOGOS eða 27 nemendur. Sérkennari sá um og vann úr 
niðurstöðum. Í kjölfarið af þeirri vinnu var í samvinnu við umsjónarkennara sett í gang lestrar- og 
lesskilningsátak sem stóð yfir í 10 vikur. Fyrir og eftir átak lestrarprófuðu umsjónarkennarar sína 
nemendur með Raddlestrarprófi fyrir 6.bekk, eftir Margréti Þorvaldsdóttur, sama próf í bæði skiptin. 
Flest allir nemendur höfðu bætt sig til muna og sumir stukku hástökk. Ég vil hrósa umsjónarkennurum 
fyrir þeirra vinnu við að bæta lestur nemenda sinna í 6.bekk.  

Fyrir utan raddlestrarpróf, fyrir nýja nemendur, í ágúst, prófar sérkennari aftur þá nemendur sem ekki 
höfðu náð lágmarks viðmiðum Menntamálastofnunar í október, mars og maí. Einnig prófar sérkennari 
fyrir og eftir hvert lestrarátak, sem er eingöngu á hans vegum, fylgist vel með framförum hvers og eins 
nemanda sem hjá honum er.   

Sérkennslan fór fram bæði í minni hópum og á einstaklingsgrundvelli. Fleiri sérkennarar komu að 
þessum árgangi. 

Teymisfundir voru haldnir með kennurum og foreldrum. Skilafundir vegna LOGOS-greininga voru 
haldnir með foreldum viðkomandi barna.  

Ég vil þakka bæði foreldrum og kennurum í þessum árgöngum fyrir einstaklega gott og gefandi samstarf 
í vetur. 

Oddný Jóna Þorsteinsdóttir, sérkennari 

 

Sérkennsla í 4. – 7. bekk  
 

4. bekkur: 

Einn nemandi fékk sérkennslu 3x í viku í allan vetur. Mikil áhersla var lögð á grunnfærni í lestri og 
stærðfræði hjá þessum nemanda. 

 

5. bekkur: 

Tveir nemendur fengu daglega sérkennslu í lestri og ritun í allan vetur. Þegar líða fór á veturinn fékk 
annar þessara nemanda sérkennslu í stærðfræði 2x í viku. 

 

6. bekkur:  

Einn nemandi fékk daglega sérkennslu í lestri, ritun og stærðfræði. Mikið utanumhald var um þennan 
nemanda og heimavinnu var vel sinnt. 
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7.bekkur: 

Í 7. bekk ( 72 nem) nutu 11 nemendur (15,2 %)  sérkennslu allan veturinn og sumir hluta úr vetri í 
íslensku og stærðfræði.  Námið fór fram í minni hópum og einnig sem einstaklingskennsla.  Sex 
nemendur komu daglega. 

Þrír nemendur, sem beðið var um sérkennslu fyrir, afþökkuðu alla aðstoð frá sérkennara þetta árið. 

Sérkennslunni var skipt í: 

Lestrar- og lesskilningsnámskeið 

Íslensku þar sem unnið var með  námsþætti árgangs 

Stærðfræði þar sem unnið var með  námsþætti árgangs 

Unnið með einstaka nemendur í afmörkuðum fögum, þar sem þeir voru staddir námslega 

Orðarún, lesskilningspróf lagt fyrir og lesið fyrir nemendur munnlega í  7. bekk   

Logosskimun á 5  nemendum í 7. bekk. Prófaðir voru 5 þættir á hverjum nemanda   

Miðsvetrarpróf, vorpróf og önnur próf í minni hópum og einstaklingslega 

Raddlestrarpróf var lagt fyrir nemendur í september, nóvember, janúar og maí 

Ráðgjöf til foreldra einstakra nemenda sem óskuðu eftir því og námspakki útbúinn 

Stöðupróf lögð fyrir 2 nemendur í stærðfræði 

Einstaklingsnámskrár og einstaklingsáætlanir gerðar fyrir einstaka nemendur 

Full Logosgreining var lögð fyrir 4 nemendur, tvo í 5. bekk, og tvo í 7. bekk 

Teymisfundir voru haldnir með kennurum og foreldrum. Skilafundir vegna LOGOS- greininga voru 
haldnir með foreldrum og kennurum viðkomandi barna. 

Það hefur verið einstaklinga gott að vinna með kennurum í þessum árgöngum. 

Ólöf Ásta Guðmundsdóttir, sérkennari 
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Skýrslur kennara í list- og verkgreinum 
 

Hönnun og smíði 
 

1.bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar, kenndir 1 sinni í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 7-9 
skipti og kennt var í einn klst. í einu.  

Helstu verkefni: 

• Kubbalistaverk 

• Klemmuflugvél  

• Naglabroddgöltur 

• Klemmudýr 

• Nafnspjald 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og lokamat 

 

 

 

 

2. bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar kenndir 1 sinni í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 9 skipti 
og kennt var í einn klst. í einu.  

Helstu verkefni:  

• Klemmurammi 

• Órói 

• Húsakubbar 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og 
lokamat 
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3. bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðar hópar kenndir 2 sinnum í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 13-
17 skipti og kennt var í einn klst. í einu.  

Helstu verkefni:  

• Flugvél 

• Naglamynd 

• Bátur 

• Hring leikfang 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 sinnum í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 10-
11 skipti og kennt var í einn klst. í einu. 

Helstu verkefni: 

• Rammi 

• Tálgaður fugl 

• Stafurinn minn 

• Frjáls verkefni  

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 
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5. bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 sinnum í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 9-
12 skipti og kennt var í 80 mín. í einu. 

Helstu verkefni:  

 

• Púsl 

• Kubbakall 

• Lykklahengi 

• Frjáls verkefni  

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 

 

 

 

 

 

6. bekkur 

Á skólaárinu voru 7 blandaðir hópar kenndir 3 sinnum í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 10-
15 skipti og kennt var í 80 mín. Í einu. 

Helstu verkefni:  

• Taflborð og taflmenn 

• Milla 

• Skurðarbretti 

• Bátur 

• Frjáls verkefni 

Námsmat: Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat og lokamat. 
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7.bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 sinnum í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 8-
12 skipti og kennt var í 80 mín. Í einu. 

Helstu verkefni:  

• Trékistill 

• Skurðarbretti 

• Jólatré með ljósaseríu 

• Víra- og gifsstyttur, samstarfsverkefni með textíl og 

myndmennt 

• Frjáls verkefni 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mat á vetrinum 

Í vetur eins og undanfarin ár var lögð áhersla á sköpunargleðina, virkja hana og styrkja. Nemendur 
fengu ákveðið rými innan hvers verkefnis til að gera það að sínu eigin og nota eigið hugmyndaflug. 
Einnig var lögð áhersla á grunn- og praktískar hliðar vinnufærni og tækni. Mikilvægi þess að leiðbeina 
nemandanum og hjálpa til að ná grunntækni var í hávegum höfð. Markmiðið var að kveikja áhuga og 
vinnugleði nemenda og bar það í flestum tilvikum góðan árangur.  
 

Niðurstaða 

Fjöldi nemenda í hópum var nokkuð góður þetta árið. Smíðastofan er í góðu standi en huga þarf að því 
að yfirfara tifsagirnar og athuga staðsetningu á skjávarpa. Samvinna myndmenntar, textíl og smíði gekk 
vel og unnum við eitt samvinnuverkefni saman með 7. bekk. Í heildina litið gekk smíðakennslan mjög 
vel í vetur. Þetta var fyrsta annað árið mitt sem kennari í hönnun og smíði við Flataskóla og veturinn 
hefur verið mjög áhugaverður og skemmtilegur og reynslan hefur kennt mér betur hvaða verkefni 
ganga vel með nemendunum.  

Unnur Magnúsdóttir 
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Textílmennt 
 

1.bekkur 

Á þessu skólaári var textílkennslan í 1.bekk unnin í samvinnu við myndmennt. Kennslan fór fram í 
myndmenntastofunni og textílstofunni. 4 blandaðir hópar, kenndir 1 x í viku í 60 mínútur í senn í 
samfelldum lotum. Nemendur fengu 9 skipti. 

Helstu verkefni:  

• Vatnslitamálun  

• Teikning 

• Grunnform  

• Hveitibatik  

• Púðar, málun 

• Textíverk 

 

Námsmat: leiðsagnamat og lokamat. 

 

 

2. bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar kenndir 1 x í viku í 60 mínútur í senn í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 9 skipti. 

Helstu verkefni:                

• Þæfðir myndarammar              

Námsmat: leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 

 

3. bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku, 60 mínútur í senn  í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 17 skipti. 

Helstu verkefni: 

• Litla ég   

• Puttahekluð blóm                                                                             

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 
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4. bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku, 60 mínútur í senn í samfelldum lotum. Nemendur 
fengu 11 skipti. 

 

Helstu verkefni:            

• Púðar 

• Guðsaugu 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 

 

5. bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í 80 mínútur í senn í samfelldum lotum. 

Nemendur fengu 11-12 skipti. 

                                                     

Helstu verkefni:                                         

• Krosssaumur 

• Dúskadýr 

• Frjáls verkefni 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 

 

6. bekkur 

Kennt var í textílstofunni, 7 hópar á skólaárinu. Kennt var 2x í viku, 80 mínútur í senn. Nemendur fengu 
14-15 skipi 

Helstu verkefni:                                                                               

• Sokkaapar 

• Verkefni að eigin vali. 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 

 

7. bekkur 

Kennt var í textílstofunni, 6 hópar á skólaárinu. Kennt var þrisvar sinnum í viku, 80 mínútur í senn. 
Nemendur fengu 11-12 skipti 

Helstu verkefni: 

• Bækur 

• Verkefni að eigin vali. 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 
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Mat á skólaárinu:  

Kennsla í textílmennt hefur gengið mjög vel í vetur og ánægjulegt að sjá hvað allir nemendur eru 
áhugasamir um námið í list- og verkgreinum. Lögð var áhersla á skapandi vinnu þar sem 
hugmyndaflug nemendanna sjálfra fengi að njóta sín sem best. 

Hópastærðir í  ár góðar nema í 5. bekk sem var kröfuharður hópur og of margir í hóp. 

Samvinna í list og verkgreinateyminu var mjög góð í ár. 

 

Margrét Indíana textílkennari 

 

  



Ársskýrsla Flataskóla 2020-2021 
 

56 
 
 

Myndmennt 
 

1.bekkur 

Á þessu skólaári var myndmenntakennslan í 1.bekk unnin í samvinnu við textílmennt. Kennslan fór 
fram í myndmenntastofunni og textílstofunni. 4 blandaðir hópar, kenndir 1 x í viku  í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 8-9 skipti og eru í 60 mín. Í senn. 

Helstu verkefni: 

• Vatnslitamálun  

• Teikning 

• Grunnform  

• Hveitibatik  

• Púðar, málun 

• Textílverk  

 

Námsmat: leiðsagnamat og lokamat. 

 

2.bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar kenndir 1 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 9 skipti, 
60 mín. í senn. 

Helstu verkefni: 

• Litafræði, litablöndun.  

• Grunnform  

• Vatnslitamálun  

• Myndbygging   

 

Námsmat:  leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

 

3.bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu um 17 
skipti að meðaltali, 60 mín. í senn.  

Helstu verkefni: 

• Litafræði,  litablöndun, heitir og kaldir litir, vatnslitir og 

vaxlitir. 

• Myndbygging, forgrunnur, miðrými og bakgrunnur. 

Vatnslitamálun. 

• Minion  
 

Námsmat:  leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 
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4.bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 10-11 skipti, 60 min. í senn. 

Helstu verkefni: 

• Andlitsteikning m/svipbrigðum 

• Fílateikning- vatnslitamálun 

• Myndbygging  

 

Námsmat:  leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

 

5.bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum 
lotum. Nemendur fengu 11-12 skipti og 80 mín í senn.  

Helstu verkefni:  

• Þrívíddarvinna með gifs 

• Áströlsk frumbyggjalist 

Námsmat: leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

6.bekkur 

Á skólaárinu voru 7 blandaðir hópar kenndir 3x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 14 skipti, 
80 min.í senn. 

Helstu verkefni:  

• Vatnslitun 

• Op-art-optical illusion 

• Modigliani listamaður 

Námsmat: leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat.  

7.bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 11 skipti, 
80 min.í senn. 

Helstu verkefni: 

• Andlitsteikning með ljós og skugga  

Námsmat: leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

Mat á vetrinum. 
Í vetur eins og undanfarin ár var lögð áhersla á sköpunargleðina, virkja hana og styrkja. Nemendur 
fengu ákveðið rými innan hvers verkefnis til að gera það að sínu eigin og nota eigið hugmyndaflug. 
Einnig var lögð áhersla á grunn- og praktískar hliðar myndlistarinnar þ.e. vinnufærni og tækni. 
Mikilvægi þess að  leiðbeina nemandanum og hjálpa til að ná grunntækni var í hávegum höfð. 
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Markmiðið var að kveikja áhuga og vinnugleði nemenda og bar það í flestum tilvikum góðan árangur. 
Covid 19 litaði árið all mikið sem lýsti sér í færri tímum en vanalega hjá flestum árgöngum 
 
Hópastærðir í ár hjá flestum árgöngum voru ásættanlegar nema hjá 5.bekk þar sem hópastærð fóru 
upp í 15 sem er of stórt og veldur álagi og stressi. 

Samvinna textíls, smíði og myndmenntar var til fyrirmyndar og skemmtileg viðbót í okkar flæði hér í 
list-og verkgreinum. 

Annað: þrif í myndmenntastofu er ábótavant.  

 
Niðurstaða 
Í heildina gekk myndmenntakennslan vel í vetur. Nemendur virðast una sér vel og með skemmtilegt  
hugmyndaflug.  
Samvinna myndmenntar og textíls gekk vel eins og alltaf og er sú vinna alltaf í þróun. 

Linda Þorvaldsdóttir, myndmenntakennari. 
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Íþróttir og sund 

 

Íþróttir 
Við íþróttakennsluna er haft að leiðarljósi að markvisst íþrótta- og hreyfinám hefur ekki aðeins góð 
áhrif á líkamlega heilsu hvers nemanda, heldur hefur það einnig jákvæð áhrif á andlega og félagslega 
líðan. Eitt það mikilvægasta, sem hver skóli getur veitt nemendum sínum, er að styrkja sjálfsmynd 
þeirra og vellíðan. Slíkt er hægt að gera með markvissum æfingum og leikjum þar sem þroskaþættir 
eru hafðir að leiðarljósi.  

Jákvæð upplifun íþróttakennslu í skólum getur lagt grunninn að heilsusamlegum lífsstíl hvers nemanda. 
Með jákvæðri upplifun af íþróttum, þar sem gleði og ánægja ríkir, eykst einnig vinnugleði og vellíðan 
sem hefur áhrif á allt skólastarfið. Þá getur góð og markviss kennsla einnig styrkt stoðkerfi líkamans og 
bætt líkamsreisn.  

Kennslufyrirkomulag 

Íþrótta- og sundkennarar skólaárið 2020-21 voru þeir Hannes Ingi Geirsson,Jón Bjarni Pétursson og Atli 
Jóhannesson. Einar Björn Þórarinsson leysti Atla af, vegna fæðingarorlofs, frá páskum til skólaloka. Auk 
þeirra komu þær Erna Þorleifsdóttir og Sif H. Bachmann að sundkennslunni.  
Sundkennsla lá til skamms tíma niðri í haust og fengu nemendur þá þriðja íþróttatímann í staðinn. 

Kennsla er mest í formi leikja og æfinga, þar sem lögð er áhersla á að hver og einn finni sig í þátttöku 
leikja, sem einstaklingur og í hóp. Nemendur fá að kynnast hinum ýmsu íþróttagreinum og 
grunnþáttum þeirra. Kennsla fer fram bæði innan- og utandyra í og við Ásgarð. Að hausti er kennt 
utandyra og vorum við úti vel fram í nóvember vegna Covid-19. Eftir það var kennslan færð inn. Frá og 
með 12.apríl færðist öll íþróttakennsla út. 

 

Námsmat 

Námsmat nemenda í 1.- 7.bekk er veitt með leiðsögn yfir skólaárið. Mat kennara byggist m.a. á áhuga, 
mætingu, virkni og hegðun nemanda. Lokamat var lagt fram vorið 2021. 

 

Mat á vetrinum 

Íþróttakennslan skólaárið 2020-21 gekk mjög vel. Íþróttakennsla var þó með breyttu sniði vegna Covid-
19 þar sem samkomutakmarkanir settu strik í reikninginn. Aðstæður til íþróttakennslu við Flataskóla 
eru til fyrirmyndar og gildir þá einu hvort kennt er innan- eða utandyra. Útikennslusvæði er eflaust 
með því besta sem gerist hérlendis og er það svæði mikið nýtt að hausti og svo aftur að vori. Þar að 
auki höfum við nýtt okkur glæsilegt fimleikahús í mun meira mæli en áður. 

 

Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson og Atli Jóhannesson, íþróttakennarar 

 

 

 

 



Ársskýrsla Flataskóla 2020-2021 
 

60 
 
 

 

Sund   
Markmið sundkennslu er að auka færni nemenda í sundi.  Sundkennsla fer eingöngu fram utandyra í 
Ásgarðslauginni. 

Kennslu er hagað þannig að lögð er áhersla á eina sundaðferð í nokkrar vikur og farið vel í alla 
áhersluþætti í hverju sundi fyrir sig.  

Hér að neðan má sjá samræmd markmið sundstiga. Við höfum þó gert okkar aðlaganir að 
sundstigunum hjá 1. og 2.bekk vegna sérstakra aðstæðna. 

Að sundkennslunni komu Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson, Atli Jóhannesson, Erna 
Þorleifsdóttir og Sif Helgadóttir Bachmann. Einar Björn Þórarinsson leysti Atla af, vegna fæðingarorlofs, 
frá 12.apríl til skólaloka. 

 

1.sundstig (samræmd markmið í 1. bekk): 

Staðið í botni og andað að sér, andlitið fært í kaf og andað frá sér. Endurtekið 10 sinnum. 

Flot á bringu eða baki með eða án hjálpartækja. 

Ganga með andlit í kafi 2,5 metra eða lengra. 

Bringusundsfótatök við bakka, með eða án hjálpartækja. 

 

2.sundstig (samræmd markmið í 2. bekk): 

Marglyttuflot með því að rétta úr sér. 

10 m bringusund með eða án hjálpartækja. 

10 m skólabaksundsfótatök með eða án hjálpartækja. 

Spyrna frá bakka og renna með andlit í kafi, að lágmarki 2,5m. 

Hoppa af bakka í laug. 

 

3.sundstig (samræmd markmið í 3. bekk) 

12 m bringusund. 

12 m skólabaksund með eða án hjálpartækja. 

6 m skriðsundsfótatök með andlit í kafi og arma teygða fram. 

6 m baksundsfótatök með eða án hjálpartækja. 

Kafað eftir hlut á 1 - 1,5 m dýpi. 
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4. sundstig (samræmd markmið í 4. bekk) 

25 m bringusund. 

15 m skólabaksund. 

12 m skriðsund með eða án hjálpartækja. 

12 m baksund með eða án hjálpartækja. 

Flugsundsfótatök með eða án hjálpartækja 

Stunga úr kropstöðu af bakka eða stiga. 

 

5. sundstig (samræmd markmið í 5. bekk) 

75 m bringusund, án hvíldar. 

25 m skólabaksund. 

25 m skriðsund með sundfit. 

12 m baksund. 

Stunga af bakka. 

Fatasund. 

Synda með bjarghring í grunnri laug til félaga og synda um 5 m með hann í bakka 

Hlutur sóttur á 1-2 m dýpi eftir þriggja metra kafsund 

Troða marvaða í 20-30 sekúndur. 

 

6. sundstig (samræmd markmið í 6. bekk) 

200 m bringusund, viðstöðulaust. 

50 m skólabaksund, stílsund. 

25 m skriðsund, stílsund. 

25 m baksund, stílsund. 

25 m bringusund á tíma. Lágmark 35.0 sek. 

15 m björgunarsund (skólabaksundsfótatök). 

8 m kafsund. 

 

7. sundstig (samræmd markmið í 7. bekk) 

300 m bringusund, tímamörk: synt á minna en 10 mínútum. 

50 m skólabaksund, stílsund 
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15 m björgunarsund með jafningja (skólabaksundsfótatök) 

8 m kafsund, stílsund 

50 m bringusund á tíma 1:14 mín 

25 m skriðsund á tíma 32 sek 

 

Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson og Atli Jóhannesson, Sif Bachmann, Erna Þorleifsdóttir, 
sundkennarar 

 

Heimilisfræði   
 

Heimilisfræði 1. bekkur 
Nemendum var skipt í fjóra 12 manna hópa. Hver hópur var í 8-9 skipti, 60 mínútur í senn einu sinni í 
viku.  

Skipulag kennslunnar í heimilisfræði tekur mið af áherslum í Aðalnámsskrá grunnskóla. 

Nemendur kynntust mikilvægi hreinlætis við eldhússtörfin. Þeir þjálfuðust í notkun einfaldra 
mæliáhalda við matargerð, kynntust mismunandi hráefnum og þjálfuðust í að útbúa einfalda og holla 
rétti. Nemendur kynntust mikilvægi fjölbreytts fæðuvals og fæðuhringnum. Námsbókin Gott og 
gaman, heimilisfræði fyrir byrjendur höfð til hliðsjónar við val á verkefnum og fræðslu. 

Námsaðferðir byggðust á leiðbeiningum frá kennara, samræðum í námshópum um viðfangsefnið 
hverju sinni og virkri þátttöku nemenda. Nemendur taka ýmist afrakstur kennslustundarinnar með sér 
heim eða borða saman í kennslustofunni. 

Námsmat: Munnlegt leiðsagnarmat í hverjum tíma og skriflegt  lokamat. 

Námið í heimilisfræði hjá 1. bekk gekk mjög vel í vetur. Nemendur voru mjög áhugasamir og tóku virkan 
þátt í verkefnunum.  

 

Kennari: Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir 

 

 

Heimilisfræði 2. bekkur 
Nemendum var skipt í fjóra 12-13 manna hópa. Hver hópur var í 9 skipti, 60 mínútur í senn 
einu sinni í viku.  

Skipulag kennslunnar í heimilisfræði tekur mið af áherslum í Aðalnámsskrá grunnskóla. 

Nemendur kynntust mikilvægi hreinlætis við eldhússtörfin. Þeir þjálfuðust enn frekar í notkun 
einfaldra mæliáhalda við matargerð, kynntust mismunandi hráefnum og þjálfuðust í að útbúa 
einfalda og holla rétti.  
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Áhersla er lögð á að efla sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum og auka sjálfsöryggi þeirra 
gagnvart verkefnum heimilisfræðinnar. 

Nemendur kynntust enn frekar mikilvægi fjölbreytts fæðuvals og fæðuhringnum. Námsbókin 
Gott og gaman, heimilisfræði fyrir byrjendur höfð til hliðsjónar við val á verkefnum og fræðslu. 

Námsaðferðir byggðust á leiðbeiningum frá kennara, samræðum í námshópum um 
viðfangsefnið hverju sinni og virkri þátttöku nemenda. Nemendur taka ýmist afrakstur 
kennslustundarinnar með sér heim eða borða saman í kennslustofunni. 

Námsmat: Munnlegt leiðsagnarmat í hverjum tíma og skriflegt  lokamat. 

Námið í heimilisfræði hjá 1. bekk gekk mjög vel í vetur. Nemendur voru mjög áhugasamir og 
tóku virkan þátt í verkefnunum.  

Kennari: Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir 

 

Heimilisfræði – 3. bekkur 
Nemendum var skipt í fjóra 11 -  13 manna hópa. Hver hópur var í 17 skipti, 60 mínútur í senn, tvisvar 
í viku. 

Nemendur öðluðust aukið öryggi í notkun mæliáhalda og að fara eftir uppskriftum og skriflegum 
leiðbeiningum. Nemendur unnu með og kynntust eiginleikum mismunandi hráefna, æfðu sig í frágangi 
og snyrtimennsku varðandi umgengni í eldhúsi. Nemendur æfðu sig í samvinnu og getu til að vinna 
með öllum í hópnum. 

Námsefni: Heimilisfræði 3 og uppskriftir frá kennara. 

Kennsluaðferðir: - verklegar æfingar - þjálfa vinnubrögð og leikni. Nemendum er skipt í hópa, tveir til 
þrír nemendur vinna saman. Útlistunarkennsla – útskýringar og miðlun sem eflir skilning nemenda á 
viðfangsefni.  Hópvinnubrögð  sem eykur samkennd innan hópsins og þjálfar samvinnu og 
verkskiptingu.  Sýnikennsla þar sem unnið með allan hópinn og  nemendur vinna verkefni eins og að 
baka, vaska upp og þrífa. 

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í ferlinu og lokamat í lok smiðju.  

Verkefni: Nemendur bökuðu m.a. múffur, smákökur, kryddköku og  pizzu úr gerdeigi. Leyst voru nokkur 
verkefni í kennslubók. Horft var á myndbönd af netinu (Youtube) til að kynna hvernig má leita að 
uppskriftum sem henta börnum á þeirra aldri. 

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans. 

Jóhanna G. Ólafsson, kennari 
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Heimilisfræði 4. bekkur   
Nemendum var skipt í sex 11 – 13 manna hópa. Hver hópur var í 11 skipti, 60 mínútur í senn, tvisvar í 
viku. 

Nemendur æfðu sig í notkun rafmagnstækja við eldhússtörf, öðluðust aukið öryggi í notkun mæliáhalda 
og að fara eftir uppskriftum og skriflegum leiðbeiningum. Nemendur unnu með og kynntust 
eiginleikum mismunandi hráefna, æfðu sig í frágangi, uppvaski og snyrtimennsku varðandi umgengni í 
eldhúsi. Nemendur fengu þjálfun í samvinnu og þau hvött til að vinna með öllum í hópnum. 

Námsefni: Heimilisfræði 4 og uppskriftir frá kennara.  

Kennsluaðferðir: - verklegar æfingar - þjálfa vinnubrögð og leikni. Nemendum var skipt í hópa, tveir til 
þrír nemendur unnu saman. Útlistunarkennsla – útskýringar og miðlun sem eflir skilning nemenda á 
viðfangsefni.  Hópvinnubrögð  sem eykur samkennd innan hópsins og þjálfar samvinnu og 
verkskiptingu.  Sýnikennsla þar sem unnið var með allan hópinn og  nemendur leystu verkefni eins og 
að baka, vaska upp og ganga frá áhöldum.  

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í ferlinu og lokamat í lok smiðju.  

Verkefni: Bakaðar  voru m.a.  múffur, smákökur, kryddkaka og  hjónabandssæla og brauð úr gerdegi og 
horft á myndbönd af netinu  (Youtube) til að kynna hvernig má leita að uppskriftum sem henta börnum 
á þeirra aldri. Verkefni í kennslubók. 

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans. 

Jóhanna G. Ólafsson, kennari 

 

Heimilisfræði 5. bekkur 
Nemendum var skipt í sex 11 - 13 manna hópa, í einum voru 15 nemendur.  Hver hópur kom í 11 – 12 
skipti, 80 mínútur í senn, þrisvar í viku.  

Nemendur æfðu sig í notkun rafmagnstækja við eldhússtörf, öðluðust aukið öryggi í notkun mæliáhalda 
og að fara eftir uppskriftum og skriflegum leiðbeiningum. Nemendur unnu með og kynntust 
eiginleikum mismunandi hráefna, æfðu sig í frágangi, uppvaski og snyrtimennsku varðandi umgengni í 
eldhúsi. Nemendur fengu þjálfun í samvinnu og getu til að vinna með öllum í hópnum. 

Námsbókin Gott og gagnlegt 1, vinnubók og  lesbók.  

Kennsluaðferðir: - verklegar æfingar - þjálfa vinnubrögð og leikni. Nemendum var skipt í hópa, tveir til 
þrír unnu saman. Útlistunarkennsla – útskýringar og miðlun sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni.  
Hópvinnubrögð  sem eykur samkennd innan hópsins og þjálfar samvinnu og verkskiptingu.  Sýnikennsla 
þar sem unnið var með allan hópinn og  nemendur leystu verkefni eins og að baka þar sem lögð var 
áhersla á að lesa vel uppskriftir, sjálfstæð vinnubrögð, vaska upp og ganga frá.  

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í ferlinu og lokamat í lok smiðju.  

Verkefni: Bakaðar voru m.a. tebollur, bananamúffur, brauð, smákökur og búinn til ávaxtabakki með 
jógúrtídýfu. Horft var á myndbönd af netinu  (Youtube) til að kynna hvernig má leita að uppskriftum 
sem henta börnum á þeirra aldri. Verkefni í kennslubók.  

Jóhanna G. Ólafsson, kennari 
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Heimilisfræði 6. bekkur 
Nemendum var skipt í sjö 13 manna hópa. Hver hópur var í 14 skipti, 80 mínútur í senn þrisvar í viku.  

Skipulag kennslunnar í heimilisfræði tekur mið af áherslum í Aðalnámsskrá grunnskóla. 

Markmið heimilisfræðinnar eru margþætt, þau snúa meðal annars að hinum verklega þætti, að baka 
og elda mat, einnig að því að auka þekkingu nemenda á fjölbreyttum hráefnum til matargerða og 
meðhöndlun þeirra. Flokkun afurða og sjálfbærni. Nemendur fræðast um mikilvægi þess að neyta 
hollrar fæðu og ástunda heilbrigt líferni.  Nemendur öðluðust aukið öryggi og færni í sjálfstæðum 
vinnubrögðum og að treysta á sjálfan sig og samstarfsfélaga sinn í öllu vinnuferlinu. Áhersla er einnig 
lögð á að efla jákvæðni nemenda almennt, virðingu, tillitssemi og kurteisi við náungann.  

Einu sinni á tímabilinu völdu nemendur sér verkefni eftir áhugasviði. Mikil ánægja var með það 
verkefni. 

Nemendur unnu með fjölbreytt hráefni, bæði í matargerð og í brauð og kökubakstri. Áhersla var lögð 
á mikilvægi hreinlætis við eldhússtörfin og snyrtilegan frágang.  

Nemendur tóku ýmist afrakstur kennslustundarinnar með sér heim eða borðuðu saman í 
kennslustofunni. 

Nemendur voru mjög áhugasamir og unnu vel í kennslustundum. 

Notast var við uppskriftir úr námsbókinni Gott og gagnlegt 2, matreiðslubókinni Eldum saman, auk 
uppskrifta af netinu. 

Námsaðferðir byggðust á innlögn og leiðbeiningum frá kennara og virkri þátttöku nemenda. 

Námsmat: Munnlegt leiðsagnarmat í hverri kennslustund og skriflegt lokamat. 

Kennari: Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir 

 

Heimilisfræði 7. bekkur 
Nemendum var skipt í sex 13 manna hópa. Hver hópur var í 11-12 skipti, 80 mínútur í senn tvisvar í 
viku.  

Skipulag kennslunnar í heimilisfræði tekur mið af áherslum í Aðalnámsskrá grunnskóla. 

Markmið heimilisfræðinnar eru margþætt, þau snúa meðal annars að hinum verklega þætti, að baka 
og elda mat, einnig að því að auka enn frekar þekkingu nemenda á fjölbreyttum hráefnum til 
matargerða og meðhöndlun þeirra. Flokkun afurða og sjálfbærni. Nemendur auka þekkingu sína á 
mikilvægi þess að neyta hollrar fæðu og ástunda heilbrigt líferni.  Nemendur öðluðust aukið öryggi og 
færni í sjálfstæðum vinnubrögðum og að treysta á sjálfan sig og samstarfsfélaga sinn í öllu vinnuferlinu. 
Áhersla er einnig lögð á að efla jákvæðni nemenda almennt, virðingu, tillitssemi og kurteisi við 
náungann.  

Einu sinni á tímabilinu völdu nemendur sér verkefni eftir áhugasviði. Mikil ánægja var með það 
verkefni. 

Nemendur unnu með fjölbreytt hráefni, bæði í matargerð og í brauð og kökubakstri. Áhersla var lögð 
á mikilvægi hreinlætis við eldhússtörfin og snyrtilegan frágang.  
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Nemendur tóku ýmist afrakstur kennslustundarinnar með sér heim eða borðuðu saman í 
kennslustofunni. 

Nemendur voru mjög áhugasamir og unnu vel í kennslustundum. 

Notast var við uppskriftir úr námsbókinni Gott og gagnlegt 3, matreiðslubókinni Eldum saman, auk 
uppskrifta af netinu. 

Námsaðferðir byggðust á innlögn og leiðbeiningum frá kennara og virkri þátttöku nemenda. 

Námsmat: Munnlegt leiðsagnarmat í hverri kennslustund og skriflegt lokamat. 

Kennari: Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir 
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Sviðslistir 
 

Sviðslist 7. bekkur. 
Nemendum var skipt í sex 12 - 14 manna hópa. Hver hópur var í 8 – 12 skipti, 80 mínútur í senn, tvisvar 
í viku.  

 

Áhersla var lögð á að nemendur æfðu sig í framkomu, dansi og 
látbragði. Að styrkja sköpunargleðina í fjölbreyttum verkefnum og að 
hún fái að njóta sín. Jafnframt að nemandinn setji sitt persónulega 
mark á verkefnin hverju sinni. Þeir kynntust ýmsum 
líkamstjáningarformum frá mismunandi heimshornum.  

Nemendur fengu þjálfun í dansi og upphitun á rödd og líkama. Þeir 
æfðu sig að standa fyrir framan samnemendur, tjá sig og 
kynna verkefni.   

Námsviðmið: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr 
aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfa samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og samkennd 
innan hópsins.   

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í ferlinu og lokamat í lok smiðju.  

Verkefni: Nemendur kynntust ólíkum dansstílum. Til dæmis afríska 
dansa, Bollywood dans, íslenskan þjóðdans (viki vaki), japanskan dans, 
sunddans og fl. Þeir lærðu að dansa línudans, diskó og Hand jive 
(kroppaklapp). Aðalverkefnið var grímugerð úr gifsi, teknar voru myndir 
af grímunum og haldin var ljósmyndasýning.  

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans.  

 

Sviðslist 6. bekkur.  
Nemendum var skipt í sjö 12 - 14 manna hópa. Hver hópur var í 9 – 11 skipti, 80 mínútur í senn, tvisvar 
í viku.  

Áhersla var lögð á að nemendur æfðu sig í framkomu, dansi og látbragði. Að styrkja sköpunargleðina í 
fjölbreyttum verkefnum og að hún fái að njóta sín.  Jafnframt að nemandinn setji sitt persónulega mark 
á verkefnin hverju sinni. Þeir kynntust ýmsum líkamstjáningarformum frá mismunandi heimshornum.  

Nemendur fengu þjálfun í dansi og upphitun á rödd og líkama. Þeir æfðu sig að standa fyrir framan 
samnemendur, tjá sig og kynna verkefni.   

Námsviðmið: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
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og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfa samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og samkennd 
innan hópsins.   

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í ferlinu og lokamat í lok smiðju.  

Verkefni:  Nemendur kynntust ólíkum dansstílum. Til dæmis afríska dansa, Bollywood dans, íslenskan 
þjóðdans (viki vaki), japanskan dans, sunddans og fl. Þeir lærðu að dansa línudans, diskó og Hand jive 
(kroppaklapp). Aðalverkefnið var að læra um stomp sem er líkamshreyfingar með takti og hönnuðu sitt 
eigið atriði í hópum og sýndu. 

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans. 

 

Sviðslist 5. bekkur. 
Nemendum var skipt í sex 12 - 14 manna hópa. Hver hópur var í 9 – 12 skipti, 80 mínútur í senn, tvisvar 
í viku.  

Áhersla var lögð á að nemendur æfðu sig í framkomu, dansi og látbragði. Að styrkja sköpunargleðina í 
fjölbreyttum verkefnum og að hún fái að njóta sín.  Jafnframt að nemandinn setji sitt persónulega mark 
á verkefnin hverju sinni. Þeir kynntust ýmsum líkamstjáningarformum frá mismunandi heimshornum.  

Nemendur fengu þjálfun í dansi og upphitun á rödd og líkama. Þeir æfðu sig að standa fyrir framan 
samnemendur, tjá sig og kynna verkefni.   

Námsviðmið: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfa samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og samkennd 
innan hópsins.   

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í ferlinu og lokamat í lok 
smiðju.  

Verkefni:  Nemendur kynntust ólíkum dansstílum. Til dæmis 
afríska dansa, Bollywood dans, íslenskan þjóðdans (vikivaki), 
japanskan dans, sunddans og fl. Þeir lærðu að dansa línudans, 
diskó og Hand jive (kroppaklapp).  Aðalverkefnið var að hanna 
skuggaleikhús. Búa til sögu, persónur og klippa út.  
Skuggaleikhúsið var leikið og tekið upp og horft á í síðasta 
tímanum. 

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu 
mjög vel og fylgdu fyrirmælum kennarans.  
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Sviðslist 4. bekkur. 
Nemendum var skipt í sex 12 - 14 manna hópa. Hver hópur var í 10 – 11 skipti, 80 mínútur í senn, 
tvisvar í viku.  

Áhersla var lögð á að nemendur æfðu sig í framkomu, dansi og látbragði. Að styrkja sköpunargleðina í 
fjölbreyttum verkefnum og að hún fái að njóta sín. Jafnframt að nemandinn setji sitt persónulega mark 
á verkefnin hverju sinni. Þeir kynntust ýmsum líkamstjáningarformum frá mismunandi heimshornum.  

Nemendur fengu þjálfun í dansi og upphitun á rödd og líkama. Þeir æfðu sig að standa fyrir framan 
samnemendur, tjá sig og kynna verkefni.   

Námsviðmið: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfa samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og samkennd 
innan hópsins.   

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í ferlinu og lokamat í lok smiðju.  

Verkefni: Nemendur kynntust ólíkum dansstílum. Til dæmis afríska dansa, Bollywood dans, íslenskan 
þjóðdans (viki vaki), japanskan dans, sunddans og fl. Þeir lærðu að dansa línudans, diskó og Hand jive 
(kroppaklapp).  

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans. 

 

Sviðslist 3. bekkur. 
Sviðslist var ein kennslustund allan veturinn. Heilum bekk var kennt í einu, sirka 25 skipti, 40 mínútur í 
senn. 

Nemendur unnu sjálfstætt og í hópum að verkefnum sem þjálfaði þá í hæfni sem stefnt er að hverju 
sinni. Áhersla var lögð á að hugmyndir og sköpunarkraftur hvers og eins fái að njóta sín. Nemendur 
æfðu sig í að kveikja á ímyndunaraflinu, í framkomu , dansi, látbragði og að efla jákvæð samskipti. Það 
var unnið með margvíslegar grunnæfingar til að kynnast leiklist og dansi. 

Nemendur fengu þjálfun í grunnhreyfingum dansins. Æfðu sig að standa fyrir framan samnemendur 
sína og tjá sig.  Rætt var um að sýna tillitssemi og að efla heilbrigð samskipti. 

Námsviðmið úr: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfar samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og 
samkennd innan hópsins. Nemendur unnu sjálfstætt eða í hópum undir eftirliti kennara. 

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í ferlinu og lokamat í lok smiðju.  

Verkefni: Nemendur æfðu dans (klappa í takt, hliðar saman hliðar og hringdans).  Gerðu ýmis verkefni 
á við þakklætisbréf, hönnuðu dans ský, sköpuðu dýr og persónur og kynntu verkefnin fyrir 
samnemendur sína. Einnig æfðu þeir sig í hugleiðslu undir leiðsögn kennara. 

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans. 
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Sviðslist 2. bekkur.  
Sviðslist var ein kennslustund allan veturinn. Heilum bekk var kennt í einu, 
sirka 25 skipti, 40 mínútur í senn. 

Nemendur unnu sjálfstætt og í hópum að verkefnum sem þjálfaði þá í hæfni 
sem stefnt er að hverju sinni. Áhersla var lögð á að hugmyndir og 
sköpunarkraftur hvers og eins fái að njóta sín. Nemendur æfðu sig í að kveikja 
á ímyndunaraflinu, í framkomu , dansi, látbragði og að efla jákvæð samskipti. 
Það var unnið með margvíslegar grunnæfingar til að kynnast leiklist og dansi. 

Nemendur fengu þjálfun í grunnhreyfingum dansins. Æfðu sig að standa fyrir 
framan samnemendur sína og tjá sig.  Rætt var um að sýna tillitssemi og að efla heilbrigð samskipti. 

Námsviðmið úr: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfar samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og 
samkennd innan hópsins. Nemendur unnu sjálfstætt eða í hópum undir eftirliti kennara. 

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í ferlinu og lokamat í lok smiðju.  

Verkefni: Nemendur æfðu dans (klappa í takt, hliðar saman hliðar og hringdans).  Gerðu ýmis verkefni 
á við þakklætisbréf, hönnuðu dans ský, sköpuðu dýr og persónur og kynntu verkefnin fyrir 
samnemendur sína.  Einnig æfðu þeir sig í hugleiðslu undir leiðsögn kennara. 

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans. 

 

Sviðslist 1. bekkur. 
Sviðslist var ein kennslustund allan veturinn. Heilum bekk var kennt í einu, sirka 25 skipti, 40 mínútur í 
senn. 

Nemendur unnu sjálfstætt og í hópum að verkefnum sem þjálfaði þá í hæfni sem stefnt er að hverju 
sinni. Áhersla var lögð á að hugmyndir og sköpunarkraftur hvers og eins fái að njóta sín. Nemendur 
æfðu sig í að kveikja á ímyndunaraflinu, í framkomu , dansi, látbragði og að efla jákvæð samskipti. Það 
var unnið með margvíslegar grunnæfingar til að kynnast leiklist og dansi. 

Nemendur fengu þjálfun í grunnhreyfingum dansins. Æfðu 
sig að standa fyrir framan samnemendur sína og tjá sig.  
Rætt var um að sýna tillitssemi og að efla heilbrigð 
samskipti. 

Námsviðmið úr: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr 
aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfar samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og 
samkennd innan hópsins. Nemendur unnu sjálfstætt eða í hópum undir eftirliti kennara. 
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Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í ferlinu og lokamat í lok smiðju.  

Verkefni: Nemendur æfðu dans (klappa í takt, hliðar saman hliðar og hringdans).  Gerðu ýmis verkefni 
á við þakklætisbréf, hönnuðu dans ský, sköpuðu dýr og persónur og kynntu verkefnin fyrir 
samnemendur sína.  Bjuggu til sjónauka og „kveiktum“ á ímyndunaraflinu og fóru í könnunarleiðangur. 
Einnig æfðu þeir sig í hugleiðslu undir leiðsögn kennara. 

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans. 

Hildur Jakobína, sviðslistarkennari. 
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Námsráðgjafi  

 
Í ársskýrslu náms- og starfsráðgjafa Flataskóla fyrir skólaárið 2020-2021 koma fram helstu verkefni og 
áherslur í starfi hans við skólann. 
Skólaárið 2020-2021 var Katrín Anna Eyvindardóttir náms- og starfsráðgjafa í 100% starfshlutfalli við 

Flataskóla.  

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð um velferð nemenda og vera talsmaður 

þeirra.  Hann leitar einnig lausna í málum nemenda og gætir þess að þeir búi við réttlæti og jafnrétti 

innan skólans. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er að vinna með 

nemendum, forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiss 

konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda.  

Markmið námsráðgjafar í grunnskólum er að veita nemendum faglega þjónustu og ráðgjöf í 

málum sem tengjast námi þeirra, framtíðaráformum, samskiptum og líðan í skólanum. Öllum 

nemendum skólans stendur til boða að hitta námsráðgjafa. 

Fjölmargir nemendur leituðu til námsráðgjafa í vetur. Nemendur komu ýmist í 

einstaklingsráðgjöf eða hópráðgjöf en einnig tók námsráðgjafi þátt í fræðslu með kennurum. 

Markmiðið var að vinna að því að styrkja sjálfsmynd nemenda, efla samskipta- og félagsfærni þeirra, 

stuðla að heilbrigðum lífsháttum og/eða vinna gegn óæskilegu hegðunarmynstri. 

 

Verkefni skólaársins 2020-2021 

Í vetur hefur starf náms- og starfsráðgjafa í Flataskóla verið margþætt og byggst á nánu samstarfi við 
nemendur, foreldra, stjórnendur, fagfólk í sérfræðiþjónustu (s.s. sálfræðinga og félagsráðgjafa), 
stoðþjónustu og annað starfsfólk skólans. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er fyrst og fremst að standa 
vörð um velferð nemenda, vera málsvari þeirra og trúnaðarmaður og aðstoða þá við að leita lausna í 
sínum málum. 

Starfið fólst í ráðgjöf og að styðja, hvetja og fræða nemendur með tilliti til velferðar þeirra en 
einnig fræðslu og forvörnum þeim til handa. Markmiðið með starfinu var að efla sjálfsskilning 
nemenda, félagsfærni, vináttu og samkennd á leið þeirra til aukins þroska.  

Daglegt starf námsráðgjafa fólst í persónulegri ráðgjöf og stuðningi við nemendur vegna líðan, 
sjálfseflingar og námsþróunar en fræðsla tengd námstækni, náms- og starfsfræðslu fékk einnig rými.  

 

Einstaklingsráðgjöf 

Drjúgur hluti vinnutíma námsráðgjafa fólst í viðtölum við nemendur og persónumiðaðri ráðgjöf. 
Viðtölin voru af fjölbreyttum toga og markmiðið með þeim var að hvetja nemendur til sjálfsskoðunar, 
að átta sig á áhuga sínum, styrkleikum og hindrunum í námi og starfi, áhugamálum sínum og að taka 
ákvarðanir byggðar á gagnrýnni hugsun. Rauði þráðurinn í þessari vinnu var að aðstoða nemendur við 
að hjálpa sér sjálfum, að bera ábyrgð á sjálfum sér og sínum gerðum.  

Nemendurnir komu til námsráðgjafa af eigin óskum eða með hvatningu frá kennurum og/eða 
foreldrum. Sumir nemendur komu vikulega um nokkurn tíma eða með lengra millibili og aðrir 
nemendur fengu eftirfylgd í gegnum skólaárið. Ástæður komu nemenda voru af fjölbreyttum toga enda 
ólíkar þarfir einstaklinga sem lágu að baki. Einnig leituðu nemendur til námsráðgjafa þegar vanlíðan 
sótti að.  
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Hópráðgjöf 

Námsráðgjafi var með hópráðgjöf í nokkrum bekkjum í samstarfi við umsjónarkennara. Hóparnir voru 
misstórir eftir þörfum. Markmið ráðgjafarinnar var fyrst og fremst að styrkja nemendur sem 
einstaklinga en jafnframt að vinna saman sem hópur, ræða það sem lá á hjarta, kanna hug nemenda 
til ýmissa mála svo sem samskipta, eineltis og skilnings á ákveðnum málum. Í tímunum skiptust 
nemendur á skoðunum, létu álit sitt í ljós og leituðu lausna. Kosturinn við hópráðgjöf er að hjálpa 
nemendum sem taka þátt að sjá önnur sjónarmið á mismunandi viðfangsefnum, hún eflir sjálfstraust 
og hjálpar einstaklingum oft með innri vandamál og upplifanir. Það er umræðan í hópnum sem getur 
opnað augu einstaklinga fyrir nýjum leiðum til að takast á við vandamál sem upp geta komið. Meðal 
annars hefur námsráðgjafi boðið upp á námskeiðið Krakkaspjall í 4. bekk og Samskipti stúlkna í 7. bekk 
í vetur. 

Foreldraráðgjöf 

Námsráðgjafi átti fundi með foreldrum. Foreldrar ýmist hringdu eða óskuðu eftir að fá að koma og 
ræða um líðan barns síns, félagslega og eða námslega stöðu. Í sumum tilfellum óskaði námsráðgjafi 
eftir samstarfi eða upplýsingum frá foreldrum. Námsráðgjafi hafði þann háttinn á að fá leyfi frá 
foreldrum til að ræða persónulega við nemendur.  

Samskipti við foreldra í gegnum tölvupóst, Meet eða Skype fundi og síma voru töluverð þetta árið. 
Kostirnir voru að ferðir fyrir foreldra og fundartími spöruðust og líklegt að þetta form sé komið til að 
vera. Þessi leið gefur aukið svigrúm og valmöguleika fyrir bæði foreldra og starfsfólk skólanna. 
 

Samráðs- og teymi 

Fundir með stjórnendum, umsjónarkennurum, foreldrum, nemendum og sérfræðingum í stoðþjónustu 
voru ófáir og af margvíslegum toga og tengdust líðan, framkomu og námsframvindu nemenda. 
Teymisvinna var hluti af starfi námsráðgjafa innan skólans, sem fólst í stuðningi við nemendur og þarfir 
þeirra. Teymi voru stofnuð um þá nemendur sem sérstaklega þurfti að fylgja eftir og styðja. Samsetning 
teymis réðst af þörfum hvers nemanda fyrir sig. Sama var að segja um samráðsfundi með kennurum, 
foreldrum og nemendum. Samtöl við kennara voru nokkuð tíð þar sem þeir höfðu áhyggjur af 
ákveðnum nemendum og samræðan skapaði oft á tíðum fleiri víddir. Námsráðgjafi sat þó nokkuð 
marga skilafundi með sálfræðingi, foreldrum og umsjónarkennara þar sem niðurstöður greininga 
sálfræðings og mat á þjónustu er kynnt innan skólans. Oft er óskað aðkomu námsráðgjafa í kjölfar slíkra 
funda.  
Fundir eineltisteymis skólans voru töluvert margir á þessu skólaári. Nemendaverndarráðsfundir eru 
haldnir annan hvern miðvikudag. Námsráðgjafi situr fundi nemendaverndarráðs, enda ber honum skv. 
lögum skylda til að sitja í ráðinu. 

Námsráðgjafi tók þátt í stigs- og fagfundum innan skólans, samráðsfundum náms- og 
starfsráðgjafa í Garðabæ; fagfundum Félags náms- og starfsráðgjafa ásamt fundum utan skólans sem 
tengdust nemendum á einn eða annan hátt svo sem fundir varðandi stoðþjónustu,  náms- og 
starfsfræðslu, eineltismál og forvarnarviku Garðabæjar. Í vetur luku náms- og starfsráðgjafar 
Flataskóla, Hofstaðaskóla og Sjálandsskóla útgáfu þróunarverkefnis sem snýr að geðrækt og vellíðan 
nemenda. Töluverður tími fór í þá vinnu utan skólatíma fram að áramótum. Afrakstri verkefnisins var 
skilað til skóladeildar Garðabæjar í janúar og formleg kynning verður haldin á Menntadögum 
Garðabæjar í október 2021. Námsráðgjafi hefur einnig unnið í samráði við kennsluráðgjafa í menntun, 
nýsköpun og skólaþróun unnið að námsefni í netöryggi og samskiptum nemenda, verkefni sem stendur 
enn yfir. 
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Fræðsla, forvarnir og stuðningur í bekkjum og hópum 

Nemendum í 2. bekk var í mars boðið á leikritið ,,Krakkarnir í hverfinu“ sem er brúðuleikhús með 
þema um líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi. Eftir leikritið vann námsráðgjafi yngra stigs úr upplifunum 
nemenda í samstarfi við leikara, umsjónarkennara og deildarstjóra yngra stigs Flataskóla.  

Í byrjun maí sýndum við 3.bekk myndina „Leyndarmálið“ og vorum með umræður í kjölfarið. Eftir 
sýninguna var sent heim bréf til foreldra. 

Í október var haldin forvarnarvika í Garðabæ. Yfirskrift vikunnar var að þessu sinni „Að standa með 
sjálfum sér“. Námsráðgjafi og deildarstjóri yngra stigs héldu utan um dagskrá forvarnarviku og 
úthlutuðu verkefnum til árganga.  

Í júní 2021 komu samtökin ´78 með fræðslu í 6.bekk. Í henni var fjallað um hinsegin leika, hvað 
það þýðir að vera hinsegin og hvert er hægt að leita eftir aðstoð og stuðningi. Í lok fræðslunnar var 
opnað fyrir nafnlausar spurningar og þeim svarað eftir bestu getu. 

Í febrúar kom Bjarni Fritzson, rithöfundur með fræðslu fyrir drengi í 4.-7. Bekk. Hann ræddi við 
nemendur um mikilvægi góðra samskipta, að nauðsynlegt væri að koma fram við bekkjarfélaga  af 
virðingu og vera uppbyggilegur í framkomu. 

 

Eineltismál 

Eineltisteymi Flataskóla skipa námsráðgjafi og deildarstjórar yngra og eldra stigs ásamt 
umsjónarkennara hverju sinni. Teymið tekur þátt í verkefninu Gegn einelti í Garðabæ sem er 
samstarfsverkefni grunnskóla Garðabæjar. Þar hafa námsráðgjafar og deildarstjórar grunnskólanna 
samvinnu. Það er skýr stefna í grunnskólum Garðabæjar að taka strax á eineltismálum og markmið 
verkefnisins er að koma á samræmdum vinnubrögðum til að fyrirbyggja og bregðast við einelti, bæta 
líðan og öryggi nemenda og skólabraginn í heild. Sjá nánar á www.flataskoli.is og www.gardabaer.is  

Þegar grunur um eineltismál kemur upp hefur sá sem fær tilkynningu grunur um einelti samband 
við aðila úr eineltisteymi skólans og haft er samráð um viðbrögð og aðgerðir. Markviss vinna fer í gang 
þegar grunur um eineltismál koma upp og lögð er áhersla á að allir starfsmenn skólans séu meðvitaðir 
um hvernig eigi að bregðast við. 

Í skólabyrjun kynntu kennarar eineltisáætlun skólans bæði fyrir nemendum og foreldrum og hafa 
síðan haldið umræðunni gangandi í bekkjum og á bekkjarfundum. Nemendur, foreldrar og starfsmenn 
eru vel vakandi fyrir öllu sem tengist samskiptum og hegðun gagnvart skólafélögunum og vinna saman 
að því að skapa jákvæð samskipti. 

Þegar grunur leikur á samskiptavanda eða einelti, er brugðist við með ýmsum úrræðum. Þar má 
nefna fræðslu og þjálfun í samskiptum, félagsfærnihópa, reglulega bekkjarfundi með nemendum og 
umsjónarkennurum, viðtölum við nemendur auk þess sem samstarf við foreldra skiptir miklu máli. Með 
þessum úrræðum er oft hægt að leysa úr málum á farsælan hátt.  

Eineltismál eru mismunandi og haga ber vinnu hvers máls eftir eðli þess. Öll mál sem upp koma 
eru rannsökuð og skráð. Námsráðgjafi og deildarstjóri hafa yfirumsjón með skráningum á þeim 
eineltismálum sem upp koma, hvort sem um er að ræða samskiptavanda, grun um einelti eða 
sannanlegt einelti. Virkni í öflun upplýsinga og skráningar á framkomu nemenda í tímum, á göngum, 
úti í frímínútum og íþróttahúsi getur gefið heildstæða mynd af stöðu mála. Náms- og starfsráðgjafi 
heldur utan um skráningar og geymslu gagna.   

Á skólaárinu barst ein formleg tilkynning um einelti en rétt er að taka fram að í nokkrum tilfellum 
var haft samband við skólann vegna samskiptavanda og unnið með málin strax þannig að ekki kom til 
þess að lögð var inn formleg tilkynning um einelti.  

 
 
 
 
 

http://www.flataskoli.is/
http://www.gardabaer.is/
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Meðal annarra verkefna – viðhald fagþekkingar  

• Í eineltisteymi grunnskólanna í Garðabæ 

• Námsráðgjafi situr í áfallaráði Flataskóla ásamt stjórnendum skólans, ritara og 
hjúkrunarfræðingi. 

• Í teymi náms- og starfsráðgjafa Garðabæjar og Hafnarfirði 

• Í þróunarverkefnisteymi með námsráðgjöfum Hofstaða- og Sjálandsskóla 

• Námsráðgjafi tekur þátt í skipulagningu forvarnarviku Garðabæjar ár hvert.  

• Námsráðgjafi hefur tekið á móti nýjum nemendum sem koma úr öðrum skólum. Þessa 
nemendur hittir hann einu sinni þegar nemendur hafa verið í skólanum í nokkrar vikur. 

• Samstarf við kennsluráðgjafa Flataskóla í tækni, nýsköpun og skólaþróun um þróun námsefnis 
í netöryggi og samskiptum. 

• Námskeið á vegum Hugarfrelsis í Flataskóla 2020 – 2021. Fjögur skipti. 

• Rannsóknir og greining, könnun á líðan ungmenna sept. 2020 og apríl 2021 

• Dagur náms- og starfsráðgjafa 30. október 2020. Dr. Ronald G. Sultana: félagslegt réttlæti í 
ráðgjöf og viðkvæma hópa og Dr. Adrian Hancock fjallar um ráðgjöf til hinsegin fólks. 

• 15. janúar 2021. Félag náms- og starfsráðgjafa: Hope in Action með Dr. Norman Amundsen og 
Andreu Fruhling. 

• Námskeið 24.feb – 4. mars: Að þjálfa samkennd, með samkennd og í þágu samkenndar 

• Hugleiðslunámskeið 1-2 í viku í allan vetur á vegum Lotushúss 
 

Lokaorð 

Veturinn hefur verið fjölbreyttur, áhugaverður og spennandi. Samskipti og samvinna við nemendur, 
foreldra og samstarfsfólk innan og utan skólans eru hafa verið gæfurík og gefandi.   

 
 
Flataskóla, júní 2021 
Katrín Anna Eyvindardóttir 
Náms- og starfsráðgjafi Flataskóla 
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Þroskaþjálfar 
 

Þrír þroskaþjálfar störfuðu við skólann, tveir í fullu starfi og einn í hlutastarfi skólaárið 2020-2021. 
Eftirtaldir þroskaþjálfar störfuðu við skólann: Halla Björg Ragnarsdóttir sem á ný til starfa á  seint á 
haustönn, Petra Björg Kjartansdóttir og Sara Björk Magnúsdóttir sem lét af störfum snemma á vorönn. 
Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu verkefnum sem þroskaþjálfar í Flataskóla unnu skólaárið 2020-
2021.    

Helstu áherslur í starfi þroskaþjálfa 

Markmið þroskaþjálfa í grunnskólum er að veita nemendum faglega þjónustu og ráðgjöf í málum sem 
tengjast þroska, samskiptum og líðan þeirra í skólum. Helstu verkefni í skólanum í vetur: 

• Gera einstaklingsáætlun í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, foreldra og aðra eftir því 
sem við á 

• Sjá um færni- og þroskamat 

• Skipuleggja þjálfunaraðstæður, velja og semja þjálfunar- og námsgögn eftir settum 
markmiðum 

• Meta árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við samstarfsaðila 

• Skila skriflega niðurstöðum til næsta yfirmanns og foreldra 

• Taka þátt í kennara- og starfsmannafundum  

• Veita foreldrum nemenda sinna ráðgjöf og leiðbeiningar 

• Annast upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemenda sinna 

• Miðla sérþekkingu til kennara og annarra starfsmanna skólans  

• Bera, ásamt deildarstjóra stoðþjónustu, ábyrgð á upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna 
flutninga nemenda milli skóla 

• Bera ábyrgð á reglulegu sambandi við umsjónarkennara viðkomandi bekkja 

• Bera ábyrgð á að trúnaðargögn nemenda hans berist til deildarstjóra stoðþjónustu til 
varðveislu 

• Vinna önnur þau verkefni sem skólastjóri felur honum og eðlilegt getur talist að rúmist innan 
verksviðs hans 
 

Helstu þættir starfsins sem unnið hefur verið með í vetur  

Einstaklingsstuðningur 

Sérstakur stuðningur við nemendur byggir á grunnskólalögum, aðalnámskrá grunnskóla og stefnu 
fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar um skóla án aðgreiningar. Sérstakur stuðningur við einstaka 
nemendur er hluti af almennu skólastarfi og er markmið hans að styðja við nemandann í skóla án 
aðgreiningar, tryggja honum jákvæðar námsaðstæður, besta mögulega námsárangur og stuðla að 
alhliða þroska bæði andlega og líkamlegum. Leitast er við að ná þessum markmiðum með jákvæðu 
viðmóti og virðingu fyrir einstaklingnum um leið og lögð eru fyrir verkefni við hæfi.  

Sérstakur stuðningur við nemendur getur falið í sér breytingar á námsmarkmiðum, námsefni, 
námsaðstæðum og kennsluaðferðum. Hann getur verið skipulagður í lengri eða skemmri tíma eftir 
þörfum nemandans, jafnvel alla skólagöngu hans og fer fram innan og utan almennra bekkjardeilda. 
Stuðningur er skipulagður í samstarfi við umsjónarkennara og deildarstjóra stoðþjónustu. Þjálfunin fór 
bæði fram innan bekkjar og utan og fólst aðallega í hegðunarmótun og aðstoða við félagsleg samskipti 
auk þess að finna leiðir varðandi boðskipti og námsleiðir. Þroskaþjálfar hafa eftir bestu getu komið til 
móts við þá nemendur sem þurfa sérstök úrræði við próftöku vegna kvíða, einbeitingarerfiðleika eða 
lestrartengdra erfiðleika. 
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Gerð einstaklingsnámsskrár  

Einstaklingsnámskrá er námsáætlun fyrir einstakling þar sem markmiðin eru fyrst og fremst sniðin að 
þörfum hans en taka þó mið af markmiðum árgangsins. Hún getur falið í sér námsáætlun í mörgum 
námsgreinum fyrir sama einstakling eða einungis áætlun í einni grein. Einstaklingsnámskrár eru unnar 
í samvinnu við foreldra, sérkennara og kennara í upphafi skólaársog endurskoðaðar eftir þörfum. 

Hópþjálfun 

Hópþjálfun á sér stað í misstórum hópum þar sem nemendur stefna að sameiginlegu markmiði. 
Hópþjálfun felur meðal annars í því að hjálpa þeim sem taka þátt að sjá önnur sjónarmið á mismunandi 
viðfangsefnum, eflir sjálfstraust og hjálpar einstaklingum oft með innri vandamál og upplifanir. Það er 
umræðan í hópnum sem getur opnað augu einstaklinga fyrir nýjum leiðum til að takast á við vandamál 
sem upp geta komið. Markmið hópþjálfunar getur falið í sér félagsfærni, aðgreindar kennsluæfingar, 
kvíðastjórnun, reiðistjórnun, samskipti, sjálfsstyrkingu, tilfinningar og/eða vinatengsl. Hópþjálfun er 
skipulögð að óskum umsjónarkennara eða foreldra nemenda í samstarfi við umsjónarkennara, 
námsráðgjafa og deildarstjóra stoðþjónustu. Hópþjálfun fer fram á skólatíma nemenda. 

Handleiðsla  

Handleiðsla er aðferð sem eflir fagmennsku og faglegan þroska starfsfólks í starfi. Hún tryggir að 
starfsfólk veiti nemendum góða þjónustu. Góð og styðjandi handleiðsla er talin geta fyrirbyggt það að 
starfsfólk upplifi kulnun í starfi. Þroskaþjálfar veita og þiggja handleiðslu og ráðgjöf til foreldra, 
kennara, stuðningsfulltrúa og annarra starfsmanna skólans. Í breyttu samfélagi með auknum kröfum 
og hraðari framþróun teljum við aukna þörf fyrir handleiðslu innan starfstéttarinnar ásamt þverfaglegri 
handleiðslu.  

Teymisfundir   

Teymi er stofnað um þá nemendur sem þurfa sérstaklega á stuðning og eftirfylgni að halda. 
Mismunandi samsetning er í teymum eftir þörfum hvers og eins nemanda. Hlutverk þroskaþjálfa í 
teymi er oftar en ekki að vera teymisstjóri, halda utan um og boða til funda.   

Teymisvinna í árgöngum  

Þroskaþjálfar taka þátt í vikulegum teymisfundum í þeim árgöngum sem þeir tilheyra ásamt 
umsjónarkennurum og sérkennurum. Teymisvinnan tengist undirbúning fyrir skólastarfið, útfærslu og 
skipulagi á aðstæðum eða sem tengdist líðan, framkomu og námsframvindu nemenda. Teymisvinna er 
hluti af starfi þroskaþjálfa innan skólans, sem felst í stuðningi við nemendur og þarfir þeirra.  
Þroskaþjálfar taka einnig þátt í stigfundum. 
 
Önnur verkefni – viðhald fagþekkingar  

Fræðsla sem þroskaþjálfar sóttum á kennsluárinu: 

• SIS mat  

• Vorráðstefna Greiningarstöðvar Ríkisins 

• Vettvangsnemar á 2. og 3. ári við þroskaþjálfabraut Háskóla Íslands 

• Málþing þroskaþjálfanema við Háskóla Íslands 

• Rafrænt málþing á vegum fagráðs Þroskaþjálfafélags Íslands 

• Önnur fræðsla á vegum Þroskaþjálfafélags Íslands 
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Lokaorð  

Af ofangreindu má sjá að starfið hefur verið fjölbreytt. Þó hafi verið mikil breyting á og þörf á 
sveigjanleika í starfi vegna faraldursins sem enn gengur yfir sem hefur orðið til þess að minni fræðsla 
var sótt. Ekki er mögulegt að skrá alla þætti starfsins eðli málsins samkvæmt. Starfið byggir á góðu 
samstarfi og teymisvinnu við skólafólk, sérfræðinga og foreldra. Við höfum átt gott samstarf við 
nemendur, samstarfsfólk og foreldra.  

 

Halla Björg Ragnarsdóttir og  Petra Björg Kjartansdóttir þroskaþjálfar 
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Kennsluráðgjafi í tækni, nýsköpun og skólaþróun  
 

Staða kennsluráðgjafa í tækni, nýsköpun og skólaþróun við Flataskóla 

Kennsluráðgjafi í tækni, nýsköpun og skólaþróun í Flataskóla er Elínborg Siggeirsdóttir. Kennsluráðgjafi 
heldur utan um innleiðingu á tækni í skólastarfinu, styður við lærdómssamfélag skólans og eflir þannig 
nýsköpun- og þróun í kennsluháttum. Kennsluráðgjafi styður við; markvissa notkun leiðsagnarnáms, 
skipulag samþættra verkefna út frá hæfniviðmiðum og beitingu tækni í námi og kennslu. Með því 
markmiði að virkja sköpunarkraft nemenda, efla frumkvöðlahugsun og nýsköpun, efla færni nemenda 
til að nýta sér tækni til gagns, samskipta og samvinnu.  

Verkefni skólaársins  

Stærsta verkefni skólaársins hjá kennsluráðgjafa var að koma inn í hvert árgangateymi í 3 samfelldar 
vikur. Með þeirri áherslu að styðja kennara við að skipuleggja og vinna samþætt verkefni þvert á 
árgang. Þetta starf þróaðist yfir veturinn þannig að verkefnin urðu meira og síðan alfarið skipulögð út 
frá hæfniviðmiðum og leiðsagnarnámi. Milli hvers teyma tímabils var skipulögð ein vika í frágang með 
teymi og undirbúning fyrir næsta teymi. Þessi vika þróaðist síðan yfir í að lengja tímabil með teymi eða 
skjótast yfir í önnur teymi sem óskuðu eftir aðstoð. Yfirleitt héldu verkefnin áfram eftir 3 vikurnar 
þannig að lokafundur með teymum þar sem farið var yfir hvernig gekk, námsmat og annað var haldin 
þegar verkefninu var formlega lokið. Lögð var áhersla á að nýta G-Suite með nemendum. Einnig með 
kennurum í samvinnu við gagnagerð og skipulagi.  

Önnur störf kennsluráðgjafa á skólaárinu voru m.a.; 

• Stöð í Djúpinu í fjölvali bæði á yngra og miðstigi. Í báðum tilfellum var viðfangsefnið rafmagn. 
Unnið með LittleBits á yngra stigi en straumrásir, hliðtengdar og raðtengdar á miðstigi. Þegar 
líða fór að vori var skipt yfir í SPHERO bolta, unnið úti og þá til að leysa þrautabrautir með 
forritun. Einnig með fjarstýringu á hjólabraut á skólalóð. 

• Vinna skýringamyndbönd og leiðbeiningaskjöl fyrir nemendur að beiðni kennara. Slíkt efni 
eykur sjálfstæði nemenda í eigin námi.  

• Aðstoð og leiðsögn með Bee Bot forritun í leikskóla. 

• Aðstoð og leiðsögn við kennara/nemendur utan 3 vikna tímabila. 

• Aðstoð og leiðsögn til starfsmanna og kennara sem ekki eru hluti af árgangateymum. 

• Tæknileg aðstoð við fyrirlögn samræmdra prófa. 

• Tilraun með fámenna nemendahópa í sviðsaðstoð og kvikmyndagerð. 

• Umsjón með helgileik 5. bekkinga. 

• Umsjón með þátttöku starfsmanna á UTÍS online ráðstefnunni. 

• Þátttaka í Flatóvision teymi, Schoolovision. 

• Innleiðing G-Suite. 

• Innleiðing Office 365. 

• Umsjón með tölvubúnaði og samskipti við tölvudeild og ORIGO vegna bilana. 
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• Umsjón með Djúpinu og Green screen rými. 

• Umsjón með smátækjum. 

• Vinna við heimasíðu skóla og upplýsingaskjá. 

• Fylgst með búrinu í salnum og reynt að hafa það í lagi. 

• Ráðgjöf varðandi tækjakaup og búnað. 

• Vinna hafin við gerð stefnu Flataskóla í upplýsingatækni. 

• Kynning á starfi skólans á Instagram „Komdu að kenna“. 

• Undirbúningur að gerð spila sem geta auðveldað kennurum að leggja fyrir áhugasviðsverkefni 
og nýsköpunarverkefni með hugmyndafræði hönnunarhugsunar. 

Ekki var hægt að bjóða upp á Laugardagsdjúp fyrir starfsmenn skóla á skólaárinu vegna Covid.  

 

Samráð við aðra fagaðila 

• Fundað með kennsluráðgjöfum í öðrum grunnskólum Garðabæjar. 

• Fundað með kennsluráðgjöfum utan Garðabæjar. 

• Þátttaka í faghópum á Facebook.  

• Þátttaka í faghópum á Twitter. 

 

Viðhald fagþekkingar  

• UTÍS netráðstefnan. 

• Google Educator Level 1 Certification, lokið. 

• Google Educator Level 2, í vinnslu. 

• Þátttaka í örvefnámskeiðum „Webinars“ á vegum ISTE alþjóðlegra samtaka upplýsingatækni- 
kennara.  

• Þátttaka í umræðuhópum á netinu hjá „Common sense education“. 

• Stundakennsla í Háskólanum á Akureyri. 

• Lestur fagbókmennta. 

 

Elínborg Siggeirsdóttir, kennsluráðgjafi í tækni, nýsköpun og skólaþróun 
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Skólasafn  
 

Bókasafnið er að öllu jöfnu opið á meðan nemendur eru í skólanum með örfáum undantekningum þó. 
Safnið hefur verið nýtt undir fundi og fræðslu, samanber vinaliðafundi og fleira. Hillur safnsins eru á 
hjólum og auðvelt er að aðlaga það að ólíkum viðburðum og uppákomum. Vonandi verður hægt að 
bjóða upp á heimsóknir höfunda á skólaárinu 2021-2022 en vegna heimsfaraldurs hefur slíkt ekki verið 
í boði. 

 

Klúbbar og sögustundir  

Í desember var boðið upp á Jólalestur en þá gátu nemendur valið jólabækur, fylgt út seðil og að loknum 
lestri fimm bóka dregið sér jólasveinanafn og fengið merkt jólabókamerki. Vakti jólalesturinn mikla 
lukku og er áætlað að nemendur hafi lesið u.þ.b. 400 bækur. Nemendur tóku einnig þátt í kosningu 
vegna Bókaverðlauna barnanna en þar geta krakkarnir valið eina til þrjár bækur sem þeim finnast 
skemmtilegastar, áhugaverðastar eða bestar af hvaða ástæðu sem er. Það skapast alltaf skemmtileg 
umræða um hvaða bækur verða hlutskarpastar hverju sinni og gaman að hafa veggspjald uppi við með 
öllum útgefnum barna- og ungmennabókum liðins árs. 

Vegna Covid var starfsemi safnsins öðruvísi háttað en vanalega, með takmarkaðri opnunartímum 
ásamt því að á haustdögum 2021 var bókasafnsfræðingur fenginn til að aðstoða inni í 7. bekk.  

Leikskóladeildin var með fastar sögustundir á safninu á fimmtudögum. Komu börnin í tveimur hópum, 
lesin var saga og að henni lokinni boðið upp á frjálsan leik. Gengu sögustundirnar mjög vel og er áætlað 
að þær haldi áfram á næsta skólaári. 

 

Fjölval 

Áfram var í boði að velja fjölval á safninu og kallast það Bókafix. Var það ágætlega sótt af nemendum 
á öllum skólastigum. Helstu verkefnin voru tvíþætt, annars vegar bókmenntaspurningakeppni sem 
vakti mikla lukku, til þess gerð að kanna og vonandi auka bókmenntaþekkingu nemenda og hins vegar 
fjársjóðsleit eða ratleikur um safnið þar sem tilgangurinn er að nemendur læri á skipulag safnsins. 
Einnig aðstoðuðu nemendur í Fjölvali við frágang, tiltekt, bókaþrif ofl. á safninu. 

 

Safnkostur 

Áfram er unnið að grisjun á safninu. Skólasöfn eru ekki varðveislusöfn og gamall og úreldur safnkostur 
eru engum til gagns eða ánægju. Einnig benda allar rannsóknir til þess að börn og ungmenni vilji helst 
lesa nýútkomnar bækur þar sem þeirra samtíma eru gerð skil. Sígildar barnabækur eftir þekkta 
innlenda-  sem erlenda höfunda standa þó alltaf fyrir sínu og er þess gætt sérstaklega við grisjun 
safnkostsins. 

Jafnframt grisjun og tiltekt var mikið magn keypt inn af nýjum bókum fyrir safnið og má áætla að flestir 
nýir titlar barna- og ungmennabóka, frumsamdar sem þýddar,  hafi ratað í hillur safnsins, notendum 
þess til mikillar gleði. 

Lestrarhefti og bækur gefnar út af Menntamálastofnun eru áfram varðveittar á safninu en ekki lengur 
skráðar sem hluti safnkostsins.  
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Fleiri sófar voru settir inn á safnið og púðar ásamt skrautmunum, til þess gert að skapa nemendum 
umhverfi til næðis og afslöppunar. Telur undirrituð það hafa vakið lukku og er stefnt að því að gera 
meira af slíku á safninu. 

  

Önnur starfsemi á safninu 2020-2021 

Minna var um samráðsfundi bókasafnsfræðinga úr öðrum skólum Garðabæjar þetta skólaárið vegna 
heimsfaraldurs en Þó náði stjórn Félags fagfólks á skólasöfnum að funda einu sinni á skólasafni 
Flataskóla á haustdögum 2020.   

 

Eintakastaða  

Skráður safnkostur skólasafns Flataskóla í maí 2021 telur 21.324  eintök óháð efnistegund. Þar af eru 
bækur 20.537 eintök. 

 

Efnistegund Fjöldi 

Bækur  20.537 

Gagnasett  22 

Geisladiskar 18 

Geisladiskar/hljóðbækur  116 

Innb. tímarit  13 

Kort  28 

Myndbönd 19 

Mynddiskar  59 

Snældur 3 

Snældur/hljóðbækur 31 

Spil  108 

Tímaritshefti  348 

Tæki  22 

 Samtals 21.324 
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Útlánatölur 

Heildarfjöldi útlána af skólasafni Flataskóla fyrir tímabilið ágúst 2020 til maí 2021: 

 

Efnistegund Fjöldi 

Bækur 9.971 

Spil 3 

Tæki 3 

Tímaritshefti 13 

Alls 9.990 
 

 

Séu tölur þessa skólaárs bornar saman við tölur skólaársins 2019-2020 má sjá aukningu í fjölda útlána 
upp á 931 eintak. Að mati undirritaðrar er það jákvæð þróun, einnig sem lögð er áhersla á það í 
starfsemi safnsins að nemendum standi góð þjónusta og velvild ætíð til boða. 

 

Júní 2021 

Ágústa Lúðvíksdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur 

 

 

 

  



Ársskýrsla Flataskóla 2020-2021 
 

84 
 
 

Frístundaheimilið Krakkakot 
 

Starfsmannamál 

Í frístundaheimilinu Krakkakoti störfuðu 13 starfsmenn veturinn 2020-2021, 3 af þeim vinna við 

skólann sem skólaliðar og stuðningsfulltrúar fyrri hluta dags og koma svo yfir í Krakkakot klukkan 

13:30/14:00.  

 

Fastráðnir starfsmenn í Krakkakoti 2020-2021 

Saga Steinsen Forstöðukona 

Syeda Maham Fatima Frístundaleiðbeinandi 

Rosa Elvira Castillo Fabian Skólaliði / Frístundaleiðbeinandi 

Anna Sigríður Pálsdóttir Frístundaleiðbeinandi 

Jónína Sigrún Guðmundsdóttir Frístundaleiðbeinandi 

 

 

Frístundaleiðbeinandi í hlutastarfi 

Anna Karen Elvarsdóttir Stuðningsfulltrúi / Frístundaleiðbeinandi 

Birta Lind Guðmundsdóttir Frístundaleiðbeinandi 

Birgitta Líndal Þórisdóttir Frístundaleiðbeinandi 

Áskell Dagur Arason Frístundaleiðbeinandi 

Elín Rós Ármannsdóttir Frístundaleiðbeinandi 

Erla Alexandra Ólafsdóttir Frístundaleiðbeinandi 

Fanndís Kara Guðnadóttir Stuðningsfulltrúi / Frístundaleiðbeinandi 

Helena Bryndís Hauksdóttir Frístundaleiðbeinandi 

 

Forstöðumaður/Forstöðukona 

Forstöðumaður/forstöðukona Krakkakots sér um skipulagningu og umsjón með faglegu starfi og 

daglegum rekstri frístundaheimilisins. Samskipti og samstarf við skólann, félög og aðra þá sem bjóða 

upp á frístundastarf fyrir börn. Samstarf og samskipti við foreldra og starfsfólk skólans. Ásamt því að 

sinna upplýsinga- og kynningarstarfi. Saga Steinsen var forstöðukona Krakkakots frá ágúst 2020 – júní 

2021 og leysti Hildi Hlíf Sigurkarlsdóttir af sem fór í fæðingarorlof. 

 

Frístundaleiðbeinandi 

Starf leiðbeinanda felur í sér umsjón með nemendum frá því að skóla lýkur og þar til þeir fara heim, í 

íþróttir eða annað tómstundastarf. Hlutverk þeirra er að hafa umsjón yfir ákveðnu svæði og þeim 

nemendum sem eru á því svæði. Forstöðumaður/forstöðukona sér um að raða niður leiðbeinendum á 

svæði sem í boði eru dags daglega til eftirlits og aðstoðar fyrir börnin. Í vetur byrjaði Krakkakot að bjóða 
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uppá klúbba en þá sáu tómstundaleiðbeinendur um skipulagningu og framkvæmd þeirra í samráði við 

forstöðumann/forstöðukonu en vegna covid tókum við svo klúbbana úr umferð um jólin. Mesti 

álagstíminn í Krakkakoti er fyrst eftir að skóla lýkur þegar nemendafjöldinn er sem mestur. Krakkarnir 

mæta og skrá sig inn, fá sér hressingu og fara svo út í útiveru. Eftir því sem börnunum fækkar þegar 

líður á daginn minnkar starfsmannaþörfin og því sumir starfsmenn sem fara fyrr heim en aðrir. Tveir 

starfsmenn bera svo ábyrgð á því að loka frístundarheimilinu. Það felur í sér að tryggja það að allir 

nemendur séu farnir heim, frágangur á svæðum sé viðunandi, öll ljós séu slökkt, gluggar lokaðir og 

útidyrahurðum læst. Af öryggisástæðum eru alltaf tveir starfsmenn sem sjá um að loka. Það hafa verið 

einhverjar breytingar á starfsmannahópnum eftir áramót en heilt yfir var forstöðumaður/forstöðukona 

mjög ánægð með starfsmannahópinn og starfsandann allt skólaárið.  Sveigjanleiki, gleði og jákvæðni 

réð ríkjum meðal starfsmanna Krakkakots í ár. 

Undirbúningsvika 

Viku fyrir skólasetningu gefst börnum sem eru að byrja í 1. bekk kostur á að koma í svokallaða 

undirbúningsviku/sumarviku. Markmiðið með henni var að börn og starfsmenn kynnast betur áður en 

skólastarf hefst. Í þessari viku er farið í hópeflisleiki, sýnt börnunum skólann, skólalóðina, leiðina í 

íþróttahúsið og fleira. Þessi vika tekst yfirleitt mjög vel og er mjög sniðug fyrir 1.bekkinn til að aðlagast 

betur. 

Krakkakot í vetur 

Í Krakkakoti í vetur voru á bilinu 82-87 börn skráð. Almennur starfstími Krakkakots er frá því að skóla 

líkur kl. 14:00 til kl. 17:00 alla daga. Eftir klukkan 16.00 fer börnunum að fækka umtalsvert og þá er 

hægt að fækka starfsfólki eftir þann tíma. Krakkakot er einnig opið á þeim dögum sem ekki er skóli, s.s. 

í jólafríi, páskafríi, vetrarfríi, á skipulagsdögum og þegar nemenda- og foreldraviðtöl eiga sér stað. Þá 

er opið frá kl. 8:00 til 16:30 og þurfa foreldrar að skrá börn sín sérstaklega á þessa daga. Í haust 

byrjuðum við með Klúbba-starf sem virkar þannig að krakkarnir skrá sig í klúbb og eru þá skuldbundnir 

við að mæta í þann klúbb í tvær vikur í senn. Eftir tvær vikur hvöttum við þau til að prufa nýja klúbba 

svo allir gætu prufað sem flesta. Það var ekki skylda að vera í neinum klúbb heldur var þetta einungis 

til gamans gert. Þetta vakti mikla lukku hjá krökkunum og starfsfólkinu. Við buðum meðal annars uppá:  

- Fótbolta klúbb 

- Origami klúbb 

- Grímugerðar klúbb 

- Föndur klúbb 

- Djúpu klúbb 

- Vísinda klúbb 
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Þegar covid bylgjan skall á í haust féllu allar æfingar niður í dágóðan tíma og því vorum við sveigjanlegri 

en vanalega og buðum foreldrum að breyta skráningum tímabundið eða þar til æfingar myndu hefjast 

aftur að nýju. Langflestir foreldrar nýttu sér það. Einnig þurftum við að skipta Krakkakoti upp í tvo hluta 

svo að 1.bekkur gæti verið sér og 2.bekkur gæti verið sér þar sem þau máttu ekki blandast. Við gátum 

því miður ekki boðið þessum 5-6 börnum sem skráð voru hjá okkur í 3.bekk að vera áfram. Skiptingin 

gekk vel og fengu börnin að gera allt það sama í hverju hólfi fyrir sig. Starfsfólkinu var svo skipt upp í 

þessi tvö hólf og héldum við þeim í sínum hólfum á meðan þetta var sem verst. Forstöðukona var hins 

vegar meira laus svo hún gat sinnt því sem þurfti að sinna á báðum stöðum. Við settum allt klúbbastarf 

á hold í covid en það verður svo vonandi aftur tekið upp að fullu næsta skólaár. 

Í vetur þegar gular og rauðar viðvaranir gerðu vart við sig féllu einnig niður æfingar og þá aftur fjölgaði 

börnum hjá okkur. Við reyndum að vera sveigjanleg og buðum krökkunum alltaf að vera hjá okkur í 

Krakkakoti ef æfingar féllu niður. Það verður oft meira krefjandi að hafa alla krakkana allan daginn en 

þá er bara spurning um að vera kreatífur og finna upp á einhverju sniðugu að gera. Við höfum haldið 

bíóáhorfi í algjöru lágmarki þar sem það er svo mikið annað skemmtilegt og spennandi hægt að gera 

en að horfa á sjónvarp. Í vetrarfríinu og á skipulagsdögum reyndum við að brjóta upp löngu dagana 

með því að baka saman, við skreyttum kleinuhringi, föndruðum heil ósköp, krakkarnir fengu búninga 

og dótadag, við heimsóttum Sjálandsskóla þar sem var pizzaveisla og andlitsmálning, fórum í 

strætóferð í bíó þar sem við sáum Tomma og Jenna og allir fengu popp og svala. Við fengum afnot af 

bláa salnum í Ásgarði, fórum í fjöruna og svo margt, margt fleira.  

Húsnæði 

Krakkakot er staðsett í suðurálmu skólans. Krakkakot nýtti sér einnig Djúpið, bókasafnið, Niðri rýmið, 

salinn, heimilisfræðistofuna og auðvitað útisvæðið. Ef skráð eru 140 eða fleiri í frístundina þá myndi ég 

halda að Krakkakot væri of lítið til að hýsa svo stóran fjölda en þar sem við vorum mest með 87 börn í 

vetur þá fundum við lítið sem ekkert fyrir því.  

Eftirlit 

Mikil áhersla er lögð á útiveru í Krakkakoti og er lögð áhersla á að á hverri útivakt séu allir starfsmenn 

Krakkakots fyrir utan 1-2 sem sjá þá um að ganga frá eftir síðdegishressingu og undirbúa valið. Þeir 

starfsmenn sem eru á útivakt bera ábyrgð á börnunum og að sá sem bera ábyrgð á símanum og 

mætingarlistum þarf að sjá til þess að allir séu sendir á æfingar á réttum tíma. Gott er að 1-2 starfsmenn 

sjái um það. Þeir starfsmenn tómstundaheimilisins sem eru á útivakt sjá til þess að allt fari sem best 
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fram og grípa inn í atburðarás ef þörf krefur. Nemendur geta snúið sér til þeirra með ýmsar ábendingar 

og fyrirspurnir eða ef upp kemur ágreiningur eða vandamál meðal nemenda.  

Þar sem starfsemin í Krakkakoti dreifist á þó nokkur rými og herbergi eru ekki starfsmenn á hverju 

svæði allan daginn. Þegar við höfum hins vegar farið á svæði utan Krakkakots (s.s. bókasafnið og djúpið) 

er ávallt starfsmaður með í för sem hefur eftirlit með börnunum og heldur utan um þann hóp sem hann 

fer með hverju sinni.  

Misjafnt er hvort krakkarnir eru sóttir eða fara heim sjálfir og hefur forstöðukona yfirumsjón með því 

á hverjum degi. Í byrjun dags þarf að athuga hvort allir séu ekki mættir og ef einhver sem er skráður 

skilar sér ekki þá þarf að finna hann og/eða heyra skýringuna á því hvar hann sé. Finnist barn ekki eftir 

ítarlega leit á skólasvæði/starfssvæði verður að gera foreldrum viðvart, og einnig kanna hvort þeir hafi 

sótt barnið eða gefi því leyfi á að fara heim. Það gat því miður komið fyrir með einstaka börn að þau 

mættu ekki og foreldrar létu ekki vita, þá fór oft dýrmætur tími í leit að barni sem var svo bara heima 

hjá sér í með leyfi foreldis. Einnig kom of oft fyrir að barn sagðist ekki eiga að fara á æfingu þegar við 

vorum með upplýsingar um annað og fór því oft óþarflega mikill tími í símhringingar. 

Forstöðukona sér um að senda innheimtu vegna tímaskráningu barnanna til Garðabæjar og skilar inn 

tímum fyrirfram fyrir 25. hvers mánaðar. Við höfum verið eins sveigjanleg með þetta og við getum en 

þetta fyrirkomulag þarf hins vegar að ítreka betur við foreldra því of oft hringja foreldrar eftir þennan 

tíma og vilja breyta tímafjölda eftir að greiðsluseðillinn hefur borist þeim.   

Tómstundir úr Krakkakoti 

Fjölmargir nemendur fara frá okkur úr Krakkakoti í hinar ýmsu tómstundir dag hvern, s.s. fótbolta, 

fimleika, dans, skák, körfubolta, sund og svo í Tónlistarskóla Garðabæjar svo fátt eitt sé nefnt. Tryggja 

þarf að öll börnin séu búin að borða, séu klædd eftir veðri, hafi með sér allt sitt hafurtask og leggi af 

stað tímanlega í því skyni að mæta stundvíslega á æfingu. Gott skipulag og góð samskipti við foreldra 

og íþróttafélög er lykillinn að því að þetta gangi vel fyrir sig og hefur vel gengið með þennan þátt hjá 

okkur í vetur. 

Covid 

Covid litaði frístundastarfið eins og allt annað skólastarf. Við þurftum að skipta rýmunum upp í 

mismunandi sóttvarnasvæði sem við gerðum. Við gátum ekki boðið upp á starf fyrir þriðja bekk og 

engin börn voru í fjórða bekk svo það kom ekki að sök. Við gátum hins vegar boðið upp á starf fyrir 

fyrsta og annan bekk alla dagana. Við skiptum bekkjunum upp eftir rýmum og fengu bekkirnir sitt hús 

og sinn inngang til að vera í. Forstöðukona var svo miðsvæðis og reyndi að aðstoða eftir bestu getu 
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ásamt því að stýra því þannig að engir hópar hittust í útiveru. Allt gekk þetta eins og í sögu og eiga bæði 

starfsfólk og börnin hrós skilið hversu vel gekk þessar vikur. Engin starfsmaður lenti í sóttkví né 

veikindum, en einn starfsmaður var í sóttkví frá vinnu meðan faraldurinn stóð sem hæst. Í Krakkakoti 

voru heldur „fá“ börn skráð í vetur miðaða við síðustu ár en að sögn foreldra og annarra starfsmanna 

er það einungis vegna lélegs utanumhalds Krakkakots. Það er svo mikilvægt að geta boðið börnunum 

upp á fjölbreytt og skemmtilegt tómstundastarf á hverjum degi. Eitthvað sem hentar mismunandi 

einstaklingum og að þeim líði ekki eins og þau séu í geymslu. Forstöðukona hefur ekki miklar áhyggjur 

af áframhaldandi þróun frístundastarfsins í Krakkakoti heldur frekar að það muni bæta aftur í 

skráningu. Í byrjun skólaárs á síðasta ári 2020-2021 voru ekki nema 5-6 börn skráð í Krakkakot í 3.bekk 

en útlit er fyrir að öll þau börn sem voru skráð núna í 2.bekk haldi áfram í haust, þá komin í þriðja bekk. 

Það er bara gleðiefni og mikilvægt er að huga vel að fjölbreyttu frístundastarfi fyrir þau börn svo ekki 

myndist fljótt leiði.  

Samstarf og samskipti við foreldra  

Samskipti við foreldra í Krakkakoti er stór partur af starfi forstöðumanns/forstöðukonu. Símhringingar, 

tölvupóstur og stutt spjall eða fundir eru nánast daglegur partur af starfinu hjá 

forstöðumanni/forstöðukonu. Ekki er ákveðinn fundardagur í Krakkakoti með foreldrum en foreldrum 

er ávalt velkomið að hringja eða senda tölvupóst til okkar ef það er eitthvað sem þeir vilja koma á 

framfarir. Í vetur verður svo vonandi meira flæði af foreldrum í Krakkakoti en vegna covid mátti enginn 

foreldri koma inn í skólann nema með undantekningu. Símhringingar og tölvupóstar eru fjölmargar á 

hverjum degi og fer mikill tími forstöðumanns í að sinna hvorutveggja. Hagnýtum upplýsingum er 

komið til foreldra í gegnum tölvupóst en einnig er upplýsingum komið inn á lokaða Facebook síðu 

foreldra. Síðan var einnig notuð í því skyni að deila myndum af starfinu. Síðan hefur fallið vel í kramið 

hjá foreldrum og forráðamönnum og reyndist forstöðumanni auðvelt að setja inn fréttir og myndir af 

starfinu í gegnum síma á meðan starfsemi Krakkakots var í gangi. Sérstaklega þar sem foreldrar hafa 

ekkert fengið að koma inn í Krakkakot sökum covid. Foreldar voru því oft meðviðaðir um hvað börn 

þeirra voru að fást við þá og þá stundina. 

Mjög gott samstarf og samskipti voru milli forstöðukonu og foreldra þetta skólaárið og voru myndum 

mjög góð tengsl.  

Foreldar fá allskyns hagnýtar upplýsingar frá Krakkakoti í byrjun hvers skólaárs en þær upplýsingar fara 

einni inn á Facebook síðu Krakkakots. Í Krakkakoti eru nokkrar grunnreglur sem fylgt er eftir. Sem dæmi 

má nefna:  

• Börn mega ekki taka með sér dót að heiman í Krakkakot. 
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• Símar í Krakkakoti eru bannaðir og er skylda að geyma þá í skólatöskum. Við þurftum dálítið 

að taka á þessu í vetur en með góðu samstarfi við foreldra gekk það vonum framar. 

• Ef barn ætlar að fá að fara heim með öðru barni úr Krakkakoti þarf að láta forstöðumann vita 

af því með dags fyrirvara eða fyrir kl. 13:00 sama dag. Ekki verður gefið leyfi til að hringja 

heim samdægurs og spyrja leyfis þannig. Börn eiga ekki að vera hringja úr síma Krakkakots 

nema af brýnustu nauðsyn. 

• Við brýnum fyrir foreldrum að koma inn og sækja börnin (þegar við erum covid laus) og láta 

starfsmenn vita nema búið sé að láta vita að barnið gangi sjálft heim. Annars fara starfsmenn 

í lok dags að leita af börnum sem gleymt hefur verið að skrá út. 

• Uppsögn á plássi eða tilkynning um breytta dagvistun skal berast skriflega til forstöðumanns 

fyrir 22. Hvers mánaðar, annars er hætta á að breytingar gangi ekki í gegn!  

Við erum einnig með nokkrar reglur innan Krakkakots sem við kynntum fyrir börnunum í vetur.  

#1 Við komum vel fram við hvort annað, erum góð og hjálpsöm. 

#2 Við göngum alltaf vel um og göngum frá eftir okkur. 

#3 Ef eitthvað kemur uppá og okkur líður illa, leitum við til starfsmanna Krakkakots. 

#4 Við berum virðingu fyrir nemendum og starfsfólki Krakkakots. 

#5 Við erum kurteis við aðra nemendur og stafsfólk Krakkakots 

Samskipti við önnur frístundaheimili í Garðabæ 

Forstöðumenn/forstöðukonur frístundaheimilanna hittust reglulega yfir skólaárið til að fá fleiri 

hugmyndir að viðfangsefnum og einnig til að vinna saman með sameiginleg markmið.  Vegna covid 

varð þó minna úr því en við hefðum viljað. Hópurinn er frábær og vinnur ótrúlega vel saman. Við 

spjöllum daglega á Messenger spjallinu. Miðlum upplýsingum til hvors annars og aðstoðum ef einhver 

er í vandræðum með eitthvað. Samband forstöðumanna var mjög gott. Miklu máli skiptir að undirstrika 

það að frístundaheimilin reka ekki barna pössun eða gæslu fyrir börn heldur sé þar unnið markvisst og 

faglegt starf sem við getum verið stolt af. 

Lokaorð 

Það hefur verið mikil ánægja meðal starfsmanna Krakkakots í vetur og lögðu allir starfsmenn sig fram 

á hverjum degi. Samskipti og samband við skólann og foreldra hefur gengið mjög vel og hafa margir 

foreldrar lýst yfir ánægju sinni með Krakkakot, starfið þar og starfshætti. Foreldrar eru duglegir að 

hrósa og koma með gagnlega  og uppbyggjandi gagnrýni. 
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Það hefur verið mikill heiður að fá að bera ábyrgð á Krakkakoti þetta síðastliðna ár. Ég hef myndað 

mikil og sterk samskipti við börn og foreldra og geng ég burt með gleði í hjarta yfir öllum þessum 

dásamlegu einstaklingum sem ég hef fengið tækifæri til að vera í kringum og sjá vaxa og dafna. 

Takk fyrir mig, 

Saga Steinsen, Forstöðukona Krakkakots, Flataskóla. 
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Mat á skólastarfinu  
 

Samræmd könnunarpróf 
Samræmd könnunarpróf í 4. bekk fóru fram dagana 30. september og 1. október og í 7. bekk dagana 
24. og 25. september. Prófin fóru fram á rafrænu formi eins og undanfarin ár. Á myndunum hér á eftir 
má sjá niðurstöður Flataskóla í prófunum.  

4. bekkur íslenska 

  

 

Eins og sjá má var meðalútkoma 4. bekkjar í Flataskóla undir landsmeðaltali og var þar ekki stór munur 
milli prófþátta.   

4. bekkur stærðfræði 
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4. bekkur í Flataskóla var töluvert undir landsmeðaltali í stærðfræði í þetta skiptið. Eins og sjá má eru 
afar fáir nemendur hjá okkur sem fá A og B+ en allt of stór hópur er að fá C og jafnvel D.   

Í heildina tekið var útkoman í 4. bekk nokkuð áhyggjuefni.  Til að bregðast við fóru fram umræður og 
greiningar á stöðunni.  Unnið var með niðurstöðurnar með hópaskiptingum, námskeiðum og aukinni 
sérkennslu og stuðningi.  

Íslenska 7. bekkur 
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Stærðfræði 7. bekkur 

 

 

Niðurstaða 7. bekkjar var nokkuð góð og sjá má að hópurinn í heild bætir sig frá prófinu í 4. bekk ef frá 
er talinn lesskilningur. Sérstaka athygli vekur gríðarleg bæting hópsins í stærðfræði.  Allir prófþættir 
bæði í íslensku og stærðfræði eru yfir landsmeðaltali sem er afar ánægjulegt að sjá.   

Þróun síðustu ára 

 

Á þessari mynd má sjá niðurstöður Flataskóla á samræmdum prófum síðustu árin.  Eins og sjá má er 
árangurinn upp og ofan.  Til framtíðar litið bindum við vonir við að aukin áhersla á leiðsagnarmat og 
hæfnimiðað nám muni stuðla að bættum árangri á prófunum.   

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.b ísl 32,70 30,30 30,90 30,60 28,40 30,90 29,20

4.b.stæ 34,90 34,50 30,80 27,60 29,60 30,20 25,90

7b ísl 27,70 34,60 32,40 32,60 29,50 31,40 31,20

7b stæ 31,20 32,80 34,00 34,10 32,40 29,40 31,60
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Nemendakönnun Skólapúlsins 
 

Fastur liður í mati á skólastarfi í Flataskóla er fyrirlögn nemendakönnunar Skólapúlsins. Könnunin er 
lögð fyrir smátt og smátt yfir veturinn þannig að hver nemandi í 6.-7. bekk svarar henni einu sinni á ári.  
Á myndunum hér á eftir má sjá heildarniðurstöður en á bak við hvern þátt liggja nokkrar spurningar.  
Rétt er að geta þess að nálgast má ítarlega skýrslu um niðurstöður könnunarinnar á heimasíðu skólans 
og þar má sjá sundurliðaðar niðurstöður fyrir hvern þátt.   

 

Feitletraðar og stjörnumerktar tölur þýða að niðurstöður eru marktækt frábrugðnar landsmeðaltali.  
Þetta á við ansa marga þætti hjá okkur undir þættinum „Virkni nemenda í skólanum“.  Þetta eru 
gríðarlega ánægjulegar niðurstöður, allir þættir skora yfir landsmeðaltali og í flestum er um að ræða 
styrkingu frá fyrra skólaári.   

 

Þegar spurt er um líðan og heilsu eru flestar niðurstöður jákvæðar ef frá er talin tíðni eineltis sem hefur 
aukist nokkuð. Þar liggja líklega að baki erfið samskipta- og eineltismál sem vitað var um og var unnið í 
á skólaárinu.     
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Matsþátturinn „Skóla- og bekkjarandi“ kemur afar vel út, allir þættir yfir landsmeðaltali og flestir 
styrkjast frá fyrra skólaári.  

Í heildina tekið kom nemendakönnunin gríðarlega vel út. Það er aðeins eineltisþátturinn sem þarfnast 
skoðunar en eins og fyrr segir er þar um að ræða mál sem unnið hefur verið í og þarf að halda áfram 
að fylgja eftir á næsta skólaári.  

 

Foreldrakönnun Skólapúlsins 
 

Annað hvert ár er foreldrakönnun Skólapúlsins lögð fyrir. Þarna er um að ræða úrtakskönnun sem tekur 
til forráðamanna allra árganga skólans.  Hér á eftir má sjá helstu niðurstöður en á heimasíðu skólans 
má nálgast ítarlega skýrslu með sundurliðunum á hverjum matsþætti fyrir sig.   

 

Hér er í heildina tekið um að ræða jákvæðar niðurstöður þar sem allir þættir skora yfir landsmeðaltali.  
Neikvæð breyting er milli fyrirlagna þegar spurt er um hvort agi í skólanum sé hæfilegur en hér má sjá 
sundurliðun á þeirri spurningu: 
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Undir liðnum „Velferð nemenda“ eru flestir þættir jákvæðir en áhyggjur vekur að foreldrar telja líðan 
barna sinna verri nú en fyrir tveimur árum.  Við höfum í raun enga skýringu á þeirri niðurstöðu en 
þurfum að fylgjast vel með þróun þessa þáttar og kafa nánar eftir skýringum ef þróunin heldur áfram.  
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Almennt eru foreldrar ánægðir með aðstöðuna í skólanum.  Spurning sem varðar hlutfall í 
tómstundaþjónustu eða frístundaheimili teljum við að sé varla marktæk þetta árið vegna Covid.  Athygli 
vekur að óánægja hefur aukist með máltíðir í mötuneyti og er hún nú marktækt yfir landsmeðaltali.  

 

Foreldrasamstarf stendur nokkuð föstum fótum hjá okkur en virðist vera að dregið hafi úr frumkvæði 
kennara að samstarfinu, þó er ánægjulegt að foreldrar virðast koma í auknu mæli að gerð áætlana.  
Ljóst er að við þurfum að gera betur í að upplýsa foreldra um stefnu skólans og námskrá.  



Ársskýrsla Flataskóla 2020-2021 
 

98 
 
 

 

Niðurstöður þessa þáttar stinga nokkuð í stúf miðað við aðra í könnuninni eins og sjá má.  Mesta athygli 
vekur að foreldrar telja heimavinnu í skólanum ekki lengur hæfilega.  Þegar kafar er í þá spurningu er 
niðurstaðan sú að mun fleiri telja að heimavinna sé of lítil.  Þetta er því þáttur sem þarf að ræða á 
næsta skólaári í skólanum og foreldrasamfélaginu.   

 

Ánægjulegt er að sjá að foreldrar eru yfirhöfuð mjög ánægðir með hvernig skólinn hefur náð að 
bregðast við vegna Covid19 faraldursins.   

 

Ytra mat 
Vorið 2021 skilaði Flataskóli stöðuskýrslu til menntamálaráðuneytisins vegna ytra mats sem fram fór 
árið 2018.  Skýrsluna má nálgast á heimasíðu skólans.  Segja má að flestum umbótaþáttum sé lokið 
nema þar sem um er að ræða veigamikil verkefni sem eru í raun alltaf í vinnslu.  Má þar nefna 
kennsluhætti og innleiðingu hæfnimiðaðs leiðsagnarnáms.    

 

Niðurstöður starfsmannasamtala 
Árleg starfsmannasamtöl fór fram í janúar-mars, allir starfsmenn voru boðaðir til samtals og skiptu 
stjórnendur viðtölunum á milli sín.  Heilt yfir var gott hljóð í starfsfólki og flestar þær ábendingar sem 
fram komu sneru að hagnýtum atriðum. Hægt var að bregðast við mörgu strax en annað tekur lengri 
tíma s.s. margar ábendingar varðandi viðhald og ásigkomulag húsnæðis.  Af stærri málum sem rædd 
voru má nefna að sumir starfsmenn hafa áhyggjur af agamálum og finnst vanta skýrari stefnu og ferla 
í þeim málum.  Fyrirkomulag sérkennslumála var rætt af töluvert mörgum og nokkrir ræddu almennt 
um kennsluhætti og starfshætti skólans í víðara samhengi. Þá var töluvert rætt um starfsanda í húsinu, 
sem þykir góður en alltaf má eitthvað bæta.  Stjórnendur söfnuðu saman þeim ábendingum sem fram 
komu, skiptu með sér verkum um úrvinnslu og halda þeirri verkefnastöðu til haga.   
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Samantekt og umbætur 
 

Í heildina tekið sýna þau matsgögn sem safnað var og rýnt í skólaárið 2020-2021 gott og farsælt 
skólastarf í Flataskóla.  Það eru í raun aðeins niðurstöður úr samræmdum prófum í 4. bekk sem vekja 
áhyggjur.  Brugðist hefur verið við því að hluta en eins og alltaf með niðurstöður af þessu tagi er erfitt 
að fullyrða um orsakir og líklegast að það sé margt sem veldur.  Til lengri tíma litið teljum við að 
fyrirhuguð vinna varðandi kennsluhætti, bekkjaranda og leiðsagnarnám muni skila bættum árangri.  
Hér á eftir er að finna yfirlit yfir helstu verkefni sem fyrirhugað er að vinna að á næsta skólaári.  Öll 
tengjast þau í raun niðurstöðum matsins sem tæpt hefur verið á hér að framan.  Gerð er frekari grein 
fyrir þessum verkefnum og öðrum áherslum næsta skólaárs í starfsáætlun skólans fyrir 2021-2022.   

Leiðsagnarnám og námsmat 

Stofnað verður leiðtogateymi sem sækir nám á vegum Menntavísindasviðs HÍ og HA á sviði 
leiðsagnarnáms og verður öðrum kennurum skólans til ráðgjafar og aðstoðar við innleiðingu og þróun 
hæfnimiðaðs leiðsagnarnáms í skólanum.  Jafnframt verður regluleg fræðsla til kennara skólans um 
leiðsagnarnám, verkefni unnin einstaklingslega og í hópum og niðurstöðum miðlað.  Skólinn hefur 
hlotið styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar til að vinna að þessu verkefni.  

Á næsta skólaári verður fyrirkomulagi námsmats í Flataskóla breytt þannig að nýtt verði hæfnikort í 
Mentor til að halda utan um og miðla námsmati til nemenda og foreldra.  Þetta tengist verkefninu um 
hæfnimiðað leiðsagnarnám þar sem horft verður markvissar en áður til hæfniviðmiða aðalnámskrár 
við námsáætlanagerð og námsmat.  

Agamál og skólabragur 

Áfram verður unnið að því að styrkja bekkjafundi innan skólans og er miðað við að formlegir 
bekkjafundir séu haldnir í öllum námshópum tvisvar í viku skv. ákveðnu vinnulagi. Jafnframt er ætlast 
til að umsjónarkennarar taki regluleg einstaklingsviðtöl við nemendur til að styrkja tengslin og fylgjast 
með stöðunni hvað varðar nám og líðan.   

Aukin áhersla verður lögð á fræðslu til starfsmanna um agamál og viðbrögð við þeim, bæði til kennara 
og allra annarra starfsmanna skólans.  Komið verður á fót markvissum samráðsfundum eftir 
hugmyndafræðinni „collaborative response model“ til að leita lausna á náms- og hegðunarvanda.  
Skólinn hlaut styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar vegna þessa verkefnis.   

Stefna skólans og mat á skólastarfi.  

Unnið hefur verið að útfærslu á stefnu skólans með því að setja niður viðmið um starfshætti fyrir 
skólastarfið í Flataskóla.  Þessi viðmið verða tekin í notkun á næsta skólaári og nýtt til leiðsagnar fyrir 
starfsmenn, til kynningar á stefnu skólans fyrir foreldra og nemendur, og við mat á skólastarfinu.  

Á næsta skólaári er svo ætlunin að setja sjálfsmat skólans í fastari skorður en verið hefur undanfarið.  
Stofnað verður matsteymi og búið er að kaupa aðgang að kerfinu „Bravolesson“ til að halda utan um 
matsvinnuna.  Þá er unnið að ítarlegri matsáætlun til þriggja ára sem verður virkjuð í byrjun næsta 
skólaárs.   

Garðabæ 28.07. 2021 


