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Inngangur
Ársskýrsla Flataskóla kemur nú út í þrettánda sinn. Markmiðið með útgáfu skýrslunnar er að gera
grein fyrir því fjölbreytta starfi sem unnið er í Flataskóla ár hvert. Ýmsar frekari upplýsingar um
daglegt starf í skólanum er að finna á heimasíðu skólans, http://www.flataskoli.is. Skýrslan er gefin
út á rafrænu formi og er vistuð á vel skólans.

Annáll skólaársins
Skólastarfið hófst með því að starfsmenn mættu að loknu sumarleyfi á endurmenntunarnámskeið 13.
og 14. ágúst. Að loknum námskeiðum hófu starfsmenn vinnu við undirbúning skólaársins.
Skólasetning var föstudaginn 23. ágúst að viðstöddum nemendum og foreldrum þeirra. Það er alltaf
jafn ánægjulegt hve margir foreldrar og forráðamenn fylgja börnum sínum á skólasetningar í
Flataskóla. Skólastarf hófst síðan samkvæmt stundaskrá mánudaginn 26. ágúst.
Í byrjun skólaárs var að venju hópeflis- og samskiptaþema hjá öllum nemendum. Þar var áhersla lögð
á að efla félagsleg samskipti nemenda og bekkjarandann. Vinabekkir fóru í heimsókn hver til annars
og unnu saman að margvíslegum verkefnum. Lesnar voru sögur sem tengdust þemanu og nemendur
hönnuðu vinabönd, vinakörfur og spiluðu saman á margvísleg spil.
Í byrjun október tókum við í skólanum þátt í verkefninu Göngum í skólann. Á fyrsta degi verkefnisins
fóru allir nemendur og starfsfólk skólans í klukkustundar gönguferð um Garðabæ. Veðrið lék við
okkur og voru allir glaðir að fá að vera úti í sólinni sem hafði nú ekki sést mikið dagana þar á undan.

Gengið saman um Garðabæ

Þann 18. október var haldið upp á 55 ára afmæli Flataskóla. Það var gert með samkomu í salnum og
pönnukökuveislu. Um morguninn mættu duglegar fyrrverandi starfskonur Flataskóla og bökuðu um
700 pönnukökur. Eftir hádegið mættu svo allir í hátíðarsal skólans og sungu gamla skólasöngva og
sýndar voru myndir frá skólastarfinu áður fyrr. Nemendur sáu þar pabba og mömmur, frændur og
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frænkur og jafnvel afa og ömmur á myndunum. Eftir dagskrá í sal var boðið upp á pönnukökur og
djús. Hátíðarbragur var í skólanum því flestir mættu í sparifötunum í tilefni dagsins.

Frá pönnukökuverkstæði eftirlaunastarfsmanna Flataskóla

Í tilefni af degi íslenskrar tungu var sérstök dagskrá í morgunsamveru föstudaginn 15. nóvember.
Nemendur sögðu þar frá því hvers vegna dagurinn er haldinn hátíðlegur á Íslandi. Nemendur í þriðja
bekk fluttu Heilræðavísur eftir Hallgrím Pétursson. Nokkrir nemendur fluttu íslensk lög á hljóðfæri og
tónmenntakennari stýrði fjöldasöng. Sýnd var stuttmynd eftir nemendur í 6. bekk um þjóðsöguna
Búkollu. Nemendur í 7. bekk sungu og dönsuðu frumsaminn dans. Hátíðarsalurinn var skreyttur
verkum nemenda sem þeir höfðu unnið í tengslum við daginn.
Í desember unnu nemendur og starfsfólk skólans annað árið í röð að jólaþema sem bar yfirskriftina
Látum gott af okkur leiða. Allt hefðbundið skólastarf vék fyrir sérstökum verkefnum sem tileinkuð
voru jólaþemanu. Nemendur unnu ýmsan varning sem var síðan seldur á jólamarkaði í skólanum.
Allur ágóðinn rann til hjálparstarfs á Filipseyjum vegna fellibyls sem reið þar yfir í nóvember 2013. Í
þemavinnunni unnu nemendur í aldursblönduðum hópum. Nemendur bjuggu meðal annars til
jólakort, jólaluktir, smákökur, kókoskúlur og glerlistaverk. Einnig fóru sönghópar um bæinn og sungu
fyrir fólk á förnum vegi og hljóðfærahópur fór og hélt tónleika fyrir eldri borgara á hjúkrunarheimilinu
Ísafold. Á skrifstofunni var söfnunarbaukur þar sem tekið var á móti frjálsum framlögum.
Söfnunarféð, alls 175. 000 kr., var afhent fulltrúa frá UNICEF á Íslandi.

Nemendur Flataskóla sem ættaðir eru frá Filippseyjum afhentu
Bergsteini Jónssyni frá UNICEF ávísun fyrir söfnunarfénu
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Í febrúar tóku allir nemendur og starfsmenn að venju þátt í heilsuátakinu Lífshlaupinu og var eins og
síðustu ár mikill áhugi í skólanum á verkefninu. Þriðja árið í röð urðu nemendur í Flataskóla í fyrsta
sæti í sínum flokki í hlaupinu sem stóð í tvær vikur. Kennarar voru duglegir að hvetja þá til að hreyfa
sig og var oft farið í gönguferðir með hópana og foreldrar voru duglegir að senda kennurum
upplýsingar um hreyfingu barnanna. Starfsfólk skólans hafnaði í þriðja sæti að þessu sinni.

Fulltrúar Flataskóla taka á móti viðurkenningum fyrir árangur í Lífshlaupinu

Í mars var farið með nemendur í 6. bekk í vetrarferð í Bláfjöll og gistu þeir þar yfir nótt. Þá stóð einnig
til að fara með eldri og yngri nemendur í tveimur hópum. Það var þó ekki fyrr en 25. apríl sem það
tókst þar sem fyrirhuguðum ferðum þurfti að aflýsa oftar en einu sinni vegna veðurs. Var þá farið
með börnin í 5 ára bekk, 1. til 5. bekk og 7. bekk öll saman. Þetta voru rúmlega 250 börn ásamt flest
öllu starfsfólki skólans. Farið var í fimm rútum strax um morguninn og dvalið í fjallinu fram til klukkan
tvö síðdegis. Veður var hið ágætasta þrátt fyrir smá úða annað slagið. Var ekki annað að sjá en að
nemendum líkaði lífið og hafa þeir vonandi átt góða stund í fjallinu. Þarna voru nemendur sem voru
að stíga á skíði í fyrsta sinn og var ánægjulegt að sjá hve vel og fljótt þeim tókst að ná færni á
tækninni enda úrvals lið til aðstoðar þar sem starfsfólk skólans var.

Skíðaferð í lok apríl
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Á öskudaginn var að venju mikið fjör í skólanum. Þá komu allir klæddir í búninga í tilefni dagsins,
nemendur jafnt sem starfsfólk. Ekki var um hefðbundna kennslu að ræða og skólastarfið var brotið
upp með ýmsum uppákomum. Diskótek var í salnum, sett var upp draugahús og kötturinn sleginn úr
tunnunni. Sælgætisstöðvar voru settar upp á víð og dreif um skólann. Foreldrar sendu sælgæti í
skólann sem skipt var á stöðvarnar. Vakti það mikla gleði hjá börnunum. Einnig voru sett upp kaffihús
á nokkrum stöðum í skólanum þar sem nemendum var boðið upp á vöfflur og djús. Nemendur úr 7.
bekk tóku virkan þátt í skipulagi dagsins og sáu m.a. um diskótek og skemmtun í sal, aðstoðuðu við
draugahúsið, á sælgætisstöðvum og í kaffihúsum. Mikil ánægja var með fyrirkomulag dagsins.

Á öskudaginn

Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar var haldin í Kirkjuhvoli, safnaðarheimili Vídalínskirkju,
miðvikudaginn 26. mars. Þátttakendur komu frá sex skólum þ.e. Álftanesskóla, Flataskóla,
Hofsstaðaskóla, Sjálandsskóla, Valhúsaskóla og Vífilsskóla . Alls voru þrettán lesarar mættir til leiks.
Tveir komu frá Flataskóla, þau Guðrún Heiða Hjaltadóttir og Gunnar Bergmann Sigmarsson. Gunnar
Bergmann Sigmarsson hlaut þriðja sætið að þessu sinni. Skemmtiatriði voru flutt við athöfnina og
atriði Flataskóla var píanóleikur og söngur sem Helena Bryndís Hauksdóttir í 7. bekk flutti.

Glæsilegir fulltrúar Flataskóla
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Að venju tók skólinn þátt í árlegri evrópskri söngkeppni grunnskóla, Schoolovision. Í undankeppninni
Flatatovision sigruðu nemendur úr 4. bekk með lagið Eftir eitt lag eftir Ástu Björgu Björgvinsdóttur og
Bergrúnu Írisi Sævarsdóttur og Gréta Mjöll Samúelsdóttir flutti í Söngvakeppni sjónvarpsins 2014.
Nemendur í 4. bekk náðu síðan sjötta sæti í keppninni sjálfri sem er frábær árangur þar sem 40 skólar
frá jafnmörgum löndum taka þátt.

Fulltrúar Flataskóla í Schoolovision 2014

Listadagar barna og ungmenna í Garðabæ voru í eina viku í apríl. Þema listadaga var Sagnalist. Í tilefni
listadaga var sérstök dagskrá tengd listum alla vikuna í Flataskóla. Í hátíðarsal skólans var m.a. sett
upp listasmiðja. Þangað var nemendum úr öðrum skólum ásamt nemendum Flataskóla boðið að
koma og vinna ákveðið verkefni sem var að búa til hús. Yngri nemendur Flataskóla unnu með sögur
og skreyttu ganga og stiga með tilvísunum og myndum úr sögunum. Í heimilisfræðinni voru bökuð
brauð úr sögunni um sætabrauðsdrenginn. Byggð var "lista„-varða úti á skólalóðinni sem var vígð á
hátíðlegan hátt eftir morgunsamveru.

Listasmiðja á listadögum

Ljóðasamkeppni var haldin í maí sem allir nemendur skólans tóku þátt í. Nemendur í 5 ára, 1. og 2.
bekk unnu með stafa- og rímljóð, í 3. og 4. bekk var unnið með hækur, í 5. og 6. bekk voru það
8
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ferskeytlur og í 7. bekk nútíma- og óhefðbundin ljóð. Verðlaunahafar úr öllum aldursflokkum fluttu
síðan ljóð sín við skólaslit og fengu afhent verðlaun.
Nemendur í öllu árgöngum Flataskóla tóku þátt í árlegu hreinsunarátaki Garðabæjar í byrjun maí.
Nemendur í 3. – 6. bekk hreinsuðu Hraunsholtslækinn frá Reykjanesbraut að Hafnarfjarðarvegi. Allir
nemendur hreinsuðu síðan skólalóðina.
Í maí tóku allir nemendur skólans þátt í grunnskólaverkefni UNICEF á Íslandi, sem nefnist UNICEFhreyfingin. UNICEF-hreyfingin er fræðslu- og fjáröflunarverkefni þar sem íslenskum börnum gefst
tækifæri á að fræðast um aðstæður jafnaldra sinna víða um heim með hollri hreyfingu og safna fé
fyrir starf UNICEF í þágu barna í fátækari ríkjum heims. Að fenginni fræðslu um líf barna í löndum þar
sem UNICEF starfar, safna nemendur áheitum úr sínu nánasta umhverfi. Heitið er á frammistöðu
þátttakenda á íþróttadegi sem skólinn heldur og helgaður er verkefninu. Það þýðir að styrktaraðilar
heita upphæð að eigin vali á hverja vegalengd sem skólinn ákveður að börnin eigi að reyna sig við,
eins oft og þau vilja/geta. Þátttakendur í UNICEF-hreyfingunni ganga, hlaupa, hoppa o.s.frv. ákveðna
vegalengd eins oft og þeir geta. Vegalengdin sem skólinn hefur valið er 1 km löng og þátttakendur fá
80 mínútur. til að reyna sig við hana eins oft og þeir vilja. Fyrir hverja vegalengd sem þátttakendur
leggja að baki fá þeir einn límmiða í apakverið sitt sem þau fá afhent á fimmtudaginn. Styrktaraðili
heitir upphæð að eigin vali á hverja vegalengd/límmiða sem þátttakandinn fær skráða í apakverið.

Duglegir nemendur í UNICEF – hlaupinu

Flataskólaleikarnir voru að venju í lok maí og vorum við afar heppin með verður því varla sást ský á
himni og sólin yljaði okkur. Leikarnir tókust með afbriðgum vel og var ýmislegt á dagskrá sem
starfsfólk skólans stjórnaði af miklum dugnaði. Nemendum var skipt í hópa þvert á árganga og níu
stöðvar voru settar upp á skólalóðinni. Eldri nemendur voru fyrirliðar í sínum hóp og sáu um að
aðstoða þá yngstu og var það til fyrirmyndar hve vel þeir stóðu sig og var þeim mikið hrósað fyrir.
Meðal þess sem tekist var á um var dans eða danskennsla í hátíðarsalnum sem stúlkur í 6. bekk sáu
um, svampakast, pókó, blöðru- og pílukast, kubbur, stinger, æfingar á hreystivelli,
samvinnuboðhlaup, brennó og að lokum var fjöldasöngur og hópdans úti á skólalóðinni.
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Góð samvinna yngri og eldri nemenda í boðhlaupi á Flataskólaleikum

Síðustu dagar skólaársins, í maí og júní, voru að venju notaðir til útiveru og vorferða. Nemendur fóru í
hjólaferðir og ýmsar skoðunarferðir. Þessar ferðir eru hluti af skipulögðu skólastarfi vetrarins og eru
því eins mikilvægar og aðrir þættir í námi nemenda.
Síðasta kennsludag fóru allir nemendur og starfsmenn í vorferð í Furulund í landi Skógræktarfélags
Reykjavíkur í Heiðmörk. Sú ferð var í boði foreldrafélagsins. Farið var með sex rútum og áttu
nemendur og starfsmenn þar góða stund í yndislegu veðri. Farið var í leiki, í leiktækin á staðnum og
ratleik. Þá voru grillaðar pylsur á boðstólnum frá foreldrafélaginu.

Fjör í vorferð í Heiðmörk
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Skólanum var slitið við hátíðlega athöfn í 55. skiptið föstudaginn 6. júní. Nemendur allra bekkjardeilda
mættu í hátíðarsal skólans og margir foreldrar komu með börnum sínum á skólaslitin.
Sérstök athöfn var í tilefni útskriftar nemenda í 7. bekk og fór hún fram síðdegis fimmtudaginn 5. júní.
Við athöfnina spiluðu nemendur og sungu, fulltrúi nemenda flutti hugleiðingar sínar um árin sín í
Flataskóla og verðlaunaljóð í ljóðakeppni Flataskóla voru flutt. Veitt voru verðlaun fyrir góðan
námsárangur, þrautseigju og vinnusemi í námi, prúðmennsku, hjálpsemi og ástundun.
Umsjónarkennarar sjöundu bekkja þær Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir og Hanna Lóa
Friðjónsdóttir afhentu nemendum sínum vitnisburð og kveðju frá þeim og bekkjarfélögum og
stjórnendur gáfu öllum nemendum birkiplötu til gróðursetningar. Að lokum buðu foreldrar upp á
glæsilegt hlaðborð með fjölbreyttum veitingum.
Skólastarfið í Flataskóla, skólaárið 2013-2014, hefur verið einstaklega farsælt. Það hefur einkennst af
mikilli nemendafjölgun þar sem nýir nemendur hafa bæst við í ýmsa árganga í nánast hverjum
mánuði yfir skólaárið. Þeir nýju nemendur hafa náð að aðlagst vel enda hafa þeir sem fyrir eru lagt sig
fram við að taka vel á móti nýjum nemendum.
Af því sem hér hefur verið rakið er ljóst að mjög fjölbreytt starf fór fram í Flataskóla á liðnu skólaári.
Hér hefur þó aðeins verið stiklað á stóru en í skýrslunni verður m.a. fjallað nánar um skólastarfið í
einstökum árgöngum, þó ógerningur sé að gefa tæmandi mynd af öllu því starfi sem unnið er í
skólanum ár hvert.
Garðabæ í júní 2014.
Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri.

Glæsilegur hópur nemenda í 7. bekk sem hefur nú kvatt Flataskóla.
Óskum þeim öllum bjartrar framtíðar, þeirra verður sárt saknað.
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Ýmsar upplýsingar
Stjórnendur Flataskóla
Skólastjóri
Aðstoðarskólastjóri
Deildarstjóri
Deildarstjóri sérkennslu

Ólöf Sigurðardóttir
Helga María Guðmundsdóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Helga Melsteð

Nefndir og ráð
Skólaráð

Ólöf S. Sigurðardóttir, skólastjóri
Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri
Ásta B. Jónsdóttir, námsráðgjafi
Helga Sigríður Guðjónsdóttir, kennari
Sólveig Jóhannsdóttir, starfsmaður á bókasafni
Hulda Gunnarsdóttir, foreldri
Ólafur G. Skúlason, foreldri
Ólafur G. Sveinbjörnsson, foreldri
Helga Signý Sveinsdóttir, nemandi
Gunnar Bergmann Sigmarsson, nemandi

Nemendaverndarráð

Ásta Bára Jónsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
Helga Melsteð
M. Elín Guðmundsdóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir
Sigrún Jensdóttir
Trausti Valsson

Stjórn starfsmannafélags Flataskóla

Anna Lena Halldórsdóttir
Helena Jónasdóttir
Kolbrún Svala Hjaltadóttir
Linda Þorvaldsdóttir
Sólveig Jóhannsdóttir

Áfallaráð

Ásta B. Jónsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
Jóna Guðrún Oddsdóttir
Olga Guðrún Snorradóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir
Sigrún Jensdóttir

Námsmatsteymi

Helga María Guðmundsdóttir
Helga Melsteð
M. Elín Guðmundsdóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir
Margrét Haraldsdóttir
Margrét Tómasdóttir
Ragna Gunnarsdóttir
Svanhvít Guðbjartsdóttir
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Trúnaðarmaður kennara

Trúnaðarmaður starfsmanna
í starfsmannafélagi Garðabæjar

Ritstjórn heimasíðu

Elín Ása Þorsteinsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir til vara

Sigrún Guðmundsdóttir
Dóra Þórisdóttir til vara
Kolbrún Svala Hjaltadóttir

Skóladagatal
Starfsemi Flataskóla var í samræmi við samþykkt skóladagatal ársins 2013-2014. Það var unnið í
samráði við skólaráð skólans og skólaskrifstofu. Sjá nánar á heimasíðu skólans http://flataskoli.is.
Samkvæmt skóladagatali áttu skóladagar nemenda að vera 180 en urðu aðeins 179 vegna eins dags
vinnustöðvunar kennara í maí. Kennsludagar nemenda voru 173 og skertir dagar alls sex. Skertir
dagar eru þeir dagar sem nemendur mæta aðeins hluta úr degi. Þeir dagar eru skólasetningardagur,
tveir nemenda- og foreldraviðtalsdagar, jólaskemmtun, öskudagur og skólaslitadagur.
Skólasetning var 23. ágúst 2013. Jólaskemmtanir voru 20. desember og jólaleyfi frá 23. desember til
og með 2. janúar 2014. Vetrarleyfi var frá 18.-21. febrúar og páskaleyfi frá 14. apríl til og með 21.
apríl. Einnig féll kennsla niður vegna fimm skipulagsdaga kennara á skólaárinu, þ.e. 13. september,
28. október, 2. janúar, 17. febrúar og 30. maí. Skólaslit voru 6. júní.

Öskudagsgleði hjá 5 ára bekk
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Nemendur Flataskóla
Skólaárið 2013-2014 voru alls 318 nemendur í Flataskóla, þarf af 139 drengir og 179 stúlkur. Skipting
nemenda í árganga var misjöfn. Í 5 ára bekk voru 20 nemendur í einum umsjónarhópi. Í 1. bekk voru
32 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 2. bekk voru 39 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 3.
bekk voru 37 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 4. bekk voru 55 nemendur í þremur
umsjónarhópum. Í 5. bekk voru 38 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 6. bekk voru 52 nemendur
í tveimur umsjónarhópum en skipt í þrjá vinnuhópa frá áramótum vegna mikillar fjölgunar og sáu þá
þrír kennarar um kennsluna. Í 7. bekk voru 44 nemendur í tveimur umsjónarhópm.
Nemendafjöldi skiptist á eftirfarandi hátt eftir umsjónarhópum:
Piltar Stúlkur

Alls

Umsjónarkennarar

5 ára ÞÓ

8

12

20

Þóra Dögg Ómarsdóttir

1.MT
1.SG

6
7

10
9

16
16

Margrét Tómasdóttir
Svanhvít Guðbjartsdóttir

2.AG
2.RS

9
12

10
8

19
20

Auður Gunnarsdóttir
Rakel Svansdóttir

3.AH
3.EH

7
6

12
12

21
18

Anna Lena Halldórsdóttir
Erla Hrönn Randversdóttir

4.MH
4.OS
4.RG

9
10
10

9
8
9

18
18
19

Margrét Haraldsdóttir
Olga Guðrún Snorradóttir
Ragna Gunnarsdóttir

5.HÞ
5.KÞ

6
8

13
11

19
19

Hafþór Þorleifsson
Kristín Ósk Þorleifsdóttir

6.EÁ
6.EÞ

12
12

15
14

27
26

Elín Ása Þorsteinsdóttir
Erna Þorleifsdóttir

7.HG
7.HL

8
9

13
14

21
23

Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir
Hanna Lóa Friðjónsdóttir

139

179

318

Fjöldi nemenda í Flataskóla síðustu fimm ár:

Fjöldi nemenda

2009

2010

2011

2012

2013

285

284

263

255

318
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Fjöldi nemenda

Kyn og fjöldi nemenda
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5 ára

24

21
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29
26

29
24
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27
17

14

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur
Drengir

Stúlkur

Lögheimili nemenda
120

111

Fjöldi nemenda

100
80
60
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40

35

26 24
14

20

17
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4
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15
4
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3

0

Skólaleyfi nemenda 2013-2014
Fjöldi nemenda

(Þrír dagar eða fleiri)
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Skóladagur nemenda
Skólastarf hófst kl. 8:30 hjá öllum árgöngum. Hjá 1. - 4. bekk lauk skóla alla daga kl. 14:00 og hjá 5. – 7.
bekk kl. 14:20.
Nemendur gátu mætt í skólann fyrir kl. 8:00 á morgnana og þá voru kennslustofur opnar. Skólaliðar
voru á svæðunum og höfðu eftirlit með nemendum 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
tómstundaheimilis 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.
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. 9:50-10:10 og kl. 11:30- 12:00 hjá 5. –
7. bekk og kl. 11:50 -12:20 hjá 1. – 4. bekk.
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.

Morgunsamvera úti á skólalóð
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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.
Tveir fulltrúar eru úr hverjum árgangi, einn strákur og ein stúlka sitja í stjórn félagsins og er valið í
stjórnina með því að draga á milli þeirra nemenda sem sýna áhuga eða bekkjarfélagar tilnefna. Hver
fulltrúi situr eitt til tvö skólaár. Fundir voru haldir fjórum sinnum á skólaárinu og stjórnar
aðstoðarskólastjóri fundum og heldur utan um nemendafélagið. Á fundunum voru rædd ýmis mál
sem tengjast skólastarfinu bæði það sem betur má fara og einnig það sem nemendur eru ánægðir
með varðandi skólastarfið. Stjórn nemendafélagsins skipulagði m.a. baráttudag gegn einelti á
skólaárinu.

Fundur í stjórn nemendafélagsins

Skólaþing
Á skólaárinu var áfram unnið að því að efla nemendalýðræði og liður í því var að halda skólaþing sem
nemendur sátu í aldursblönduðum hópum. Nemendum var skipt í þrjá hópa sem sóttu saman
skólaþingin. Þannig voru nemendur í 5 ára bekk, 1. - 3. bekk saman, nemendur í 4. og 5. bekk voru
saman og nemendur í 6. og 7. bekk voru saman. Skólaþing voru haldin hjá öllum þessum hópum
fjórum sinnum á skólaárinu, tvisvar á hvorri önn. Skólaþingin voru haldin í hátíðarsal skólans í 20-30
mínútur í senn.
Markmið þinganna er að nemendur þjálfist í að ræða ýmis mál, læri að koma skoðunum sínum á
framfæri og læri einnig að virða skoðanir annarra. Mál þau sem tekin voru til umræðu voru bæði
fyrirfram ákveðin og einnig gátu nemendur borið upp mál sem þeir vildu ræða. Rætt var m.a. um það
sem betur mætti fara varðandi skipulag á útivist, lagaval í morgunsamveru, matinn og samskipti
nemenda. Skólaþingin tókust mjög vel og eru nú orðin fastur þáttur í skólastarfinu.
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Starfsmenn Flataskóla
Skólaárið 2013 - 2014 voru starfandi við skólann 49 starfsmenn. Þarf af voru þrjátíu og einn kennari
og stjórnendur, fimm skólaliðar, tveir stuðningsfulltrúar, fimm starfsmenn tómstundaheimilis og sex
aðrir starfsmenn. Starfsmannahópurinn samanstendur af fagmenntuðum og ófaglærðum sem vinna
saman með hagsmuni nemenda að leiðarljósi.
Eftirfarandi starfsmenn störfuðu við skólann skólaárið 2013 - 2014:
Nafn:
Stöðuheiti:
Anna Lena Halldórsdóttir
umsjónarkennari í 3. bekk
Anna Sigríður Pálsdóttir
starfsmaður tómstundaheimilis
Auður Gunnarsdóttir
umsjónarkennari í 2. bekk
Árni Már Árnason
smíðakennari
Ásrún Þóra Sigurðardóttir
skólaliði
Ásta B. Jónsdóttir
námsráðgjafi
Dóra Þórisdóttir
leiðbeinandi í 5 ára bekk
Elín Birna Guðmundsdóttir
íþróttakennari
Elín Ása Þorsteinsdóttir
umsjónarkennari í 6. bekk
Erna Þorleifsdóttir
umsjónarkennari í 6. bekk
Florentina Stanciu
starfsmaður tómstundaheimilis
Garðar B. Sigurjónsson
starfsmaður tómstundaheimilis
Guðlaug Einarsdóttir
sérkennari
Guðríður Rail
textíl- og enskukennari
Gunnar Ágúst Arnórsson
húsvörður
Hafþór Þorleifsson
umsjónarkennari í 5. bekk
Halla Rósenkranz Guðmundsd.
umsjónarkennari í 7. bekk
Hanna Lóa Friðjónsdóttir
umsjónarkennari í 7. bekk
Hannes Ingi Geirsson
íþróttakennari
Helga Sigríður Guðjónsdóttir
heimilisfræði- og dönskukennari
Helga María Guðmundsdóttir
aðstoðarskólastjóri
Helga Melsteð
deildarstjóri í sérkennslu
Jón Bjarni Pétursson
tónlistar- og íþróttakennari
Jóna Guðrún Oddsdóttir
ritari
Jónína Sigrún Ólafsdóttir
starfsmaður tómstundaheimilis
Katrín Einarsdóttir
þroskaþjálfi
Kolbrún Svala Hjaltadóttir
kennsluráðgjafi í tölvum
Kristin Ósk Kristinsdóttir
matráður starfsmanna
Kristín Ósk Þorleifsdóttir
umsjónarkennari í 5. bekk
Linda Þorvaldsdóttir
myndmenntakennari
M.Elín Guðmundsdóttir
deildarstjóri
Margrét Ásdís Haraldsdóttir
umsjónarkennari í 4. bekk
Margrét Tómasdóttir
umsjónarkennari í 1. bekk
Olga G. Snorradóttir
umsjónarkennari í 4. bekk
Ólöf S. Sigurðardóttir
skólastjóri
Patrik Hudek
skólaliði
Ragna Gunnarsdóttir
umsjónarkennari í 4. bekk
Rakel Svansdóttir
umsjónarkennari í 2. bekk
Rósa Siemsen
forstöðumaður tómstundaheimilis
Sigrún Guðmundsdóttir
skólaliði
Sigurbjörg Helena Jónasdóttir
stuðningsfulltrúi/skólaliði
Sigurlaug Stefánsdóttir
skólaliði
Sólveig Jóhannsdóttir
starfsmaður á bókasafni
18

Stöðuhlutfall:
50%
50%
67%
50%
100%
50%
100%
stundakennsla
100%
100%
37,5%
25%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
100%
50%
81%
100%
60%
50%
67%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
67%
75%
100%
95%
50%
75%
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Stefania Paula Bizoi
Svanhvít Guðbjartsdóttir
Víglundur Jarl Þórsson
Þóra Dögg Ómarsdóttir
Þórhildur Helga Þorleifsdóttir

skólaliði
umsjónarkennari í 1. bekk
stuðningsfulltrúi
deildarstjóri 5 ára deildar
kennari í 6. bekk

100%
100%
68,75%
100%

Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir, kennari og Sigrún Linda Loftsdóttir skólaliði voru í veikindaleyfi
síðasta skólaár. Erla Hrönn Randversdóttir leysti Ágústu Amalíu af. Jón Bjarni Pétursson
tónmenntakennari var í fæðingarorlofi fyrir áramót og leysti þá Árni Guðjónsson hann af. Katrín
Einarsdóttir þroskaþjálfi og Víglundur Þórsson stuðningsfulltrúi láta nú af störfum við skólann.
Í byrjun skólaársins 2013-2014 lét Sigfríður Elsa Ingvarsdóttir af störfum við skólann. Hún þiggur nú
eftirlaun og eru henni þökkuð vel unnin störf við skólann síðustu árin og færðar bestu óskir um
farsæla framtíð.

Fjöldi

Kyn starfsmanna
45
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25
20
15
10
5
0

41

8
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Karl

Aldur starfsmanna
14
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Fjöldi
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8
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0

4

4

5

6

5

0
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Kennarar
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61 og eldri
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Fjöldi starfsfólks
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Þróunarstarf og símenntun starfsmanna
Áhersluatriði skólaársins
Helstu áhersluatriði á skólaárinu 2013-2014 voru samkvæmt starfsáætlun:
 Áframhaldandi þróun á starfinu í fimm ára bekk og metnir kostir þess að hefja starf með yngri
leikskólabörnum.
 Innleiðing á nýrri aðalnámskrá.
 Endurskoðun á námsmati með hliðsjón af nýrri aðalnámskrá og skólastefnu Garðabæjar.
 Auka notkun á Mentor og hefja innleiðingu á gerð kennsluáætlana í kerfinu.
 Verkefnið heilsueflandi grunnskóli þróað enn frekar.
 Innleiðing á gjörhygli meðal nemenda og starfsmanna
 Hegðun og tilfinningar barna – áskoranir og úrræði.

Þróunarverkefni og símenntun starfsmanna
Starfsemi í fimm ára bekk og inntaka yngri barna
Starfsemi í fimm ára bekk var rekin annað árið í röð með svipuðu fyrirkomulagi og áður. Nemendum í
deildinni fjölgaði og þegar mest var þá voru þeir 22. Að ósk bæjaryfirvalda var hafinn undirbúningur
að opnum leikskóladeildar fyrir börn frá 18 mánaða aldri í austurálmu skólans. Nokkur andstaða var
við verkefnið meðal foreldra sem komu með athugasemdir í tengslum við þessar breytingar. Horfið
var frá þessari tilraun en ákveðið að hefja starf með fjögurra ára börnum frá hausti 2014. Ákveðið var
að fara í breytingar á húsnæði til að það mætti henta breyttri starfsemi. Breytingar voru hafnar á
vormánuðum 2014.

Innlit í kennslustundir
Unnið var að þróun á kennslustundamati. Kennarar skólans fræddustu og sammæltust um
skilgreiningar á góðri kennslustund. Stjórnendur hófu síðan mat á kennslustundum samkvæmt
þessum matslistum.

Innleiðing á nýrri aðalnámskrá
Áfram var unnið að innleiðingu á nýrri aðalnámskrá.

PALS
Flestir kennarar skólans fóru á námskeið í lestrarkennsluaðferðinni PALS og hafa innleitt hana í sinni
kennslu með góðum árangri.
Aukin notkun á upplýsingakerfinu Mentor
Unnið var að auka enn notkun á Mentor og haldið var námskeið til að styrkja kennara í notkun á
kerfinu. Helst var lögð áhersla á að nýta kennsluáætlanir og skoðaðir nýjir möguleikar á námsmati í
tengslum við nýjar áherslur í aðalnámskrá.
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Gjörhygli
Haldið var umfangsmikið átta vikna námskeið í gjörhygli. 24 starfsmenn sóttu námskeiðið. Markmiðið
var að efla starfsfólk í íhugun með það að markmiði að innleiða gjörhygli í skólastarfið. Í framhaldi af
námskeiðinu sátu skólastjóri og einn kennari í stýrihópi fagaðila varðandi innleiðingu á gjörhygli í
skólastarfi. Framhald verður á þessari vinnu.
Spjaldtölvur
Hafin var notkun á spjaldtölvum í flestum árgöngum í vetur. Kennarar hafa þróað kennsluna með
góðum árangri.
Opnir fundir með foreldrum
Haldinn var einn opinn fundur með foreldrum um skólastarfið. Rúmlega 20 foreldrar mættu og komu
fram með ýmsar góðar ábendingar sem reynt var að bregðast við.

Nemendalýðræði
Áfram voru haldin skólaþing nemenda. Þingin gengu mjög vel og eru nemendurnir orðnir mjög færir í
að koma skoðunum sínum á framfæri. Nemendur tóku þátt í vinnu varðandi skólastefnu bæjarins og
fór sú vinna að mestu fram á skólaþingum.

Skólaheimsóknir starfsmanna
Í september fóru starfsmenn skólans í náms- og kynnisferð í Akurskóla í Reykjanesbæ og í Keili
háskólasvæðið. Fengu starfsmenn þar kynningu á svæðinu og hlýddu á fyrirlestur um speglaða
kennslu.
Skólastjóri og umsjónarkennari sóttu tölvusýninguna Bett í Bretlandi í janúar. Í tengslum við þá
sýningu var skoðaður skóli í London þar sem lögð er áhersla á hvers kyns upplýsingatækni.
Í mars fór skólastjóri ásamt öðrum skólastjórum í bænum í skólaheimsókn til South end on see í
Bretlandi. Tilefni ferðarinnar var þátttaka bæjarins í samvinnuverkefni með skólayfirvöldum á þessu
svæði. Skoðaðir voru tveir skólar.
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Sjálfsmatsskýrsla
Sjálfsmatsáætlun skólans er byggð á skólastefnu Flataskóla og skólastefnu Garðabæjar. Árlega er gerð
áætlun um mat á ýmsum þáttum sem snúa að skólastarfinu.
Á líðandi skólaári var sjálfsmat skólans að mestu byggt á Skólapúlsinum en þrjár viðamiklar kannanir
voru lagðar fyrir.
Nemendakönnun er lögð fyrir í október og apríl en þá eru nemendur í elstu tveimur árgöngum
skólans spurðir um líðan, virkni og almennar spurningar um skóla og bekkjaranda. Tekið er
slembiúrtak úr nemendahópnum. Foreldrakönnun er lögð fyrir í febrúar en einnig er tekið
slembiúrtak þar og allir starfsmenn svara könnun í mars. Allar kannanirnar eru rafrænar og eru
niðurstöður og tölfræðigreiningar unnar af starfsmönnum Skólapúlsins. Kerfið hefur verið tilkynnt
Persónuvernd og er engum persónuupplýsingum safnað og því er ekki hægt að sjá hverjir svara
hverju.
Markmiðið með könnununum er að útvega okkur í skólanum áreiðanleg, langtímamiðuð og
samanburðarhæf gögn um alla helstu þætti í skólastarfinu. Fjölmargir skólar nýta sér þjónustu
Skólapúlsins og gefur það möguleika á að bera saman niðurstöður skólans við landsmeðaltal.
Flataskóli hefur nú í fimm ár tekið þátt í nemendahluta Skólapúlsins og eru því tiltæk langtímagögn
varðandi þann hluta. Foreldrakönnun og starfsmannakönnun á vegum Skólapúlsins voru í fyrsta sinn
lagðar fyrir í vetur.
Eftirfarandi kannanir voru lagðar fyrir skólaárið 2013–2014.
•
•
•
•
•
•

Tengsla- og líðankönnun var lögð fyrir nemendur í október 2013
Könnun lögð fyrir úrtak nemenda úr 6. og 7. bekk á vegum Skólapúlsins í október 2013
Foreldrakönnun á vegum Skólapúlsins var lögð fyrir í febrúar 2014
Starfsmannakönnun á vegum Skólapúlsins var lögð fyrir í mars 2014
Tengsla- og líðankönnun var lögð fyrir nemendur í janúar 2014
Könnun lögð fyrir úrtak nemenda úr 6. og 7. bekk á vegum Skólapúlsins í apríl

Niðurstöður fyrri nemendakönnunar og foreldrakönnunar hafa verið kynntar skólaráði og eru
ennfremur birtar á heimasíðu skólans.

Tengsla- og líðankönnun
Þessi könnun var lögð fyrir í tvígang þetta skólaárið. Deildarstjóri leggur könnunina fyrir. Markmiðið
er að greina stöðuna í hverjum bekk fyrir sig. Spurt er um líðan, stríðni og vináttu. Niðurstöðurnar
nýtir hver kennari og bregst við niðurstöðum með viðeigandi hætti. Stjórnendum eru birtar
niðurstöður. Niðurstöður þessarar könnunar eru ekki birtar opinberlega enda í sumum tilvikum
persónugreinanlegar.

Skólapúlsinn – nemendakönnun
Þegar skoðaðar eru niðurstöður nemendakönnunar má segja að almennt líður nemendum vel í
skólanum. Í flestum þáttum sýnir skólinn styrkleika en eðli málsins samkvæmt þá er þarna um að
ræða þætti sem sífellt er reynt að bæta. Samkvæmt niðurstöðum er einelti á miklu undanhaldi og
hvetur það okkur starfsfólk skólans enn frekar í vinnu gegn einelti. Börnin upplifa að agi ríki í tímum
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og jákvæður marktækur munur er á fjölmörgum þáttum þegar skólinn er borinn saman við
landsmeðaltal. Í fjölda þátta er skólinn með bestan árangur í samanburði við sambærilega skóla.
Aðeins er neikvæður marktækur munur í einum þætti könnunarinnar en það á við um hreyfingu
nemendanna. Eitt af þróunarverkefnum skólans er að efla hreyfingu og verða þessar niðurstöður til
að endurskoða þennan þátt enn frekar. Nánari niðurstöður má lesa um í sjálfsmatsskýrslu skólans á
heimasíðunni.

Skólapúlsinn – foreldrakönnun
Þegar skoðaðar eru niðurstöður foreldrakönnunarinnar má segja að almennt séu foreldra mjög sáttir
við skólastarfið í Flataskóla. Kennarar, stjórnendur og annað starfsfólk fær góðan vitnisburð og ljóst
er að foreldrar álíta að í skólanum starfi hæft og metnaðarfullt starfsfólk.
Ánægja foreldra með námið og skólastarfið almennt er mikil og umtalsvert meiri en landsmeðaltal
þegar borið er saman. Það er sérlega ánægjulegt og hvetur starfsfólk skólans til að þróa skólastarfið
áfram í sama anda og hingað til.
Fjölmörg önnur atriði teljast til styrkleika eins og sagt hefur verið frá fyrr í þessari samantekt.
Umfang eineltis og meðferð eineltismála er ávallt áskorun en ásættanleg niðurstaða fæst ekki nema
að eineltismál verði engin. Áfram verður stefnt að því að draga eins og hægt er úr einelti. Jákvæð
teikn eru þó um að umfang eineltis er umtalsvert minna en áður og er nú undir landsmeðaltali
samkvæmt niðurstöðum foreldra- og nemendakönnunar.
Nánari niðurstöður má lesa um í sjálfsmatsskýrslu skólans á heimasíðunni .

Skólapúlsinn – starfsmannakönnun
Könnun var lögð fyrir starfsmenn á vegum Skólapúlsins. Spurt var um ýmsa þætti skólastarfsins.
Svarhlutfall var 85% en allir starfsmenn tóku þátt.
Starfsánægja er nokkuð mikil og mælist samkvæmt meðaltali 5,2 sem er nokkuð fyrir ofan
landsmeðaltal. Starfsandi mælist 5,5 sem er marktækt hærra en landsmeðaltal. Þegar spurt er um
gæði stjórnunar þá er niðurstaðan á pari við landsmeðaltal aðeins broti hærri. Starfsfólið er ákaflega
ánægt með starfsaðstöðu sína þar sem meðaltalið reyndist 6,2 sem er umtalsvert hærra en
landsmeðaltal. Starfsmenn eru einnig ánægðir með upplýsingarstreymi sem mælist einnig talsvert
hærra en landsmeðaltal.
Kennarar skólans eru ánægðir með starfið en meðaltalið er 5,9 sem er marktækt hærra en
landsmeðaltalið. Einnig hafa kennararnir meiri trú á getu sinni sem nemur 1,5 hærra meðaltali en
landsmeðaltal.
Stuðningur við kennara vegna nemenda með ýmis konar frávik s.s. hegðunarvanda og sérkennslu er
sambærileg landsmeðaltali og er meðaltalið rúmlega 5 í báðum flokkum. Samráð og samvinna er á
pari við landsmeðaltal.
Þegar skoðaðir eru þættir sem snúa að mati og endurgjöf stjórnenda og annarra starfsmanna skólans
þá kemur í ljós að skólinn er neðan við meðaltal og þarfnast þessi þáttur því endurskoðunar.
Af þessum niðurstöðum má draga þær ályktanir að starfsfólkið sé almennt sátt við að vinna í
skólanum og þær aðstæður sem boðið er upp á. Helst má greina veikleika í mati og endurgjöf sem
hvetur til endurskoðunar næsta ár.
Ólöf S. Sigurðardóttir, skólastjóri.
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Samstarf heimilis og skóla
Samstarf heimila og skólans hefur aukist mjög á undanförnum árum. Margir kennarar eru nánast í
daglegu sambandi við foreldra í gegnum tölvupóst. Mentor hefur verið er í stöðugri þróun og verður
sífellt aðgengilegri í notkun. Þar geta foreldrar fylgst náið með námsframvindu barna sinna og
ástundun þeirra. Heimasíða skólans er sívirk og þess gætt að þar séu stöðugt birtar gagnlegar
upplýsingar og nýjar fréttir úr skólastarfinu. Yfirumsjón með heimasíðunni hefur Kolbrún Svala
Hjaltadóttir kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni og sér hún einnig um að fræða kennara um
nýjungar í samskiptum og tölvumálum.

Námskynningarfundir
Námskynningarfundir skólaárið 2013-2014 voru haldnir dagana 9. - 12. september. Fundartíminn var
kl. 17:30-18:30. Á þessum fundum kynntu umsjónarkennarar skólastarfið og foreldrar ræddu ýmis
mál. Mæting á námskynningarfundina var um 76% og mætti hún vera betri.
Í 5 ára bekk og 1. bekk voru kynningarfundir haldnir 20. og 21. ágúst kl. 17:30 fyrir foreldra og síðan
voru einstaklingsviðtöl umsjónarkennara við foreldra og barn 23. ágúst.

Nemenda- og foreldraviðtöl
Nemenda- og foreldraviðtöl voru í október og janúar. Þá voru nemendur og forráðamenn þeirra
boðaðir í viðtal til umsjónarkennara. Aðrir kennarar og starfsmenn voru einnig til viðtals í skólanum
þegar viðtölin fóru fram. Foreldrar mættu að venju mjög vel á þessa fundi og var mæting í október
100% og í janúar 99% sem verður að teljast frammúrskarandi góð mæting.

Opinn fundur með skólastjórnendum
Í október var haldinn opinn morgunverðarfundur með skólastjórnendum. Gaman var að sjá hve
margir foreldrar sáu sér fært að koma. Góðar og skemmtilegar umræður spunnust um margvísleg
málefni tengd skólanum. Við í Flataskóla kunnum svo sannarlega að meta framlag og skoðanir
foreldra enda verðum við ekki betri nema með þeirra hjálp.

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 2013-2014 sátu Ólöf S. Sigurðardóttir skólastjóri, , Ásta Jónsdóttir,
námsráðgjafi, Sólveig Jóhannesdóttir, starfsmaður á bókasafni, Sólveig Jóhannsdóttir starfsmaður á
bókasafni, Helga Sigríður Guðjónsdóttir, kennari, Hulda Gunnarsdóttir foreldri, Ólafur G. Skúlason,
foreldri, Ólafur G. Sveinbjörnsson, foreldri, Helga Signý Sveinsdóttir, nemandi og Gunnar Bergmann
Sigmarsson, nemandi. Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri sat einnig fundi skólaráðs.
Skólaráð hélt fjóra fundi á skólaárinu. Á fundunum voru rædd ýmis mál og hér verða nefnd þau
helstu: Skipulag skólastarfsins, starfsáætlun vetrarins, fjármál skólans, kannanir á skólastarfinu og
skóladagatal.

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.
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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.
Foreldrafélagið stóð fyrir fjáröflunarbingói til styrkja skíðaferðir og vorferð nemenda.

Fjölmenni á fjáröflunarbingói

Í stjórn foreldrafélags Flataskóla skólaárið 2013-2014 voru: Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir formaður,
Guðmundur Thorlacius gjaldkeri og meðstjórnendur eru Katrín H. Árnadóttir, Guðrún Kristsjánsdóttir,
Benedikt Hans Rúnarsson, Anna Marta Ásgeirsdóttir, Albert Guðmann Jónsson (fulltrúi
leikskóladeildar), Stefanía Halldórsdóttir og Helga Jóhanna Oddsdóttir.
Helstu verkefni foreldrafélagsins voru:
•
•
•
•
•
•
•

Fundir með bekkjafulltrúum
Skólafatnaður
Jólaföndur
Fjölskyldubingó – fjáröflun fyrir skíða- og vorferð nemenda
Páskaeggjaleit í skólanum
Fræðslufundur fyrir foreldra og nemendur í 7. bekk
Fræðslufundur í samvinnu við Grunnstoðir

Páskaeggjaleit foreldrafélagsins
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Bekkjarfulltrúar
Á námskynningarfundum í öllum bekkjum eru valdir tveir til þrír bekkjarfulltrúar fyrir hvern bekk.
Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir foreldra við kennara og annað starfsfólk skóla. Bekkjarfulltrúar aðstoði
eða sjái 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 2013-2014 voru eftirfarandi bekkjarfulltrúar:
1. bekkur



Anna Ólöf Haraldsdóttir
Svanbjörg Helena Jónsdóttir

2. bekkur





Auður Skúladóttir
Selma Jónsdóttir
Hanna María Pálmadóttir
Erna Arnardóttir

3. bekkur




Björk Baldvinsdóttir
Guðfinna Ingjaldsdóttir
Soffía Ólöf Ketilsdóttir

4. bekkur





Ólafur G. Sveinbjörnsson
Melissa Guðlaug Haire
Helga Jóhanna Oddsdóttir
Anna Ólöf Haraldsdóttir

5. bekkur








Guðrún Kristjánsdóttir
Björk Kristjánsdóttir
Soffía Ólöf Ketilsdóttir
Stefanía Ó. Amin Halldórsdóttir
Hanna María Pálmadóttir
Heiða Björk Reynisdóttir
Lilja Ósk Snorradóttir
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6. bekkur




Hanna Kristín Gunnarsdóttir
Árni Yngvi Árnason Rail
Margrét Kristjánsdóttir

7. bekkur






Guðbjörg Ágústa Gylfadóttir
Muriel Claude Daniele Léglise
Unnur Ýr Jónsdóttir
Sigríður Garðarsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir

Morgunsamvera í hátíðarsalnum
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Skýrslur árganga
Skýrsla deildarstjóra í 5 ára bekk
Börnin í 5 ára bekk voru alls 20 í einum umsjónarhópi. Deildarstjóri var Þóra Dögg Ómarsdóttir og
leiðbeinandi var Dóra Þórisdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Hannes Ingi
Geirsson sem sá um íþróttir, Árni Guðjónsson sem sá um afleysingu í tónmennt fyrir áramót, Jón
Bjarni Pétursson sem kenndi tónmennt eftir áramót og Ásrún Þóra Sigurðardóttir skólaliði sem var í
afleysingum. Kennt var í stofu S-226, auk þess sem við höfðum aðgengi að S-227, S-224 og
Krakkakoti.
Skóladagurinn
Hægt var að óska eftir vistun frá kl. 8:00-17:00. Ekki var
boðið upp á morgunmat en ávaxtastund var á hverjum
morgni. Hádegismatur og nónhressing frá Skólamat var í
boði fyrir alla. Stundaskráin var nokkuð frjáls út
september og einkenndist af vali, leikjum og útiveru. Lögð
var áhersla á að börnin fengju tækifæri til að kynnast
hvert öðru, kennurum og nýju skólaumhverfi í gegnum
leik. Strax um miðjan október varð stundaskráin
markvissari og skiptist í markvissa málörvun, stund í
spjaldtölvum, málrækt, stærðfræði, heimilisfræði og
myndmennt. Þá voru strax komnar fastar stundir þar sem
5 ára bekkur og 1. bekkur voru saman ýmist í vali eða
skipulögðu hópastarfi. Eftir áramót bættist svo við
markviss stafainnlögn og er það mat deildarstjóra að það starf hefði mátt byrja strax í október.
Foreldrasamstarf
Ekki voru skipaðir foreldrafulltrúar þennan vetur. Ekkert var skipulagt fyrir utan skólatíma en
foreldrum var boðið í morgunkaffi eftir morgunsamveru í byrjun desember, börnin í 5 ára bekk voru
með morgunsamveruna þann morgun og var það því skemmtileg viðbót að hafa morgunkaffið í beinu
framhaldi. Boðið var upp á kaffi, mjólk, djús og jólasmákökur sem börnin höfðu sjálf bakað.
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins voru að:
 brúa bilið milli leik- og grunnskóla
 undirbúa börnin fyrir komandi
grunnskólagöngu og ýta undir jákvæð kynni
af skólaumhverfinu
 auka félagslega færni barnanna
 ýta undir nám barna með leik að leiðarljósi
o áhersla var á stærðfræði og læsi
 börnin læri og tileinki sér siði skólans
Ferðir





September: Búkolla – Kúlan, barnaleikhús Þjóðleikhússins
Apríl: Skíðaferð
Maí: Skólatónleikar í Hörpu – Maxímús
Júní: Vorferð Flataskóla
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Sumarið 2014
Í byrjun mars voru foreldrar beðnir um að skila inn óskum um sumarleyfi barna sinna. Í byrjun apríl
kom í ljós að hægt var að loka deildinni í 3 vikur eða frá og með 14. júlí til og með 4. ágúst og gátu
foreldrar því valið hvoru megin við þessar 3 vikur þeir vildu lengja sumarleyfið, en öll börn á
leikskólaaldri þurfa að taka 4 vikur samfleytt í sumarleyfi.
Veitt var leyfi fyrir tvær sumarafleysingar. Tvær stúlkur hófu störf 2. júní og voru ýmist með Þóru
Dögg og/eða Dóru fyrir utan vikuna, 7.-11. júlí, en þá var samtarf við Stjörnuskólann sem starfræktur
er í Flataskóla á sumrin.
Ferðir sem farið var sumarið 2014
 2. júní – Umferðaskólinn á Bæjarbóli
 3. júní – Dagsferð með nesti í Hellisgerði
 10. júní – Árbæjarsafn og ganga og grill í
Elliðaárdal
 12. júní – Útskriftarferð í Fjölskyldu- og
húsdýragarðinn, grillaðar pylsur
 16. júní – Heimsókn á Slökkvistöðina í Hafnarfirði
 19. júní – Þjóðminjasafnið, nesti tekið með
 24. júní – Hjóladagur í Flataskóla
 26. júní – Sjóminjasafnið, nesti tekið með
Mat á vetrinum
Veturinn hefur gengið mjög vel og tókum við þátt í öllu því skólastarfi sem fram fór yfir veturinn.
Börnin voru fljót að aðlagast nýju skólaumhverfi og eru örugg og fróðleiksfús eftir veturinn. Samstarf
við fyrsta bekk gekk vel en vegna mikils tætings í stundaskrá hjá 1. bekk fór oft nokkur tími í að bíða
eftir þeim sem voru að koma úr sundi/leikfimi. Skipulagsdagar voru ákveðnir af deildarstjóra með
tilliti til starfsdaga grunn- og leikskóla.
Þá erum við alltaf að átta okkur betur á því hve námfús og tilbúin börn á þessum aldri eru og því má
alltaf gera betur, finna fleiri verkefni og byrja fyrr.
Þóra Dögg Ómarsdóttir, deildarstjóri 5 ára.

Flottir krakkar í 5 ára bekk
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Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk
Nemendur í 1. bekk voru alls 32 í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Margrét
Tómasdóttir og Svanhvít Guðbjartsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Árni Már
Árnason smíði, Elín Birna Guðmundóttir sund, Guðlaug Einarsdóttir sérkennslu, Guðríður Rail
textílmennt, Hannes Ingi Geirsson og Jón Bjarni Pétursson íþróttir, Helga Sigríður Guðjónsdóttir
heimilisfræði, Jón Bjarni Pétursson tónmennt og samsöng á sal og Linda Þorvaldsdóttir myndmennt.
Kennt var í stofum S-218 og S-220.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir sem skiptust í
íslensku,
stærðfræði,
kristinfræði,
náttúrufræði,
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt,
tölvur, tónmennt, samsöng á sal, smíði og heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að:
 leggja grunn að góðri skólafærni
 auka félagsfærni nemenda
 nemendur þekktu og tileinkuðu sér siði skólans
 nemendur þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum
 þjálfa hljóð- og málvitund nemenda
 kynna fyrir nemendum heiti og hljóð allra bókstafa
 efla og styrkja talnaskilning með fjölbreyttri talnavinnu

Gaman að leika í snjónum.

Skipulag kennslunnar
Mikil samkennsla var í 1. bekk og var unnið með hópinn sem eina heild. Reynt var að hafa skipulag
kennslunnar fjölbreytt og áhersla var lögð á hlutbundna kennslu og uppgötvunarnám. Komið var til
móts við getu nemenda í lestri og stærðfræði. Samstarf var með 5 ára nemendum tvisvar sinnum í
viku. Samvinnan fólst í leikjavali, útiveru og þematengdum verkefnum. Auk þess áttum við góð
samskipti við vinabekki okkar í 4. bekk og hittum þau nokkrum sinnum yfir veturinn.
Foreldrasamstarf
Foreldrafulltrúar árgangsins voru tveir og var samstarf
mjög gott. Þeir skipulögðu spilakvöld á vorönn með
„Spilavinum“ auk þess sem allir komu með góðgæti á
sameiginlegt hlaðborð. Þetta kvöld tókst einstaklega vel
og allir skemmtu sér konunglega. Foreldrum var boðið í
skólann einu sinni á haustönn og einu sinni á vorönn til
að fylgjast með morgunsamveru í umsjá 1. bekkjar.
Boðið var upp á sameiginlegar kaffiveitingar á eftir.
Ferðir
Sjáðu fallega snjókarlinn okkar.



September:
Stuttar ferðir í nágrenni skólans s.s. á leikvelli, í hraunið og fjöruna
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Heimsókn til bæjarstjórans í tengslum við ,,Umhverfið“
Október:
Hellisgerði – ratleikur
Nóvember:
Árbæjarsafn – „Senn koma jólin“
Skólahópar á Bæjarbóli og Kirkjubóli heimsóttir
Desember:
Þjóðminjasafn – „Jólasveinar koma til byggða“
Janúar:
Skólalóðin í Sjálandsskóla - leikur
Apríl:
Hönnunarsafn – „Ertu tilbúin frú forseti“
Bókasafn Garðabæjar
Skíðaferð í Bláfjöll
Harpa – „Maximús Músikús“
Maí:
Þjóðminjasafn – „Fyrrum átti ég falleg gull“
Maí: Sjálandsskóli – leiksýning
Júní:
Ylströndin í Garðabæ
Vorferð Flataskóla

Verkefni árgangsins
Eftirfarandi verkefni voru unnin í vetur:
 Haustið
 Umhverfið
 Ég – mannslíkaminn
 100 daga hátíð
 Jól
 Páskar
 Hringekjur (stærðfræði/íslenska)
 Enska (leikir og söngvar)

Ævintýraferð í hrauninu.

Heimurinn skoðaður

Ástundun nemenda
 Veikindadagar samtals í árganginum voru 124 og 2 stundir.
 Leyfisveitingar voru 47 dagar og 15 stundir.
 Fjarvistir voru 2 dagar og 12 stundir.
 Seinkomur voru 93 stundir.
Námsmat
Fyrirkomulag námsmats var þannig háttað:
 Tove Krogh lagt fyrir í september
 Leið til læsis lagt fyrir í október
 Stafakunnátta könnuð reglulega yfir árið
 Sjónrænn orðaforði kannaður í apríl
 Hraðlestrarpróf/stafakönnun í janúar og maí
 Stærðfræðikannanir lagðar fyrir í janúar og apríl
 Vorpróf í stærðfræði lagt fyrir í lok maí
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Meðaltal einkunna
Stærðfræðieinkunn að vori 8,71
Mat á vetrinum
Veturinn hefur gengið vel. Nemendur okkar eru kraftmiklir og duglegir. Það tók þá dálítinn tíma að
aðlagast nýju fyrirkomulagi og stundataflan var stundum flókin fyrir mörg hver. Margir tímar voru
skiptir og hafði það áhrif á skipulag skólastarfsins. Nemendur hafa mikið þroskast á þessum vetri og
eru orðnir flinkir í skólafærni og margs konar vinnu.
Margrét Tómasdóttir og Svanhvít Guðbjartsdóttir, umsjónarkennarar.

Kátir krakkar í 1. bekk á 100 daga hátíð
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Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk
Nemendur í 2. bekk voru alls 39 í tveimur umsjónarhópum.
Umsjónarkennarar voru Auður Gunnarsdóttir og Rakel
Svansdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru
Guðríður Rail sem kenndi textílmennt, Árni Már Árnason
kenndi smíði, Linda Þorvaldsdóttir kenndi myndmennt og
Helga Sigríður Guðjónsdóttir heimilisfræði. Jón Bjarni
Pétursson kenndi tónmennt, Hannes Ingi Geirsson og Jón
Bjarni Pétursson kenndu íþróttir, Auður Gunnarsdóttir sá um
kennslu í stærðfræðistofu, Rakel Svansdóttir kenndi á tölvur.
Guðlaug Einarsdóttir sá um sérkennslu árgangsins og Elín
Birna Guðmundsdóttir sá um sundkennslu. Kennt var í
stofum M-209 og M-211.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir á viku sem skiptust í
íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, samfélagsfræði, ensku,
lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, tölvur, tónmennt,
myndmennt, heimilisfræði og smíði.
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að koma til móts við hvern
einstakling þar sem hann er staddur í námi og leik. Lögð er áhersla
á vellíðan í skólanum og leyfa nemendum að þróa með sér
námsaga og skipulagshæfni. Sjálfstæð vinnubrögð voru efld til
muna og gaman var að fylgjast með nemendum vaxa og þroskast. Áhersla
var á daglegan lestur í skólanum, kennari hlustaði og valdi þær bækur sem
hentuðu hverju sinni. Nemendur æfðu líka stafsetningu samhliða
lestarhæfni og unnu nokkur orð í hvert skipti. Kennarar lærðu nýja
lestrarleið sem heitir Pals eða pör að læra saman. Sú lestarleið gefur góða
raun fyrir framhaldið.
Gerðar voru tilraunir í allan vetur, og jókst áhugi mikið á eðlisfræðigreinum.
Unnið var fjallaverkefni í tengslum við bókina „Komdu og skoðaðu fjöllin“.
Etwinning verkefnið „Vorfuglar í Garðinum“ var mjög skemmtilegt evrópskt
samverkefni. Búnir voru til lundar sem voru sendir til 40 Evrópulanda og
fengum í staðinn fugla frá þessum sömu löndum. Nemendur urðu í kjölfarið
fróðari um Evrópu og hvernig löndin liggja landfræðilega.
Skipulag kennslunnar
Bekkjunum var skipt upp í morguntíma með færnimiðuð verkefni í íslensku. Mikil áhersla var lögð á
sjálfstæð vinnubrögð og fengu nemendur að vinna á sínum hraða og við þau verkefni sem þóttu við
hæfi hverju sinni.
Foreldrasamstarf
Foreldrafulltrúar árgangsins voru fimm og var samstarfið gott. Við héldum
búningakvöld/hrekkjuvökukvöld í nóvember. Á jólaskemmtun var leikritið „Þegar jólin komu of seint“
sýnt og foreldrum var boðið á sýninguna. Samvera á sal var tvisvar yfir skólaárið og komu margir
foreldrar á sýningarnar.
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Ferðir















Alþingishúsið
Bessastaðir og Bessastaðakirkja
Þjóðminjasafnið og hittum jólasvein
Kaffihúsaferð í Ráðhús Reykjavíkur
Hönnunarsafn Íslands á sýninguna „Ertu tilbúin
frú forseti“
Skemmtidagskrá Listadaga Garðabæjar
Kirkjuferð í desember
Sinfóníutónleikar í Hörpu
Vísindasafn Háskóla Íslands í Háskólabíói
Ferð á ylströndina í Garðabæ
Vorferð foreldrafélagsins
Ferð í Hellisgerði með sparinesti
Skíðaferð
Fjöruferð

Ástundun nemenda
Veikindadagar voru samtals: 123 dagar og 5 stundir.
Leyfisveitingar voru samtals: 117 dagar og 14 stundir.
Seinkomur voru samtals: 5 dagar og 56 stundir.
Námsmat
Fyrirkomulag námsmats var þannig háttað:
Leið til læsis B1 og B2, sjónrænn orðaforði var lagt
fyrir í nóvember, febrúar og apríl.
Lestrarpróf lagt fyrir af sérkennara í september,
janúar og maí.
Stafsetning og stærðfræði metin í janúar og maí.
Stærðfræðikannanir voru lagðar fyrir eftir hvern kafla í stærðfræði, próf í verkefnabók og svo
lokapróf úr Sprota 2A í janúar og 2B í maí.
Meðaltal einkunna í árganginum:
Stærðfræði 9.48 í janúar og 8.62 í maí
Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög vel og hafa nemendur þroskast mikið. Framfarir í lestri voru mjög miklar og
gaman var að sjá hvað nemendur efldust í námi eftir því sem leið á veturinn. Komið var á móts við
þarfir og getu allra nemenda og þeir unnu á sínum hraða. Foreldrasamstarf var mjög gott.
Auður Gunnarsdóttir og Rakel Svansdóttir, umsjónarkennarar.
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Nemendur í 2. bekk saman í Heiðmörk

Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk
Nemendur í 3. bekk voru 38 alls í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Anna Lena
Halldórsdóttir og Erla Hrönn Randversdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Hannes
Ingi Geirsson og Elín Birna Guðmundsdóttir sem kenndu íþróttir og sund, Árni Már Árnason kenndi
smíði/hönnun, Guðríður Rail kenndi textílmennt, Jón Bjarni Pétursson kenndi tónmennt, Linda
Þorvaldsdóttir kenndi myndmennt og Helga Sigríður Guðjónsdóttir kenndi heimilisfræði. Guðlaug
Einarsdóttir sá um sérkennslu. Kennt var í stofum N-117 og N-119.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir á viku sem
skiptust í íslensku, stærðfræði, kristinfræði, náttúrufræði,
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt,
myndmennt, upplýsingatækni, tónmennt, morgunsamveru,
ensku og heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að byggja ofan á lestur
og lesskilning sem áunnist hefur á síðastliðnum tveimur
árum. Áhersla var lögð á að nemendur öðluðust meiri færni í
stærðfræði og að hver nemandi ynni á sínum hraða. Unnið var með félagsleg samskipti á
margvíslegan hátt og var litið á árganginn sem eina heild en ekki tvo bekki. Samstarf heimilis og skóla
var ofarlega og gekk það vel en það stuðlar að og tryggir ánægju í starfi og líðan nemenda.
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Þemaverkefni árgangsins
Þemaverkefni sem unnin voru voru: Himingeimurinn og
eyjaverkefnið.
Þemaverkefnin heppnuðust vel og kynntu nemendur
verkefnin á bekkjarskemmtun fyrir foreldrum og öðrum
gestum. Árgangurinn tók þátt í Comeniusarverkefninu Lively
outdoor learning og Barefoot billion ljóðaverkefni.
Skipulag kennslunnar
Skipulag kennslunnar var fjölbreytt og unnið var með hópinn
sem eina heild. Kennsluhættir voru fjölbreyttir og hópnum oft
skipt upp bæði eftir færni og þvert á árgang. Nemendur unnu hvort heldur sem er innan
skólastofunnar, frammi á gangi eða utandyra.
Foreldrasamstarf
Foreldrasamstarf gekk mjög vel. Foreldrafulltrúar árgangsins sú um tvö bekkjakvöld eitt að hausti og
annað að vori, einnig voru 2 foreldramorgnar þar sem nemendur kynntu þemaverkefni sem unnin
voru.
Ferðir
Farið var í eftirtaldar ferðir: Sinfóníutónleikar í Hörpu, kirkjuferð í desember, heimsókn í Hafnarborg,
Vísindasmiðja Háskóla Íslands, Góðan dag frú forseti í Hönnunarsafni Íslands, fórum í hraunið við
nágrenni skólans og Þjóðminjasafn Íslands á fræðslu fyrir 3.bekk, hjólaferð í lok skólaárs og
Hellisgerði.

Gaman saman í Heiðmörk

Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals í árganginum voru 54 dagar og 12 stundir.
Leyfisveitingar voru 50 dagar og 14 stundir.
Seinkomur voru 56 dagar 5 stundir og fjarvistir 10 dagar og 17 stundir.
Námsmat
Á haustönn voru nemendur lestrarprófaðir tvisvar sinnum og einnig var lagt fyrir þá lesskilningspróf.
Lestrarmiðar fóru heim til allra nemenda þar sem sérkennari fór yfir stöðu þeirra og hvað mætti gera
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til að auka líkur á betri framförum. Nemendur tóku stafsetningarpróf og stærðfræðipróf ásamt því að
taka reglulega kaflapróf úr stærðfræðinámsefninu. Vorönnin var
með svipuðu sniði og haustönnin. Símat var viðhaft í þeim
námsgreinum sem við átti.
Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög vel. Hópurinn var duglegur, áhugasamur
og jákvæður fyrir nýjungum og þeim verkefnum sem unnin voru.
Litið var á hópinn sem eina heild og gekk það vel. Hópurinn er
samrýmdur, mjög áhugasamur og duglegur. Samstarf kennara var
mjög gott.
Anna Lena Halldórsdóttir og Erla Hrönn Randversdóttir, umsjónarkennarar.

Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk
Nemendur í 4. bekk voru alls 55 í þremur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Margrét Ásdís
Haraldsdóttir, Olga Guðrún Snorradóttir og Ragna Gunnarsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í
árganginum voru: Guðríður Rail textílmennt, Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, Árni Már Árnason
smíðar, Hannes Ingi Geirsson sund og íþróttir, Helga Sigríður Guðjónsdóttir heimilisfræði, Jón Bjarni
Pétursson tónmennt, Helga María Guðmundsdóttir, leikræn tjáning, Ásta Bára Jónsdóttir
námsráðgjafi, Helga Melsteð sérkennsla og Guðlaug Einarsdóttir sérkennsla. Kennt var í stofum N219,
N217 og N215.

Kennslustundir
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir á viku sem skiptust í: íslensku, stærðfræði, samfélagsfræði,
náttúrufræði, ensku, leikræna tjáningu, íþróttir, sund, smíði, tölvur, lífsleikni, heimilisfræði, textíl og
myndmennt.
Helstu áherslur árgangsins
Mikið var lagt upp úr því að allir nemendur fengju nám við hæfi og námsefni einstaklingsmiðað.
Samvinna í 4. bekk var mikil enda ávallt litið á hópinn sem eina heild. Áhersla var lögð á gott samstarf
heimila og skóla en það stuðlar að bættri líðan og árangri í námi.

Þemaverkefni árgangsins
Unnið í blönduðum hópum að ýmsum verkefnum svo sem:
verkefni um fugla, verkefni um heilræði og verkefni um vináttu.
Árgangurinn tók þátt í þremur eTwinning verkefnum; Evrópsku
keðjunni, Schoolovision og tilraunaverkefni þar sem m.a. var
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fundað í gegnum Skype. Einnig tók árgangurinn þátt í Comeniusarverkefninu LOL.
Skipulag kennslunnar
Hver kennari hafði sinn umsjónahóp en hópunum mikið blandað í hinum
ýmsu verkefnum og voru nemendur í hringekjum a.m.k. einu sinni í viku.
Nemendur voru líka í blönduðum hópum í sundi sem og list- og
verkgreinum.
Foreldrasamstarf
Samstarf heimila og skóla hefur verið gott. Bekkjarkvöld var haldið í
janúar þar sem nemendur sýndu aðstandendum leikrit og svo var
spilakvöld.
Ferðir
Farið var í Vísindasmiðju HÍ, Hellisgerði, hraunið, gönguferðir um nágrenni skólans, hjólaferð að
Vífilsstaðavatni, Sinfónían heimsótt í Hörpu, Keiluhöllin í Öskjuhlíð, Perlan skoðuð og farið í skíðaferð.
Ástundun nemenda
 Veikindadagar samtals í árganginum voru 194 dagar og 14 stundir
 Leyfisveitingar voru samtals 162 dagar og 75 stundir
 Seinkomur voru samtals 62 stundir
Námsmat
Hefðbundið námsmat tvisvar á árinu þ.e. miðsvetrarpróf og vorpróf. Sjálfsmat nemenda eftir
hópastarf og símat. Nemendur tóku kaflapróf í stærðfræði jafnt og þétt yfir veturinn og einnig voru
stafsetningarkannanir lagðar fyrir reglulega.
Mat á vetrinum
Veturinn gekk vel og nemendur stóðu sig með ágætum og flestir sýndu náminu áhuga og tóku
framförum. Hópurinn hefur í heild tekið góðum framförum í félagslegum samskiptum.

Margrét Ásdís Haraldsdóttir, Olga Guðrún Snorradóttir
og Ragna Gunnarsdóttir, umsjónarkennarar.

Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk
Nemendur í 5. bekk voru 31 í upphafi skólaársins en enduðu í 38 í tveimur umsjónarhópum.
Umsjónarkennarar voru Hafþór Þorleifsson og Kristín Ósk Þorleifsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í
árganginum voru: Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, Guðríður Rail textílmennt, Jón Bjarni Pétursson
tónmennt, Árni Már Árnason smíði/hönnun, Hannes Ingi Geirsson og Jón Bjarni Pétursson íþróttir og
sund. Kennt var í stofum V-203 og V-205.
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Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir á viku sem skiptust í íslensku, stærðfræði, kristinfræði,
náttúrufræði, samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, myndmennt, smíði, tölvur,
tónmennt og heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að byggja ofan á lestur, lesskilning og auka sjálfstæði í
vinnubrögðum. Í málfræði var lögð áhersla á þá þætti sem eru í Aðalnámsskrá. Áhersla var lögð á að
nemendur öðluðust meiri leikni í stærðfærði. Unnið var með félagslegan þroska á margvíslegan hátt
og ávallt litið á árganginn sem einn hóp. Samstarf heimila og skóla var ætíð ofarlega en það stuðlar að
og tryggir ánægju í starfi og betri líðan nemenda. Farið var af stað með Pals lestrarverkefnið í lok
skólaársins og gafst það mjög vel.
Þemaverkefni árgangsins
1. Ísland, veröld til að njóta
2. Víkingaöldin – söguaðferðarverkefni
E-twinning verkefni
Nemendur tóku þátt í e-Twinning verkefni sem er um
vetrarólympíuleikana í Sochi. Nemendur lærðu um
vetraríþróttir, teiknuðu myndir og bjuggu til
myndbönd.
Sjá
nánar
hérna
http://twinblog.etwinning.net/66394/ .
Skipulag kennslunnar
Skipulag kennslunnar var fjölbreytt og unnið var með hópinn sem eina heild. Kennsluhættir voru
fjölbreyttir og hópnum oft skipt upp eftir því hvernig verkefni voru unnin hverju sinni. Hringekja var
einu sinni í viku þegar Hafþór var einn með allann árganginn. Reynt var að hafa verkefnin sjálfstýrandi
og gáfust þessir tímar ágætlega en það mæddi ansi mikið á kennaranum í þessum tímum og gafst
honum ekki mikill tími til þess að aðstoða nemendur.
Foreldrasamstarf
Foreldrasamstarf og samstarf heimila og skóla gekk mjög vel á öllum sviðum. Foreldrafulltrúar
árgangsins voru sjö sem stóðu sig mjög vel. Settur var upp söngleikurinn Hljómhýra á haustönn sem
tókst mjög vel og voru foreldrar mjög virkir í þeirri uppsetningu. Foreldrahópurinn er einstaklega
samstilltur.

Frá sýningu Hljómhýru

Undirbúningur Hljómhýru
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Ferðir:
Við fórum í margar ferðir á þessu ári:
 Berjaferð í hraunið
 Útileikjadagur á Klambratúni
 Fórum í hjólaferð í Hellisgerði í Hafnarfirði
 Ráðhúsið
 Kaffihúsaferð
 Tónleika í Hörpunni, kvikmyndatónlist.
 Þjóðminjasafnið
 Landnámssetrið
 Skíðaferð
 Hönnunarsafnið í Garðabæ, sýning um Vigdísi Finnbogadóttur
 Vorferð
 Grill heim til Kristínar kennara
Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals í árganginum voru 140 dagar og 20 stundir. Leyfisveitingar voru 92 dagar og
54 stundir. Seinkomur voru 6 dagar og 41 stund og fjarvistir 11 stundir.
Námsmat
Nemendur voru lestrarprófaðir á haustönn og einu sinni á vorönn. Auk þess voru þeir nemendur sem
voru undir 8 í lestrareinkunn prófaðir aukalega á vorönn. Nemendur tóku samræmt lesskilninspróf á
hvorri önn. Að öðru leyti voru stafsetningarpróf reglulega og nemendur tóku kaflapróf úr Stiku.
Nemendur tóku svo hefðbundin annarpróf. Símat var vissulega viðhaft og haft var samband heim ef
þurfti aukið samstarf heimilis og skóla til að ná einhverjum þáttum betur og gekk það mjög vel.
Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög vel. Hópurinn vann almennt vel og var stöðugt tilbúinn í ný og krefjandi
verkefni, hvort sem um ræddi einstaklings- eða hópverkefni. Nemendur unnu vel og lögðu sig fram og
uppskáru í samræmi við það. Nemendahópurinn stækkaði töluvert og þeir nemendur sem bættust
við féllu mjög vel inn í hópinn. Samstarf kennaranna var gott og ávallt litið á árganginn sem einn hóp
og unnið með hann sem slíkan.
Hafþór Þorleifsson og Kristín Ósk Þorleifsson, umsjónarkennarar.

Nemendur í 5. bekk saman í Heiðmörk í júní
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Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk
Nemendur í 6. bekk voru alls 54 í 2 umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Elín Ása Þorsteinsdóttir
og Erna Þorleifsdóttir. Eftir áramót bættist Þórhildur Helga Þorleifsdóttir við sem þriðji kennari og
hópnum var skipt í þrjá hópa. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Helga Sigríður
Guðjónsdóttir sem kenndi heimilisfræði, Linda Þorvaldsdóttir kenndi myndmennt, Guðríður Rail
kenndi textílmennt, ensku og náttúrufræði, Árni Már Árnason kenndi smíði. Hannes Ingi Geirsson og
Erna Þorleifsdóttir kenndu íþróttir en um sundið sá Hannes Ingi. Jón Bjarni Pétursson kenndi
tónmennt og tölvukennsla var í höndum umsjónarkennara. Helga Melsteð sá um sérkennslu hjá 6.
bekk. Kennt var í stofum A-202, A-204 og A-206 .
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði,
samfélagsfræði, ensku, lífsleikni, íþróttir, sund, útikennslu, morgunsamveru, tónmennt, textílmennt,
myndmennt, tölvur og heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Að efla nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og að bera ábyrgð á námi sínu. Að nemendur sýni
frumkvæði og metnað í öllum verkefnum sem þeir taka sér fyrir hendur, jákvæðu hugarfari og að
geta unnið í hópum með hverjum sem er. Að nemendum líði vel í leik og starfi og að hver og einn fái
námsefni við hæfi. Einnig var eitt af markmiðum vetrarins að samþætta námsgreinar á sem
fjölbreyttastan hátt samanber Norðurlandaverkefnið og Benjamín dúfu.
Þemaverkefni árgangsins
• Lífsleikni- ég er bara ég
• Norðurlöndin• Benjamín Dúfa
• Náttúrufræði-Landmótun
• Útikennla- íslenska/stærðfræði/náttúrfræði og lífsleikni.
Skipulag kennslunnar
Umsjónarkennarar árgangsins sáu um kennslu í íslensku, stærðfræði og samfélagsfræði og gekk það
mjög vel. Hóparnir voru ýmist hjá sínum umsjónarkennara eða skipt í hópa þvert á árganginn eftir
verkefnum hverju sinni samanber Norðurlandaverkefnið.
Í íslensku unnum við markvisst eftir kennsluáætlun fyrir jól en það breyttist eftir áramótin, þá unnum
við í lotum og skiptum á milli okkar bókmenntum, ljóðum, ritun o.fl. Elín Ása og Þórhildur Helga höfðu
yfirumsjón með íslenskunni eftir áramótin.
Við erum misánægðar með bókina Vandamálið- verkefnabók sem aðalbók. Hún er tyrfin- og trúlega
myndi henta betur að vera með fjölbreyttari kennslubækur og vinna íslenskuna meira í vinnustöðvum
þar sem nemendur eru með val á milli námsefnis eftir markmiðum sínum.
Íslenskuna samþættum við einnig í Norðurlandaverkefninu þar sem lögð var áhersla á ritun,
stafsetningu, framsögn, framsetningu, málnotkun og upplýsingaleit. Það kom gríðarlega vel út.
Við lásum Benjamín dúfu eftir páskafrí, kennari las stundum fyrir hópinn en stundum skiptum við
nemendum í 2-3 manna hópa sem lásu kafla saman og þá upphátt fyrir hvern annan. Nemendur
svöruðu síðan spurningum eftir hvern kafla, annað hvort saman eins og þeir lásu eða einstaklingslega.
Þegar búið var að lesa bókina skiptum við nemendum upp í kynjaskipta hópa, 4 í hóp og hver hópur
dró sér verkefni og vann að því í nokkrar kennslustundir. Allir hópar áttu að skila verkefnum sínum á
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Ipad og höfðu val um að setja verkefnið i eitthvað forrit s.s. I-movie eða Bookcreator. Tókum
lestarátak í samvinnu við sérkennara. Lesin var framhaldssaga í nestistíma.
Í stærðfræði tókum við Stiku 2a fyrir jól og Stiku 2b í lok janúar. Við tókum kaflapróf eftir hvern kafla,
ekki úr bókinni heldur prófið sem er á læstu svæði fyrir kennara. Einnig tókum við styttri kannanir
eins og margföldun og almenn brot. Eftir áramót þegar teymiskennslan kom til sögunnar hafði Erna
yfirumsjón með stærðfræðiskipulaginu hjá hópnum og kenndi stærðfræði mest á meðan hinar
kenndu íslenskuna í hópnum. Á tímabili skiptum við árgangnum upp í getuskipta hópa í
stærðfræðinni og nýttum okkur þá tíma sem Helga sérkennari var með okkur þannig að við vorum
með 4 hópa.
Í samfélagsfræði tókum við Snorra Sturluson fyrir jól, nemendur gerðu litla vinnubók og te lituðu blöð
og unnu ákveðin verkefni í bókina. Við fórum á Sögusafnið í Perlunni sem kveikju í þessu verkefni og
það var frábært að fara þangað.
Norðurlöndin unnum við í hópavinnu eftir jól, við vorum með kennaranema en þeir voru með kveikju
(bréf) um að hóparnir færu til Norðurlandanna á Euróvision söngvakeppni. Þessi vinna var bara
byrjunin því næst fengu hóparnir að draga um lönd og fjölluðu ítarlega um þau. Gerðu m.a.
ferðasögur, veggspjöld og kynningar bæði í Power point og Imovie í Ipad. Þetta verkefni tókst mjög
vel og við enduðum á kynningum fyrir foreldra með smá kaffi. Nemendur gerðu líka vinnubók /
harmónikku og tóku fyrir helstu atriði hjá hverju landi s.s. höfuðborg og hvernig fáninn lítur út.
Í náttúrufræði var bókin Maðurinn – Hugur og heilsa. Fyrir jól tókum við bókina Maðurinn, hugur og
heilsa og nemendur unnu verkefni í vinnubókina samhliða lesbókinni. Við notuðum myndbönd sem
ítarefni. Nemendur gerðu vinnubók/harmónikkubók. Eftir áramót var svo unnið með Auðvitað
2. Stjörnufræði verkefni í tengslum við Stjörnuverið sem við fengum í skólann við mikla ánægju.
Unnið var einstaklingslega með nokkra kafla um krafta og gert heimapróf en síðan skiptum við
nemendum upp í hópa til að vinna að sjálfstæðum verkefnum um landmótun og síðan aftur í lok
skólaársins þar sem við notuðum náttúrufræðitímana fyrir útikennslu þar sem var unnið í
stöðvavinnu að verkefnum sem tengdust námi vetrarins- í íslensku, stærðfræði og náttúrufræði. Eftir
áramótin kenndu Erna, Guðríður og Þórhildur Helga náttúrufræðina og verkaskiptingin var sú að Erna
og Þórhildur skipulögðu hana og sáu um námsmat og Guðríður kenndi. Hún skipulagði enskuna að
miklu leyti á móti.
Guðríður kenndi enskuna alveg fyrir áramót en eftir áramót kenndu hún, Elín Ása og Þórhildur Helga
enskuna. Guðríður sá um yfirskipulag og yfirferð á könnunum og prófum. Verkaskipting var þannig að
Elín Ása var með stíla, sögur og ritun, Þórhildur Helga með „tölvuensku“ þar sem nemendur unnu
gagnvirk verkefni og Guðríður kenndi Build Up, málfræði.
Lífsleikni - við unnum skemmtilegt lífsleikniverkefni út frá bókinni Ég er bara ég. Nemendum var skipt
í hópa og hver hópur tók fyrir vandamál til að leysa og gerðu kynningar og veggspjöld. Lífsleikni kom
einnig tölvuvert inn í Norðurlandaverkefnið þar sem unnið var markviss með hlutverk í hópavinnunni
og nemendur lærðu þannig ákveðin vinnubrögð í samvinnu. Fjölluðum um einelti, skoðuðum
myndbönd og vinna var í samvinnu við námsráðgjafa.
Upplýsingatækni, nemendur gerðu heimasíðu í weebly forritinu, settu inn myndir, myndbönd og
ýmsar aðrar upplýsingar. Þeir unnu í ýmsum forritum eins og Comic life, Word, Typing Master,
Fingrafimi, Excel o.fl. Eins unnu nemendur verkefni í spjaldtölvum s.s. stuttmyndir í iMovie og Book
Creator.
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Í list- og verkgreinum skiptust bekkirnir í þrjá hópa þvert á árganginn og kom það vel út. Árgangurinn
tók þátt í eftirfarandi samskiptaverkefnum á tímabilinu: Schoolovision/Flatóvision sem er
söngvakeppni á milli skóla í Evrópu (39 lönd). Eins í e-twinning verkefni við Norðurlöndin, Flataskóli,
Hofsstaðaskóli og skóli í Þrándheimi í Noregi voru samstarfsskólar. En nemendur gerðu kynningu á
sjálfum sér í forritinu Book Creator þar sem fram kom myndband - kynning á íslensku, mynd og texti.

Skutlukeppni

Foreldrasamstarf
•

Kynningarfundur haldinn í september fyrir foreldra þar sem farið var yfir verkefni
vetrarins
•
Foreldraviðtöl voru í október/janúar
•
Bekkjarkvöld/spilakvöld
•
Foreldrum boðið að sjá afrakstur vinnu um Norðurlöndin
Það var eitt bekkjarkvöld í janúar sem bekkjarfulltrúar skipulögðu, spiluð var félagsvist. Að okkar mati
þyrfti foreldrar að hittast oftar með nemendum og skipuleggja eitthvað með þeim. Foreldrum var
boðið á kynningu í tengslum við Norðurlandaverkefnið og komu þá með veitingar.

Stuð hjá 6. bekk í vorferð í Heiðmörk
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Ferðir
•
•
•

•
•

Berjamó út í hrauni
Sögusafnið í Perlunni í tengslum við Snorra Sturluson
Stjörnuverið – í tengslum við Pláneturnar
Vísindasmiðjan – Háskóli Íslands
Skálaferð í Bláfjöll – gisting í eina nótt
Hjólaferð í Nauthólsvík

Gaman í skíðaferð

Ástundun nemenda
•
•
•
•

Veikindadagar: 259 dagar og 25 stundir.
Fjarvistir: 1 dagur og 42 stundir.
Leyfi: 185 dagar og 71 stund.
Seinkomur: 3 dagar 56 stundir.

Námsmat
Nemendur tóku próf jafnt og þétt yfir veturinn og var reynt að hafa námsmatið fjölbreytt. Einnig
voru metin vinnubrögð, skapandi hugsun, frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, þátttaka í
hópavinnu, vinnubækur, heimavinna og verkefnamöppur.
Meðaltal einkunna í árganginum:
Janúar
Meðaleinkunn
Íslenska
8,33
Lestur
7,30
Stærðfræði
7,97

Maí
Íslenska
Lestur
Stærðfræði

Meðaleinkunn
8,34
7,48
8,16

Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk vel, í upphafi voru tveir kennara en það fjölgaði mikið í nemendahópnum og þá
varð starfið erfiðara.
Eftir áramótin bættist við nýr kennari Þórhildur Helga, ákveðið var að vinna saman sem teymi, með
sameiginlega ábyrgð á nemendahópnum og líta á árganginn sem eina heild, einn bekk. Okkur fannst
afar gott að deila ábyrgðinni, kenna og kynnast öllum nemendunum í árganginum. Það reyndist afar
vel að skipta árgangnum upp í mismunandi hópa og setja hópana í sjálfstýrandi verkefni svo sem
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kennsluáætlun í Landmótun og Útiskóla í náttúrufræði, Benjamín dúfu verkefnið í íslensku og
Norðurlandaverkefnið. Þar reyndist afar vel að láta nemendur fara í hlutverk. Það reyndist líka vel að
„getu“skipta nemendum í stærðfræði og vinna með þau atriði sem „hnykkja“ þurfti á í stærðfræðinni
með vinnustöðvum. Að okkar mati reyndist þessi teymisvinna afar vel bæði fyrir okkur kennarana og
ekki síður fyrir nemendur. Nemendahópurinn er fjölbreyttur og kraftmikill og virkilega gaman að
kenna þeim á þennan hátt.
Elín Ása Þorsteinsdóttir, Erna Þorleifsdóttir umsjónarkennarar
og Þórhildur Helga Þorleifsdóttir kennari

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk
Nemendur í 7. bekk voru alls 44 í 2 umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Halla Rósenkranz
Guðmundsdóttir og Hanna Lóa Friðjónsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Hannes
Ingi Geirsson, Guðríður Rail, M. Elín Guðmundsdóttir, Linda Þorvaldsdóttir, Árni Már Árnason, Helga
Melsteð, Helga Sigríður Guðjónsdóttir og Jón Bjarni Pétursson. Kennt var í stofum 107 og 207.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir á viku sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði,
samfélagsfræði, ensku, dönsku, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, myndmennt, tölvur og
heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Að styrkja og styðja alla nemendur í námi. Áhersla var á að allir fengju nám og námsefni við hæfi.
Einnig var mikið hópefli og félagsstarf og áhersla á að bekkirnir upplifðu sig sem eina heild og var því
mikil samvinna milli bekkja.
Þemaverkefni árgangsins
 Vífilsstaðaverkefni
 Þemaverkefni í trúarbragðafræði
 Þemaverkefni um Evrópu
 Þemaverkefni í sögu – Miðalda fólk á ferð
 Lestrarmaraþon á bókasafni
 Uppsetning á söngleiknum Grease
 Comeniusarverkefni í náttúrufræði

Oddur Sigurðsson jöklafræðingur í heimsókn hjá 7. bekk
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Skipulag kennslunnar
Umsjónarkennari kenndi allar bóklegar greinar fyrir utan dönsku. Í list- og verkgreinum,
stærðfræðistofu, sundi og tónmennt var hópnum skipt upp þvert á árganginn og unnið í hringekju.
Foreldrasamstarf
Foreldrasamstarfið var nokkuð gott. Foreldrar sáu alfarið um fjáröflun fyrir Reykjaferð og aðstoðuðu
við ýmislegt tengdu félagslífinu.
Ferðir
Tvær ferðir að Vífilsstaðavatni, farið í 365 miðla, ferð í Skólabúðirnar að Reykjum, farið á sýningu í
Hönnunarsafni Íslands. Einnig var farið á tónleikaí Hörpu þar sem Skálmöld kom fram.

Heimsókn í 365 miðla.

Við Vífilsstaðavatn.

Ástundun nemenda
 Veikindadagar samtals í árganginum voru 148 dagar og 7 stundir
 Leyfisveitingar voru samtals 121 dagar og 46 stundir
 Seinkomur voru samtals 16 dagar og 11 stundir

Frá uppsetningu 7. bekkjar á söngleiknum Grease
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Námsmat
Í upphafi hvorrar annar fengu nemendur námsmatsblað sem yfirlit yfir það námsmat sem yrði á
önninni en töluvert var notast við símat. Nemendur tóku próf jafnt og þétt yfir skólaárið í íslensku,
stærðfræði, ensku, dönsku, náttúrufræði og samfélagsfræði.
Mat á vetrinum
Skólastarfið gekk mjög vel. Nemendur tóku framförum og voru virkir og vinnusamir í alla staði.
Nemendur voru metnaðarfullir og kappsamir í öllu námi. Mikið var um að vera í félagslífi nemenda
sem þeir voru duglegir að skipuleggja sjálfir undir leiðsögn kennara. Hópurinn hefur verið til
fyrirmyndar hér í skólanum og ljóst er að mikil eftirsjá verður af honum.
Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir og Hanna Lóa Friðjónsdóttir, umsjónarkennarar.
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Skýrsla um sérkennslu
Þeir kennarar sem kenndu sérkennslu í vetur voru: Guðlaug Einarsdóttir, sérkennari sem sá um
sérkennslu í 1. - 4. bekk og Helga Melsteð sérkennari kenndi í 4. – 7.bekk. Elín Birna Guðmundsdóttir,
íþróttakennari var með sérkennslu í íþróttum og Hannes Ingi Geirsson, íþróttakennari var með
sérkennslu í sundi. Ásta Bára Jónsdóttir, námsráðgjafi sinnti nýbúakennslu. Stella Hermannsdóttir,
talmeinafræðingur sá um talkennslu. Katrín Einarsdóttir starfaði sem þroskaþjálfi. Stuðningsfulltrúar
voru Sigurbjörg Helena Jónasdóttir og Víglundur Þórsson.
Skipulag
Deildarstjóri sérkennslu hafði yfirumsjón með sérkennslu sem felst m. a. í:
 Umsjón á skipulagi sérkennslunnar innan skólans
 Aðstoð og ráðgjöf við kennara
 Að fylgjast með gengi nemenda í sérkennslu
 Umsjón og stuðningi við starf stuðningsfulltrúa
 Fundum með bekkjarkennurum, foreldrum, sérfræðingum o.fl.
 Umsjón með tölvuskráningu allra upplýsinga um nemendur með sérkennsluþarfir
 Að sjá til þess að niðurstöður sérfræðinga sé komið í skjalaskáp til varðveislu
 Umsjón með nýbúakennslu
 Skipulagningu fráviksþjónustu í prófum
Próf og greiningar
 Leið til læsis skimunarpróf var lagt fyrir alla nemendur í 1. bekk
 Leið til læsis eftirfylgnipróf var lagt fyrir alla nemendur í 1. – 3. bekk
 Raddlestrarpróf var lagt fyrir alla nemendur í 4. – 7. bekk tvisvar yfir skólaárið og eftir þörfum.
 Raddlestrarpróf og upplýsingagjöf til foreldra var í höndum sérkennara og umsjónarkennara
 Stafsetningarkönnun að hausti, með það í huga að flokka villur nemenda eftir því hvar þeir væru
staddir í stafsetningu orða
 Óskiljanlega (hljóðrangar villur)
 Eftir framburði (hljóðréttar villur)
 Hafa villur í stafsetningarreglum sem búið er að kenna í 3. og 4. bekk
 Greiningarprófið Tove Krogh var lagt fyrir alla nemendur í 1. bekk
 TOLD-2P og Told-2I var lagt fyrir nokkra nemendur
 LOGOS, fræðileg greining á dyslexíu og öðrum lestrarerfiðleikum var lagt fyrir nokkra nemendur
 LH 60 var lagt fyrir nemendur í 3. bekk
 LH 40 var lagt fyrir nemendur í 4. bekk

Sérkennsla í 1. – 4. bekk
Sérkennsla í íslensku og stærðfræði í 1. bekk, íslensku í 2. bekk , íslensku í 3. bekk og stærðfræði í 4.
bekk
Í 1.bekk (33 nem.) nutu 8 nemendur sérkennslu í einhverju formi (4 stúlkur og 4 drengir).
Í september var stafaþekking og lestrarfærni allra nemenda könnuð og í tengslum við það voru
börnin send heim með lestrarbækur/tengiblöð við hæfi.
„Leið til læsis“ lesskimun var lögð fyrir fyrri hluta októbermánaðar. Hún sýndi stöðu nemenda hvað
varðar: Málþroska, stafaþekkingu og hljóðkerfisvitund. Þeir nemendur sem fengu slaka niðurstöðu
(áhætta 1 og áhætta 2) fengu þjálfun hjá sérkennara.
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Þeir nemendur sem áttu í erfiðleikum með að fylgja eðlilegum hraða á stafainnlögn og voru lengi að
ná lestrartækninni fengu sérkennslu. Lestrarmat allra nemenda (stafaþekking og lestrarkönnun) var
aftur í janúar og í maí.
Á vorönn fengu nokkur börn sérkennslu í stærðfræði. Unnið var með talnaskilning og uppbyggingu
tugakerfisins.
Í 2. bekk (39 nem.) nutu 14 nemendur sérkennslu í íslensku í einhverju formi (9 drengir og 5 stúlkur).
Í 2. bekk var sérkennslu skipt í:



Upprifjun stafa strax að hausti fyrir nokkra nemendur
K-PALS. Þjálfun hljóðavitundar og umskráningarverkefni (styrkja umskráningu og
orðþekkingu).
 Sérkennslu í lestri og stafsetningu fyrir þá sem þess þurftu (ýmist allan veturinn eða í
nokkrar vikur)
 Stutt lestrarnámskeið
Í ágústlok, desember, febrúar og maí var lestrarmat framkvæmt (lesfimi, og stafaþekking könnuð hjá
þeim sem ekki voru örugg á öllum bókstöfum)
Í 3. bekk (39 nem.) nutu 6 nemendur sérkennslu í íslensku (5 stúlkur og 1 drengur).
Í 3. bekk var sérkennslunni skipt í:



Sérkennslu í lestri, lesskilningi og stafsetningu fyrir þá sem þess þurftu (ýmist allan veturinn
eða í nokkrar vikur)
Fyrir utan fyrrgreinda nemendur var 6 öðrum nemendum veittur stuðningur og eftirfylgni í
tengslum við lestur

Í ágústlok, desember, febrúar og maí var lestrarmat framkvæmt (lesfimi).
Bréf til foreldra um stöðu í lestri send heim með nemendum í 2. og 3. bekk í skólabyrjun, desember
og febrúar.
Leið til læsis skimunarpróf var lagt fyrir nemendur 1.bekkjar um miðjan október og LH60
lesskilningspróf var lagt fyrir nemendur 3.bekkjar.
Mjög góð samvinna hefur verið við foreldra barna í þessum árgöngum.
Guðlaug Einarsdóttir, sérkennari.

Sérkennsla í 4. - 7. bekk.
Sérkennsla: Íslenska og stærðfræði í 4. bekk, 5. bekk, 6. bekk og 7. bekk. Í vetur hefur sérkennsla í 4.,
5., 6. og 7. bekk farið fram sem einstaklingskennsla, í fámennum hópum og inni í bekk.
Í 4. bekk (55 nem) nutu 12 nemendur sérkennslu í íslensku allan veturinn eða hluta úr vetri. 9
nemendur nutu stuðnings í stærðfræði um lengri eða skemmri tíma(4 stúlkur og 5 drengir).
Afmarkaðir þættir voru teknið fyrir hverju sinni. Námið fór fram í minni hópum og sem
einstaklingskennsla.
Sérkennslunni var skipt í:



Lestur og lesskilning.
Stærðfræði.
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Stutt stafsetningarnámskeið.
Raddlestrarpróf sem var lagt fyrir alla nemendur í september, janúar og maí. Í október og
mars voru nemendur lestrarprófaðir sem voru undir viðmiðum.
LH-40 sem var lagt fyrir í apríl.
Orðarún, lesskilningspróf, sem lagt var fyrir að hausti og vori.
Logos lestrargreiningarpróf sem var lagt fyrir nokkra nemendur á vorönn.
Miðsvetrarpróf, vorpróf og önnur próf í minni hópum og einstaklingslega.

Í 5. bekk (38 nem) nutu 8 nemendur sérkennslu allan veturinn eða hluta úr vetri. Námið fór fram í
minni hópum eða sem einstaklingskennsla.
Sérkennslunni var skipt í:







Íslensku þar sem unnið var með afmarkaða þætti og námsþætti árgangs.
Stærðfræði þar sem unnið var með afmarkað efni.
Stafsetningarnámskeið á vorönn.
Raddlestrarpróf sem var lagt fyrir alla nemendur í janúar og maí. Auk þess voru nemendur
prófaðir í september, október og mars sem voru undir viðmiðum.
Logos lestrargreiningarpróf var lagt fyrir nokkra nemendur á haustönn.
Miðsvetrarpróf í fámennum hópum.

Í 6. bekk (54 nem) nutu 26 nemendur sérkennslu allan veturinn eða hluta úr vetri. Námið fór fram í
minni hópum, sem einstaklingskennsla eða inni í bekk.
Sérkennslunni var skipt í:







Íslensku þar sem unnið var með afmarkaða þætti og námsefni árgangs.
Stærðfræði þar sem unnið var með afmarkaða þætti og námsefni árgangs.
Lestrarátak á vorönn hjá nemendum sem voru undir viðmiðum árgangs.
Raddlestrarpróf, janúar og maí. Auk þess voru nemendur prófaðir í september, október og
mars sem voru undir viðmiðum.
Orðarún, lesskilningspróf var lagt fyrir að hausti og vori.
Miðsvetrar- og vorpróf í minni hópum og einstaklingslega eftir þörfum.

Í 7. bekk (44 nem) nutu 11 nemendur sérkennslu allan veturinn eða hluta úr vetri. Námið fór fram í
minni hópum eða sem einstaklingskennsla.
Sérkennslunni var skipt í:






Stafsetningarnámskeið.
Stærðfræði þar sem unnið var með námsefni árgangs.
Raddlestrarpróf var lagt fyrir alla nemendur í janúar og maí. Auk þess voru nokkrir nemendur
prófaðir í eftir þörfum.
Logos lestrargreiningarpróf var lagt fyrir nokkra nemendur á vorönn.
Miðsvetrar- og vorpróf í minni hópum og eftir þörfum.

Mjög góð samvinna hefur verið við foreldra og kennara í þessum árgöngum.
Helga Melsteð, deildarstjóri sérkennslu.
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Starf þroskaþjálfa
Síðastliðinn vetur hef ég þjálfað nemendur í 1. -4. bekk og einn nemanda í 7. bekk. Starf mitt hefur
farið fram bæði inni í bekk og inni í sér stofu eftir þörfum. Helstu verkefni mín fólust í stuðningi við
bóklegt nám, fínhreyfiþjálfun, veita einstaklingsbundin fyrirmæli, vinna með hegðunarfrávik, aðstoða
við félagsleg samskipti, styrkja stöðu nemenda innan bekkjarins og í félagslegum aðstæðum, svo sem
frímínútum. Öll mín vinna er einstaklingsbundin og því er stuðningur minn sniðinn að þörfum hvers
og eins nemanda.
Félagsfærni- og atferlisþjálfun er stærsti hluti starfs míns. Ég var með félagsfærnihóp þar sem
nemendur með slaka félagslega færni fengu sértæka þjálfun í félagslegum samskiptum. Ég vann í
samstarfi við umsjónakennara og sérkennara að gerð einstaklingsnámskráa.
Katrín Einarsdóttir, þroskaþjálfi.
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Samræmd könnunarpróf
Samræmd könnunarpróf fóru fram dagana 26. og 27. september 2013.

4. bekkur
Í 4. bekk í Flataskóla eru 53 nemendur, 49 nemendur þreyttu samræmd próf í íslensku og 52 í
stærðfræði. Einn nemandi var með undanþágu í íslensku og einn var í leyfi báða dagana. Tveir
nemendur voru fjarverandi vegna veikinda þegar íslenskuprófið fór fram. Átta nemendur fengu
lestrarstuðning og lengdan próftíma í íslensku og stærðfræði.

Íslenska

Landið

Flataskóli

Normaldreifð

Stærðfræði

Landið

Flataskóli

einkunn
Flataskóla

Normaldreifð
einkunn
Flataskóla

Heildareinkunn í
íslensku

5,9

6,1

31,6

Heildareinkunn í
stærðfræði

6,8

7,4

33,4

Stafsetning

5,3

6,2

33,5

Reikningur og
aðgerðir

6,7

7,4

34,0

Lestur

6,0

6,2

31,2

Rúmfræði og
mælingar

6,8

7,1

31,5

Málnotkun

5,8

5,7

29,8

Tölufræði

6,8

7,2

31,9

Ritun

5,2

5,2

30,2

Íslenska
Meðaleinkunn í íslensku í 4. bekk var 6,1 og normaldreifð einkunn 31,6. Í íslensku var hæsta einkunn
10,0 og lægsta einkunn 3. Normaldreifð einkunn í stafsetningu var 33,5 í lestri 31,2, í málnotkun 29,8
og ritun 30,2.
Góður árangur var í stafsetningu. Lestur og ritun voru rétt yfir meðaltali sem þarfnast skoðunar.
Árangur í málnotkun var talsvert undir landsmeðaltali sem er ekki viðunandi og verður tekið til
sérstakrar endurskoðunar og úrbóta.
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Heildareinkunn í íslensku í 4. bekk 2013
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Raðtölur

Heildareinkunn í íslensku í 4. bekk 2013
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Hlutfall

Námsþættir í íslensku 4. bekkur 2013
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Heildareinkunn í íslensku
samanburður drengja og stúlkna
í 4. bekk í Flataskóla 2013
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Stafsetning
samanburður drengja og stúlkna
í 4. bekk í Flataskóla 2013
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Lestur og hlustun
samanburður drengja og stúlkna
í 4. bekk í Flataskóla 2013
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Málnotkun
samanburður drengja og stúlkna
í 4. bekk í Flataskóla 2013
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Ritun
samanburður drengja og stúlkna
í 4. bekk í Flataskóla 2013
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Stærðfræði
Meðaleinkunn í stærðfræði í 4. bekk var 7,4 og normaldreifð einkunn 33,4. Hæsta einkunn í
stærðfræði var 10,0 sem þrír nemendur hlutu og sex fengu einkunnina 9,5. Lægsta einkunn í
stærðfræði var 4,5 sem fjórir nemendur hlutu.
Mjög góður árangur var í stærðfræði. Normaldreifð einkunn í reikningi og aðgerðum var 34,0, í
rúmfræði og mælingum 31,5 og tölfræði 31,9.

Heildareinkunn í stærðfræði í 4. bekk 2013
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Námsþættir í stærðfræði í 4. bekk 2013
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í 4. bekk í Flataskóla 2013
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Reikningur og aðgerðir
samanburður drengja og stúlkna
í 4. bekk í Flataskóla 2013
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Rúmfræði og mælingar
samanburður drengja og stúlkna
í 4. bekk í Flataskóla 2013
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Tölur og talnaskilningur
samanburður drengja og stúlkna
í 4. bekk í Flataskóla 2013
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7. bekkur
Í 7. bekk í Flataskóla eru 44 nemendur, samræmd próf þreyttu 40 nemendur. Þrír voru með
undanþágu í íslensku og tveir þeirra einnig í stærðfræði. Einn nemandi var í leyfi báða dagana og einn
var veikur í stærðfræðiprófinu. Sex nemendur fengu lestrarstuðning og lengdan próftíma.

Íslenska

Landið

Flataskóli

Normaldreifð

Stærðfræði

Landið

Flataskóli

einkunn

Normaldreifð
einkunn
Flataskóla

Flataskóla

Heildareinkunn í
íslensku

6,4

6,7

32,1

Heildareinkunn í
stærðfræði

6,8

7,4

33,7

Stafsetning

6,8

7,2

32,0

Reikningur og
aðgerðir

6,8

7,6

34,1

Lestur

6,3

6,4

29,6

Rúmfræði og
mælingar

6,5

6,9

31,5
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Málnotkun

6,0

6,6

33,7

Ritun

5,9

5,9

29,7

Tölfræði

7,2

7,7

31,3

Íslenska
Meðaleinkunn í íslensku í 7. bekk var 6,7 og normaldreifð einkunn 32,1. Hæsta einkunn var 9,5 sem
einn nemandi fékk og einn nemandi fékk einkunnina 3,5.
Árangur í íslensku var fyrir ofan landsmeðaltal. Normaldreifð einkunn í stafsetningu var 32,1, í lestri
29,6, í málnotkun 33,7 og ritun 29,7.

Íslenska - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2010-2013
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Íslenska - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2010-2013
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Stafsetning samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2010 - 2013
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Lestur - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2010 - 2013
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Málnotkun - 7. bekkur
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Ritun - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2010 - 2013
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Íslenska heildareinkunn
samanburður á drengjum og stúlkum
í 7. bekk í Flataskóla 2013
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Stafsetning
samanburður á drengjum og stúlkum
í 7. bekk í Flataskóla 2013
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Lestur - hlustun
samanburður á drengjum og stúlkum
í 7. bekk í Flataskóla 2013
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Málnotkun
samanburður á drengjum og stúlkum
í 7. bekk í Flataskóla 2013
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Ritun
samanburður á drengjum og stúlkum
í 7. bekk í Flataskóla 2013
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Íslenska
samanburður drengja í 4. og 7. bekk
í Flataskóla 2010 og 2013
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Stafsetning
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Lestur - hlustun
samanburður drengja í 4. og 7. bekk
í Flataskóla 2010 og 2013
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Íslenska
samanburður stúlkna í 4. og 7. bekk
í Flataskóla 2010 og 2013
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Lestur - hlustun
samanburður stúlkna í 4. og 7. bekk
í Flataskóla 2010 og 2013
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Stærðfræði
Meðaleinkunn í stærðfræði í 7. bekk var 7,4 og normaldreifð einkunn 33,7 sem er mjög góður
árangur. Í stærðfræði fengu 3 nemendur einkunnina 10,0 og lægsta einkunn var 3,5 sem einn
nemandi hlaut.
Normaldreifð einkunn í reikningi og aðgerðum var 34,1, í rúmfræði og mælingum 31,5 og í tölfræði
31,3.

Stærðfræði - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2010 - 2013
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Reikningur og aðgerðir - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2010 - 2013
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Rúmfræði - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2010 - 2013
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Tölfræði og talnatákn - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2010 - 2013
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í 7. bekk 2013
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Reikningur og aðgerðir
samanburður á drengjum og stúlkum
í 7. bekk 2013
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Rúmfræði og mælingar
samanburður á drengjum og stúlkum
í 7. bekk í Flataskóla
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Tölfræði
samanburður á drengjum og stúlkum
í 7. bekk 2013
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Reikningur og aðgerðir
samanburður á drengjum í 4. og 7.bekk 2013
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Rúmfræði
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Tölfræði
samanburður á drengjum í 4. og 7.bekk 2013
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Heildareinkunn í stærðfræði
samanburður á stúlkum í 4. og 7.bekk 2013
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Reikningur og aðgerðir
samanburður á stúlkum í 4. og 7.bekk 2013
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Tölfræði
samanburður á stúlkum í 4. og 7.bekk 2013
50%

46%

45%

Hlutfall

40%

38%

35%
29%

30%
25%
20%
15%

23%
19%
15%

15%

14%

10%
5%
0%
1 - 24

25 - 49

50 - 74

75 - 99

4.bekkur 7.bekkur
Raðtölur

Viðbrögð við niðurstöðum
Umsjónarkennarar, sérkennarar og skólastjórnendur funda um niðurstöður prófanna. Niðurstöður
eru bornar saman við niðurstöður fyrri ára. Allir námsþættir eru skoðaðir og metið hvaða þætti megi
enn styrkja og leiðir ræddar að því marki. Árangur einstakra nemenda er einnig metinn. Þeir
nemendur sem eru með raðtöluna 1 - 24 þurfa sérstaka aðstoð. Námsefni og staða þeirra nemenda
sem koma vel út úr prófunum er endurskoðuð til að tryggja að þeir fái námsefni við hæfi.

Niðurstöður samræmdra prófa, skimun sérkennara og umsjónarkennara og frammistaða nemenda í
prófum eru höfð til hliðsjónar þegar áframhaldandi nám er skipulagt. Umsjónarkennarar og
sérkennarar vinna saman að því að koma til móts við þarfir nemenda. Í Flataskóla er stuðst við
snemmtæka íhlutun í námi nemenda í yngri árgöngum og reynt er að hafa námshópa fámenna. Stefnt
er að því hafa námsefnið aðlagað og einstaklingsmiðað. Hluti nemenda hefur þegar fengið sérkennslu
og munu þeir sem þurfa halda því áfram. Stefna Flataskóla er að allir nemendur fái námsefni við hæfi,
bæði þeir sem eiga við námserfiðleika að etja og þeir sem eru bráðgerir.

Umsjónarkennarar og/eða sérkennarar upplýsa foreldra um hvernig áframhaldandi kennsla er
fyrirhuguð vegna þeirra sem þarf að styrkja enn frekar í einstökum þáttum.

M. Elín Guðmundsdóttir, deildarstjóri.
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Skýrslur kennara í list- og verkgreinum
Hönnun og smíði
Verkefnin í 1., 2. og 3. bekk voru: Teningar sem voru merktir með brennipenna og pússaðir. Bílar úr
við sem keyrðu með dekkjum sem við gerðum. Dúkkurúm sem voru máluð eftir þeirra hugmynd.
Lyklakippur með efnivið úr skóginum. Tálgað úr skóginum blaut tré. Vörubílar sem keyra.
Dúkkuvagnar sem keyra. Kranabílar með krana sem getur lyft.
Útikennsla var nýjung í 2.-7.bekk þar sem nemendur fóru út og sóttu efni í úr trjám sem við tókum úr
tré sem var verið að grisja. Úr þeim var tálgað ýmsir hlutir svo sem pennar með bleki og í
rennibekknum var unnið með skógavið.
Verkefni í 4. bekk voru Stjörnumerki sem voru söguð út og máluð. Penni úr skóginum. Dagatal,
púsluspil sem voru söguð út og máluð í mörgum litum. Bátar með segli,Smjörhnífar tálgað í blaut
tré,Skálar úr plexíplasti hitað og mót að niður í form eftir hverjum nemanda. Dúkku Rúm,Speglar
sagaðir úr tré og Jeppar sem geta keyrt unnið með furuborðum. Allir nemendur náðu að klára þessi
verkefni. Fengu því allir að velja sér aukaverkefni. Margir hönnuðu sinn eigin hlut og var það mjög
ánægjulegt. Allir hóparnir voru með í samþættingarverkefninu sem voru af ýmsum gerðum. Margir
nemendur gátu unnið allt að þremur aukahlutum.
Námsmat: Hver hlutur var metinn, einnig ástundun og vinnusemi.
Verkefni í 5. bekk voru: Vinna með gler sem hver vann eftir sinum hugmyndum. Plastskálar mátaðar
eftir hverjum nemanda. Nokkrir nemendur fengu að velja annað t.d. lærðu þeir að tálga í blaut efni.
Einnig voru nokkrir sem hönnuðu sína hluti og kom það vel út. Jeppar sem geta keyrt.
Námsmat: Hver hlutur fyrir sig var metinn t.d. vandvirkni og sjálfstæði. Síðan var hver tími metinn t.d.
ástundun og vinnusemi.
Í 6. bekk voru valverkefni. Jeppi úr við eða skartgripir krossar og hringir sem hver gerði eftir sinni
hugmynd. Mátaðar skálar eftir hverjum nemanda úr plasti. Smjörhnífar úr tré. Púsluspil sem hver og
einn gerði. Brúðugerð sem var í brúðuleikhús og sett upp leikritið Gosi. Glervinna skálar og fleiri
hlutir.
Námsmat: Hver hlutur var metinn, einnig ástundun og vinnusemi.
Verkefni 7. bekkjar voru: Málmsmíði: skartgripur. Smíðaðir stólar sem voru til hafa úti. Kistlar sem
voru með lömum. Þá var tálgun í blautt tré. Glervinna sem hver og einn gerði Rennibekkur gerðir
ýmsir hlutir í bekk svo sem skálar, lampar, kertastjakar í ýmsum litum mjög vinsælir renndir.
Þessi verkefni komu vel út fyrir þennan aldur. Nemendurnir voru ánægðir með þessi verkefni.
Tálgunin var vinsælust. Unnin voru nokkur aukaverkefni..
Námsmat: Hver hlutur var metinn, einnig ástundun og vinnusemi.

Árni Már Árnason, smíðakennari.
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Textílmennt
1. bekkur
 Þrír 10-11 manna hópar.
 Hver hópur mætti í 6 skipti á haust- og vorönn.
Helstu verkefni







Sólarbuddur
Þæfður bolti.
Bókamerki.
Þæfð jólahjörtu.
Þæft utan um steina.
Þæfð kóróna.

Námsmat


Umsögn

2. bekkur
 Þrír 13 manna hópar.
 Um 12 skipti hver hópur.
Helstu verkefni






Ofin brúða eða dýr.
Þæfð jólaepli.
Þæfður koddi.
Æfingar á saumavél.
Þæfðar kúlur á bandi.

Námsmat


Umsögn

3. bekkur



Þrír 13 manna hópar.
Um 12 skipti hver hópur.

Helstu verkefni





Fléttuð lyklakippa skreytt með tré perlum.
Þæfð jólakúla skreytt með palítettum.
Felupoki með hrísgrjónum og hlutum frá nemendum.
Kisa saumuð í vél og skreytt í höndunum.

Námsmat
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 Umsögn
4. bekkur
 Fjórir 13-14 manna hópar.
 Tveir hópar mættu einu sinni í viku á haustönn og tveir hópar einu sinni í viku á vorönn.
Helstu verkefni





Prjón: grunnur lagður að garðaprjóni. Nemendur prjóna mislitan bolta.
Jólakúlur þæfðar og skreyttar.
Bókataska með upphafsstaf.
Þæfður órói úr hjörtum eða tíglum.

Námsmat
Umsögn og einkunn sem skiptist þannig:





Vinnusemi 25%
Vinnubrögð
Sjálfstæði
Samvinna

25%
25%
25%

5. bekkur.



Tveir hópar með 15-18 nemendum.
Annar hópurinn mætti einu sinni í viku á haustönn og hinn hópurinn á vorönn.

Helstu verkefni



Pennaveski með þræðisporum.
Aukaverkefni: prjón, hekl, útsaumur og vélsaumur.

Námsmat
Umsögn og einkunn skiptist þannig:





Vinnusemi 25%
Vinnubrögð
Sjálfstæði
Samvinna

25%
25%
25%

6. bekkur



Þrír hópar með 16-17 nemendum.
Hóparnir mættu í um 13 skipti.

Helstu verkefni




Þæfð lyklakippa.
Prjónaverkefni að eigin vali.
Stafapúði úr filt- og bómullarefni.
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Aukaverkefni: saumað úr filtefni eftir eigin hugmyndum og sniði.

Námsmat
Umsögn og einkunn skiptist þannig:





Vinnusemi 25%
Vinnubrögð
Sjálfstæði
Samvinna

25%
25%
25%

7. bekkur


Þrír hópar með 14-15 nemendum.

Helstu verkefni




Krosssaumur á púða.
Prjónaverkefni að eigin vali.
Aukaverkefni: saumað úr filtefni, prjónað og þæft.

Námsmat
Umsögn og einkunn skiptist þannig:





Vinnusemi
Vinnubrögð
Sjálfstæði
Samvinna

25%
25%
25%
25%

Mat á vetrinum
Verkefnin sem nemendur unnu gengu vel fyrir sig í heildina. Flestir réðu vel við verkefnin og
árangurinn nemendum og skólanum til sóma.
Guðríður Rail, textílkennari.
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Myndmennt
1.bekkur.
Á skólaárinu voru þrír blandaðir. Hóparnir mættu í samfelldum lotum.
Helstu verkefni:







Litafræði, litablöndun.
Línan
Grunnform
Pappadýr
Útikennsla, málað í snjóinn.
Abstrakt

Námsmat: Umsögn

2.bekkur.
Á skólaárinu voru þrír blandaðir hópar. Hóparnir mættu í samfelldum lotum.
Helstu verkefni:






Litafræði, litablöndun.Þrykk, kynnast þrykki í sinni einföldustu mynd
Andlit í réttum hlutföllum
Dýrateikningar, mismundandi miðlar í útfærslum
Teiknimyndateikningar (cartoon)
Uglu og skrímslagerð úr klósettrúllum.

Námsmat: Umsögn

3.bekkur.
Á skólaárinu voru þrír blandaðir hópar. Hóparnir mættu í samfelldum lotum.
Helstu verkefni:






Litafræði, litablöndun, heitir og kaldir litir, vatnslitir og vaxlitir.
Myndbygging, forgrunnur, miðrými og bakgrunnur. Málun.
Risinn kemur í bæinn. Risavaxin vera í forgrunn og borgin í bakgrunn. Dýpkun á
myndbyggingu.
Sagnalist, verkefni tengd listadögum Garðabæjar.
Frjáls málun á vegg, Kandinsky listamaður.

Námsmat: Umsögn
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4.bekkur.
Á skólaárinu voru fjórir blandaðir hópar. Hóparnir mættu í samfelldum lotum, tveir hópar fyrir
áramót og tveir hópar eftir áramót.
Helstu verkefni:








Jákvæð og neikvæð form, skuggamyndir.
Borgarmynd, vaxlitagrunnur og svört málning.
Mótun og mynsturgerð, gips andlitsgrímur.
Þrívíddarkassinn
Útikennsla, Jötunheimar náttúrulífsmyndir.
Útikennsla, fegrum skólalóðina, parísar
Myndbygging, landslag í collage.

Námsmat: Umsögn

5.bekkur.
Á skólaárinu voru tveir blandaðir hópar. Hóparnir mættu í
samfelldum lotum.
Helstu verkefni:








Víkingamynstur
Skuggamynd
Listastefnan Kúbismi kynntur og myndir unnar í þeim stíl. Sérstaklega horft til listamannsins
Picasso.
Piet Mondrian, listamaður kynntur og unnið verkefni í hans anda.
Asískar náttúrulífsmyndir.
Sagnalist
Útkennsla,skúlptúr, tengt verkefni á listadögum Garðabæjar.

Námsmat: Einkunn og umsögn.

6.bekkur.
Á skólaárinu voru þrír blandaðir hópar. Hóparnir mættu í samfelldum
lotum.
Helstu verkefni:





Uppstilling, æfðu sig í að teikna það sem þau sjá en ekki það
sem þau vita.
Listamaðurinn Leonaro Da Vinci kynntur og nemendur
stílfærðu Monu Lisu
Listamaðurinn Edvard Munch kynntur og verk unnin út frá
fræga verkinu hans Ópið
Fjarvídd með einum punkti.
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Jákvæð og neikvæð form/rými
Sagnalist
Útikennsla, skúlptúr.

Námsmat: Einkunn og umsögn

7.bekkur.
Á skólaárinu voru þrír blandaðir hópar. Hóparnir mættu í samfelldum
lotum.
Helstu verkefni:





Fjarvídd 2ja punkta. Húsamyndir
Forn-Egypsk myndlist kynnt og unnar myndir út frá henni.
Listamaðurinn Van Gogh kynntur og myndverkið Starry night
endurunnið.
Útikennsla, náttúran. Comeniusarverkefni

Námsmat: Einkunn og umsögn

Mat á vetrinum.
Í vetur var eins og undanfarin ár var lögð áhersla á sköpunargleðina, virkja hana og styrkja. Nemendur
fengu alltaf 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. Markmiðið var að kveikja áhuga og vinnugleði nemenda og bar það í flestum tilvikum góðan
árangur.
Myndlistarmenn og listastefnur voru kynntar og eftirprentanir af verkum sýndar nemendum sem
voru hvattir til að prófa að skapa myndir í stíl gamalla meistara. Það var mjög gaman að fylgjast með
upplifun nemendanna þegar var farið í gegnum þetta.
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Útikennslan var sérlega skemmtileg í vetur og létum við snjóinn og veður ekki hafa áhrif á okkur,
heldur nýttum okkur snjóinn til myndgerðar og tæknina til að ná góðum ljósmyndum. Við nýttum
okkur útikennslusvæðið Jötunheima til Náttúrulífsteiknunar og stéttarnar á skólalóðinni til sköpunar
innblásin af Street-Art. Einnig lögðum við í það stóra verkefni að fegra skólalóðina með því að
handmála parísa og fleiri skemmtilega leiki.
Listadagar Garðabæjar voru í ár og þemað Sagnalist. Við unnum mörg skemmtileg verk því tengdu og
m.a. stórann skúlptúr á skólalóðina innblásinn af okkar gömlu vörðu.
Frágangur og umgengni á myndlistastofu gekk mjög vel í vetur, nemendum gerðu sér grein fyrir hvað
verkfærin okkar og efni eru mikilvæg fyrir myndlistamanninn.
Niðurstaða
Í heildina gekk myndmenntakennslan mjög vel í vetur þó alltaf megi gera betur. Nemendur virðast
una sér vel og eru kurteisir og flottir með skemmtilegt hugmyndaflug.
Linda Þorvaldsdóttir, myndmenntakennari.

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
Íþróttakennarar skólaárið 2013-2014 voru Hannes Ingi Geirsson enn á móti honum kenndu þau Anna
Lena Halldórsdóttir(3. bekkur), Erna Þorleifsdóttir(6. bekkur), Jón Bjarni Pétursson(1., 2. og 5. bekkur)
og Hanna Lóa Friðjónsdóttir(7. bekkur).
Kennsla 1., 2. og 3. bekkja 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. Að hausti er 3. bekkjum kennt á víxl eina viku inni og eina
viku úti, þannig gengur það fram í miðjan október en þá færast allir inn. Þegar komið er fram í apríl er
tekinn upp sami háttur aftur. 1. og 2. bekkur er alltaf inni, nema að kennari ákveði annað með tilliti til
veðurs og viðfangsefnis.
Kennsla 4., 5., 6. og 7.bekkja fer fram í lotum. Þannig fær hver íþróttagrein 3 - 4 vikur eða 6 - 8
kennslustundir, hverri lotu líkur svo með námsmati. Nemendur fá þannig að kynnast hverri
íþróttagrein mun betur og innviðum hennar. Þessi háttur hefur gengið mjög vel og líkar nemendum
vel við þetta fyrirkomulag. Kennarar hafa einnig verið mjög sáttir við útkomuna.
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Námsmat
Nemendur 1.,2.,3. og 4.bekkja fá umsögn varðandi árangur sinn og frammistöðu yfir skólaárið.
Nemendur eldri bekkja fá einkunn í tölustöfum. Einkunnin byggir á fimm íþróttagreinum sem teknar
eru fyrir á hvorri önn. Hver íþrótt gildir 20% í heildareinkunn. Einkunn hverrar íþróttar fyrir sig skiptist
annars vegar í mat kennara á áhuga, hegðun, mætingu, virkni nemanda og hvernig farið er eftir
fyrirmælum og hins vegar skiptist einkunnin í frammistöðu á prófum í hverri íþróttagrein fyrir sig.
Mat á vetrinum
Íþróttakennslan skólaárið 2013-2014 gekk mjög vel. 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 fimleikalotum og til leikja. Það má með sanni segja að við
séum einstaklega vel í sveit sett hvað varðar aðstöðu til íþróttaiðkunar.
Það er samróma álit þeirra, sem að íþróttakennslunni komu, að skólaárið hafi gengið mjög vel fyrir sig
og að nemandahóparnir hafi verið einstaklega góðir og áhugasamir.
Hannes Ingi Geirsson, íþróttakennari.

Hreystibrautin er vinsæl

Tónmennt
5 ára bekkur
Annað árið í röð var 5. ára bekkur í Flataskóla. Eins og aðrir bekkir í skólanum þá var 5 ára bekkurinn
vikulega í tónmenntatíma undir stjórn Jóns Bjarna tónmenntakennara. Bekkurinn var með 20
nemendur og því aðeins fleiri nemendur en fyrsta árið. Tónmenntatímarnir hjá 5 ára gengu mjög vel.
Nemendur í bekknum sýndu áhuga og það var mjög skemmtilegt að kenna þeim.
Kennslustundir
Nemendur fengu einn tíma í tónmennt á viku. 5 ára bekkurinn koma í Tónmennt beint eftir
morgunsamveru á mánudögum frá 8:50-9:30.
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Helstu áherslur árgangsins
Söngur, leikir, tónlistarspil og kynning á hljóðfærum.
Skipulag kennslunnar
Tímarnir byggðust mikið upp á söng og sönglögum. Einnig að
klappa í takt, leikjum, dans, hreyfingu og hljóðfærakynning á
skólahljóðfærunum.
Námsmat
Engin umsögn né einkunn er gefin fyrir 5 ára bekk.
Mat á vetrinum
Mjög ánægjulegt að kenna 5 ára bekknum í vetur og
skemmtileg þróun að leyfa þessum árgangi að taka virkan þátt í
tónmennt yfir veturinn. Yndislegir nemendur.
1. bekkur
Vikulegir tónmenntatímar undir stjórn tónmenntakennara. Unnið með tónlist, sönglög, hljóð, leiki,
hreyfingu og skólahljóðfæri. Áhersla var lögð á leik, söng og hljóðfærakynningar. Fjöldasöngur var
þrisvar í viku í morgunsamveru, mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. Þar koma allir bekkir skólans
saman í sal kl. 8:30 og syngja saman 2-3 lög.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 1 tíma í tónmennt á viku.
Helstu áherslur árgangsins
Söngur, leikir, kynning á hljóðfærum og unnið með
grunnþætti í tónfræði. Spilað var spilið, Gaman saman
með Pétri og úlfinum. Einnig horft á tónlistarmyndina um
Pétur og úlfinn.
Skipulag kennslunnar
Tímarnir byggðust mikið upp á söng og sönglögum. Einnig
ýmsum hrynleikjum, hreyfingu, leik og frjálsum dans.
Námsmat
Umsögn er gefin 1. bekk í lok skólaárs.
Mat á vetrinum
Veturinn gekk ágætlega. Tónmenntakennari kom aftur til starfa eftir barneignarfrí í janúar 2014.
Kennari sótti bekkinn venjulega í tíma. Stundum gekk erfiðlega að ná nemendum úr frímínútum til að
mæta á réttum tíma. Það komu dagar þar sem það var svolítil ólga í bekkjunum en eftir því sem leið á
önnina þá komst góð mynd á hópin og kennsluna. Það er alltaf gaman að kenna þeim yngri og það
verður skemmtilegt að byrja næsta skólaár með þessum árgangi.
2. bekkur
Vikulegir tónmenntatímar undir stjórn tónmenntakennara. Unnið með tónlist, sönglög, hljóð, leiki,
hreyfingu og skólahljóðfæri. Áhersla var lögð á leik, söng og hljóðfærakynningar. Fjöldasöngur var
þrisvar í viku í morgunsamveru, mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. Þar koma allir bekkir skólans
saman í sal kl. 8:30 og syngja saman 2-3 lög.
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Kennslustundir
Nemendur fengu alls 1 tíma í tónmennt á viku.
Helstu áherslur árgangsins
Söngur, leikir, Tónmennt hefti 1 og þar unnið með
grunnþætti í tónfræði.
Skipulag kennslunnar
Tímarnir byggðust mikið upp á söng og sönglögum. Einnig
leikjum, hreyfingu, sem og bóklegum tímum inn á milli.
Námsmat
Umsögn gefin 2. bekk eftir haustönn og síðan aftur í lok skólaárs á vorönn.
Mat á vetrinum
Veturinn gekk vel. Tónmenntakennari kom aftur til starfa eftir barneignarfrí í janúar 2014 og einnig
bættust við nokkrir nýir nemendur. Önnin fór hægt af stað en bekkirnir eru báðir söngelskir og þau
eru orðin vön að ganga um tónmenntastofuna.
3. bekkur
Vikulegir tónmenntatímar undir stjórn tónmenntakennara. Unnið með sönglög, hermitónlist, hlustun,
myndefni, leiki, hreyfingu og skólahljóðfæri. Áhersla var lögð á leik og hermitónlist. Unnið með
tónfræðihefti og bókina Hermitónlist. Sungin í tíma sönglög m.a. úr Mary Poppins og farið í
spurningarkeppni um Eurovision. Fjöldasöngur var þrisvar í viku í morgunsamveru, mánudaga,
miðvikudaga og föstudaga. Þar koma allir bekkir skólans saman í sal kl. 8:30 og syngja saman 2-3 lög.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 1 tíma í tónmennt á viku.
Helstu áherslur árgangsins
Söngur, leikir og tónfræði hefti. Tónlistarkennarar úr
Tónlistarskóla Garðabæjar komu í heimsókn og voru
með hljóðfærakynningu í kennslustund.
Skipulag kennslunnar
Tímarnir byggðust mikið upp á söng og sönglögum.
Einnig leikjum, hreyfingu, sem og bóklegum tímum inn á milli.
Námsmat
Umsögn gefin 3. bekk eftir haustönn og síðan aftur í lok skólaárs á vorönn.
Mat á vetrinum
Veturinn gekk vel. Tónmenntakennari kom aftur til starfa eftir barneignarfrí í janúar 2014 og einnig
bættust við nokkrir nýir nemendur. Báðir bekkirnir eru söngelskir og þau eru orðin vön að ganga um
tónmenntastofuna. Það var lærdómsríkt fá inn í tíma hljóðfærakynningu frá Jóhanni Birni og vera
hluti að morgunsamveru hjá 3. bekk.
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4. bekkur
Breyting var á skipulagi fyrir þetta skólaár, 2013-2014. Bekkjunum var skipt í hópa sem fengu allir
vikulegir tónmenntatímar allan veturinn undir stjórn tónmenntakennara. Unnið m.a. með spuna og
einfaldar upptökur á skólahljóðfærum. Spuni þar sem skipt var í hópa og nemendur fengu það
verkefni að smíða hljóð og tónlist við hafið, rigning, rok og þrumur. Fjöldasöngur var þrisvar í viku í
morgunsamveru, mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. Þar koma allir bekkir skólans saman í sal kl.
8:30 og syngja saman 2-3 lög.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 1 tíma í tónmennt á
viku.
Helstu áherslur árgangsins
Söngur, leikir, smíða hljóð og spuni.
Skipulag kennslunnar
Tímarnir byggðust mikið upp á söng og
sönglögum. Einnig hljóðfæraleik, hreyfingu
og dans.
Námsmat
Umsögn gefin 4. bekk eftir haustönn og síðan aftur í lok skólaárs á vorönn.
Mat á vetrinum
Tónmenntakennari kom aftur til starfa eftir barneignarfrí í janúar 2014. Árni Guðjónsson kenndi
hópnum haustönn en Jón Bjarni tók við á vorönn. Breyting úr bekkjarskipulagi yfir í hópa var jákvæð
og það var þægilegra vinna með færri nemendum í einu í tónmennt. Mikið er af hæfileikaríkum
nemendum í hópnum eins og sást þegar nemendur úr 4. bekk sigruðu Flatóvision með laginu Eftir eitt
lag.

5. bekkur
5. bekkur komu í vikulega tónmenntatíma allan veturinn undir stjórn tónmenntakennara og hélt hinu
hefðbundna bekkjarskipulagi. Fjöldasöngur var þrisvar í viku í morgunsamveru, mánudaga,
miðvikudaga og föstudaga. Þar koma allir bekkir skólans saman í sal kl. 8:30 og syngja saman 2-3 lög
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 1 tíma í tónmennt á viku.

Helstu áherslur árgangsins
Unnið með framandi tónlist frá öðrum löndum og
heimsálfum. Upplýsingar á völdum menningarsvæðum
settar fram með bók og kynntar m.a. í formi
glærusýningar. Siðir, dansar og hljóðfærasláttur ólíkra
menningarsvæða æfður. Sungin voru þjóðlög frá
ólíkum
heimshornum,
spurningarkeppni
um
heimstónlist og kynning á þjóðsöngum frá hinum
ýmsum löndum.
Skipulag kennslunnar
Tímarnir byggðust mikið upp á söng og sönglögum.
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Einnig umræða, leiki, hreyfingu og unnið með bókina Framandi tónlist. Unnið var með hljómsveit í tvö
skipti og æft fyrir morgunsamveru.
Námsmat
Umsögn og tölu einkunn gefin 5. bekk eftir haustönn og síðan aftur í lok skólaárs á vorönn.
Mat á vetrinum
Nemendum í 5. bekk fjölgaði eftir áramót. Nemendur í 5. bekk hafa náð meiri valdi á hljóðfærum og
þá er möguleiki á að setja saman samspil og búa til hljómsveit. Það er krefjandi og tekur nokkra tíma
að æfa og skipuleggja lag. En það tókst vel til og gott tækifæri að spila fyrir framan alla skólann í
morgunsamveru hjálpar nemendum að setja sér markmið. Kennsla í framandi tónlist og menningu er
líka alltaf skemmtilegt efni sem kennt verður áfram.
6. bekkur
Vikulegir tónmenntatímar undir stjórn tónmenntakennara. Fjöldasöngur var þrisvar í viku í
morgunsamveru, mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. Þar koma allir bekkir skólans saman í sal kl.
8:30 og syngja saman 2-3 lög.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 1 tíma í tónmennt á viku.
Helstu áherslur árgangsins
Unnið með kvikmyndatónlist, leiki og sönglög. Megin
undirstaða verkefna var úr bókinni, Það er gaman að
hlusta á kvikmyndatónlist. Hlusta og greina
kvikmyndatónlist, er hún öðuvísi, hvernig nota
kvikmyndir og sjónvarpsþættir tónlist og er hljóð
mikilvægt fyrir myndefni. Áhersla lögð á söngvamyndir
og kynning á þekktustu kvikmyndatónskáldum
heimsins.
Skipulag kennslunnar
Tímarnir byggðust mikið upp á söng, umræðu, leikjum, hreyfingu og unnið með bókina, Það er gaman
að hlusta á kvikmyndatónlist. Gerð tilraun að vinna með samspil eða hljómsveit.
Námsmat
Umsögn og tölu einkunn gefin 6. bekk eftir haustönn og síðan aftur í lok skólaárs á vorönn.
Mat á vetrinum
Kennsla og umræða um kvikmyndatónlist er skemmtilegt efni sem gekk fínt og verður kennt áfram.
Nemendum í 6. bekk fjölgaði eftir áramót en bekkjunum var skipt fyrir veturinn í hópa og sett í
smiðjur. Þá voru færri í hóp og aðeins auðveldara að ná til nemenda í tónmennt.
7. bekkur
Vikulegir tónmenntatímar undir stjórn tónmenntakennara. Fjöldasöngur var þrisvar í viku í
morgunsamveru, mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. Þar koma allir bekkir skólans saman í sal kl.
8:30 og syngja saman 2-3 lög.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 1 tíma í tónmennt á viku.
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Helstu áherslur árgangsins
Tónlistarsaga úr bókinni Hljóðspor og unnið verkefni úr rokk og blústónlist frá árinum 1950 – 1970.
Unnið með Bítlanna og John Lennon. Sungin ensk sönglög sem tengjast þessum tíma og ýmislegt
tónlistarmyndefni skoðað.
Skipulag kennslunnar
Tímarnir byggðust mikið upp á samspili, söng, umræða, glærusýningum, leikjum, hreyfingu, hópefli
og unnið með bókina, Hljóðspor. Stofnaðar voru nokkrar hljómsveitir úr hópunum og æft fyrir
morgunsamveru.
Námsmat
Umsögn og tölu einkunn gefin 7. bekk eftir haustönn og síðan aftur í lok skólaárs á vorönn.
Mat á vetrinum
Kennsla og umræða um tónlistarsögu er fróðlegt námsefni sem gekk vel og verður kennt áfram.
Hópunum var kennt í smiðju sem gekk ágætlega. Flottur árgangur og gaman að vinna með þeim.

Jón Bjarni Pétursson, tónmenntakennari

Heimilisfræði
Kennari í heimilisfræði var Helga Sigríður Guðjónsdóttir sem kenndi öllum árgöngum skólans.
1. bekkur
Nemendum var skipt í þrjá 11 nemenda hópa sem komu í lotum einu sinni í viku, tvo kennslutíma í
senn. Allir hóparnir komu bæði á haust- og vorönn. Nemendur fengu því um það bil 6 skipti á vor- og
haustönn, samtals 12 tíma.
Unnið var að ýmsum verkefnum, bæði í hópum og einstaklingslega. Verkefni voru unnin úr bókinni
Heimilisfræði fyrir byrjendur: Gott og gaman, auk þess voru notaðar uppskriftir frá kennara sem
aðlagaðar voru að getu nemenda.
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2. bekkur
Nemendum var skipt í þrjá 12 til 14 nemenda hópa úr tveimur bekkjum. Nemendur komu í þremur
lotum tvo kennslutíma í senn. Verkefnin voru unnin úr heimilisfræðibókinni: Hollt og gott 1, auk þess
voru notaðar uppskriftir frá kennara sem aðlöguð voru að getu nemenda.

3. bekkur
Í þessum árgangi var nemendum skipt í þrjá 12 til 13 nemenda hópa úr tveimur bekkjum. Nemendur
komu í þremur lotum tvo kennslutíma í senn. Verkefnin voru úr heimilisfræðibókinni: Hollt og gott 2,
auk þess voru notaðar uppskriftir frá kennara sem aðlöguð voru að getu nemenda.

4. bekkur
Nemendum var skipt í fjóra 13 til 14 nemenda hópa úr þremur bekkjum. Tveir hópar voru einu sinni í
viku tvo kennslutíma í senn. Verkefni voru unnin úr heimilisfræðibókinni: Hollt og gott 3. Notaðar
voru að auki uppskriftir frá kennara.

5. bekkur
Nemendum var skipt í 15 til 19 nemenda hópa. Annar hópurinn kom á haustönn en hinn á vorönn.
Nemendur komu einu sinni í viku tvo kennslutíma í senn. Verkefni voru unnin úr heimilisfræðibókinni:
Gott og gagnlegt 1 en auk þess var unnið eftir uppskriftum frá kennara. Nemendum var skipt í tveggja
til þriggja manna vinnuhópa.
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Nemendur sem voru á haustönn fengu það skemmtilega verkefni að leggja á borð, elda og baka fyrir

erlenda gesti sem heimsóttu skólann í tengslum við Comeniusarverkefni sem Garðabær er
þátttakandi í. Vorannarnemendur bökuðu eplakökur fyrir Comeníusargesti sem skólinn fékk í
heimsókn í tengslum við verkefni sem skólinn er þáttakandi í. Einnig tóku þeir þátt í þema listadaga
Garðabæjar 2014 sem var SAGNALIST en afrakstur var til sýnis á listadögum bæjarins. Bjuggu
nemendur til brauðdeig og mótuðu persónur og dýr úr sögunni: Sætabrauðsdrengurinn.
6. bekkur
Nemendum var skipt í þrjá 16 til 18 nemenda hópa sem komu tvo kennslutíma í senn, þriðju hverja
viku. Verkefni voru unnin úr heimilisfræðibókinni: Gott og gagnlegt 2, en auk þess var unnið eftir
uppskriftum frá kennara.
Einn nemandi þurfti að vinna sér verkefni vegna glútenóþols. Notaði hann glútenlausar uppskriftir.
7. bekkur
Nemendum var skipt í þrjár 15 til 16 nemenda hópa sem komu tvo kennslutíma í senn, þriðju hverja
viku. Verkefni voru unnin úr heimilisfræðibókinni: Gott og gagnlegt, heimilisfræði fyrir 7. bekk en auk
þess var unnið eftir uppskriftum frá kennara.
Þrír nemendur voru með óþol fyrir mjólk, hveiti og eggjum og þurfti því að aðlaga uppskriftir fyrir þá.
Allir nemendur 7. bekkja tóku þátt í að baka og gera ís sem þeir báru fram sem eftirrétt á árshátíðinni
þeirra í vor og sló það rækilega í gegn.
Skipulag kennslunnar
Mikil áhersla var lögð á samvinnu nemenda og að þeir gætu unnið með hverjum sem var úr hópnum.
Nemendum var oftast skipt í tveggja til þriggja manna hópa, stundum völdu þeir vinnufélaga en oft
var dregið í hópa, sérstaklega hjá eldri nemendum. Nemendur báru ábyrgð á vinnusvæði sínu og
skiptu með sér verkum við sameiginleg verkefni. Ekki var þó ætlast til þess að yngstu nemendurnir
bæru slíka ábyrgð.
Sérstök áhersla var á verklega kennslu, samvinnu, sjálfstæð vinnubrögð, hreinlæti, auðveldar
vinnuaðferðir, gott skipulag og frágang. Oftast var bakað í tímum, ilmandi brauð og kökur en þó
elduðu eldri nemendur máltíð af og til.
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Nokkrir nemendur í 7. bekk tóku þátt í eTwinning samskiptaverkefninu „Matarmenning krakka“
(Recipes for kids) og elduðu íslenska kjötsúpu en Kolbrún Svala Hjaltadóttir kennsluráðgjafi í tölvu- og
upplýsingatækni í Flataskóla sá um myndbandupptöku á verkefninu og kom því áfram inn á
eTwinningvefinn. Hægt er að skola myndbandið á vefsíðu skólans http://flataskoli.is – myndbönd.

Í desember var jólaþema í skólanum. Nemendum var skipt í hópa og var ákveðið að þeir sem veldu
heimilisfræði bökuðu smákökur, pökkuðu þeim inn og seldu síðan á jólamarkaði skólans. Ágóðinn var
síðan gefinn til styrktar börnum á Filippseyjum.
Allir nemendur fengu kennslubækurnar til eignar. Í sumum þeirra voru skrifleg verkefni sem þeir
leystu í tímum.
Námsmat
Umsagnir voru gefnar í 1. – 4. bekk.
Einkunnir voru gefnar í tölustöfum og umsögnum í 5. – 7. bekk. Tekið var mið af vinnusemi,
vinnubrögðum, sjálfstæði og samvinnu.
Mat á vetrinum
Skólaárið gekk mjög vel, nemendur voru áhugasamir og unnu vel. Af áhuganum að dæma virtust
verkefnin vera við hæfi og voru nemendur alltaf glaðir og ánægðir að tíma loknum. Þetta voru
ánægjulegir tímar sem við áttum saman.
Helga Sigríður Guðjónsdóttir, heimilisfræðikennari.
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Skýrsla námsráðgjafa
1. Inngangur
Starfshlutfall námsráðgjafa var 50% staða skólaárið 2013-2014, en auk þess var námsráðgjafi með
nýbúakennslu. Ég hef átt gott samstarf við hóp námsráðgjafa á höfuðborgarsvæðinu í vetur eins og
áður, jafnframt höfum við námsráðgjafar í grunnskólum Garðabæjar átt reglulega samstarfsfundi í
vetur. Hér á eftir mun ég gera grein fyrir helstu verkefnum mínum sem námsráðgjafi í Flataskóla
skólaárið 2013-14.
2. Helstu áherslur
Markmið námsráðgjafar í grunnskólum er að veita nemendum faglega þjónustu og ráðgjöf í málum
sem tengjast námi þeirra, framtíðaráformum, samskiptum og líðan í skólanum. Sérstök áhersla er
lögð á að allir nemendur skólans fái notið þjónustu námsráðgjafans.








Námsráðgjafi vinnur forvarnarstarf með því m.a. að veita nemendum þann stuðning sem þeir
þurfa til að skólagangan nýtist þeim sem best.
Námsráðgjafi aðstoðar nemendur við að átta sig á hæfileikum sínum og áhugamálum og
hjálpar þeim við að setja sér markmið.
Námsráðgjafi er trúnaðarmaður og málsvari allra nemenda skólans og gætir hagsmuna
þeirra.
Námsráðgjafi styður nemendur vegna tímabundinna erfiðleika eða áfalla. Hann leitast við að
greina vanda nemenda og vísa til viðeigandi meðferðaraðila ef þörf krefur.
Námsráðgjafi leggur sérstaka áherslu á vinnu með hópa og á forvörn.
Námsráðgjafi leitast við að vera í góðri samvinnu við alla starfsmenn skólans.
Námsráðgjafi aðstoðar kennara í einstökum málum sem og foreldra og fleiri samstarfsaðila.

3. Helstu þættir starfsins
3.1. Samstarfsaðilar
Námsráðgjafi sat nemendaverndarráðsfundi ásamt skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra,
deildarstjóra sérkennslu, skólasálfræðingi og skólahjúkrunarfræðingi. Námsráðgjafi er ritari hópsins.
Á nemendaverndarráðsfundum koma oft fyrir mál sem námsráðgjafi vinnur með eða er falið að vinna
með.
Formlegir og óformlegir fundir voru með kennurum, um mál einstaka nemenda eða nemendahópa.
Samskiptamál milli nemenda, hegðunarvandamál og almenn vanlíðan voru algengar ástæður þess að
bekkjarkennarar fengu aðstoð námsráðgjafa. Reyndi námsráðgjafi eftir bestu getu að bregðast við og
finna ráð sem stuðlað gætu að bættri líðan. Það var gert með einstaklingsviðtölum, bekkjarfundum
og vinnu með smærri hópa. Eins vísaði námsráðgjafi málum til annarra fagaðila. Að hausti var farið
yfir málefni þeirra nemenda sem talin var þörf á að fylgjast sérstaklega með. Skólastjórnendur ásamt
námsráðgjafa fylgdust vel með framgangi mála hjá nemendum og gripu inn í ef með þurfti. Samstarf
við skólastjórnendur var gott. Rædd voru mál einstaka nemenda og námsráðgjafi beðinn að aðstoða
við þau mál sem talið var að hann gæti haft góð áhrif á.
3.2. Viðtöl
Flestir nemendur koma í viðtöl vegna tilvísunar, annað hvort frá kennara, skólastjórnendum,
skólasálfræðingi og/eða foreldrum. Viðtölin snérust m.a. um skipulag náms, samskiptavandamál og
um líðan bæði í skólanum og utan hans. Reynt var að styrkja sjálfstraust þeirra og félagsfærni, kenna
þeim námstækni, hvernig best er að skipuleggja nám sitt og tileinka sér betri vinnubrögð í námi.
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3.3. Vinna með hópa – hópráðgjöf.
Áhersla er lögð á að þjónusta námsráðgjafans sé fyrir alla nemendur skólans. Námsráðgjafi var með
félagsfærni í öllum árgöngum s.l. vetur og náms- og starfsfræðslu í 6. og 7. bekkjum. Ég ásamt
nokkrum námsráðgjöfum í grunnskólum skipulögðum námsefni í félagsfærni og námstækni fyrir 1.10. bekk. Ég hef þróað það og endurbætt og hefur það nýst vel í starfi mínu. Námsráðgjafi aðstoðaði
við líðan og áhugakannanir.
3.4. Eineltismál
Námsráðgjafi heldur utan um eineltismál skólans. Hann vinnur að þeim málum í nánu samstarfi við
viðkomandi bekkjarkennara og skólastjórnendur. Hann er einnig í eineltisteymi grunnskólanna í
bænum og heldur teymið reglulega fundi.

4. Önnur verkefni – viðhald fagþekkingar












Jákvæð skólafærni SMT (School Management Training). Námsráðgjafi er í vinnuhópi sem
heldur utan um SMT vinnu í skólanum. Námsráðgjafi sendir út siði vikunnar allan veturinn.
Fundir með umsjónarkennurum, foreldrum og skólastjórnendum
Kennara- og starfsmannafundir
Í nemendaverndarráði
Námskeið í gjörhygli fyrir starfsmenn skólans
Fyrirlestrar um ýmis málefni
Fyrirlestrar á vegum Félags náms-og starfsráðgjafa
Í eineltisteymi grunnskólanna í Garðabæ
Í áfallaráði skólans
Í nefnd um jafnrétti, kynheilbrigði og velferð í Garðabæ
Í skólaráði Flataskóla

5. Lokaorð
Ég hef hér reynt að gera grein fyrir helstu þáttum í starfi mínu starfsárið 2013-14. Starfið hefur verið
fjölbreytt og greinilegt að kennarar og nemendur nýta sér sífellt betur að hafa aðgang að
námsráðgjafa.
Ekki er mögulegt að skrá alla þætti starfsins, þætti sem geta verið jafn mikilvægir og þeir skráðu. Það
eru þættir eins og símtöl, „fundir” á göngum og kaffistofu og ýmis undirbúningsvinna og skráningar.
Til að starf námsráðgjafa skili árangri þarf gott samstarf við alla aðila að vera fyrir hendi. Ég hef átt
gott samstarf við nemendur, samstarfsfólk og foreldra. Það er ómetanlegt og vil ég þakka það.
Ásta Bára Jónsdóttir, námsráðgjafi.
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Skýrsla kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni
Starf kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni
Kennsluráðgjafi hefur umsjón með stefnu, uppbyggingu og þróun tölvu- og upplýsingatækni í
skólanum. Hann veitir nemendum, foreldrum og starfsfólki skólans aðstoð við að nýta tölvu- og
upplýsingatækni í skólastarfi og aðstoðar við ýmis tæknileg vandamál sem upp koma í daglegu
skólastarfi. Hann fylgist með nýjungum tengdum tölvum og upplýsingatækni, kynnir sér námsefni og
vefsíður sem hægt er að nota í kennslu. Kennsluráðgjafi sér um notendaþjónustu fyrir
kennara/foreldra/nemendur í Mentor, gengur frá prentun vitnisburðarblaða í lok haust- og vorannar.
Kennsluráðgjafar í tölvu- og upplýsingatækni í skólum Garðabæjar vinna náið saman og eru tenglar
skólans við tölvudeild bæjarins. Ráðgjafarnir fara yfir og uppfæra námsáætlanir í tölvu- og
upplýsingatækni árlega. Þeir halda reglulega fundi þar sem farið er yfir ýmis mál er tengjast faginu
eins og: öryggismál, vefi skólanna, sameiginleg hugbúnaðarkaup, skipulagning örnámskeiða og
framkvæmd verkferla. Einnig kynna þeir sér hugbúnað og deila með sér hugmyndum um notkun hans
í skólastarfi.
Kennsluráðgjafi heldur utan um vefsíðu skólans og setur inn fréttir/myndir og uppfærir annað efni
eftir þörfum. Mikil áhersla er lögð á að taka myndir/myndbönd af skólastarfinu til að setja á vefinn en
þær eru verðmætar heimildir um það starf sem fram fer í skólanum hverju sinni.

Aðstaða til kennslu
Í skólanum voru 123 borðtölvur/fartölvur/spjaldtölvur sem skiptust samkvæmt töflunni hér fyrir
neðan.
Bókasafn

Fartölvuvagn

Vinnuherbergi

Sérkennslustofur

Önnur
rými

Spjaldtölvur

Samtals

27

8

15

0

12

2

15

79

Kennarar/aðrir
starfsmenn

2

1

31

2

1

7

0

44

Samtals

29

9

46

2

13

9

15

123

Tölvuver
Nemendur

Fartölvur voru 46, spjaldtölvur 15 og borðtölvur 62. Tölvur sem sérstaklega voru ætlaðar nemendum
voru 79 en tölvur fyrir starfsfólk og/eða til stýringa á búnaði voru 44. Nemendur í skólanum voru í
vetur um 300 og eru því rétt um fjórir nemendur um hverja tölvu.
Tölvur í annarri tölvustofunni og á bókasafni eru frá því í október 2011 (13+8 tölvur), en í hinu frá
2013 (16 tölvur) og fartölvur starfsmanna voru nær allar endurnýjaðar haustið 2012. Þráðlaust net
var sett upp í haustbyrjun og hefur nú allur skólinn aðgang að þráðlausu neti sem hefur gjörbreytt
allri vinnu við tölvunotkun í skólanum og sérstaklega hvað viðkemur spjaldtölvunum. Skjávarpar
(flestir með hátölurum) voru settir upp í nær allar bekkjarstofur nema hjá fyrstu þremur árgöngunum
en þar deildi hver árgangur með sér einum lausum skjávarpa hver. Þá eru skjávarpar með hátölurum
á bókasafni, hátíðarsal, í tölvuverum og tónmenntastofu.
Í skólanum er ein gagnvirk tafla „Smart Board“ (frá árinu 2008) sem var notuð við kennslu í fjórða
bekk í vetur. Tveir lausir skjávarpar (annar frá haustinu 2010 en hinn eldri) eru til útláns og hægt að
panta þá í póstkerfinu okkar. Sérkennarar og myndmenntakennarinn hafa notað þá mikið.
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Fimmtán spjaldtölvur voru í notkun í vetur og reyndust þær mjög vel. Hægt var að panta þær í
gegnum póstkerfið okkar. Mikil eftirspurn var eftir þeim þegar líða tók á veturinn og fengu færri en
vildu. Spjaldtölvurnar voru mikið notaðar af nemendum við að útbúa ýmis konar kynningar í tengslum
við verkefnavinnu t.d. í landafræði, sögu og fl.
Nám og kennsla
Kennsluáætlanir kennsluráðgjafa í tölvu- og
upplýsingatækni í Garðabæ voru hafðar til
hliðsjónar
við
kennslu
í
tölvuog
upplýsingatækni. Þær voru uppfærðar fyrir árið
2013-2014 og allir kennarar fengu þær afhentar í
haustbyrjun til að hafa til viðmiðunar við gerð
námsáætlana vetrarins. Umsjónarkennarar sjá að
mestu um kennslu í tölvu- og upplýsingatækni og
að tengja tæknina inn í almennt skólastarf
nemenda. Kennslan miðast við markmið
námskrár í tölvu- og upplýsingatækni og eru
mismunandi þættir teknir fyrir í hverjum árgangi
og þannig myndaður góður grunnur og tryggð
samfella í tölvunámi nemenda.
Í kennsluáætlunum er m.a. lögð áhersla á fræðslu um öryggi á netinu. Kennarar eru hvattir til að
ræða um örugga netnotkun við nemendur strax í upphafi anna. Þeir ræða um þær reglur sem gilda
um tölvunotkun í skólanum og fara yfir kennsluefni frá SAFT.
Kennsla í tölvustofu, tölvunotkun nemenda og nýting upplýsingatækni miðast fyrst og fremst við það
að kenna nemendum að nýta sér tölvurnar í tengslum við annað nám eða sem verkfæri í öllu
skólastarfi. Kennsluráðgjafi leitar að tengslum í skólastarfinu við tölvu- og upplýsingatækni og bendir
kennurum á hvað er í boði og hvernig hægt er að nýta það sem best í skólastarfi. Skólinn er með
aðgang að Skólavefnum fyrir alla nemendur skólans. Einnig hafa nemendur aðgang að vefrænum
orðabókum. Einu sinni í vetur voru nemendur skráðir á stærðfræðivefinn Mathletic í 2 til 3 vikur í
senn til að spreyta sig á verkefnum á alþjóðlega vísu og var það okkur að kostnaðarlausu og þótti
takast vel.
Allir bekkir fengu í vetur eina kennslustund á viku með umsjónarkennara í tölvuveri. Að auki nýtti
enskukennarinn einn tíma í viku í tölvuveri fyrir bekki í 6. og 7. árgangi. Þá fengu nemendur í nokkrum
árgöngum kennslu í smærri hópum þar sem lögð var áhersla á tölvufærni og lyklaborðsæfingar. Þar
fyrir utan notuðu kennarar tæknina með nemendum sínum til að vinna að ákveðnum verkefnum.
Færni nemenda í 5. - 7. bekk á lyklaborðið var könnuð svo og hraði nokkrum sinnum yfir veturinn.
Viðmið í hraða fyrir 5. bekk eru 70 slög á mínútu en fyrir 6. bekk 80 slög og 7. bekkur 100 slög á
mínútu. Einnig var núna sérstaklega skoðuð færni nemenda í 4. bekk að vori. Ástæða er til að athuga
betur færni nemenda á lyklaborðið, betur má en duga skal. Við könnunina var notaður
hugbúnaðurinn „Typing Master“ sem hlaðið var frítt niður af netinu.
Allir nemendur skólans eru með tölvupóstfang og geta skráð sig á innranet skólans með sérstöku
notendanafni og lykilorði.

Myndavélar og annar búnaður
Hver árgangur hefur myndavél til umráða. Auk þess eru nokkrar aðrar myndavélar til afnota fyrir
nemendur og starfsmenn skólans sem hægt er að fá að láni og geymdar eru á bókasafni og hjá
kennsluráðgjafa. Mikil áhersla er lögð á að kennarar taki myndir af skólastarfinu og miðli fréttum á
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vefinn. Tvær myndbandsvélar eru til reiðu fyrir nemendur/kennara/stafsfólk skólans og einnig er til
ein góð vefmyndavél sem notuð hefur verið við rafræn samskipti við skóla úti í Evrópu.
Spjaldtölvurnar/símar munu sennilega smám saman leysa þær af hólmi við slík verkefni.
Mentor
Vefurinn hjá Mentor býður upp á samskipti heimila og skóla. Ýmsar leiðir eru notaðar til þessara
samskipta. Kennarar skrá ástundun nemenda, færðu dagbók, verkefnabækur og einkunnir inn í
Mentor. Forráðamenn/nemendur hafa veflykil sem veittir þeim aðgang að þessum upplýsingunum
þ.e.a.s. ástundun og framvindu náms. Foreldrar geta tilkynnt og skráð veikindi sjálfir inn á
Fjölskylduvef Mentors.
Kennarar notuðu tölvupóst í Mentor til samskipta við foreldra/forráðamenn en um 99% heimila
nemenda í Flataskóla eru með skráð netföng inni í Mentor. Kennarar eldri bekkja settu
heimanámsáætlanir inn í Mentor og allir umsjónarkennarar sendu einnig reglulega upplýsingar um
skólastarfið og ástundun nemenda til forráðamanna.
Vefur skólans
Kennsluráðgjafi sér um vef skólans. Lögð er áhersla á að vera alltaf með nýjustu upplýsingar um
skólastarfið hverju sinni. Fréttir, myndir og krækjusafnið er alltaf vinsælt skoðunarefni. Við mældum
svipaðan fjölda heimsókna á heimasíðuna og í fyrra eða um 170 innlit1 að meðaltali daglega. Í
hverjum mánuði fengum við tæplega 1400 notendur að meðaltali í heimsókn á vefinn og eru það
heldur færri heimsóknir en í fyrra sem voru um 1500. Síðuflettingar voru rúmlega 530 á dag.

F JÖLDI INNLITA Á VEF SKÓLANS Á MÁNUÐI S .L. SKÓLAÁR.
(T EKIÐ AF VEF MODERNUS Í JÚNÍ 2014).
Samskiptaverkefni
Í Flataskóla voru unnin allmörg eTwinningverkefni í vetur. eTwinning er rafrænt skólasamstarf í
Evrópu. Kennsluráðgjafi er oftast milligöngumaður um samstarfið við aðra skóla. Flestir kennarar
skólans eru þó skráðir á eTwinningvefinn. Átta eTwinning-verkefni voru unnin í vetur: Vorfuglarnir í
trénu (2. bekkur), Evrópska keðjan (4. bekkur), Matarmenning krakka (7. bekkur), Noregur og Ísland
(6. bekkur), Meira en ís (7. bekkur), Schoolovision 2014 (4. til 7. bekkur), Vetrarólympíuleikarnir í
Sochi 2014 (5. bekkur) og Eðlisfræðitilraunir nemenda á Spáni, Litháen og Íslandi (4. bekkur).
Comeníusarverkefnið „Gaman að læra úti” hófst í haust og því lýkur næsta vor. Lesa má um verkefnin
á heimasíðu skólans (http://flataskoli.is/skolinn/samskiptaverkefni/verkefni-veturinn-2013-2014/).

1

Þegar notandi kemur inn á vef í fyrsta skipti telst það vera eitt innlit. Ef sami notandi kemur inn á sama vef
innan 30 mín. telst það vera sama innlit. Komi sami notandi inn á sama vef eftir að 30 mín. eru liðnar frá síðustu
flettingu þá telst það vera nýtt innlit. (Útskýring Modernus.)
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Með þátttöku í samskiptaverkefnum
gefum við nemendum og starfsfólki
skólans góða innsýn í nám og störf í
skólum samstarfslandanna í Evrópu.
Það víkkar sjóndeildarhringinn og
eykur enn víðsýni og ánægju þeirra í
starfi. Starfshættir verða fjölbreyttari
og það gefur nýja innsýn í menningu
og líf annarra þjóða og tækifæri til
að koma að og vinna verkefni á
fjölbreytilegri hátt. Leitast var við að
setja viðfangsefni samskiptaverkefnanna sem mest inn í námskrá og
verkefni sem nemendur fást við
V EFFUNDUR Í VERKEFNINU MORE THAN ICE - 7. BEKKUR .
hverju sinni.
Sótt er um „Quality Label” fyrir öll
verkefnin til Alþjóðaskrifstofunnar en það er form sem fyllt er út á vefnum þeirra og gefur kost á að fá
verkefnin metin og sett í hóp þeirra verkefna sem fá viðurkenningar.
Framtíðarsýn
Reynsla af spjaldtölvum í vetur hefur sýnt að þær munu hafa mikil áhrif á notkun upplýsingatækni í
skólanum. Þær eru auðveldar í notkun sérstaklega fyrir yngri nemendur þar sem ekki þarf ekki að skrá
sig inn á þær með notendanafni. Þær eru hentug tæki til að þjálfa ýmsa þætti í náminu t.d. í
stærðfræði og tungumálum. Einnig er sérlega auðvelt að nota þær til mynda- og myndbandsupptöku
og virðast nemendur fara létt með að tileikna sér þær aðgerðir sem boðið er upp á. Er það von mín
að þessi tæki verði öflug verkfæri í skólastarfinu og að nemendum verði leiðbeint á þann veg að þeir
líti á það þannig.
Brýnt er að koma upp aðstöðu fyrir hljóð- og myndvinnslu, til að nýta í tengslum við spjaldtölvunar í
skólanum. Nemendur sýna þessum miðlum mikinn áhuga og hefur hann verið talsvert notaður í vetur
þrátt fyrir lélegar aðstæður. Kennarar hafa verið áhugasamir við að kynna sér þessi tæki og margir
hafa keypt sér spjaldtölvur sjálfir. Næsta vetur munum við taka fleiri spjaldtölvur í notkun. Þá væri
fengur að því að halda umræðufundi/námskeið tvisvar í mánuði þar sem farið væri í hvernig gengi og
hvað er verið að gera og hvernig fólk vildi frekar þróa vinnuna.
Eitt af mikilvægum forgagnsverkefnum er að ljúka við að setja upp skjávarpa og hátalara í allar
kennslustofur í skólanum, ekki hvað síst í verk- og listgreinastofur.
Kolbrún Svala Hjaltadóttir,
kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni.
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Tómstundaheimilið Krakkakot
Starfsmannamál
Í Krakkakoti í vetur störfuðu fimm ráðnir starfsmenn. Forfallastarfsmenn voru kallaðir inn í örfáum
tilfellum þegar starfsmenn voru veikir eða í fríi. Fastráðnir starfsmenn í vetur voru eftirfarandi: Anna
Sigríður: ágúst-júní, Jónína Sigrún: ágúst-júní, Helgi: ágúst-janúar, Florentina: september-júní, Garðar:
janúar-maí, Rósa, umsjónarmaður, allt skólaárið.
Starfsvið umsjónarmanns er að hafa yfirumsjón með öllum þáttum Krakkakots; sjá um samskipti við
Garðabæ vegna greiðslumála og öðru slíku, samskipti við foreldra og tímaskráningu nemenda,
samskipti við yfirmenn Flataskóla, innkaup, tímaskráningu starfsmanna og heildarskipulagningu
starfsins í samvinnu við aðra starfsmenn Krakkakots.
Starf leiðbeinanda felur í sér umsjón með nemendum frá því skóla lýkur og þar til þeir fara heim.
Hlutverk þeirra var almenn gæsla úti og inni og umsjón með ýmsum verkefnum t.d. hafa til nesti í
kaffitíma, skrá inn nemendur og aðstoða nemendur á völdum svæðum í daglegu starfi.
Mesti álagstíminn í Krakkakoti er fyrst eftir að skóla lýkur þegar nemendafjöldinn er sem mestur. Eftir
að nemendur hafa safnast saman og komuskráningu er lokið fara nemendur í útiveru. Að útiverunni
lokinni er síðdegishressing. Að því loknu velja nemendur sér svæði eða verkefni og dreifast
starfsmenn á þau svæði til eftirlits og aðstoðar. Eftir því sem nemendum fækkar minnkar
starfsmannaþörfin. Þeir starfsmenn sem bera ábyrgð á að loka tómstundaheimilinu tryggja að allir
nemendur séu örugglega farnir heim, að frágangur á svæðum sé í lagi, ljós séu slökkt og að
útidyrahurðin sé læst.
Krakkakot í vetur
Um 80 börn voru skráð í Krakkakot við upphaf skólaársins 2013-2014. Aðeins einn nemandi var
skráður úr 4. bekk og var hann í tómstundaheimilinu til áramóta. Öll börn í 1. bekk nema eitt voru
skráð í Krakkakot í vetur. Hámarksfjöldinn var í kringum 80 börn í sama mánuði og í kringum 65 börn
sama daginn. Um og uppúr áramótum fór börnunum að fækka og þá oftast nær vegna breyttra
tímasetninga á íþróttaæfingum. Helst það í hendur við upplifun og reynslu starfsmanna Krakkakots
fyrri ára.
Starfstími Krakkakots er frá því að skóla lýkur kl.
14:00 til kl. 17.00 alla daga. Nokkuð var um að
foreldrar voru seinir að sækja börnin sín og kom
fyrir að starfsfólk þurfti að áminna foreldra um
að virða tímann eftir síendurteknar seinkomur.
Eftir klukkan 16.00 fer börnunum að fækka
umtalsvert og því er hægt að fækka starfsfólki
eftir þann tíma. Krakkakot er 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 17:00 og þurfa foreldrar að skrá börn sín
sérstaklega á þessa daga. Hélst fjöldi skráðra
barna á þessum dögum í hendur við tölur frá fyrri
árum.
Húsnæði
Krakkakot er staðsett í suðurálmu Flataskóla og eru þar okkar aðal höfuðstöðvar sem og skrifstofa
umsjónarmanns. Einnig nýttum við okkur fleiri staði eins og tölvuver skólans, bókasafnið,
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hátíðarsalinn, heimilisfræðistofuna og að sjálfsögðu útisvæðið. Voru battavellirnir og hreystibrautin
sérstaklega vinsælir staðir á útisvæðinu.
Viðfangsefni vetrarins
Á hverjum degi eru ákveðin svæði í boði fyrir börnin sem þau velja sér og er þeim síðan frjálst að
skipta um svæði yfir daginn. Öll börnin eiga spjald með mynd af sér sem þau hengja upp þegar þau
mæta í Krakkakot. Þegar börnin velja sér einhvern af þeim stöðum sem er ekki innan Krakkakots
(bókasafnið, tölvuverið, stærðfræðistofuna)
hengja þau myndina sína upp á töflu merkta
þeim stað sem þau eru á og því sýnilegt fyrir þá
sem eru að sækja hvar þau eru hverju sinni.
Einnig var tekið upp það fyrirkomulag að
börnin lími myndina sína á ákveðin spjöld sem
gefa til kynna hvaða viðfangsefni þau eru að
fást við inni í Krakkakoti. Þetta var tekið upp í
því skyni að fylgjast betur með hverjir eru á
hvaða stað hverju sinni og að allir gangi vel frá
eftir sig að verkefnum sínum loknum. Eini
gallinn við þetta er að krakkarnir gleyma
stundum að færa myndina sína þegar þau
skipta um svæði og þá getur tekið tíma að
finna barnið þegar það er sótt eða á að fara
heim. Verður því lögð áhersla á það næsta vetur að halda þessu til streitu og börnin minnt á
mikilvægi þess að muna að færa myndina sína á rétt svæði.
Fjölmargir nemendur fara frá okkur í Krakkakoti í hinar ýmsu tómstundir s.s. fótbolta, fimleika, dans,
körfubolta, sund og svo í forskóla Tónlistarskóla Garðabæjar svo fátt eitt sé nefnt. 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.
Eftirlit
Mikil áhersla er lögð á útiveru í Krakkakoti og er lögð áhersla á að á hverri útivakt séu að minnsta
kosti tveir starfsmenn sem bera ábyrgð á börnunum á útisvæðinu. Þeir starfsmenn
tómstundaheimilisins sem eru á útivakt sjá til þess að allt fari sem best fram og grípa inn í atburðarás
ef þörf krefur. Nemendur geta snúið sér til þeirra með ýmsar kvartanir og fyrirspurnir eða ef upp
kemur ágreiningur eða vandamál meðal nemenda. Í nokkrum tilfellum höfum við gefið börnum
sérstakt leyfi til að vera ein úti en við höfum þá kíkt á þau með reglulegu millibili og hefur þetta
gengið vel og ekki haft nein vandamál í för með sér.
Þar sem starfsemin í Krakkakoti dreifst 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,
tölvuverið og stærðfræðistofuna) er ávalt 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 séu sóttir eða fara heim sjálfir og hefur umsjónarmaðurinn yfirumsjón
með þessu á degi hverjum. 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 skýringuna á því hvar hann er. Finnist barn ekki
eftir ítarlega leit á skólasvæði/starfssvæði verður að gera foreldrum viðvart, og einnig kanna hvort
þeir hafi sótt barnið. Of oft kom fyrir að foreldrar gleymdu að láta vita að barn ætlaði ekki að mæta
og mikill tími fór í leit. Þarf að ítreka upplýsingaskyldu foreldra hvað þetta varðar.
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Umsjónarmaður sér um tímaskráningu til Garðabæjar og skilar inn tímum fyrirfram fyrir 22. 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.
Samstarf og samskipti við foreldra
Samskipti við foreldra í Krakkakoti er stór partur af starfi umsjónarmanns. Símhringingar, tölvupóstur
og stutt spjall eða fundir eru nánast daglegur partur af starfinu hjá umsjónarmanni. Ekki er ákveðinn
fundardagur í Krakkakoti með foreldrum en spurning hvort slíkt ætti að taka upp svo að foreldrar
gætu komið sínum skoðunum á framfæri. Símhringingar eru fjölmargar á hverjum degi og tekur
mikinn tíma og einnig að svara tölvupósti.
Eftirfarandi reglur voru settar í haust og sendum við þær í tölvupósti til foreldra í byrjun skólaárs og
voru þær einnig settar inn á heimasíðu Krakkakots:


Ef barn í Krakkakoti ætlar að fá að fara heim með öðru barni eru foreldrar vinsamlegast beðnir
um að láta vita af því samdægurs. Ekki verður gefið leyfi til að hringja heim samdægurs og spyrja
leyfis þannig.



Krakkar fá ekki að hringja í foreldra nema að um neyðartilvik eða sér tilfelli sé að ræða.



Foreldrar eiga í öllum tilvikum að koma inn og sækja börnin og láta starfsmenn vita nema búið sé
að láta vita að barnið labbi sjálft heim.



Tölvupóstar og símhringingar eiga að berast fyrir klukkan 13.00 til umsjónarmanns með
hugsanlegum breytingum á hætti barnsins þann sama dag.



Tilkynningar um breytta dagvistun skal berast til umsjónarmanns fyrir 22. hvers mánaðar, annars
er hætta á að breytingar gangi ekki í gegn.

Ofantaldar reglur voru til góða en næsta ár þyrfti að kynna þær betur og framfylgja enn frekar og þá
sérstaklega í sambandi við upplýsingaskyldu foreldra til umsjónarmanns. Í heildina voru samskipti og
samstarf við foreldra mjög góð og foreldrar almennt ánægðir með starfið og voru duglegir að hrósa
okkur fyrir vel unnin störf.
Samstarf við önnur tómstundaheimili
Lítið samstarf hefur verið á milli tómstundaheimila í Garðabæ á
undanförnum árum en bragabót hefur orðið á því. Umsjónarmenn
tómstundaheimilanna hafa verið að hittast reglulega í allan vetur í
því skyni að búa til foreldra- og starfsmannahandbók fyrir
tómstundaheimilin og til að skiptast á hugmyndum til að efla starfið
og gera það enn betra. Öll tómstundaheimilin hittust svo í Sælukoti í
Sjálandsskóla á síðasta skipulagsdegi vetrarins og skemmtum við
okkur konunglega bæði inni og úti og grilluðum við pylsur í hádeginu
sem féll í mjög góðan jarðveg hjá börnunum. Áframhaldandi samstarf
verður vonandi á milli tómstundaheimilanna á komandi skólaári sem
gerir starfið fjölbreyttara og skemmtilegra fyrir vikið.
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Tillögur að úrbótum
Það sem liggur helst við núna eftir þetta skólaár er að setja foreldrum skýrari ramma varðandi
tímaskráningu barna sinna og að þeir tilkynni allar breytingar tímanlega til umsjónarmanns. Myndi
umsjónarmaður vilja sjá að gjaldskrá tómstundaheimilisins yrði breytt og að greitt væri fyrir hvern
dag sem barn dvelur í tómstundarheimilinu en ekki hverja klukkustund. Þá væri hægt að tryggja það
að barn ætti pláss til kl. 16 eða 17 á hverjum degi og yrði þá minna um endalausar breytingar á
tímaskráningu og minna um vandamál hjá foreldrum við að sækja á réttum tímum þegar æfingar falla
niður eða þegar æfingum er lokið í lok hverrar annar. Einnig þarf að endurskoða það hvernig
aðstöðunni er hagað, fara yfir tæki og áhöld, endurnýja gardínur í gluggum og endurnýja leikföng og
koma þessu í betra horf og gera snyrtilegra fyrir alla að ganga að. Bæta þarf svo inn reglulegum
starfsmannafundum fyrir starfsmenn Krakkakots í því skyni að ræða starfið og þau mál sem upp koma
í tómstundaheimilinu.
Lokaorð
Starfið í vetur hefur gengið mjög vel. Við höfum haldið okkur á okkar heimavelli mest allan vetur.
Börnin eru mjög hrifin af frelsinu sem þau hafa til að leika sér við vini sína og við það sem þeim finnst
skemmtilegast. Samskipti við skólann og foreldra hefur gengið vel og hafa margir foreldrar lýst yfir
ánægju sinni með Krakkakot og komið með gagnlega og uppbyggjandi gagnrýni.
Næsta haust er nú þegar í bígerð og hugmyndir að komast á blað um hvernig bæta megi starfið. Það
er alltaf hægt að gera betur og er það að sjálfsögðu það sem við höfum að leiðarljósi næsta haust, að
gera enn betur þannig að krökkunum líði sem allra best í Krakkakoti og að foreldrar séu ánægðir með
starfið.
Með góðu skipulagi og jákvæðu hugarfari er ég bjartsýn fyrir hönd Krakkakots á næsta ári og er það
von mín að og ánægja að sjá sem flest börn aftur í tómstundaheimilinu á komandi skólaári.

Rósa Siemsen, umsjónarmaður Krakkakots.
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