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Inngangur
Ársskýrsla Flataskóla kemur nú út í ellefta 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 vefsíðu skólans,
http://www.flataskoli.is.
Ársskýrslunni er dreift á rafrænu formi til foreldrafulltrúa í skólaráði, formanns foreldrafélags
Flataskóla, fulltrúa í skólanefnd Garðabæjar, forstöðumanns fræðslu- og menningarsviðs og
deildarstjóra skóladeildar. Aðeins eru prentuð tvö eintök af skýrslunni sem eru varðveitt á
bókasafni Flataskóla og skjalasafni á bæjarskrifstofum Garðabæjar. Skýrslan er einnig
aðgengileg á heimasíðu skólans.

Annáll skólaársins
Skólastarfið hófst með því að starfsmenn mættu til starfa 15. ágúst að loknu sumarleyfi og
hófu vinnu við undirbúning skólaársins. Nýr skólastjóri tók við stjórn skólans Ólöf S.
Sigurðardóttir. Helga María Guðmundsdóttir settur skólastjóri hætti sem skólastjóri og fór í
leyfi frá störfum sínum sem aðstoðarskólastjóri þetta ár. Elín Guðmundsdóttir var settur
aðstoðarskólastjóri. Skólasetning var mánudaginn 22. ágúst að viðstöddum nemendum og
foreldrum þeirra. Ánægjulegt var að sjá hversu margir foreldrar og forráðamenn mættu við
skólasetningar. Skólastarf hófst síðan samkvæmt stundaskrá degi síðar. Í byrjun skólaárs
var að venju hópeflis- og samskiptaþema hjá öllum nemendum. Þar var áhersla lögð á að
efla félagsleg samskipti og bekkjarandann. Sérstakur útileikjadagur var í byrjun september.
Þá fóru nemendur í öllum bekkjardeildum skólans í skipulagða fjölbreytta leiki til að stuðla að
aukinni vellíðan, félagsfærni og samkennd.
Hausthátíð foreldrafélagsins var haldin laugardaginn 10. september og tókst vel . Fjölmargir
mættu og boðið var upp á margt skemmtilegt fyrir krakkana. Nemendur í 7. bekk voru með
kökubasar sem var hluti af fjáröflun þeirra fyrir ferð í Reykjaskóla.
Dagur íslenskrar tungu var að venju haldinn hátíðlegur í nóvember til að minnast skáldsins
góða Jónasar Hallgrímssonar.
Síðustu helgina í nóvember stóð foreldrafélag Flataskóla fyrir jólaföndri í skólanum. Var þá
glatt á hjalla og fjölskyldur föndruðu saman. Almenn ánægja var með það að þátttaka var
öllum að kostnaðarlausu, allt föndurefni og veitingar voru í boði foreldrafélagsins.
Í desember var að venju svokallaður rugldagur og er sá dagur orðin föst hefð í skólanum. Þá
var öllu snúið við í Flataskóla og starfsmenn skiptust á störfum. Að mati nemenda og
starfsmanna var dagurinn vel heppnaður og allir skemmtu sér vel.
Árleg aðventuguðsþjónusta Flataskóla fór fram í Vídalínskirkju í desember. Nemendur 5.
bekkja fluttu helgileik og einnig var ljóðalestur, leikið á hljóðfæri og skólastjóri flutti ávarp.
Fjöldi kirkjugesta tók virkan þátt í athöfninni og nemendur stóðu sig með mikilli prýði.
Á þessu starfsári var margt gert til að stuðla að bættri heilsu bæði nemenda og starfsmanna.
231 nemandi tók þátt í norræna skólahlaupinu á haustdögum og hlupu þeir samtals 1.477,5
km sem liggur nærri að þeir hafi hlaupið hringinn í kringum landið. Fjöldi þeirra sem hlupu
ákveðna vegalengd var eftirfarandi:
 52 nemendur hlupu 2.5 km samtals 130 km
 65 nemendur hlupu 5 km samtals 325 km
 47 nemendur hlupu 7,5 km samtals 352,5 km
 67 nemendur hlupu 10 km samtals 670 km
Við erum að vonum ánægð með niðurstöðurnar og hefur þátttaka og árangur aldrei verið
betri.
4

Ársskýrsla Flataskóla 2011-2012
Nemendur í 6. bekk tóku þátt í skólahlaupi UMSK og náðu þar góðum árangri. Að venju tók
skólinn þátt í að hvetja alla nemendur til að ganga í skólann og vorum við þátttakendur í
samnefndu verkefni. Vel gekk að hvetja nemendur áfram í því að koma fyrir eigin vélarafli til
skóla. Allir nemendur og starfsmenn tóku virkan þátt í heilsuátakinu Lífshlaupinu. Vakti átakið
gríðarlega mikla athygli og allir aðilar skólasamfélagsins lögðu allt sitt í að ná góðum árangri.
Flataskóli vann það afrek að vinna til þrennra verðlauna í lífshlaupinu en þau voru í
eftirtöldum flokkum:
 Hvatningarleikur grunnskólanna
 Starfsmannakeppni - fjöldi daga
 Starfsmannakeppni – fjöldi mínútna
Liðsstjórar Lífshlaupsins í Flataskóla segja að andinn hafi verið einstakur í skólanum þær
vikur sem keppnin stóð yfir. Allir hafi verið jákvæðir og duglegir að hreyfa sig sem skilaði sér
svo sannarlega í góðum árangri skólans í keppninni í ár.
Farið var með alla nemendur skólans í vetrarferð í Bláfjöll. Fyrst var farið með eldri nemendur
á góðviðrisdegi í mars. Ferðin gekk vel og lýstu bæði nemendur, foreldrar og starfsmenn
ánægju sinni með þessa ferð. Yngri nemendur fóru í skíðaferð í apríl í ljómandi góðu veðri.
Ekki tókst þó betur til en svo að vegna misskilnings þá voru öll skíði í skíðaleigunni í útleigu
þegar Flataskóli mætti í fjallið. Starfsmenn skíðasvæðanna buðu okkur þá af rausnaskap í
aðra vetrarferð degi síðar. Því var farið í tvær ferðir í Bláfjöll með yngri nemendur þeim til
mikillar gleði. Í allar þessar ferðir höfðum við með okkur skíðakennara sem ásamt starfsfólki
skólans kenndi þeim sem þess óskuðu og þurftu.
Nemendur í 5. bekk tóku þátt í árlegu vímuvarnarhlaupi Lions á vordögum. Konur úr
Lionsklúbbnum Eik komu og veittu verðlaun auk þess sem Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir
íþróttamaður Garðabæjar og fótboltakona úr Stjörnunni ræddi við sömu nemendur um
forvarnir.
Á vormánuðum tóku starfsmenn skólans þátt í átakinu Hjólað í vinnuna. Fjölmargir skráðu sig
til leiks og hafnaði skólinn í 10. sæti í sínum flokki og var jafnframt sá vinnustaður í Garðabæ
sem náði bestum árangri. Tveir íþróttadagar voru haldnir á skólaárinu auk Flataskólaleika
sem haldnir voru á vormánuðum. Allir þessir dagar gengu vel og er óhætt að segja að
nemendur hafi hreyft sig mikið á þessu skólaári. Skólinn hefur hafið innleiðingu á verkefninu
heilsueflandi grunnskóli og stefnir á að fá viðurkenningu sem slíkur á næsta skólaári.
Eins og síðastliðin ár bauð foreldrafélag Flataskóla nemendum í 7. bekk og foreldrum þeirra
á fyrirlestur. Að þessu sinni voru fyrirlesararnir tveir, þær Jóhanna Fleckenstein og Helga
Vala Gunnarsdóttir. Fyrirlestur þeirra var tvískiptur. Fyrst ræddu þær við börnin á skólatíma
og síðan um kvöldið við foreldrana og byggðu þá kynningu sína á umræðum barnanna fyrr
um daginn. Mikil ánægja var með erindi þeirra og höfðu foreldrar gagn af þessari fræðslu.
Fáir foreldrar mættu á þessa fræðslu og er það áhyggjuefni sem vert er að velta fyrir sér
varðandi næsta vetur.
Á öskudaginn var 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. Diskótekið Dísa sá um skemmtun í sal fyrir alla
nemendur og 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. Sett var
upp draugahús og kötturinn slegin úr tunnunni. Mikil ánægja var með fyrirkomulag dagsins.
Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar í 7. bekk fór fram við hátíðlega athöfn í
Félagsheimilinu á Seltjarnarnesi fimmtudaginn 15. mars þar sem Klara Hjartardóttir í
Flataskóla lenti í 2. sæti. Tíu nemendur úr Grunnskóla Seltjarnarness og grunnskólum í
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Garðabæ lásu svipmyndir úr skáldsögunni Draugaslóð eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og
ljóð eftir Gyrði Elíasson auk ljóða sem þátttakendur völdu sjálfir.
Ljóðahátíð var haldin í apríl og er hún árlegur viðburður í skólastarfinu. Fyrir hátíðina var
ljóðasamkeppni sem allir nemendur skólans tóku þátt í. Nemendur í 1. og 2. bekk unnu með
rímljóð, í 3. og 4. bekk var unnið með hækur, í 5. og 6. bekk voru það ferskeytlur og í 7. bekk
nútíma- og óhefðbundin ljóð. Ragnar Ingi Aðalsteinsson rithöfundur fjallaði um ljóð og
ljóðagerð við nemendur og kennara fyrir ljóðakeppnina. Verðlaunahafar úr öllum
aldursflokkum fluttu síðan ljóð sín við skólaslit og fengu afhent verðlaun.
Stjórn foreldrafélags Flataskóla stóð fyrir páskaeggjaleit í skólanum síðasta kennsludag fyrir
páskaleyfi. Páskaeggin voru falin víðs vegar um skólann t.d. í tónmenntastofunni, á
bókasafninu, í Krakkakoti og á göngum skólans. Fengu nemendur að fara í smáhópum og
leita að páskaeggjunum og allir fengu eitt súkkulaðiegg. Mikil ánægja var með þetta framtak
stjórnar foreldrafélagsins
Að venju tóku nemendur í eldri deildum þátt í Schoolovision árlegri evrópskri söngkeppni
grunnskóla. Í undankeppninni hérna heima sigruðu fjórir drengir úr 4. bekk með laginu „Stattu
upp“. Þeir náðu síðan ellefta sætinu í stóru keppninni sjálfri.
Nemendur í 3., 4. og 5. bekk Flataskóla tóku þátt í árlegu hreinsunarátaki í bænum. Tóku
þeir skólalóðina og hreinsuðu þar bæði rusl og illgresi. Fékk skólinn lánuð verkfæri hjá
vinnuskólanum. Verkið sóttist vel en ekki tókst þó að ljúka hreinsun á öllum beðum fyrir
skólalok. Að launum var farið með þessa nemendur í ísbúð Garðabæjar þar sem
þátttakendur fengu ís fyrir vel unnin störf.
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. Skólanum
var slitið við hátíðlega athöfn í 53. skiptið föstudaginn 8. júní. Nemendur allra bekkjardeilda
mættu í hátíðarsal skólans og margir foreldrar komu ásamt börnum sínum á skólaslitin.
Sérstök athöfn var í tilefni útskriftar nemenda í 7. bekk og fór hún fram þann 7. júní klukkan
17:30. Við athöfnina spiluðu þeir Jökull Nökkvason og Benedikt Einarsson eitt lag. Nokkrir
nemendur lásu hugleiðingar sínar um árin sín í Flataskóla og verðlaunaljóð ljóðakeppninnar
voru flutt. Veitt voru 14 verðlaun fyrir góðan námsárangur, eljusemi og ástundun. Umsjónarkennarar veittu síðan nemendum sínum munnlega umsögn og kveðju frá sér og
bekkjarfélögum. Að lokum buðu foreldrar upp á glæsilegt hlaðborð með fjölbreyttum
veitingum.
Eins og undanfarin ár heimsóttu skólann margir góðir gestir. Gídeonfélagar færðu
nemendum í 5. bekk Nýja testamentið að gjöf. Var það val nemenda að þiggja þá gjöf. Sá
háttur var hafður á að þeir sem vildu þiggja bókagjöfina komu í sal skólans þar sem
Gídeonfélagar tóku á móti nemendum. Konur úr Lionsklúbbnum Eik komu í heimsókn í
skólann og færðu nemendum góðar gjafir. Gáfu þær nemendum í 2. bekk litabækur sem m.a.
er ætlað að vekja athygli nemenda á eldvörnum og kenna þeim neyðarnúmerið 112. Á
vormánuðum komu félagar úr Kiwanisklúbbnum Setbergi og færðu nemendum í 1. bekk
hjálma að gjöf. Þetta er árviss heimsókn sem er vel þegin og þörf enda nemendur Flataskóla
duglegir að nota hjólin sín. Kiwanismenn komu einnig færandi hendi á skólaslit og veittu
þremur nemendum verðlaun fyrir góðan árangur í íslensku sem voru bækurnar um Jón
Sigurðsson. Tíu manna hópur skólafólks frá ýmsum evrópulöndum heimsótti skólann í
tengslum við þátttöku Flataskóla í Comeniusarverkefni. Nemendur og starfsmenn skólans
undirbjuggu dagskrá og móttöku þessara góðu gesta. Foreldrar studdu verkefnið með því að
elda mat fyrir gestina og starfsmenn Flataskóla. Fjölmargir aðrir gestir heimsóttu skólann í
vetur bæði innlendir og erlendir.
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Af framangreindu 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.
Ólöf S. Sigurðardóttir skólastjóri

Helstu áherslur í starfi Flataskóla 2011 - 2012
1. Áhersla á að efla lýðræði í skólanum með aukinni þátttöku nemenda með innleiðingu á
skólaþingum.
2. Koma á samræmdri stefnu um heimanám.
3. Efla samskipti og samstarf við Garðaskóla.
4. Þátttaka í verkefninu Orð af orði.
5. Samstarf við evrópskra skóla í verkefnunum:
a.
From folkelore to (Nordplus)
b.
Sköpunarkrafturinn - listin að lesa (Comenius)
c.
Schoolovision (eTwinning)
d.
The reaction chain (eTwinning)
e.
The northern friends (eTwining)
6. Áhersla á að Flataskóli verði heilsueflandi grunnskóli í samvinnu við Lýðheilsustöð.
7. Að undirbúa nám fyrir 5 ára nemendur.
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Ýmsar upplýsingar
Stjórnendur Flataskóla
Skólastjóri
Aðstoðarskólastjóri
Deildarstjóri

Ólöf Sigurðardóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Hjördís Ástráðsdóttir

Nefndir og ráð
Skólaráð

Ólöf S. Sigurðardóttir skólastjóri
Hafþór Þorleifsson kennari
Svanhvít Guðbjartsdóttir kennari
Helena Jónasdóttir stuðningsfulltrúi/skólaliði
Guðfinna Björnsdóttir foreldri
Helga Jónsdóttir foreldri
Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir foreldri
Klara Hjartardóttir nemandi
Einar Örn Magnússon nemandi

Nemendaverndarráð

Ásta Bára Jónsdóttir
Hjördís Ástráðsdóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir
Ólöf Stefánsdóttir
Trausti Valsson

Stjórn starfsmannafélags

Auður Gunnarsdóttir
Hulda Íris Sigursveinsdóttir
Margrét Haraldsdóttir
Sigrún Linda Loftsdóttir

Sjálfsmatshópur

Hjördís Ástráðsdóttir
Jóna Guðrún Oddsdóttir
Kolbrún Hjaltadóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Ólöf Sighvatsdóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir

Stýrihópur SMT - Skólafærni

Ásta Bára Jónsdóttir
Elín Ása Þorsteinsdóttir
Hjördís Ástráðsdóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir
Sigrún Guðmundsdóttir

Umhverfismennt

Anna Lena Halldórsdóttir
Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir

Þróunarverkefnið – Byrjendalæsi

Guðlaug Einarsdóttir
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Áfallaráð

Ásta B. Jónsdóttir
Jóna Guðrún Oddsdóttir
Olga Guðrún Snorradóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir
Ólöf Stefánsdóttir

Ritstjórn heimasíðu

Kolbrún Svala Hjaltadóttir

Skóladagatal
Starfsemi Flataskóla var í samræmi við samþykkt skóladagatal ársins 2011-2012. Það var
unnið í samráði við foreldraráð skólans og skólaskrifstofu. Sjá nánar á heimasíðu skólans
http://flataskoli.is. Skólasetning var 22. ágúst 2011. Jólaskemmtanir voru 20. desember og
jólaleyfi frá 21. desember til 5. janúar 2012. Vetrarleyfi var frá 13.-18. febrúar og páskaleyfi
frá 2.-10. apríl. Skólaslit voru 7. og 8. júní 2012.
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Skipting námsgreina

Námsgrein/árgangur

1. b

Íslenska
8
Stærðfræði (þar af 1 kest. í 6
stærðfræðistofu)
Samfélagsfræði/kristinfræði
4
Náttúrufræði
3
Enska
**1
Danska
Lífsleikni
1
Upplýsinga- og tæknimennt
1
List- og verkgreinar *
3
Heimilisfræði
*
Hönnun/smíði
*
Textílmennt/myndmennt
*
Tónmennt – fjöldasöngur
1,5
Íþróttir
2
Sund
***1
Samtals
32,5

2. b.

3. b.

4. b.

5. b.

6. b.

7. b.

8
6

8
6

8
6

7,5
6

6,5
6

7
6

4
3
**1

4
2
**1

3
2
1

4
3
3

4
3
3

1
1
3
*
*
*
1,5
2
***1
32,5

1
1
3
*
*
*
2,5
2
1
32,5

1
1
4
*
*
*
2,5
2
1
32,5

1
1
4
*
*
*
2,5
2
1
35

1
1
4
*
*
*
1,5
2
1
35

4
3
3
3
1
1
4
*
*
*
Námskeið
2
1
35

*List- og verkgreinar í viðkomandi árgangi skiptust þannig:
1. bekkur
Nemendahópnum var skipt í tvo hópa: heimilisfræði – textílmennt 2 kest.
2. bekkur
Nemendahópnum var skipt í fjóra hópa: heimilisfræði – smíði – textílmennt –
tónmennt/tölvur 2 kest.
3. bekkur
Nemendahópnum var skipt í þrjá hópa: heimilisfræði – sund – tölvur/tónmennt
2 kest. og myndmennt – smíði – textílmennt 2 kest.
4. bekkur
Nemendahópnum var skipt í þrjá hópa: heimilisfræði – bókasafn/tónmennt –
tölvur/ritun 2 kest. og myndmennt – smíði – textilmennt 2 kest.
5. bekkur
Lotukerfi - nemendahópnum skipt í þrjá hópa: myndmennt – smíði –
textílmennt 2 kest. og heimilisfræði – tónmennt/bókasafn – tölvur/ritun 2 kest.
6. bekkur
Lotukerfi - nemendahópnum skipt í tvo hópa myndmennt – textíl 2 kest.
heimilisfræði – smíði 2 kest. tónmennt/tölvur 2 kest.
7. bekkur
Lotukerfi - nemendahópnum skipt í fimm hópa: heimilisfræði –
hreyfimyndagerð – myndmennt – smíði – textilmennt 4 kest.
** Enskukennsla í 1. – 3. bekk er í formi söngs og leikja.
***Sund í 1. – 2. bekk kennt á námskeiðum í 1, 5 kest. á dag. Nemendum skipt í fámenna
hópa og hver hópur fer í 16 skipti á skólatíma.
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Nemendur Flataskóla
Skólaárið 2011-2012 voru alls 263 nemendur í Flataskóla, þarf af 133 drengir og 130 stúlkur.
Skipting nemenda í árganga var misjöfn. Í 1. bekk voru 30 nemendur í tveimur
umsjónarhópum. Í 2. bekk voru 48 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 3. bekk voru 30
nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 4. bekk voru 32 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í
5. bekk voru 39 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 6. bekk voru 21 nemendur í einum
umsjónarhópi og í 7. bekk voru 63 nemendur í þremur umsjónarhópum.

Nemendafjöldi skiptist á eftirfarandi hátt eftir umsjónarhópum:

Piltar Stúlkur

Alls

Umsjónarkennarar

1.AH
1.ÁS

8
6

7
9

15
15

Anna Lena Halldórsdóttir
Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir

2.EÞ
2.HG

12
13

11
12

23
25

Erna Þorleifsdóttir
Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir

3.RG
3.RS

5
10

9
6

14
16

Ragna Gunnarsdóttir
Rakel Svansdóttir

4.MH
4.SG

9
10

8
5

17
15

Margrét Haraldsdóttir
Svanhvít Guðbjartsdóttir

5.AG
5.KÞ

7
8

12
12

19
20

Auður Gunnarsdóttir
Kristín Ósk Þorleifsdóttir

6.OS

8

13

21

Olga Guðrún Snorradóttir

11
13
13

8
9
9

19
22
22

Elín Ása Þorsteinsdóttir
Helga Sigríður Guðjónsdóttir
Hafþór Þorleifsson

133

130

263

7.EÁ
7.HSG
7.HÞ

11

Ársskýrsla Flataskóla 2011-2012

Fjöldi nemenda í Flataskóla síðustu fimm ár:

Fjöldi nemenda

2007

2008

2009

2010

2011

316

325

285

284

263

Fjöldi nemenda

Kyn og fjöldi nemenda
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20
15
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14

24

23

24
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16

15 15

17
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13
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8
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Drengir
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88
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40
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6
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5

4
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Skólaleyfi nemenda 2011-2012
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Starfsmenn Flataskóla
Skólaárið 2011 - 2012 voru starfandi við skólann 49 starfsmenn. Þarf af voru tuttugu og átta
kennarar og stjórnendur, sjö skólaliðar, þrír stuðningsfulltrúar, fjórir starfsmenn
tómstundaheimilis og sjö aðrir starfsmenn. Starfsmannahópurinn samanstendur af
fagmenntuðum og ófaglærðum sem vinna saman með hagsmuni nemenda að leiðarljósi.
Eftirfarandi starfsmenn störfuðu við skólann skólaárið 2011 - 2012:
Nafn:
Anna Lena Halldórsdóttir
Anna Sigríður Pálsdóttir
Anna Rósa Skarphéðinsdóttir
Auður Gunnarsdóttir
Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir
Árni Már Árnason
Árný Björk Birgisdóttir
Áslaug Pálsdóttir
Ásta B. Jónsdóttir
Dóra Þórisdóttir
Elín Birna Guðmundsdóttir
Elín Ása Þorsteinsdóttir
Erna Þorleifsdóttir
Guðlaug Einarsdóttir
Guðríður Rail
Gunnar Ágúst Arnórsson
Hafþór Þorleifsson
Halla Rósenkranz Guðmundsd.
Hannes Ingi Geirsson
Heiðveig Hanna Friðriksdóttir
Helga Sigríður Guðjónsdóttir
Helga Melsteð
Hjördís Ástráðsdóttir
Hulda Íris Sigursveinsdóttir
Hörður Freyr Sigurðarson
Ingibjörg Baldursdóttir
Jón Bjarni Pétursson
Jóna Guðrún Oddsdóttir
Jónína Sigrún Ólafsdóttir
Kolbrún Svala Hjaltadóttir
Kristin Ósk Kristinsdóttir
Kristín Ósk Þorleifsdóttir
M.Elín Guðmundsdóttir
Margrét Ásdís Haraldsdóttir
Olga G. Snorradóttir
Ólöf Sighvatsdóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir
Patrik Hudek
Ragna Gunnarsdóttir
Rakel Svansdóttir
Sigfríður Elsa Ingvarsdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir
Sigrún Linda Loftsdóttir
Sigurbjörg Helena Jónasdóttir
Sigurlaug Stefánsdóttir

Stöðuheiti:
umsjónarkennari í 1. bekk
starfsmaður tómstundaheimilis
heimilisfræðikennari
umsjónarkennari í 5. bekk
umsjónarkennari í 1. bekk
smíðakennari
myndmenntakennari
skólaliði
námsráðgjafi
umsjónarm. tómstundah./stuðn.flt.
íþróttakennari
umsjónarkennari í 7. bekk
umsjónarkennari í 2. bekk
sérkennari í 1. og 4. bekk
textílkennari
umsjónarmaður húss
umsjónarkennari í 7. bekk
umsjónarkennari í 2. bekk
íþróttakennari
umsjónarkennari í 6. bekk
umsjónarkennari í 7. bekk
sérkennari
deildarstjóri
þroskaþjálfi
skólaliði/starfsm. tómstundah.
bókasafnsfræðingur
tónlistarkennari
ritari
starfsmaður tómstundaheimilis
kennsluráðgjafi í tölvum
matráður starfsmanna
umsjónarkennari í 5. bekk
aðstoðarskólastjóri
umsjónarkennari í 4. bekk
umsjónarkennari í 6. bekk
kennari
skólastjóri
skólaliði/starfsm. tómstundah.
umsjónarkennari í 3. bekk
umsjónarkennari í 3. bekk
skólaliði
skólaliði
skólaliði/starfsm. tómstundah.
stuðningsfulltrúi/skólaliði
skólaliði

Stöðuhlutfall:
100%
50%
67%
67%
100%
50%
50%
100%
50%
100%
67%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
73%
100%
50%
100%
100%
60%
100%
50%
100%
50%
100%
60%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
50%
100%
72%
94%
50%
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Sólbjörg Harðardóttir
Sólveig Jóhannsdóttir
Stefania Paula Bizoi
Svanhvít Guðbjartsdóttir

umsjónarkennari í 7. bekk
stuðningsfulltrúi/skólaliði
skólaliði
umsjónarkennari í 4. bekk

73%
73%
100%
100%

Olga Snorradóttir var í veikindaleyfi frá 12. október og út skólaárið. Heiðveig Hanna
Friðriksdóttir leysti hana af. Helga Sigríður Guðjónsdóttir var í veikindaleyfi frá 1. nóvember
og út skólaárið. Sólbjörg Harðardóttir leysti hana af. Hannes Ingi Geirsson fór í feðraorlof og
Halldór Harri Kristjánsson leysti hann af.
Ólöf Sigurbjörg Sigurðardóttir tók við starfi skólastjóra á haustönn 2011. Helga María
Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri var í launalausu leyfi og leysti Elín Guðmundsdóttir,
deildarstjóri hana af. Hjördís Ástráðsdóttir leysti Elínu af sem deildarstjóri fyrir áramót.
Hanna Lóa Friðjónsdóttir, kennari var í launalausu leyfi allt skólaárið. Helga Sigríður
Guðjónsdóttir og Svanhvít Guðbjartsdóttir munu verða í námsleyfi næsta skólaár.
Hjördís Ástráðsdóttir lét af störfum við skólann um áramótin eftir farsælan feril í Flataskóla.
Við skólalok lét einn starfsmaður af störfum, Hulda Íris Sigursveinsdóttir, þroskaþjálfi. Þeim
eru þökkuð vel unnin störf við skólann og bestu óskir um farsæla framtíð.

Kyn starfsmanna
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Fjöldi

Lögheimili starfsmanna
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Garðabær

Utan Garðabæjar

Þróunarstarf og símenntun starfsmanna
SMT – skólafærni
Stuðst hefur verið við SMT- skólafærni s.l. fimm ár. Markmið hennar er að skapa gott
andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks. Lögð er áhersla á
að koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun nemenda með því að kenna og þjálfa
félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun gaum með markvissum hætti og samræma viðbrögð
starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Þessi nálgun byggir á margra
ára rannsóknum sérfræðinga í Oregon í Bandaríkjunum og er framkvæmd í samráði við þá.
SMT-skólafærni byggir á hugmyndafræði PMT-foreldrafærni (Parent Management Training)
og er framkvæmd undir merkjum þeirrar þjónustueiningar, sem verið hefur leiðandi hér á
landi í notkun og útbreiðslu PMT verkfæra til uppalenda. PMT verkfærin eru vel rannsökuð af
færustu sérfræðingum, notkun þeirra stuðlar að góðri aðlögun barna og þau eru því afar
mikilvæg hjálpartæki.
Undirbúningsvinna fór fram á svokölluðu undirbúningsári, þ.e. skólaárið 2006-2007. Þær
aðferðir sem þróaðar voru á undirbúningsári voru síðan innleiddar í skólasamfélagið á fyrsta
framkvæmdarári sem var skólaárið 2007-2008.
Stýrihópur starfsmanna hefur haldið utan um verkefnið frá upphafi. Í þeim hópi eru nú Ásta
Bára Jónsdóttir, námsráðgjafi, Elín Ása Þorsteinsdóttir, kennari, Elín Guðmundsóttir
aðstoðarskólastjóri, Ólöf Sigurðardóttir, skólastjóri, Ragna Gunnarsdóttir kennari og Sigrún
Guðmundsdóttir, skólaliði.
Stýrihópurinn hélt ellefu fundi á skólaárinu. Lausnateymi var komið á skólaárið 2009-2010 og
er skipað stjórnendum skólans, námsráðgjafa og kennara. Teymið vinnur með mál nemenda
sem eiga við sérstaka hegðunarerfiðleika að stríða.
Á fyrsta kennarafundi var farið yfir lausnaleitina með kennurum. Á starfsmannafundi voru
rifjaðir upp siðir, siðaspjöldin, klappið (athyglismerki) og fleira sem tilheyrir SMT.
Í október var lagður fyrir í skólanum SET-listi (School-wide Evaluation Tool) en það er
staðlaður spurningarlisti sem hefur það að markmiði að meta hversu vel hefur gengið að
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innleiða SMT-skólafærni í skólum. Það voru tveir fulltrúar frá Lækjarskóla sem lögðu listann
fyrir í Flataskóla. Var hann lagður fyrir stjórnanda, 10 starfsmenn og 15 nemendur sem voru
valdir af handahófi.
Niðurstöðurnar voru þær að við fengum 86%, en viðmiðið er að skólar sem fá 80% eða meira
í heildarmeðaltal eru sagðir vera að vinna eftir SMT skólafærni á fullnægjandi hátt. Við í
Flataskóla getum því vel við unað með hvernig til hefur tekist hjá okkur, þó að einkunnin hafi
lækkað frá fyrra ári.
Á þessu skólaári var tvisvar sinnum skipulagður svo kallaður Hundrað miða leikur sem allir
nemendur og starfsmenn voru þátttakendur í og stóð yfir í tvær vikur í hvort sinn. Vakti
leikurinn mikla lukku og hefur þannig fest sig í sessi í starfsáætlun skólans.
Lausnateymið aðstoðaði með nokkra nemendur í vetur. Á næsta skólaári verður lögð enn
frekari áhersla á vinnu lausnateymisins. Lausnateymi hefur það að markmiði að styðja við þá
nemendur sem eru í áhættu vegna hegðunarerfiðleika og þá nemendur sem sýna
hegðunarerfiðleika.
Ásta Bára Jónsdóttir námsráðgjafi

Grænfánaverkefnið
Flataskóli leggur ríka áherslu á umhverfismál og sótti fyrst um þátttöku í
grænfánaverkefni Landverndar haustið 2005. Skólinn fékk Grænfánann
í fyrsta skipti á vorönn 2008 og í annað sinn á haustönn 2010.
Skólaárið 2012-2013 verður sótt um Grænfánann í þriðja sinn.
Haustið 2011 var farið yfir gátlista um stöðu umhverfismála í skólanum.
Það voru fulltrúar kennara og stjórnenda í umhverfisnefnd sem sáu um
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það. Þar kemur fram að margir hlutir eru í mjög góðu lagi og ýmislegt hefur verið bætt frá því
síðast þegar listinn var fylltur út.
Ný nefnd var skipuð fulltrúum nemenda og starfsfólks að hluta til.
Eftir að hafa tekið þátt í Comeniusarverkefninu Vængjaðir vinir síðastliðin ár varð það að
föstum venjum að nemendur fóru út með afganga af ávöxtum og gáfu fuglunum. Stefnt er að
því að útbúa fuglagjafahús í samvinnu við smíðakennara næsta haust.
Farið var yfir markmið skólans í umhverfismálum og ný markmið sett fram um áframhaldandi
starf í skólanum.
Nemendur í umhverfisnefnd funduðu reglulega og stuðlað var
að auknu nemendalýðræði á þessu skólaári. Stærstu verkefni
nefndarinnar var að ákveða þemaverkefni um vatnið sem
verður unnið á haustdögum.
Nokkuð vel hefur gengið að framfylgja markmiðum
umhverfisstefnu skólans og í haust verður einnig hafist handa
við innleiðingu á flokkun á öllu rusli, líka lífrænum úrgangi.
Starfsmenn munu fá aðstoð við þá innleiðingu.
Kennarar og starfsfólk er meðvitað um gildi umhverfismála og fræða nemendur um gildi þess
í gegnum námsefni, s.s. í náttúrufræðikennslu, útikennslu og í heimilisfræði og þegar
aðstæður bjóða upp á slíka fræðslu.
Útikennsla og fræðsla um umhverfismál eru samofin og rík hefð er fyrir því í Flataskóla að
fara í ýmsar vettvangsferðir. Nemendur fara að öllu jafnan fótgangandi, hjólandi eða með
strætó. Í öllum árgöngum er fastur útikennslutími þar sem nemendur vinna verkefni tengd
markmiðum úr aðalnámskrá. Verkefnin tengjast til dæmis námsgreinum eins og íslensku,
stærðfræði og náttúrufræði.
Nemendur hafa hreinsað skólalóðina frá 2005. Hver bekkur á sitt svæði og hreinsar það eftir
þörfum. Á vordögum tóku nemendur í 3.– 5. bekk þátt í sérstöku hreinsunarátaki Garðabæjar
og hreinsuðu lóðina bæði með tilliti til illgresis og rusls, en runnarnir á skólalóðinni safna
mikið af fokrusli. Nemendur fengu ís að launum fyrir vel unnin verk.
Hér hefur verið stiklað á stóru um umhverfismál í Flataskóla og ljóst er að ýmislegt hefur
áunnist í þeim málum síðustu árin. Við það að fylla út gátlista um stöðu umhverfismála í
skólanum kom í ljós að margt er í góðu lagi og það sem betur má fara ætti að vera auðvelt
að bæta. Áhersla verður lögð á að styrkja það sem vel er gert og bæta úr því sem þörf er á.
Mikill áhugi hefur verið fyrir grænfánaverkefninu í skólanum og höfum við í Flataskóla í þrjú
ár flaggað grænfánanum með stolti og vonumst til að geta gert það áfram næstu árin.
Anna Lena Halldórsdóttir, Halla R. Guðmundsdóttir og Ragna Gunnarsdóttir

Orð af orði
Meginmarkmið móðurmálsverkefnisins Orð af orði er að auka skilning í lestri og námi með
því að efla orðvitund og orðaforða, fella orðakennslu að hefðbundinni kennslu og gera að
föstum lið í kennslu námsgreina. Lögð er áhersla á að vinna eftir tiltekinni hugmyndafræði en
virkja kennara til að þróa sínar eigin aðferðir út frá henni. Ráðgjafi var Guðmundur
Engilbertsson frá Háskólanum á Akureyri. Í verkefninu lagði hann til fræðslu- og
framkvæmdaáætlun, fundaði reglulega með kennurum og fylgdist með kennslustundum og
tók þátt í kennsluundirbúningi. Lögð var áhersla á fjölbreytta kennslu og margbreytileg
viðfangsefni af ýmsu tagi og í verkefninu var talsvert losað um námsbókarstýrða kennslu.
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Góð reynsla var af verkefninu en allmargir skólar hafa unnið að því. Margir þeirra hafa lagt
mat á orðaforða og lesskilning nemenda með prófum í upphafi og við lok verkefnis og
niðurstöðurnar eru jákvæðar. Nemendur í 4.-7.bekk tóku þátt í verkefninu í vetur og var
reynslan af því mjög góð. Kennarar fengu góða fræðslu sem þeir munu nýta áfram á næsta
skólaári. Formlegri aðkomu leiðbeinanda er lokið að sinni en stefnt að frekari fræðslu haustið
2013.

Skýrsla sjálfsmatsnefndar
Í stýrihópnum voru: Elín Guðmundsdóttir, Jóna Guðrún Oddsdóttir, Kolbrún Svala
Hjaltadóttir, Ólöf Sighvatsdóttir og Ólöf S. Sigurðardóttir.
Sjálfsmatsáætlun skólans er byggð á skólastefnu Flataskóla og skólastefnu Garðabæjar.
Sjálfsmatsnefnd gerir árlega áætlanir um mat á ýmsum þáttum sem snúa að skólastarfinu.
Áætlun um sjálfsmatsferli Flataskóla byggir á könnunum sem lagðar hafa verið fyrir
nemendur, foreldra og starfsmenn á liðnum árum.
Á skólaárinu var unnið með skólastefnu og skorkort skólans. Árlega eru endurskoðuð
markmið, mælingar og viðmið skorkortsins. Stýrihópur vann að endurskoðuninni og
undirbúningi kannana.
Skorkort
Í skorkorti sem fylgir skólastefnu Flataskóla eru
sett fram helstu markmið ásamt mælingum,
viðmiðum og aðgerðum. Markmiðin eru flokkuð í
þrjá meginþætti sem eru: þjónusta, innra starf og
mannauður. Hver flokkur greinist síðan í
áhersluþætti, þar sem fram koma áætlanir um
mat, viðmið, mælingar, aðgerðir og ábyrgð.
Gildi mælinga í skorkorti:
Samanburðarbil
0 – 3,69 veikleiki
3,7 – 4,19 starfhæft
4,2 – 5 styrkleiki
Samkvæmt sjálfsmatsáætlun voru eftirfarandi kannanir lagðar fyrir samkvæmt
skorkorti Flataskóla skólaárið 2011–2012.
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Tengsla- og líðankönnun var lögð fyrir nemendur í október 2011
Könnun lögð fyrir úrtak nemenda úr 6. og 7. bekk á vegum Skólapúlsins í október
Foreldrakönnun var lögð fyrir í nóvember 2011
Starfsmannakönnun var lögð fyrir í nóvember 2011
Tengsla- og líðankönnun var lögð fyrir nemendur í janúar 2011
Könnun lögð fyrir úrtak nemenda úr 6. og 7. bekk á vegum Skólapúlsins í apríl
Niðurstöður sjá skorkort Flataskóla 2011-2012.

Niðurstöður foreldra-, nemenda- og starfsmannakannana voru kynntar starfsfólki á
starfsmannafundum og umbótaáætlanir unnar í samræmi við niðurstöður. Niðurstöður
foreldrakönnunar voru einnig kynntar skólaráði.

Skólapúlsinn
Skólapúlsinn er vefverkefni sem miðar að því að veita skólastjórnendum stöðugan aðgang að
nýjum upplýsingum um þætti sem tengjast virkni nemenda, líðan þeirra í skólanum og um
skóla- og bekkjaranda. Niðurstöður um stöðu nemenda í 6.-10. bekk (í Flataskóla 6.-7. bekk)
eru bornar saman við niðurstöður fyrri mælinga í skólanum og við landsmeðaltal sem gefur
skýrar vísbendingar um þróun mála í skólanum og stöðu nemenda miðað við nemendur í
öðrum skólum á landinu. Verkefnið er á þróunarstigi og í Flataskóla eru kannanir lagðar fyrir
tvisvar á ári, fyrir og eftir áramót. Fyrsta könnunin var lögð fyrir haustið 2008.
Skólaárið 2011-2012 voru 84 nemendur í 6.-7. bekk. Skólapúlsinn sendir skólanum úrtak úr
árgöngunum og könnun var lögð fyrir í október og apríl. Lagðar voru fyrir 19 spurningar.
Niðurstöður könnunarinnar voru að ekki var mikill munur á milli Flataskóla og skólanna á
landsvísu. Marktækur munur var í sex spurningum þar af fjórum til hins betra og tvær til hins
verra. Munurinn var á bilinu 0,5–0,68.
Virkni nemenda í skólanum
Í Skólapúlsinum eru kannaðir þrír meginþættir en þeir eru virkni nemenda í skóla, líðan
nemenda í skóla og skóla- og bekkjarandi. Við hvern þátt eru nokkrir undirliðir og niðurstöður
þeirra fást með ákveðnum spurningum. Sem dæmi má nefna að undir virkni nemenda er
liður sem heitir ánægja af lestri. Eru níu spurningar í könnuninni sem gefa niðurstöður fyrir
ánægju af lestri. Skalinn sem notaður er til þess að meta vægi og svörun hvers liðar er 0-10.
Þeir liðir sem sýndu marktækan mun á milli landsmeðaltals og meðaltals Flataskóla voru:
Ánægja af lestri, stjórn á eigin árangri, persónulegt gildi náttúruvísinda, íþróttir, kvíði og
samsömun við nemendahópinn. Niðurstöður í ofangreindum liðum voru marktækt betri í
Flataskóla sé miðað við landsmeðaltal, nema í ánægju af lestri og persónulegt gildi
náttúruvísinda. Þess skal getið að svörun í seinna úrtaki könnunarinnar var töluvert
jákvæðari en í fyrri könnun frá því í október.
Líðan nemenda
Hér er fjallað um sjálfsálit, stjórn á eigin lífi, vanlíðan, kvíða og einelti. Sjálfsálit og stjórn á
eigin lífi hefur styrkst hjá nemendum á milli úrtaka. Þar eru drengir heldur ánægðari með sig
en stúlkur. Kvíði er marktækt minni í Flataskóla en á landsvísu. Einnig hefur dregið úr
vanlíðan og einelti í skólanum. Stúlkur telja sig frekar finna fyrir kvíða og einelti en drengir.
Skóla- og bekkjarandi
Samsömun við nemendahópinn kemur marktækt betur út í Flataskóla miðað við
landsmeðaltal. Undir þessum lið koma aðrir þættir svipað út og á landsvísu. Drengi telja aga í
tímum töluvert minni en stúlkur. Stuðningur kennara við nemendur og virk þátttaka nemenda
í tímum er marktækt miklu betri milli úrtaka skólans. Stúlkur telja sig fá meiri stuðning frá
kennara og eru virkari í tímum en drengir. Það hefur víst komið fram áður í könnunum.
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Samstarf heimilis og skóla
Námskynningarfundir
Námskynningarfundir skólaárið 2011-2012 voru haldnir dagana 12.-15. september.
Fundartíminn var kl. 17:30-18:30. Á þessum fundum kynna umsjónarkennarar skólastarfið og
foreldrar ræða ýmis mál.
Í 1. bekk var kynningarfundur haldinn fimmtudaginn 18. ágúst kl. 17:30 fyrir
foreldra/forráðamenn og síðan voru einstaklingsviðtöl umsjónarkennara við foreldra og barn
mánudaginn 22. ágúst.
Foreldradagar
Foreldradagar 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.
Skýrsla skólaráðs Flataskóla
Samkvæmt lögum um grunnskóla sem tóku gildi 1. júli 2008 skal starfa skólaráð við
grunnskóla. Með þessari breytingu falla niður störf foreldraráðs og kennararáðs. Reglugerð
um störf skólaráða var gefin út í árslok 2008. Skólaráð Flataskóla var formlega stofnað
haustið 2008. Í skólaráði 2011 – 2012 sátu Ólöf S. Sigurðardóttir skólastjóri, Hafþór
Þorleifsson kennari, Svanhvít Guðbjartsdóttir, kennari, Sigurbjörg Helena Jónasdóttir
stuðningsfulltrúi og skólaliði, Guðfinna Björnsdóttir, foreldri, Helga Jónsdóttir, foreldri,
Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir, foreldri, Klara Hjartardóttir, nemandi og Einar Örn Magnússon,
nemandi. Elín Guðmundsdóttir aðstoðarskólastjóri sat fundi skólaráðs. Skólaráð hélt fimm
fundi á skólaárinu. Á fundunum voru rædd ýmis mál og hér verða nefnd þau helstu: Skipulag
skólastarfsins, starfsáætlun vetrarins, fjármál skólans og ferð 7. bekkinga í Reykjaskóla.
Sjálfsmat skólans var skoðað og kynnt, áætlun um heimavinnu var rædd, fyrirkomulag
öskudags, fyrirhugað skólastarf fyrir 5 ára börn og fjölmargt annað. Fulltrúum í skólaráði er
hér þakkað frábært starf í þágu skólans og nemenda.
Skýrsla foreldrafélags Flataskóla
Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir að við grunnskóla skuli starfa foreldrafélag.
Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum.
Hlutverk foreldrafélags er að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl
heimila og skóla. Foreldrafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn
félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð.
Markmið foreldrafélagins er að efla samstarf heimila og skólans þannig að það leiði af sér
öflugra skólastarf. Einnig á það að vera samstarfsvettvangur foreldra sem uppalenda.
Rannsóknir hafa sýnt að ef foreldrar eru virkir í samstarfi þá líður börnunum betur í skólanum
og námsárangur þeirra eykst. Einn mikilvægasti liðurinn í starfsemi félagsins er að stuðla að
öflugu bekkjarstarfi. Fulltrúar foreldra koma að félagslífi í samstarfi við kennara,
bekkjarkvöldum og ferðum ásamt því að aðstoða á ýmsan hátt við stærri viðburði.
Foreldrafélagið hefur milligöngu um að kosnir séu tveir bekkjarfulltrúar í hverjum bekk sem
síðan hafa það hlutverk að skipuleggja og halda utan um félagsstarf bekkjarins í samvinnu
við kennara. Í vetur ræddi foreldrafélagið m.a. um fjáraflanir og möguleika á söfnunum til að
styrkja skólastarfið frekar. Standa vonir til að hægt verði á komandi ári að efla þann þátt í
starfi félagsins.
Í stjórn foreldrafélagsins sitja sjö fulltrúar foreldra. Þeir eru kosnir á aðalfundi í maí. Stjórnin
fundar reglulega yfir veturinn. Í stjórn foreldrafélags Flataskóla 2011-2012 voru Sunna
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Sigurðardóttir, Ragný Þóra Guðjohnsen, Bryndís Lára Torfadóttir, Guðmundur Thorlacius
Ragnars, Heiðbjört Gunnólfsdóttir, Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir og Ólafía Guðmundsdóttir.
Helstu verkefni foreldrafélagsins skólaárið 2011-2012 voru:
• Hausthátíð
• Bekkjafulltrúar
• Skólafatnaður
• Jólaföndur
• Páskaeggjaleit í skólanum
• Fræðslufundur fyrir 7. bekk – Jóhanna Fleckenstein og Helga Vala Gunnarsdóttir
• Fræðslufundur í samvinnu við Svæðaráð
Aðalfundur foreldrafélags Flataskóla var haldinn 19. maí. Þar var gert grein fyrir skýrslu
stjórnar, verkefnum ársins, reikningar lagðir fram, rætt um árgjald og tillaga gerð að nýrri
stjórn.
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 2011-2012 voru eftirfarandi bekkjarfulltrúar:
1. bekkur
Kolbrún Eva Kristjánsdóttir
Hulda Gunnarsdóttir
Gísli Reynisson
Auður Finnbogadóttir
2. bekkur
Haukur Gunnarsson
Melissa Guðlaug Haire
Guðrún Zoëga
Bergljót Þorsteinsdóttir
Ína Edda Þórsdóttir
3. bekkir
Vilborg Grétarsdóttir
Lára Guðrún Sigurðardóttir
Hanna María Pálmadóttir
Lilja Ósk Snorradóttir
Soffía Ólöf Ketilsdóttir
Guðrún Kristjánsdóttir
Ágústa Björnsdóttir
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4. bekkur
Klara hrönn Sigurðardóttir
Ásthildur Jónsdóttir
Gígja Grétarsdóttir
Rafn Svanur Oddsson
5. bekkur
Ragna Gunnarsdóttir
Rakel Svansdóttir
Vilborg Grétarsdóttir
Hulda Gunnarsdóttir
Unnur Ýr Jónsdóttir
6. bekkur
Sólveig Skaftadóttir
Silja Marteinsdóttir
7. bekkur
Guðrún Dóra Harðardóttir
Lára Þyrí Eggertsdóttir
Hringur Hafsteinsson
Sylvía Arnfjörð Kristjánsdóttir
Guðrún Zoëga
Bryndís Ólafsdóttir
Hanna Kristín Gunnarsdóttir
Ásgerður Guðmundsdóttir
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Skýrslur umsjónarkennara
Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk
Nemendur í 1. bekk voru alls 30 í tveimur
umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Anna
Lena Halldórsdóttir og Ágústa Sigurbjörnsdóttir.
Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru:
Guðríður Rail sem kenndi textílmennt, Ágústa
Sigurbjörnsdóttir sá um heimilisfræði, Jón Bjarni
Pétursson tónmennt og fjöldasöng, Árný Björk
Birgisdóttir kenndi
myndmennt, Hannes Ingi
Geirsson og Anna Lena Halldórsdóttir kenndu
íþróttir,
Ingibjörg
Baldursdóttir
sá
um
bókasafnsfræðslu og Guðlaug Einarsdóttir sá um
sérkennslu. 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, textílmennt, tölvur, tónmennt, fjöldasöng,
bókasafn og heimilisfræði. Sund var kennt í námskeiðsformi að hausti og vori.
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 þjálfuðust í sjálfstæðum vinnubrögðum
 þjálfa hljóð- og málvitund nemenda
 kynna fyrir nemendum heiti og hljóð allra bókstafa
 efla og styrkja talnaskilning með fjölbreyttri talnavinnu
Skipulag kennslunnar
Nemendum árgangsins var skipt í þrjá vinnuhópa í lestri þar sem komið var til móts við getu
hvers og eins. 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. Val var fjórum sinnum í viku og var það námstengt og í leikjaformi. Einu
sinni i viku var val með Stjörnuholti. Við áttum góð samskipti við vinabekki okkar í 5. bekk,
samvinnan fólst í ýmsum leikjum, útiveru og föndri ásamt félagsfærni.
Foreldrasamstarf
Foreldrafulltrúar árgangsins voru fjórir og var samstarf mjög gott. Þeir skipulögðu
bekkjarkvöld á haustönn og spilakvöld á vorönn. Einnig vorum við með morgunstund fyrir
foreldra þar sem nemendur sýndu vinnu sína.
Ferðir
 Þjóðminjasafnið
 R-ið sótt til Reykjavíkur og kaffihús
 Hönnuarsafn Íslands heimsótt þrisvar sinnum,
hönnuð hljóðfæri og jólaskraut
 Sinfóníuhljómsveit Íslands í febrúar og maí
 Skíðaferð í Bláfjöll í apríl
 Þjóðleikhúsið
 Ferð á leikskólann Bæjarból
 Vorferð í Hellisgerði
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Þemaverkefni árgangsins
Í vetur voru eftirfarandi þemaverkefni unnin:
 Álfaþema
 Steina og tröllaþema í samstarfi við Ingibjörgu bókasafnsfræðing
 Verkefni í tengslum við stafainnlögn
 Siðakennsla og skólafærni
 Ég – mannslíkaminn
Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals í árganginum voru 131
dagar.
Leyfisveitingar voru 100 dagar
Fjarvist var 4 stundir
Seinkomur voru 52 stundir
Námsmat
Fyrirkomulag námsmats var þannig háttað:
 Tove Krogh lagt fyrir í september
 Leið til læsis lagt fyrir í október
 Læsi 1.2 lagt fyrir í janúar
 Læsi 1.3 lagt fyrir í apríl
 Stafakunnátta könnuð reglulega yfir árið
 Hraðlestrarpróf í janúar og maí
 Stærðfræðikannanir lagðar fyrir í janúar, mars og maí.
 Vorpróf í stærðfræði lagt fyrir í lok maí
Meðaltal einkunna
Lestrareinkunn að vori 3,8.
Mat á vetrinum
Veturinn hefur gengið mjög vel. Lögðum af stað með miklar væntingar með duglegum
nemendum sem sýndu góðan árangur. Aðlögun að skólaumhverfinu gekk vel.
Anna Lena Halldórsdóttir og Ágústa Sigurbjörnsdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk
Nemendur í 2. bekk voru alls 48 í
tveimur umsjónarhópum. Umsjónakennarar
voru
Erna
Þorleifsdóttir
og
Halla
Rósenkranz. Aðrir kennarar sem kenndu í
árganginum voru: Guðríður Rail sem
kenndi textílmennt, Árni Már Árnason
kenndi smíði, Jón Bjarni Pétursson kenndi
tónmennt og sá um fjöldasöng, Hannes Ingi
Geirsson og Erna Þorleifsdóttir kenndu
íþróttir,
Ólöf
Sighvatsdóttir
kenndi
kristinfræði og sá um kennslu í
stærðfræðistofu, Ingibjörg Baldursdóttir sá
um bókasafnsfræðslu, Guðlaug Einarsdóttir
sá um sérkennslu og Birna Guðmundsdóttir
sá um sundkennslu. Kennt var í stofum A-204
og A-208.
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Kennslustundir
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir á viku sem skiptust í íslensku, stærðfræði,
kristinfræði, náttúrufræði, samfélagsfræði, ensku, lífsleikni, íþróttir, textílmennt, tölvur,
tónmennt, fjöldasöng, bókasafnsfræðslu og heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að koma til móts við hvern einstakling þar sem hann er
staddur í námi og leik. Auk þess að stuðla að vellíðan nemenda, skapa þeim námshvetjandi
umhverfi, efla sjálftraust og samskiptahæfni.
Mikil áhersla var lögð á daglegan lestur, bæði í hljóði og fyrir kennara svo og verkefnið
Byrjendalæsi. Bekkjunum var blandað í tímum eins og útikennslu, stærðfræðihringekju og
íslenskuhringekju.
Skipulag kennslunnar
Í vetur var unnið áfram með Byrjendalæsi. Nemendum árgangsins var skipt upp í þrjá
vinnuhópa þar sem komið var á móts við getu hvers og eins. Mikil samvinna var í 2. bekk
bæði milli kennara og nemenda.
Reynt var að hafa skipulag kennslunnar fjölbreytt þar sem m.a. var unnið einstaklingslega og
í hópum.
Foreldrasamstarf
Foreldrafulltrúar árgangsins voru sex og var samstarf gott. Spilakvöld var haldið að hausti.
Nemendur settu upp leikritið Bakkabræður og buðu foreldrum á sýningu. Einnig var haldin
morgunstund þar sem afrakstur þemavinnu um hafið var sýndur. Þá var morgunkaffi drukkið
með foreldrum. Í lok skólaárs efndu foreldrafulltrúar til sameiginlegs grills í Heiðmörk með
öllum árganginum.
Ferðir
Alþingishúsið
Farið í berjamó
Hönnunarsafnið
Sinfóníutónleikar í Hörpu
Ferð á ylströndina
Hjólatúr um Garðabæ
Ferð í Hellisgerði
Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals voru: 147 dagar
Leyfisveitingar samtals voru: 104 dagar
Seinkomur samtals voru: 15 stundir
Námsmat
Fyrirkomulag námsmats var þannig háttað:
Læsi 2.1 lagt fyrir í nóvember og Læsi 2.2 lagt fyrir í febrúar.
Lestrarpróf lagt fyrir af sérkennara í september, janúar og maí.
Stafsetning, skrift og stærðfræði metin í janúar og maí.
Meðaltal einkunna í árganginum:
Námsgrein
Lestur
Stærðfræði

Janúar - meðaltal
5,06
8,85

Maí - meðaltal
5,77
8,77
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Mat á vetrinum
Starfið hefur gengið vel. Þetta eru stórir námshópar sem þarfnast þess að vel sé haldið utan
um allt starf og skipulag.
Erna Þorleifsdóttir og Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk
Nemendur í 3. RG og 3. RS bekk voru 30 alls í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar
voru Ragna Gunnarsdóttir og Rakel Svansdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum
voru: Anna Rósa Skarphéðinsdóttir sem kenndi heimilisfræði, Árný Björk Birgisdóttir kenndi
myndmennt, Guðríður Rail kenndi textílmennt, Jón Bjarni Pétursson kenndi fjöldasöng og
kór, Árni Már Árnason kenndi smíði/hönnun, Hannes Ingi Geirsson og Jón Bjarni Pétursson
kenndu íþróttir og sund. Ingibjörg Baldursdóttir sá um bókasafnsfræðslu. Kennt var í stofum
A 202 og A 206. Stuðningsfulltrúar voru Dóra Þórisdóttir og Sólveig Jóhannsdóttir.
Þroskaþjálfi var Hulda Íris Sigursveinsdóttir.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir á viku sem
skiptust í íslensku, stærðfræði, kristinfræði, náttúrufræði,
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt,
myndmennt, tölvur, tónmennt, fjöldasöng, bókasafn 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 leikni í stærðfærði og að þeir gætu farið með
margföldunartöflurnar utanbókar. 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 líðan.
Þemaverkefni árgangsins
Í vetur voru m.a. unnin þemaverkefni í tengslum við
Himingeiminn og Kisulandið/Eyjaverkefni. Þemaverkefnin
heppnuðust vel og kynntu nemendur verkefnin á
bekkjarskemmtun fyrir foreldrum og öðrum gestum.
Listadagar voru haldnir í apríl og unnum við í samstarfi við
4. bekk hljóðfæri sem voru búin til úr náttúrulegum efnivið.
Búnar voru til hörpur og hljóðdrumbar og fékkst efni í
hljóðfærin frá garðyrkjudeild bæjarins.
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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.
Nemendur unnu hvort heldur sem er innan skólastofunnar, frammi á gangi eða utandyra. Þeir
völdu sér oftast stað sem þeir töldu ákjósanlegan fyrir sína vinnu.
Foreldrasamstarf
Foreldrasamstarf og samstarf heimila og skóla gekk mjög vel á öllum sviðum.
Foreldrafulltrúar árgangsins voru sex, þeir sáu m.a. um að aðstoða á bekkjarsýningum sem
voru tvær á árinu.
Ferðir
Farið var í eftirtaldar ferðir: Tónlistarsafn Íslands í Kópavogi var heimsótt tvisvar sinnum en
þar fórum við á skemmtilegar sýningar þar sem tónskáldin Verdi og Mozart voru kynnt. Við
fórum í heimsókn í Mjólkursamsöluna og fórum á sýninguna
Óskabarnið – Jón Sigurðsson í Þjóðmenningarhúsinu. Í
tengslum við landnámsverkefnið fórum við á
Landnámssýninguna 871+-2 og einnig fórum við á
sinfóníutónleika í Hörpu. Í maí fórum við í sveitaferð að
Grjóteyri við Meðalfellsvatn. Einnig var farið í ferðir innan
Garðabæjar bæði á hjólum og gangandi. Öllum
nemendum var einnig boðið heim til ömmu og afa eins
nemandans fyrir jól og steyptu þau kerti með nemendum
og buðu upp á veitingar. Ferðir með hópinn gengu vel og
nemendur duglegir að halda hópinn og fara eftir siðum
skólans varðandi námsferðir.
Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals í árganginum voru 59 dagar og 5 stundir.
Leyfisveitingar voru 82 dagar og 3 stundir.
Seintkomur voru 30 og fjarvistir 8.
Námsmat
Á haustönn voru nemendur lestrarprófaðir tvisvar
sinnum og þeir tóku einnig lesskilningspróf.
Lestrarmiðar fóru heim til allra nemenda þar sem
sérkennari fór yfir stöðu þeirra og hvað mætti gera 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 en þá
bættist einnig við íslenskupróf ásamt því að
nemendur þurftu að þylja upp einstaklingslega allar
margföldunartöflurnar fyrir kennara sína.
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 vel og var stöðugt tilbúinn í ný og krefjandi
verkefni. Nemendur unnu vel og lögðu sig fram og uppskáru í samræmi við það. Samstarf
kennaranna var gott og ávallt litið á árganginn sem einn hóp og unnið með hann sem slíkan.
Ragna Gunnarsdóttir og Rakel Svansdóttir
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Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk
Nemendur árgangsins voru 32 í tveimur
umsjónarhópum. 19 nemendur í 4. MH og 15
nemendur í 4 SG.
Umsjónarkennarar voru
Margrét Ásdís Haraldsdóttir og Svanhvít
Guðbjartsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í
árganginum voru: Anna Rósa Skarphéðinsdóttir
kenndi heimilisfræði, Árni Már Árnason smíði,
Árný Björk Birgisdóttir myndmennt, Guðríður Rail
textílmennt, Helga Melsteð sérkennari, Ingibjörg
Baldursdóttir bókasafn, Jón Bjarni Pétursson
tónmennt og kór, Anna Lena Halldórsdóttir og
Hannes Ingi Geirsson íþróttir, Elín Birna
Guðmundsdóttir og Hannes Ingi Geirsson sund og
Ólöf Sighvatsdóttir sá um stærðfræðistofu. Kennt var í stofum V-203 og V-205.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði,
samfélagsfræði/kristinfræði, náttúrufræði, ensku, lífsleikni, upplýsinga- og tæknimennt, listog verkgreinar, heimilisfræði, tónmennt, fjöldasöng, íþróttir og sund.
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að koma til móts við hvern einstakling þar sem hann var
staddur í námi og leik. Auk þess að stuðla að vellíðan nemenda, skapa þeim námshvetjandi
umhverfi, þjálfun í að taka þátt í gagnrýninni umfjöllun og efla sjálftraust og samskiptahæfni.
Lögð var áhersla á að vinna með hópinn sem eina heild og skipta nemendum í námshópa
þvert á bekki eftir því sem verkefni gáfu tilefni til.
Þemaverkefni árgangsins
Í vetur voru m.a. unnin þemaverkefni í tengslum við samfélagsfræðina og má þar nefna
Goðafræði og Flýgur fiskisagan sem voru unnin í samvinnu við bókasafnsfræðing. Bæði
þessi verkefni voru unnin þvert á árganginn. Áhersla var lögð á hugarkort þvert á námsgreinar. Unnið var fuglaþema á vordögum.
Skipulag kennslunnar
Mikil samvinna var á milli bekkjanna í öllum námsgreinum. Nemendum var skipt í þrjá
kynjaskipta hópa í list- og verkgreinum auk þess sem nemendur fengu nokkra kynjaskipta
daga með bekkjarkennurum. Þessi nýjung mæltist vel fyrir hjá nemendum og kennurum.
Foreldrasamstarf
Foreldrafulltrúar árgangsins voru fjórir, þeir sáu m.a. um vasaljósaratleik og morgunsamveru.
Haustkynningarfundur var haldinn í september og foreldraviðtöl bæði á haust- og vorönn.
Foreldrum var boðið í morgunkaffi í tengslum við uppskeruhátíð á verkefninu ,,Flýgur
fiskisagan“. Þeim var einnig boðið á sýningu jólaleikrits og á söngvakeppni skólans
,,Flatóvision.
Ferðir
Farið var í eftirtaldar ferðir:
Haustferð í Guðmundarlund
Jólaljósaferð til Reykjavíkur
Keila í Keiluhöllinni í Öskjuhlíð
Þjóðminjasafnið
Sinfóníutónleikar í Hörpu
Skíðaferð í Bláfjöll
Heimsókn í Dominos pizzur
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Hellisgerði
Fjöruferð
Hraunið
Hjólaferð í Heiðmörk
Ástundun nemenda
Veikindadagar voru samtals 130 dagar og 21 kennslustund.
Leyfisveitingar voru 92 dagar og 11 kennslustundir.
Seinkomur voru 70 kennslustundir.
Námsmat
Lestrarpróf – þrisvar sinnum yfir veturinn. Nemendur sem þurftu sérstaka eftirfylgni voru
prófaðir oftar
Málfræði – haust- og vorpróf
Stafsetning – haust- og vorpróf
Ljóð – vorpróf
Lesskilningur – LH40 að vori
Skrift – haust- og vorpróf
Stærðfræði – haust og vorpróf auk smærri kannana
Náttúrfræðipróf að vori
Meðaltal einkunna í árganginum:
Námsgrein
Janúar meðaltal
Lestur
6,3
Íslenska
7,9
Stærðfræði
8,5

Maí meðaltal
7,2
8,5
8,3

Mat á vetrinum
Starfið gekk vel í vetur og hefur hópurinn sýnt framfarir á ýmsum sviðum bæði námslega og
félagslega. Töluverð blöndun hefur verið á milli umsjónarhópa og lagt hefur verið upp með að
líta á hópinn sem eina heild. Hefur það fyrirkomulag reynst afar vel bæði fyrir börn og
umsjónarkennara.
Margrét Ásdís Haraldsdóttir og Svanhvít Guðbjartsdóttir

Samræmd könnunarpróf í 4. bekk – niðurstöður
Samræmd könnunarpróf í 4. bekk fóru fram 22. og 23. september 2011. Prófað var í íslensku
og stærðfræði. Meðaleinkunn nemenda á kvarðanum 1-10 var í íslensku 6,0 og í stærðfræði
6,8. Normaldreifðar einkunnir skólans á kvarðanum 0-60 voru í íslensku 28 og í stærðfræði
30,9.
Normaldreifðar einkunnir á kvarðanum 0 - 60 árið 2011
Flataskóli

Nágrenni
Reykjavíkur

Reykjavík

Landið
allt

Íslenska

28,0

30,1

30,4

30

Stærðfræði

30,9

30,2

29,7

30
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Samræmdar einkunnir á kvarðanum 1 - 10 árið 2011
Flataskóli

Nágrenni
Reykjavíkur

Reykjavík

Landið
allt

Íslenska

6,0

6,3

6,4

6,3

Stærðfræði

6,8

6,6

6,5

6,5

Markmið Flataskóla er að nýta niðurstöður samræmdra könnunarprófa til að gera gott
skólastarf enn betra. Umsjónarkennarar, sérkennarar og skólastjórnendur funda um
niðurstöður prófanna með það að markmiði að bæta árangur nemenda. Árangur einstakra
nemenda er einnig metinn. Einstakir námsþættir eru skoðaðir og metið hvaða þætti megi enn
styrkja og leiðir ræddar að því marki. Námsefni og staða þeirra nemenda sem koma vel út úr
prófunum er endurskoðuð til að tryggja að þeir fái námsefni við hæfi. 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, aðstoðarskólastjóri

Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk
Nemendur í 5. bekk voru alls 39 í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Auður
Gunnarsdóttir og Kristín Ósk Þorleifsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru:
Ólöf Sighvatsdóttir sem kenndi íslensku og stærðfæðistofu, Anna Rósa Skarphéðinsdóttir
sem kenndi heimilisfræði, Auður Gunnarsdóttir kenndi upplýsingatækni, Árný Björk
Birgisdóttir kenndi myndmennt, Árni Már Árnason kenndi smíði, Guðríður Rail kenndi ensku
og textílmennt, Jón Bjarni kenndi tónmennt og sá um fjöldasöng, Erna Þorleifsdóttir, Hannes
Ingi Geirsson og Elín Birna Guðmundsdóttir kenndu íþróttir og sund, Ingibjörg Baldursdóttir
sá um bókasafnsfræðslu og Helga Melsted sá um sérkennslu. Kennt var í stofu V- 105 og V107.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í íslensku,
stærðfræði, kristinfræði, náttúrufræði, samfélagsfræði, ensku,
lífsleikni, íþróttir, textílmennt, myndmennt, tölvur, tónmennt,
fjöldasöng, bókasafn, smíði og heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Í öllum námsgreinum var leitast við að gera nemendur sjálfstæða í
öllum vinnubrögðum. Meginmarkmið í starfi vetrarins var að efla
nemendur í að öðlast breiðan þekkingargrunn og skilning á helstu
sviðum námsgreina. Þjálfist í að taka þátt í gagnrýninni umfjöllun og
búi yfir nægu sjálfstrausti til að nýta þekkingu sína og hæfni hver á
sinn hátt. Geti unnið saman í mismunandi hópum.
Skipulag kennslunnar
Reynt var að hafa skipulag kennslunnar fjölbreytt og skapandi. Nemendum var skipt í þrjá
hópa þvert á árganginn í list- og verkgreinum (heimilisfræði, smíði, myndmennt, textilmennt,
tölvur/tónmennt og ritun/framsögn).
Þemaverkefni árgangsins
Í vetur voru m.a. unnin þemaverkefni í tengslum við samfélagsfræðina og má þar nefna
goðafræði sem unnin var í samvinnu við bókasafnsfræðing. Ísland veröld til að njóta unnin
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þvert á árganginn, áhersla lögð á hugarkort. Uppskeruhátíð var haldin í formi morgunstundar
og var foreldrum og öðrum gestum boðið. Náttúrufræðiþema, fuglar sem lifa í fjörunni,
sjófuglar.
Foreldrasamstarf
Kynningarfundur var í september þar sem farið var yfir nám vetrarins. Foreldraviðtöl voru í
október og í janúar. Fyrir jól var efnt til spilakvölds sem bekkjarfulltrúar skipulögðu. Spilavinir
komu og kenndu okkar ýmis spil. Í maí var grillað í Heiðmörk sem bekkjarfulltrúar sáu um.
Nemendur buðu einnig foreldrum á uppskeruhátíð í formi morgunstundar þar sem þeir kynntu
verkefnið Ísland veröld til að njóta.
Ferðir
Farið var í eftirtaldar ferðir:
Vettvangsferðir í umhverfi skólans í tengslum við verkefni
sem unnin voru í skólanum. Þjóðminjasafn Íslands og
Hofsstaðir heimsóttir í tengslum við verkefnið Landnám
Íslands. Þjóðmenningarhúsið var heimsótt í tengslum við
þemaverkefnið“ Dagur íslenskrar tungu“ Jón Sigurðsson.
Ráðhús Reykjavíkur skoðað, líkan af Íslandi skoðað sem
tengdist Ísland veröld til að njóta. Ferð í Hörpu á
sinfóníutónleikana Árstíðirnar. Fleiri staðir voru heimsóttir
eins og Hönnunarsafn Íslands, Tónlistasafn Íslands,
Bláfjöll skíðaferð, Miklatún og hjólaferð á Garðaholt og
Krókur skoðaður. Einnig var farið í nokkrar fjöruferðir.
Ástundun nemenda
Veikindadagar voru 94 dagar og 4 stundir.
Leyfisveitingar voru 58 dagar og 18 stundir.
Námsmat
Fyrirkomulag námsmats var þannig háttað að nemendur
tóku próf og unnu verkefni jafnt og þétt yfir tímabilið – símat. Námið var metið í tölum með
ástundun, sjálfstæði í vinnubrögðum, skapandi og frumlegri hugsun, efnistökum, frágangi,
frammistöðu og framförum.
Meðaltal einkunn í árganginum
Námsgrein
Janúar-meðaltal
Lestur
6,97
Íslenska
8,56
Strærðfræði
8,67

Maí-meðaltal
8,02
8,74
8,73

Mat á vetrinum
Starfið í vetur hefur gengið mjög vel og eru umsjónarkennarar mjög ánægðir með nemendur
sína og alla samvinnu við heimilin. Góð samvinna hefur verið við Kolbrúnu S. Hjaltadóttur
kennsluráðgjafa og Ingibjörgu Baldursdóttur bókasafnsfræðing í verkefnum. Öll samvinna við
aðra kennara sem komu að árganginum var frábær.
Auður Gunnarsdóttir og Kristín Ósk Þorleifsdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk
Nemendur í 6. bekk voru 21. Umsjónarkennarar voru Olga Snorradóttir og Heiðveig Hanna
Friðriksdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Anna Rósa Skarphéðinsdóttir
sem kenndi heimilisfræði, Árný Björk Birgisdóttir kenndi myndmennt, Guðríður Rail kenndi
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textílmennt, Árni Már Árnason kenndi smíði, náttúrufræði og kristinfræði, Hjördís
Ástráðsdóttir kenndi ensku og tölvur á haustönn en umsjónarkennari tók við þeirri kennslu á
vorönn. Hannes Ingi Geirsson og Elín Birna Guðmundsdóttir kenndu íþróttir og sund,
Ingibjörg Baldursdóttir sá um bókasafnsfræðslu og Helga Melsteð sá um sérkennslu. Kennt
var í stofu V-207.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði,
samfélagsfræði, ensku, lífsleikni, íþróttir, sund, útikennslu, fjöldasöng, tónmennt, textílmennt,
myndmennt, tölvur og heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið vetrarins var að samþætta námsgreinar á sem fjölbreyttastan hátt. Að efla
sjálfstraust nemenda og þjálfa þau í að vinna saman að lausn verkefna.
Skipulag kennslunnar
Á haustönn kenndi umsjónarkennari íslensku,
stærðfræði, samfélagsfræði og lífsleikni. Eftir
áramót kenndi hann einnig ensku og tölvur.
Mikil áhersla var lögð á hópavinnu og þá var
stundum skipt í hópa eftir getu. Þá gat
umsjónakennari notað tækifærið til að styðja
sérstaklega við bakið á þeim sem þurfa meiri
aðstoð. Fyrst um sinn fóru nemendur í
sérkennslu til Helgu Melsteð en um áramót fór
hún að koma meira inn í bekkinn og aðstoða þá
sem þurftu stuðning inni í bekk. Unnið var eitt
hópverkefni
tengt
hverjum
efnisþætti
í
stærðfræði. Benjamín dúfa var notuð til að samþætta alla þætti íslenskukennslunnar og
lífsleikni. Í tengslum við hana var m.a. unnið með framsagnalestur, málfræði, stafsetningu,
bókmenntir, ritun, ljóð, vináttu, ágreining, mismunandi heimilisaðstæður, mistök, sorg og
missi. Þetta verkefni tókst mjög vel. Í samfélagsfræði var unnið með Snorra Sturluson og
mannlíf á miðöldum. Notast var við gagnvirkan lestur þegar bókin var lesin með góðum
árangri. Nemendur svöruðu einnig spurningum heima og tóku próf. Safnmappa með
verkefnum tengdum Snorrasögu var búin til og sagan var kvikmynduð. Vinnan við
kvikmyndina tók nokkurn tíma en skilaði miklu til nemenda. Samvinna þeirra var mikil í
verkefninu og gekk vel. Mikið var unnið með bekkjarandann með góðum árangri. Töluvert var
unnið með leiklist og leikræna tjáningu. Nemendur settu upp leiksýninguna Ævintýraruglið á
haustönn sem sýnd var í nokkur skipti við góðar undirtektir. Nemendur voru fengnir til að elda
hádegisverð fyrir erlenda gesti sem komu í skólann. Það var mjög skemmtilegt og gekk vel.
Nemendum var skipt eftir kynjum í list og verkgreinar.
Foreldrasamstarf
Bekkjarkvöld. Nemendur sýndu Ævintýraruglið.
Foreldrum boðið að sjá afrakstur heimildavinnu
um Norðurlöndin á bókasafninu. Wikisíður.
Foreldrum boðið á frumsýningu Snorra sögu á
bókasafni.
6. bekkur bauð 5. bekk á ball.

Ferðir
Norræna húsið í tengslum við Norðurlönd
Sinfóníutónleikar í Hörpu
Handritasýning í Þjóðmenningarhúsi
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Landnámssýningin 871+-2
Hjólaferð á Garðarholt að skoða Krók
Hjólaferð að Vífilsstaðavatni
Ástundun nemenda
Almennt var ástundun í hópnum mjög góð.
Veikindadagar: 14 dagar og 44 stundir.
Fjarvistir: 17 stundir.
Leyfi: 19 dagar og 4 stundir.
Seinkomur: 19 skipti.
Námsmat
Námsmat var fjölbreytt og stöðugt yfir veturinn. Nemendur tóku próf úr námsefninu jafnt og
þétt yfir veturinn. Einnig voru metin vinnubrögð, skapandi hugsun, frumkvæði, sjálfstæði í
vinnubrögðum, þátttaka í hópavinnu, vinnubækur, heimavinna, verkefnamöppur og tjáning.
Meðaltal einkunna í árganginum:
Janúar
Meðaleinkunn
Íslenska
7, 95
Lestur
7, 72
Stærðfræði
8,36

Maí
Íslenska
Lestur
Stærðfræði

Meðaleinkunn
7,98
7,7
8,24

Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög vel og var mjög gaman að kenna hópnum. Sérstaklega er
skemmtilegt hvað nemendur í þessum bekk eru samvinnufúsir og tilbúnir til að takast á við
fjölbreytt verkefni. Vel tókst að efla bekkjarandann og samvinna nemenda var góð.
Heiðveig Hanna Friðriksdóttir

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk
Nemendur í 7. bekk voru alls 63 í 3
umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Elín Ása
Þorsteinsdóttir, Hafþór Þorleifsson og Helga
Sigríður Guðjónsdóttir. Sólbjörg Harðardóttir tók
við umsjónarhópi Helgu Sigríðar í nóvember
vegna veikindaleyfis hennar. Aðrir kennarar sem
kenndu í árganginum voru: Anna Rósa
Skarphéðinsdóttir sem kenndi heimilisfræði, Árný
Björk Birgisdóttir kenndi myndmennt, Guðríður Rail
kenndi textílmennt, ensku, íslensku og tölvur (í
HSG), Árni Már Árnason kenndi smíði og hönnun,
Hannes
Ingi
Geirsson
og
Elín
Birna
Guðmundsdóttir
kenndu
íþróttir.
Ingibjörg
Baldursdóttir sá um bókasafnsfræðslu, Helga
Melsteð sá um sérkennslu. Kennt var í stofum N119, N-217 og N-219.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði,
samfélagsfræði, ensku, dönsku, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, myndmennt, tölvur,
bókasafn og heimilisfræði.
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Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að stuðla að lotuvinna í stærðfærði, samfélags- og
náttúrufræði. Greinar voru samþættar með upplýsingatækni og bókasafni.
Skipulag kennslunnar
Skipulag kennslunnar var mjög hefðbundið. Í byrjun skólaárs var fagkennsla. Elín Ása kenndi
íslensku, Helga Sigríður/Sólbjörg stærðfræði og Hafþór samfélags- og náttúrufræði. Guðríður
Rail kenndi einnig tíma í íslensku og tölvur í 7.HSG ásamt því að vera með enskuhóp. Þetta
fyrirkomulag reyndist ekki vel og var því hætt um áramót. Færnimiðað nám var í ensku sem
er nauðsynlegt vegna breiddar í getu innan árgangsins. Sólarveislur voru ýmist
sameiginlegar yfir árganginn eða hver bekkur fyrir sig. Nemendur sem þurftu á sérstakri
aðstoð að halda í íslensku og stærðfræði fengu aðstoð ýmist inni í bekk eða í sértíma hjá
Helgu Melsted.
Þemaverkefni árgangsins
Ekkert þemaverkefni var í gangi í vetur.
Foreldrasamstarf
Foreldrasamstarfið var talsvert mikið og gekk almennt
vel. Samstarfið fólst aðallega í að fást við
agavandamál sem upp komu í skólanum og leystust
þau flest farsællega. Einnig fólst samstarf foreldra og
kennara í því að finna lausnir fyrir þá nemendur sem
áttu við náms- og eða tilfinningalega örðugleika að
stríða,
í
einstaka
tilvikum
var
leitað
til
skólasálfræðings. Umsjónarkennarar áttu einnig í
miklu samstarfi við foreldra vegna Reykjaferðar sem
farin var í byrjun febrúar. Hafþór átti einnig í
talsverðum
samskiptum
við
foreldra
vegna
heimsóknar nemenda til Stokkhólms í lok maí.
Ferðir
Farið var í eftirtaldar ferðir: Ferð í 365-miðla í nóvemeber, leikhúsferð í desember. Ferð í
skólabúðirnar að Reykjum í febrúar, tónleikar í Hörpu
í apríl, Svíþjóðarferð í maí (hluti nemenda). Þá fór
hópur nemenda sem ekki fór til Svíþjóðar í
Lasertag í Kópavogi og í Salalaugina og lauk
deginum með grillveislu og gistingu í skólanum. Í
júní var farið í hjólatúr í Nauthólsvíkur.
Ástundun nemenda
Veikindadagar 302 dagar og 87 stundir.
Fjarvistir 9 dagar og 198 stundir.
Leyfi 149 dagar og 99 stundir.
Seinkomur 388 skipti.
Námsmat
Nemendur tóku próf jafnt og þétt yfir skólaárið í íslensku, stærðfræði, ensku, náttúrufræði og
samfélagsfræði. Í náttúru- og samfélagsfræði var einnig stuðst við verkefni og vinnu
nemenda. Nemendur bjuggu til myndbönd og glærusýningar. Í íslensku var unnin ferilmappa,
í hana komu ýmis fjölbreytt verkefni sem tók á öllum þáttum íslenskunnar. Henni var skilað
tvisvar sinnum, annars vegar í desember og gilti hún 15% af lokaeinkunn (5 verkefni) og hins
vegar í maí og gilti hún 30% af lokaeinkunn (9 verkefni). Þetta verkefni var einstaklega vel
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heppnað og afraksturinn var sérlega góður hjá nemendum. Meðaltal einkunna: Íslenska: 7,88
Stærðfræði: 7,73.
Mat á vetrinum
Skólastarfið í vetur gekk ágætlega. Samstarf kennara árgangsins var mjög gott og öll
skipulagning mjög góð. Færnimiðað nám var einnig í ensku og gafst það ágætlega. Sumir
nemendur nýttu þó þessa tíma alls ekki nógu vel. Það er samt nauðsynlegt að hafa
færnimiðað nám í ensku þar sem breiddin hjá nemendum er gífurlega mikil. Það er einnig
mat kennara að efla þarf stuðning við þá nemendur sem eru illa staddir námslega. Þeir sem
á þurfa að halda, sér í lagi þeir sem hafa verið greindir með sértæka námsörðugleika ættu að
hafa fasta tíma í sérkennslu a.m.k. tvisvar sinnum í viku.
Elín Ása Þorsteinsdóttir, Hafþór Þorleifsson og Sólbjörg Harðardóttir

Samræmd könnunarpróf í 7. bekk - niðurstöður
Samræmd könnunarpróf í 7. bekk fóru fram 22. og 23. september 2011. Prófað var í íslensku
og stærðfræði. Meðaleinkunn nemenda í íslensku var 6,7 og í stærðfræði 7,4. Normaldreifðar
einkunnir skólans á kvarðanum 0 - 60 voru í íslensku 31,3 og í stærðfræði 34,8.

Normaldreifðar einkunnir á kvarðanum 0 - 60 árið 2011
Flataskóli

Nágrenni Rvk.

Reykjavík

Landið
allt

Íslenska

31,3

30,8

30,8

30

Stærðfræði

34,8

31,0

30,9

30

Samræmdar einkunnir á kvarðanum 1 - 10 árið 2010
Flataskóli

Nágrenni Rvk.

Reykjavík

Landið
allt

Íslenska

6,7

6,5

6,6

6,4

Stærðfræði

7,4

6,8

6,8

6,7
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Markmið Flataskóla er að nýta niðurstöður samræmdra könnunarprófa til að gera gott
skólastarf enn betra. Umsjónarkennarar, sérkennarar og skólastjórnendur funda um
niðurstöður prófanna með það að markmiði að bæta árangur nemenda. Unnið er með
niðurstöður prófanna og bornar eru saman niðurstöður hvers nemenda milli 4. og 7. bekkjar
þar sem höfð er í huga námsframvinda. Einstakir námsþættir eru skoðaðir og metið hvaða
þætti megi enn styrkja og leiðir ræddar að því marki. Niðurstöður prófanna eru einnig bornar
saman við niðurstöður fyrri ára. Námsefni og staða þeirra nemenda sem koma vel út úr
prófunum er endurskoðuð til að tryggja að þeir fái námsefni við hæfi. Umsjónarkennarar
og/eða sérkennarar upplýsa foreldra um hvernig áframhaldandi kennsla er fyrirhuguð vegna
þeirra sem þarf að styrkja enn frekar í einstökum þáttum. Lögð er áhersla á þá þætti
íslensku- og stærðfræðikennslunnar sem þarf að bæta.
M. Elín Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri

Skýrsla um sérkennslu
Í skýrslunni koma fram upplýsingar um fyrirkomulag sérkennslu, hverjir kenndu og hvernig
kennslan var skipulögð í megindráttum.
Kennarar sem kenndu sérkennslu í vetur voru:
Guðlaug Einarsdóttir, sérkennari sá um sérkennslu í 1. – 3.bekk og Helga Melsteð sérkennari
kenndi í 4. – 7.bekk. Árni Már Árnason, smíðakennari kenndi sérkennslu í 4.bekk. Elín Birna
Guðmundsdóttir, íþróttakennari var með sérkennslu í íþróttum og Hannes Ingi Geirsson,
íþróttakennari var með sérskennslu í sundi. Ásta Bára Jónsdóttir, námsráðgjafi og Ólöf
Sighvatsdóttir, kennari sinntu nýbúakennslu. Stella Hermannsdóttir, talmeinafræðingur sá um
talkennslu. Hulda Íris Sigursveinsdóttir starfaði sem þroskaþjálfi. Stuðningsfulltrúar voru Dóra
Þórisdóttir, Sigurbjörg Helena Jónasdóttir og Sólveig Jóhannsdóttir.
Fjöldi nemenda
Heildarfjöldi nemenda sem fengu sérkennslu í vetur voru 76. Á yngra stigi voru 31 nemendur
og á eldra stigi 45 sem fengu sérkennslu stóran hluta vetrar, sumir alla daga, aðrir 2 - 3
stundir á viku. Alls fengu 12 nemendur kennslu í íslensku fyrir nýbúa og 19 nemendur fengu
þjónustu hjá talmeinafræðingi skólans. Einnig fengu 6 nemendur stuðning hjá þroskaþjálfa.
Skipulag
Aðstoðarskólastjóri hefur 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
Greiningar
 Lestrarpróf, leshraði og lestrarnákvæmni könnuð þrisvar til fjórum sinnum yfir skólaárið
 Lestrarkannanir og upplýsingagjöf til foreldra var í höndum sérkenna
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 Stafsetningarkannanir voru gerðar tvisvar sinnum, vor og haust, með það í huga að flokka
villur nemenda eftir því hvar þeir væru staddir í þróuninni frá því að skrifa
 Óskiljanlega (hljóðrangar villur)
 Eftir framburði (hljóðréttar villur)
 Hafa villur í stafsetningarreglum sem búið er að kenna í 3. og 4. bekk
 Greiningarprófið Tove Krogh, Læsi 1.2 og 1.3 og Leið til læsis var lagt fyrir alla nemendur í
1. bekk
 Læsi 2.1 og 2.2 var lagt fyrir alla nemendur í 2. bekk
 Told 2I og Told 2P var lagt fyrir nokkra nemendur
 GRP-10 og LOGOS var lagt fyrir nokkra nemendur
 Talnalykill var lagður fyrir þá sem óskað var eftir
 LH 60 var lagt fyrir nemendur í 2. og 3. bekk
 LH 40 var lagt fyrir nemendur í 4. bekk

Læsi í 1. og 2. bekk
Læsi – lesskimun er próf til að skima lestrarfærni nemenda í 1. og 2. bekk. Þrjú verkefni hafa
árlega verið lögð fyrir nemendur í 1. bekk, en á þessu skólaári voru aðeins lögð fyrir tvö
verkefni 1.2 og 1.3. Skimunarprófið Leið til læsis var einnig lagt fyrir í 1. bekk. Í 2. bekk var
framkvæmdin eins og áður. Umsjónarkennari leggur fyrir Læsi með aðstoð sérkennara.
Meðaltal síðustu þriggja ára að vori er eftirfarandi:
Læsi
1. bekkur
2. bekkur

2009

2010

2011

71%

81%

79%

78%

70%

76%

M. Elín Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri

Fyrirkomulag kennslu:
1. bekkur
Í vetur hefur sérkennsla í 1.bekk farið fram að mestu leyti í gegnum „Byrjendalæsið“.
Nemendur hafa ekki verið í beinni sérkennslu, en þó hefur verið haldið sérstaklega vel utan
um þá sem hafa átt í erfiðleikum með að fylgja eðlilegum hraða á stafainnlögn og verið lengi
að ná lestrartækninni. Þetta hafa verið u.þ.b. 5-7 nemendur, mismunandi eftir tímabilum.
Einn nýbúi byrjaði á miðju skólaári í 1.bekk og fékk hann sérkennslu.
Í 1.bekk var sérkennslan tengd „Byrjendalæsinu“ 6 stundir á viku. Nemendum var skipt upp í
3 hópa (2 umsjónarkennarar og 1 sérkennari). Hóparnir voru færnimiðaðir og misstórir, flestir
í sterkasta hópnum. Stafainnlögn/lestrarkennsla fór að mestu fram í þessum tímum.
Kennararnir skiptust á um að kenna hópunum eina viku í senn. Þegar upprifjun var, sá
sérkennari um slakasta hópinn. Í september var stafaþekking og lestrarfærni könnuð og í
tengslum við það voru börnin send heim með lestrarbækur/tengiblöð við hæfi. Lestrarmat
(stafaþekking og lestrarkönnun) var aftur í janúar og í maí. Læsi 1.2 var lagt fyrir í febrúar og
Læsi 1.3 í apríl.
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2. bekkur
Í 2. bekk nutu 19 nemendur sérkennslu í einhverju formi, sumir allan veturinn en aðrir í
skemmri tíma (námskeið).
Sérkennslunni var skipt í:
 Upprifjun stafa strax að hausti fyrir nokkra nemendur
 Sérkennsla í lestri og stafsetningu allan veturinn fyrir þá sem þess þurftu
 Stutt lestrarnámskeið
 Stutt stafsetningarnámskeið
 Lestur og lesskilningur (eftir áramót var nemendum árgangsins skipt upp í 3 hópa í
hringekju, sérkennari annaðist slakasta hópinn)
 Stærðfræði þar sem afmarkaðir þættir voru teknir fyrir (vorönn)
Læsi 2.1 lagt fyrir nemendur í 2.bekk í nóvember. Læsi 2.2 var lagt fyrir í febrúar.
3. bekkur
Í 3.bekk nutu 12 nemendur sérkennslu í einhverju formi, sumir stóran hluta vetrar en aðrir í
skemmri tíma (námskeið).
Sérkennslunni skipt í:
 Sérkennslu í lestri og stafsetningu fyrir þá sem þess þurftu
 Stutt stafsetningarnámskeið
 Lestur og lesskilningur (eftir áramót var nemendum árgangsins skipt upp í 3 hópa í
hringekju, sérkennari annaðist slakasta hópinn)
 Stærðfræði þar sem afmarkaðir þættir voru teknir fyrir
Í ágústlok, desember, febrúar og maí var lestrarmat framkvæmt. Skipt var í færnimiðaða
hópa með þær upplýsingar í huga. Foreldrabréf um lestrarframfarir sendar heim með
nemendum í 2. og 3.bekk í desember, febrúar og í skólalok. LH60 lesskilningspróf var lagt
fyrir nemendur 3.bekkjar í lok apríl. Mjög góð samvinna hefur verið við foreldra barna í
þessum árgöngum.
Guðlaug Einarsdóttir

Sérkennsla í 4., 5., 6. og 7. bekk.
Í vetur hefur sérkennsla í 4., 5., 6. og 7. bekk farið fram
sem einstaklingskennsla, í minni hópum og inni í bekk.
Í 4. bekk nutu 11 nemendur sérkennslu allan veturinn
eða hluta úr vetri. Námið fór fram í minni hópum eða
sem einstaklingskennsla.
Sérkennslunni var skipt í:
 Lestur og stafsetningu allan veturinn
 Stutt lestrarnámskeið
 Stutt stafsetningarnámskeið
 Lestur inni í bekk
 Stærðfræði unnið með námsefni í minni hópum
allan veturinn
Í 5. bekk nutu 17 nemendur sérkennslu allan veturinn eða
hluta úr vetri. Námið fór fram í minni hópum eða sem
einstaklingskennsla.
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Sérkennslunni var skipt í:
 Lestur og stafsetningu allan veturinn
 Lestrarnámskeið
 Stafsetningarnámskeið
 Stærðfræði þar sem unnið var með námsefni árgangs í minni hópum.
Í 6. bekk nutu 7 nemendur sérkennslu allan veturinn eða hluta úr vetri. Námið fór fram í minni
hópum, sem einstaklingskennsla og inni í bekk.
Sérkennslan skiptist í:
 Stutt stafsetningarnámskeið
 Stærðfræði unnið með námsefni árgangsins í minni
hópum.
 Teymisvinnu inni í bekk í íslensku og stærðfræði
Í 7. bekk nutu 10 nemendur sérkennslu. Námið fór fram í minni
hópum og inni í bekk.
Haustönn:
 Sérkennari inni í bekkjum í íslensku og stærðfræði
Vorönn:
 Stærðfræði þar sem var unnið með námsefni árgangsins í minni hópum
 Stutt stærðfræðinámskeið með afmarkað efni
Lestrarmat var framkvæmt í september, janúar og maí í öllum árgöngum. Auk þess voru
framsagnarpróf í 6. og 7. bekk að vori. LH-40 var lagt fyrir nemendur í 4. bekk í aprílmánuði.
Hluti nemenda í öllum árgöngum tók miðsvetrar- og vorpróf hjá sérkennara bæði munnlega
og skriflega. Einnig þreytti hluti nemenda í 4. og 7. bekk samræmd próf í stærðfræði og
íslensku hjá sérkennara á haustönn. Góð samvinna hefur verið við foreldra barna í þessum
árgöngum.
Helga Melsteð

Starf þroskaþjálfa
Í vetur fékk ég nemendur ýmist til mín eða ég fór út í bekki til þeirra. Helstu verkefni voru
meðal annars: að halda utan um sjónrænt skipulag nemanda með einhverfu og á
einhverfurófi, finna úrræði við hegðunarfrávikum í samstarfi við umsjónarkennara og
stuðningsfulltrúa, efla vinnusjálfstæði nemenda og vinna einstaklingsnámskrá í samráði við
kennara. Ég aðstoðaði nemendur við að efla félagsfærni þeirra. Lögð var áhersla á að efla
sjálfsvitund og sjálfsímynd nemandans og áhersla var lögð á að nemandinn vissi alltaf til
hvers var ætlast af honum
Hulda Íris Sigursveinsdóttir, þroskaþjálfi

Nýbúakennsla
Á skólaárinu 2011-2012 var veitt sérstök kennsla barna í íslensku. Annars vegar var um að
ræða börn sem eiga uppruna sinn utan Íslands og svo hins vegar börn sem dvalið höfðu
erlendis um nokkurt skeið og þurftu sérstaka aðstoð til þess að ná fullum tökum á íslensku
máli. Hér var um að ræða 9 börn sem fengu samtals 9 kennslustundir á viku. Kennsla sú
sem hér um ræðir byggðist á umræðum sem snertir umhverfi og reynsluheim barnanna, en
einnig hlustun, lestri, ritun, þjálfun í hljóðkerfisvitund í tengslum við lestur og stafsetningu,
42

Ársskýrsla Flataskóla 2011-2012
verkefnavinnu, spilum og leikjum. Námsmat var síðan gefið sem byggðist á könnun og
umsögnum um kunnáttu í íslensku.
Ásta Bára Jónsdóttir, Ólöf Sighvatsdóttir

Skýrslur list- og verkgreinakennara
Hönnun og smíði í 4. – 7. bekk
Verkefnin í 2. og 3. bekk voru:
 Teningar sem voru merktir með brennipenna
og pússaðir
 Fuglahús sem hver og einn málaði eftir sinni
hugmynd
 Bílar úr viði með dekkjum
 Dúkkurúm
 Lyklakippur úr skóginum, greinar sóttar í
skóginn og unnið með þær
Nemendur fóru út og sóttu efni úr trjám sem verið var
að grisja. Úr þeim voru tálgaðir ýmsir hlutir svo sem pennar með bleki.
Verkefni í 4.bekk voru:
 Stjörnumerki sem voru söguð út og máluð
 Penni úr skóginum
 Flugvélar
 Púsluspil sem voru söguð út og máluð
 Bátar með segli
 Smjörhnífar tálgað í blaut tré
 Skálar úr plexiplasti hitað og mótað í form
 Dúkkurúm
 Speglar, sagað út tré og málað
Fuglaþema:
Fuglahús af ýmsum stærðum og gerðum. 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 var bókakarl unninn úr
ónýttum bókum og strengjahljóðfæri sem voru smíðuð úr tré úr skóginum. Margir nemendur
gátu unnið þrjá til fjóra aukahluti.
Námsmat:
Hver hlutur var metinn, einnig ástundun, vinnusemi og vandvirkni.
Verkefni í 5. bekk voru:
 Fuglahús sem hver og einn hannaði eftir sinni hugmynd
 Krossar úr málmi sem voru sagaðir út og teiknaðir
 Pennar tálgað úr tré með bleki
 Plastskálar mótaðar
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.
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Námsmat:
Hver hlutur var metinn, einnig ástundun, vinnusemi og vandvirkni.
Í 6. bekk voru valverkefni.
 Jeppi úr viði
 Skartgripir, krossar og hringir
 Skálar mótaðar úr plasti
 Dúkkurúm
 Pennar úr tré með bleki
 Smjörhnífar úr tré
 Púsluspil
Námsmat:
Hver hlutur var metinn, einnig ástundun, vinnusemi og
vandvirkni.
Verkefni 7. bekkjar voru:
 Málmsmíði: skartgripur
 Lampar smíðaðir úr við og rafmagn tengt með per
 Plastskálar mótaðar
 Hillur úr við
 Töflur fyrir krít
 Kertastjakar og kistlar úr viði
 Tálgun í blaut tré
Þessi verkefni komu vel út fyrir þennan aldur. Tálgunin var vinsælust. Unnin voru nokkur
aukaverkefni.
Námsmat:
Hver hlutur var metinn, einnig ástundun, vinnusemi og vandvirkni.
Mat á vetrinum
Ný smíðastofa tekin í notkun sem verður mikil framför fyrir kennslu í hönnun og smíði.

Árni Már Árnason, smíðakennari
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Textílmennt
1. bekkur
Á skólaárinu voru tveir kynjaskiptir hópar. Hóparnir mættu í aðra hverja viku í allan vetur.
Helstu verkefni
 Sólarbuddur: þræðispor, vinaband og perlusaumur
 Veggmynd – saumað í java og skreytt með perlum
 Þæfður bolti
 Þæfð jólahjörtu
 Óskasteinar - þæft utan um steina sem nemendur
fundu sjálfir. Partur af verkefninu ,,Steinar og tröll“
Námsmat
Umsögn
2. bekkur
Á skólaárinu voru fjórir blandaðir hópar. Hóparnir mættu í tveimur lotum þ.e.a.s. á haustönn
og vorönn.
Helstu verkefni
 Ofin stelpa/strákur. Ofið með garni að eigin vali. Andlit handsaumað og hendur og
fætur búnar til úr snúnu bandi. Brúða handsaumuð saman.
 Þæfð jólakúla.
 Fiskur á stöng. Verkefni unnið í samvinnu við umsjónarkennara
um hafið. Nemendur völdu fisk úr bók og teiknuðu fiskinn á blað
sem síðar var notað sem snið. Efni þæft og sniðið klippt út í
ullina. Fiskurinn skreyttur með útsaum og perlum og saumaður
saman. Nemendur bjuggu til snúið band sem saumað var í
munn fisksins. Bandið var síðar bundið við trjágrein (veiðistöng)
sem nemendur fundu í útikennslutíma.
Námsmat
Umsögn
3. bekkur
Þrír blandaðir hópar. Hóparnir mættu í tveimur lotum þ.e.a.s. á haustönn og vorönn.
Helstu verkefni
 Fléttuð lyklakippa: nemendur mældu níu 50cm bönd og fléttuðu
saman.
 Þæfð jólakúla skreytt með palítettum.
 Felupoki. Á annarri hliðinni er ásaumur úr filtefni eftir teikningu
nemenda og felugluggi úr glæru plastefni saumaður í hliðina á
móti. Saumað saman í saumavél og poki fylltur með hrísgrjónum
og tíu smáhlutum sem nemendur koma með að heiman.
 Þæfður baunapoki – efni þæft og klippt í tvo ferhyrninga sem
saumaðir eru saman og fylltir með hrísgrjónum.
 Kisa – snið klippt út, fest með títuprjónum á efnið og klippt út.
Andlit handsaumað á kisuna og tölur festar á. Kisan saumuð saman í saumavél og
fyllt með tróði. Ofið band búið til fyrir skott og saumað á.
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Námsmat
Umsögn
4. bekkur
Þrír kynjaskiptir hópar. Hóparnir mættu í samfelldum lotum.
Helstu verkefni
 Prjón: grunnur lagður að garðaprjóni. Nemendur prjóna mislitan bolta.
 Jólakúlur þæfðar og skreyttar.
 Bókataska með upphafsstaf. Nemendur teikna upphafs stafinn sinn á blað, klippa og
nota sem snið á filtefni. Stafurinn saumaður með litlum þræðisporum á töskuefnið.
Taskan saumuð saman í saumavél.
 Þæfður órói. Ullin þæfð og fimm hjörtu eða tíglar klippt út og tengt saman með bandi.
Námsmat
Umsögn og einkunn sem skiptist með eftirfarandi hætti:
 Vinnusemi
25%
 Vinnubrögð
25%
 Sjálfstæði
25%
 Samvinna
25%
5. bekkur
Á skólaárinu voru þrír blandaðir hópar Hóparnir mættu í samfelldum lotum.
Helstu verkefni
 Pennaveski: Þræðispor og krosssaumur saumaður í stífan java, rennilás saumaður í
og saumað saman í saumavél.
 Tröllataska úr lopa. Taskan prjónum og þæfð og skreytt með tröllaandliti úr filti.
 Aukaverkefni: hekl, útsaumur og vélsaumur.
Námsmat
Umsögn og einkunn sem skiptist með eftirfarandi hætti:
 Vinnusemi
25%
 Vinnubrögð
25%
 Sjálfstæði
25%
 Samvinna
25%
6. bekkur
Tveir kynjaskiptir hópar. Hóparnir mættu í aðra hverja viku í allan vetur.
Helstu verkefni
 Þæfð lyklakippa: Kúla þæfð í 2-3 litum og sett saman með tréperlum.
 Prjón að eigin vali. Nemendur prjónuðu t.d. húfur, trefla, töskur,
gemsahulstur, legg hlífar, buddur, vettlinga.
 Nálarbudda úr þæfðir ull og krosssaum.
 Nemendur prjónuðu húfur, trefla eða eyrnabönd fyrir verkefnið ,,Prjónum fyrir Japan“.
 Aukaverkefni: saumað úr filtefni eftir eigin hugmyndum og sniði.
Námsmat
Umsögn og einkunn sem skiptist með eftirfarandi hætti:
 Vinnusemi
25%
 Vinnubrögð 25%
 Sjálfstæði
25%
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Samvinna

25%

7. bekkur
Fimm blandaðir hópar. Hóparnir mættu í samfelldum lotum.
Helstu verkefni
 Krosssaumur á púða. Nemendur völdu munstur og saumuðu mynd í krosssaum. Púði
saumaður saman með bjálkakofa aðferð og fylltur.
 Þæfður jólasokkur, handskreyttur með aftursting.
 Prjón: Frjálst val miðað við getu hvers nemenda. Margir nemendur völdu verkefni
með brugðnum prjóni sem þau lærðu. Nemendur prjónuðu t.d. húfur, trefla, töskur,
gemsahulstur, legghlífar, buddur, vettlinga.
 Þæft utanum flösku og ullin skreytt með nálarþæfingu.
Námsmat
Umsögn og einkunn sem skiptist með eftirfarandi hætti:
 Vinnusemi
25%
 Vinnubrögð
25%
 Sjálfstæði
25%
 Samvinna
25%
Mat á vetrinum
Það fór fram tilraun í 2. og 3. bekk þannig að hver hópur kom í tvær aðskildar lotur, þ.e.a.s. á
haustönn og vorönn í 3-4 skipti í senn. Í ljós kom að verkefnin urðu ekki nóg og heildstæð
vegna tímaskorts. Betra er að nemendur koma í eina samfellda lotu á skólaárinu.
Linda skólaliði kom inn til mín með 1. bekk sem var ómetanlegt. Skólaliði kom einnig inn til
mín í nokkra tíma með 4. bekk þegar þau voru að læra grunninn í prjón. Í framtíðinni eru það
tímar þar sem aðstoð er nauðsynleg.
Í fyrsta, fjórða og sjötta bekk voru hóparnir kynjaskiptir. Það reyndist mjög vel.
Samstarfsverkefni og önnur verkefni
1. bekkur. Steinar og tröll. Nemendur þæfðu utanum óskastein sem þau fundu sjálf úti.
2. bekkur. Fiskur á stöng. Verkefni unnið í samvinnu við umsjónarkennara um hafið.
Prjónað fyrir Japan. Verkefni sem Hjördís Ástráðsdóttir og Guðríði Rail stóðu fyrir. Nemendur
úr eldri árgöngum prjónuðu fyrir munaðarlaus börn í Japan sem höfðu misst allt eftir
jarðskjálftann mikla árið 2011. Aðrir velunnarar Flataskóla tóku einnig þátt í verkefninu s.s.
starfsfólk og aðstandendur. Í lok verkefnisins var haldin vegleg sýning á öllum prjónaflíkunum
sem bárust.
Guðríður Rail, textílkennari

47

Ársskýrsla Flataskóla 2011-2012

Myndmennt
Markmið og viðfangsefni
Í vetur sóttu nemendur í 1. – 7. bekk tíma í myndmennt. Nemendur komu í litlum hópum og
unnu saman í afmarkaðan tíma áður en hópurinn hélt svo áfram í næstu list- eða verkgrein.
Tveir yngstu árgangarnir komu í 40 mínútna kennslustund en allir aðrir árgangar í 80 mínútna
kennslustund. Það gafst ekki nægilega vel að hafa tímana svo stutta. Nemendum veitti ekki
af tímanum til að vinna að verkefnum og höfðu lítinn tíma til að ganga frá. Frágangur er stór
hluti af náminu í myndmennt og ekki æskilegt að
nemendur fari á mis við það.
Í vetur var eins og undanfarin ár 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.
Markmiðið var að kveikja áhuga og vinnugleði
nemenda og bar það í flestum tilvikum góðan árangur.
Myndlistarmenn voru lítillega kynntir og eftirprentanir
af verkum sýndar nemendum sem voru hvattir til að prófa að skapa myndir í stíl gamalla
meistara.
Verk eftir Ásgrím Jónsson, Kjarval, Picasso, Andy Warhol, Monet, Manet, Cicanne og marga
fleiri voru skoðuð.
Unnið var með litablöndun, landslag, fjarvídd og margt
fleira. Nemendum var kennt að nota hjálparlínur við að
teikna bæði fólk og umhverfi.
Lögð var áhersla á að nemendur ynnu á eigin hraða
og þyrftu ekki að fylgjast að í verkefnum. Einnig var
boðið upp á úrval af frjálsum verkefnum svo aldrei
þyrfti að koma dauð stund hjá nemendum sem voru
fljótir að vinna.
Virðing bar mikið á góma í tímunum, virðing fyrir okkur sjálfum og sköpunarverkum okkar,
virðing fyrir félögum okkar og einnig virðing fyrir stofunni, efniviðnum og áhöldum.
Mikil áhersla var lögð á að nýta og endurnýta og takmarka sóun. Efniviðnum var líkt við
bækur á bókasafni. Við fáum þær til láns og notum við okkar vinnu en skilum þeim til að fleiri
fái þeirra notið. Þannig var reynt að takmarka að nemendur fleygðu því sem þeir fengu sér en
notuðu ekki.
Listadagar
Nemendur unnu stórar fuglahræður sem settar voru upp í umhverfi
skólans. Nemendur unnu verkin útfrá tónlistarstefnum og lögðu vinnu
í að skoða tísku tengda mismunandi stefnum í tónlist.
Þetta reyndist góð æfing í samvinnu og í að leggja krafta sína í verk
sem ekki var þeirra einkaeign heldur sameign allra í skólanum.
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Útikennsla
Þegar sól tók að hækka á lofti og veðrið að hlýna skunduðum við út með pappaspjöld,
pappír, blýanta og penna. Við skoðuðum umhverfið í hrauninu, spjölluðum um krafta
náttúrunnar og teiknuðum saman. Verkefnið var að horfa, meðtaka og setja upplifun sína á
blað. Viðfangsefnið var hraunið, lækurinn, tré, hús og samnemendur.
Námsmat
Nemendum í 1.og 2. bekk voru ekki gefnar einkunnir því hver nemandi kom í svo fá skipti í
vetur. Nemendur í 3. bekk fengu umsagnir sem lýstu frammistöðu þeirra.
Nemendum í 4. – 7. bekk voru gefnar einkunnir ásamt umsögnum. Einkunnirnar voru
tölustafir og stóðu fyrir virkni þeirra í tímum og úrvinnslu þeirra á verkefnum vetrarins.
Niðurstaða
Í heildina gekk myndmenntakennsla ágætlega í vetur þó
alltaf megi gera betur.
Tímarnir reyna talsvert á nemendur hvað varðar tillitsemi og
umgengni. Virðing er þema sem þarf stöðugt að vinna með.
Það vantar t.d. talsvert upp á að umgengni um efni og áhöld
sé eins og best yrði á kosið.
Í stofunni þarf að ríkja ákveðið frelsi svo nemendur geti
athafnað sig, unnið og fundið sig í eigin sköpun. Það er
vandmeðfarið þetta frjálsa andrúmsloft eða lifandi rými sem
hentar svo vel til svona vinnu en þegar vel tókst til sáu nemendur sjálfir um að gæta að því.
Árný Björk Birgisdóttir, myndmenntakennari

Sund
Markmið sundkennslu er að auka færni nemenda í sundi. Tímafjöldi í sundi var ein stund á
viku hjá 4., 5. 6. og 7. bekk og var það samkvæmt viðmiðunarstundaskrá. 3. bekkur var 1
kennslustund í senn einu sinni í viku í 12 skipti. Þetta er undir viðmiðunarskrá. Hjá 1. og 2.
bekk var kennslan aftur á móti í námskeiðsformi og fékk 2. bekkur 12 skipti, þrjár
klukkustundir á viku eða sem samsvarar 18 kennslustundum og 1. bekkur fékk 14 skipti eða
þrjár klst. á viku sem svarar 21 kennslustund. Þessi tímafjöldi er undir viðmiðunarstundaskrá.
Það fyrirkomulag að hafa nemendur á námskeiðum teljum við mjög gott þar sem nemendur
ná mikilli færni á stuttum tíma. Kennslan í heild sinni gekk vel. Árangur allra bekkjadeilda var
ágætur.
Kennsluaðferðir
Kennslu er hagað þannig að lögð er áhersla á eina sundaðferð í nokkrar vikur og að lokinni
lotu er tekið próf í viðkomandi sundi hjá 5., 6. og 7. bekk, þar sem nemendur þurfa að skila
ákveðnum vegalengdum. Í lok skólaársins taka svo allir bekkir próf, sundstigin sem
nemendur taka eru eftirfarandi
1. sundstig
Öndunaræfing 10 x. Ganga 2.5 m með andlit í kafi. Rennsli á bringu flot á baki.
Skriðsundsfótatök 6 m. Baksundsfótatök 6 m. Bringusundsfótatök við bakka.
2. sundstig
Rennsli frá bakka 2.5 m., marglyttuflot, 8 m bringusundsfótatök, 10 m skriðsundsfótatök.
10 m baksundsfótatök.
3. sundstig
8 m bringusund. 6 m skólabaksundsfótatök. 12 m skriðsund m/sundfit. 12 m baksund
m/sundfit. Köfun eftir hlut.
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4. sundstig
25 m bringusund. 12 m skólabaksund. 12 m skriðsund. 12 m baksund m/sundfit. Stunga úr
kropstöðu af bakka.
5. sundstig
75 m bringusund. 25 m skólabaksund . 25 m skriðsund m/án sundfita. 12 m baksund. Stunga
af bakka.
6. sundstig
200 m bringusund viðstöðulaust. 50 m skólabaksund. 25 m skriðsund. 25 m baksund. 15 m
björgunarsund. Stunga af bakka.
7. sundstig
300 m. bringusund viðstöðulaust. Val um tímatöku í 50 m. bringusundi þar sem tímamörkin
eru 70 sek. eða 25 m., skriðsundi þar sem tímamörkin eru 30 sek., 15 m. björgunarsund með
jafningja. Stílsund í bringu- skólabak- skrið- bak- og kafsundi þar sem 300 m bringusund
tímamörk 10 mín., gefin er einkunn.
Einkunn var gefin í tölustöfum og tekið var mið af virkni og mætingu.
Niðurstöður prófa hjá 1.-3. bekk eru þær að 26 af 107 nemendum ljúka ekki tilskyldu
sundstigi. Það sýnir greinilega að bæta þarf aftur við kennslustundum hjá þessum
árgangöngum.
Elín Birna Guðmundsdóttir og Hannes Ingi Geirsson

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 hans 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 2011-2012 voru Hannes Ingi Geirsson enn á móti honum kenndu
þau Anna Lena Halldórsdóttir, Erna Þorleifsdóttir, Jón Bjarni Pétursson og Elín Birna
Guðmundsdóttir. Í september kom Elísabeth Malmberg Arnardóttir í afleysingar, þar sem
Hannes var í fæðingarorlofi. Eftir páska fram að skólalokum var Halldór Harri Kristjánsson í
afleysingum fyrir Hannes vegna fæðingarorlofs.
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.
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., og 3. 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 hverri 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 2011-2012 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 leikja.
Í heildina litið hefur starfið gengið mjög vel og allt samstarf verið gott. Fæðingarorlof settu
sinn svip á kennsluna og afleysingafólk kom með ferska strauma.
Hannes Ingi Geirsson

Heimilisfræði
2. og 3. bekkur
Þessir árgangar komu í smiðju og í 3 – 4 tíma
í lotu fyrir og eftir jól. Kennari treystir sér ekki
til að gefa umsögn eða einkunn í þessum
hópum.
4. bekkur
Í árganginum voru tveir bekkir. Nemendafjöldi
samtals 38 og var þeim skipt þannig í smiðjur að hópar komu í 3 hópum tvo tíma í viku á
móti tölvum, tónmennt og ritun. Aðaláhersla var lögð á verklega kennslu. Stuðst var við
aðalnámskrá grunnskóla við markmiðssetningu. Kennslubókin heitir Hollt og gott og fengu
nemendur hana til eignar. Bókin geymir líka skrifleg verkefni sem við gerðum skil á.
Nemendur voru mjög námfúsir og duglegir. Áttum við ánægjulega tíma saman.
5. bekkur
Í árganginum voru tveir bekkir. Nemendum var skipt í smiðjur, þrískiptar. Í heimilisfræði fór
fram verkleg og bókleg kennsla og bókin sem notuð var, er til eignar. Bókin sem við notuðum
er vinnubók og eru í henni verkefni í næringarfræði. Aðalnámskrá grunnskóla liggur til
grundvallar. Aðaláhersla var lögð á verklega kennslu. Einn bóklegur tími var notaður til að
fara yfir hollustu og heilbrigði. Nemendur unnu veggspjald sem þeir fóru með heim.
Grænmetis- og ávaxtaréttir voru aðalþema vetrarins en einnig fengu þau að baka auðveldar
uppskriftir af kökum og brauði. Mest þótti þeim gaman að fara heim með afraksturinn.
Áhersla var lögð á að nemendur næðu tökum á að vinna sjálfstætt og fara eftir verklýsingu í
kennslubók. Einnig skipti samvinna miklu máli í þessum tímum.
6. bekkur
Í árgangnum var einn bekkur og var nemendum skipt eftir kyni. Stúlkur komu fyrir áramót
einu sinni í viku í 80 mín. og strákar voru einu sinni í viku á vorönn. Bókin sem notuð var er til
eignar fyrir nemendur. Í heimilisfræði fór fram verkleg og bókleg kennsla en aðaláhersla var
lögð á verklega kennslu. Ljúffengar kökur og ilmandi brauð voru búin til og einnig eldað úr
fiski og kjöti. Áhersla var lögð á að nemendur næðu tökum á að fletja út deig og vinna með
þeytt deig, einnig að nemendur væru duglegir að vinna með lífrænt ger. Einn bóklegur tími
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var hjá hverjum hópi og þá var unnið með næringu og hollustu. Nemendur unnu litla heilsuog lífsstílsbók. Nemendur bökuðu og útbjuggu mat fyrir erlenda gesti sem voru hér vegna
Comeníusar verkefnisins Sköpunarkrafturinn – Listin að lesa. Sjá myndir hér.

7. bekkur
Í árganginum voru þrír bekkir. Nemendur komu í 13 - 14 skipti hver hópur 80 mín. í senn.
Unnið var með námsbók sem ætluð er þessum aldurhópi, bókin er til eignar. Aðalnámskrá
grunnskóla liggur til grundvallar. Ný aðalnámskrá er komin og verið er að vinna við námskrá í
list- og verkgreinum. Í verklegu tímunum var eldað og bakað til skiptis og einnig fengu
nemendur að velja verkefni sjálfir. Í þessum árgangi var lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð
og góða samvinnu. Einnig að helstu aðferðir í bakstri og einfaldri matreiðslu séu ljós. Einn
tími var notaður til að útbúa veislu og stóðu nemendur sig vel en vegna tímaskorts var
gestum ekki boðið en það höfum við stundum gert.
Skólaárið gekk mjög vel, nemendur voru áhugasamir og unnu vel. Flestir nemendur hefðu
viljað fá fleiri tíma í heimilisfræði. Af áhuganum að dæma voru verkefnin við hæfi en að
sjálfsögðu voru þau misjafnlega spennandi. Það má geta þess hér að hluti kennslueldhúss
var endurnýjaður þ.e.a.s. nýjar eldhúseiningar og helluborð úr keramiki. Ekki voru settir nýir
ofnar eða vaskar en eldhúsið var allt málað og gólf bónað.
Námsmat
Einkunn var gefin í tölustöfum og tekið var mið af vinnusemi, vinnubrögðum, sjálfstæði og
samvinnu. Gildir hver þáttur 25%. Þetta mat er fyrir 4. – 7. bekk.
Anna Rósa Skarphéðinsdóttir, heimilisfræðikennari

Tónmennt
Helstu viðfangsefni
1. bekkur
Vikulegir tónmenntatímar undir stjórn tónmenntakennara. Unnið með tónlist, leiki, hreyfingu,
skólahljóðfæri og sönglög. Áhersla var lögð á leik, söng og hljóðfærakynningar. Fjöldasöngur
var vikulega á föstudögum í sal eftir hádegi. Leikskólabörn frá Stjörnuholti komu í heimsókn
einu sinni í mánuði í fjöldasöng í samvinnu við 1.bekk. Áshildur Haraldsdóttir þverflautuleikari
kom og flutti verkið Tónamínútur. Tónlistin er splunkuný
tónlist fyrir flautu og fékk hún Áshildur aðstoð
grunnskólanema við verkið. Á þessum skólatónleikum
fengu nemendur að kynnast spennandi tónverkum
sem Áshildur valdi handa grunnskólanemendum.
Sinfóníuhljómsveit
Íslands
kom
einnig
í
stórskemmtilega heimsókn á sal í mars og flutti nokkur
verk.
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2. bekkur
Fjöldasöngur vikulega, unnið með hlustun og hermitónlist. Vikulegir tónmenntatímar í smiðju
undir stjórn tónmenntakennara. Unnið með tónlistarhlustun, leiki, hreyfingu, skólahljóðfæri og
sönglög. Fjöldasöngur var vikulega á föstudögum í sal fyrir hádegi. Sérstök áhersla lögð á að
fylgja verkefnum úr bókinni Það er gaman að hlusta á hermitónlist.
3. bekkur
Fjöldasöngur vikulega og unnið með hreyfingu. Vikulegir tónmenntatímar í smiðju undir stjórn
tónmenntakennara. Unnið með tónlist og hreyfingu. Sérstök áhersla lögð á hreyfingu með
tónlist og leikjum. Kórskóli Flataskóla, vikulegar æfingar þar sem 3. og 4. bekkur komu
saman og æfðu valin sönglög. Sönglögin Marsbúa Cha Cha Cha og Sigling (Blítt og létt) flutt
fyrir forelda í stofu.
4. bekkur
Fjöldasöngur
vikulega
og
kórskóli.
Vikulegir
tónmenntatímar í smiðju, undir stjórn tónmenntakennara.
Kórskóli Flataskóla. Vikulegar æfingar þar sem 3. og 4.
bekkur koma saman og æfa valin sönglög.
Tilraunakennsla með ensk og bandarísk popplög í
fjöldasöng hjá 4.bekk. Flatóvision var haldið og tók
árgangur þátt í fyrsta sinn. Það voru tveir hópar sem
fluttu lög, annar var stelpuhópur og hinn stráka. Báðir
hópar stóðu sig glæsilega og voru það strákarnir úr
4.bekk sem flutt lagið Stattu upp eftir hljómsveitina Blár
Ópall sem sigraði Flatóvison þetta árið. Hópurinn tók upp
sönginn við lagið í tónmenntastofunni og unnið var einnig myndband við lagið. Myndbandið
endaði í 7. sæti í Schoolovison keppninni sem er frábær árangur.
5. bekkur
5. bekkur kom bæði í tónmennt og smiðju. Árgangurinn var því með fleiri tónmenntatíma en
aðrir árgangar. Fjöldasöngur var vikulega, unnið var með þekkt íslensk þjóðlög og einnig
ensk popplög. Vikulegir tónmenntatímar undir stjórn tónmenntakennara, unnið með framandi
tónlist frá öðrum löndum og heimsálfum. Upplýsingar á völdum menningarsvæðum settar
fram og kynntar 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. Ýmis hrynverk voru spiluð
með bæði afrískum trommum og einnig óhefðbundnum hljóðfærum eins og tunnum og
dollum. Smiðjuhópur flutti hrynverkefni í svokölluðum Stompstíl á Comeníusardaginn.
Árgangurinn tók þátt í Degi íslenskrar tungu og flutti Helgileik Flataskóla í Flataskólamessu
og í sal á jólaskemmtun. Flatóvision var haldið og stóð 5.bekkur sig mjög vel og fékk
verðlaun fyrir dans og framkomu.
6. bekkur
Fjöldasöngur var vikulega, unnið var með þekkt íslensk þjóðlög og ensk popplög. Vikulegir
tónmenntatímar, hálfur bekkur í senn, undir stjórn tónmenntakennara.
Unnið með
kvikmyndatónlist. Megin undirstaða verkefna var úr bókinni Það er gaman að hlusta á
kvikmyndatónlist. Hlusta og greina kvikmyndatónlist, er hún öðuvísi, hvernig nota kvikmyndir
tónlist og er tónlist og hljóð mikilvæg fyrir hin ýmis myndefni. Áhersla lögð á söngvamyndir og
kynning á atkvæðamestu og þekktustu kvikmyndatónskáldum heimsins.
Námsmat
Opin skil á vinnu og framkomu nemenda í tíma, á sal og við verkefnagerð. Sýning/tónleikar
er lifandi listflutningur fyrir lifandi fólk þar sem krafist er kunnáttu á hartnær öllum sviðum.
Gefið er í bókstöfum frá og með 5. bekk ásamt umsögnum frá 1. bekk og upp úr.
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Mat á vetrinum
Skólastarfið var skemmtilegt og lærdómsríkt. Það má þakka að öllu leyti góðri samvinnu
meðal starfsfólks. Jón Bjarni tók stöðu tónmenntakennara og með dyggum stuðningi frá
Hjördísi deildarstjóra og fyrrum tónmenntakennara gekk veturinn mjög vel. Nemendur
skólans tóku þátt í hátíðardagskrá á degi íslenskrar tungu í nóvember. Menningarferðir 1. og
7. bekkja í Hörpuna gengu vel. Þátttaka allra á listadögum og hin ógleymandlega
Flataóvision keppni er lituðu veggi skólans og gáfu honum aukið líf. Stefnt er að því að taka
upp samvinnu við smíðakennara Flataskóla um hljóðfærasmíði fyrir næsta vetur í 5.bekk.
Eins verða gerðar áherslubreytingar á fjöldasöng og kórskólinn verður val fyrir næsta vetur.
Jón Bjarni Pétursson, tónmenntakennari

Skýrsla námsráðgjafa
1. Inngangur
Starfshlutfall námsráðgjafa var 50% staða skólaárið 2011-2012, en auk þess kenndi ég
nýbúum þetta skólaár. Þetta var sjöunda árið mitt sem námsráðgjafi við skólann. Ég hef átt
gott samstarf við hóp námsráðgjafa í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu í vetur eins og
áður, jafnframt höfum við námsráðgjafar í grunnskólum í Garðabæ og á Álftanesi átt
reglulega samstarfsfundi í vetur. Hér á eftir mun ég gera grein fyrir helstu verkefnum mínum
sem námsráðgjafi í Flataskóla skóla árið 2011-2012.
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 eigin hæfileikum og áhugamálum
og 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.
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3. Helstu þættir starfsins.
3.1. Samstarfsaðilar
Námsráðgjafi sat nemendaverndarráðsfundi ásamt skólastjóra, aðstoðarskólastjóra,
deildarstjóra (fyrir áramót), skólasálfræðingi og skólahjúkrunarfræðingi. Námsráðgjafi er ritari
hópsins. Á nemendaverndarráðsfundum koma oft fyrir mál sem námsráðgjafi vinnur með eða
er falið að vinna með.
Margir fundir voru með kennurum, bæði formlegir og óformlegir, um mál einstaka nemenda
eða nemendahópa og ýmis málefni sem upp komu. 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 ég málum til sálfræðings eða annarra fagaðila.
Samstarf við sálfræðing skólans var gott. Að hausti var farið yfir málefni allra þeirra nemenda
sem talin var þörf á að fylgjast sérstaklega með. Rædd voru mál einstaka nemenda og
námsráðgjafi beðinn að aðstoða við þau mál sem talið var að hann gæti haft góð áhrif á í
góðu samstarfi við skólastjórnendur.
3.2. Viðtöl
Flestir nemendur komu í viðtöl vegna tilvísunar, annað hvort frá kennara, skólastjórnendum,
skólasálfræðingi og/eða foreldrum. Viðtölin snérust m.a. um námstækni, prófkvíða,
heimanám, 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.
3.3. Vinna með hópa – hópráðgjöf.
Áhersla er lögð á að þjónusta námsráðgjafans sé fyrir alla nemendur skólans. Námsráðgjafi
var með félagsfærni og námstækni í öllum árgöngum skólans s.l. vetur, einu sinni í hvoru fyrir
sig. Ég ásamt nokkrum námsráðgjöfum í grunnskólum skipulögðum námsefni í félagsfærni
og námstækni fyrir 1.-10. bekk. Hef ég þróað það og endurbætt og hefur það nýst vel í starfi
mínu.
Námsráðgjafi aðstoðaði við líðan og áhugakannanir sem teknar eru tvisvar yfir skólaárið í
öllum bekkjum skólans.
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, sem ber ábyrgð á þeim málaflokki í skólunum og heldur teymið
reglulega fundi.
4. Önnur verkefni – viðhald fagþekkingar
 Jákvæð skólafærni SMT (School Management Training). Námsráðgjafi stjórnar
vinnuhópi sem heldur utan um þá vinnu í skólanum. Einnig er námsráðgjafi í SMTlausnarteymi skólans sem vinnur með nemendur með hegðunarerfiðleika. Reglulegir
fundir voru haldnir í báðum hópunum.
 Fundir með umsjónarkennurum, foreldrum og skólastjórnendum vegna ýmissa mála.
 Kennarafundir.
 Nemendaverndarráðsfundir.
 Fyrirlestrar á vegum Félags náms- og starfsráðgjafa.
 Í eineltisteymi grunnskólanna í Garðabæ.
 Í áfallateymi skólans.
 Í fagráði Félags náms- og starfsráðgjafa.
 Námskeið á vegum Garðabæjar.
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5. Lokaorð
Ég hef hér reynt að gera grein fyrir helstu þáttum í starfi mínu starfsárið 2011-12. Starfið
hefur verið fjölbreytt. Markmið mitt var að leggja áherslu á fyrirbyggjandi starf og að vera til
staðar fyrir hvern og einn nemanda. Ég tel að það hafi tekist.
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 starfsfólk skólans, nemendur svo og foreldra. Það er ómetanlegt og
vil ég þakka það.
Ásta Bára Jónsdóttir, námsráðgjafi

Skýrsla kennsluráðgjafa í tölvu - og upplýsingatækni
Starf kennsluráðgjafa
Kennsluráðgjafi hefur umsjón með uppbyggingu og þróun tölvu- og upplýsingatækni í
skólanum. Hann veitir nemendum, foreldrum og starfsfólki skólans aðstoð í tengslum við
tölvu- og upplýsingatækni. Upplýsingamiðlun er stór hluti af starfinu svo og umsjón með vef
skólans. Kennsluráðgjafar í tölvu- og upplýsingatækni í skólum Garðabæjar vinna náið
saman og eru tenglar við tölvudeild bæjarins. Þeir fara yfir og uppfæra námsáætlanir í tölvuog upplýsingatækni árlega. Þeir halda reglulega fundi þar sem farið er yfir ýmis mál er
tengjast faginu eins og öryggismál, vefi skólanna, sameiginleg hugbúnaðarkaup og
framkvæmd verkferla. Einnig kynna þeir sér hugbúnað sem nýst gæti í skólastarfinu og deila
hugmyndum. Kennsluráðgjafi situr fundi með sjálfsmatshóp skólans og hefur umsjón með
rafrænum könnunum sem sendar eru í tengslum við sjálfsmat skólans. Kennsluráðgjafi sér
einnig um notendaþjónustu fyrir kennara í Mentor.
Í vetur hefur meiri tími farið í samskipti við tölvudeild og notendaþjónustu við starfsfólk
skólans vegna minni háttar tæknilegra vandamála eftir tilfærslu tölvuumsjónarmanna úr
skólanum.
Kennsluráðgjafi hefur sótt sér endurmenntun í tengslum við starf sitt. Má þar nefna ráðstefnur
og málþing á vegum 3F, HR, móðurmálsfélagsins Skímu, menntakviku HÍ, Saft um örugga
netnotkun barna og unglinga. Einnig hefur hann kynnt öðrum málefni eins og eTwinning
verkefni á ráðstefnu hjá Alþjóðaskrifstofu Háskólans, bókasafnsverkefnavinnu hjá FÁSS
ásamt bókasafnsfræðingi skólans Ingibjörgu Baldursdóttur. Þá hafa kennsluráðgjafar
Garðabæjar kynnt sér iPad væðingu sem hugsanlega er fyrirhuguð í grunnskólum bæjarins.

Aðstaða til kennslu
Tvær samliggjandi tölvustofur eru í skólanum þar sem önnur er með 12 tölvur (frá árinu
2011) og í hinni eru 15 tölvur (frá árinu 2006) einnig eru skjávarpar í báðum stofunum sem
hægt er að samtengja. Á bókasafni eru átta tölvur (frá árinu 2011) og skjávarpi sem
bókasafnsfræðingur notaði við kennslu og ýmsar aðrar kynningar og kennslu á safninu.
Þrjár til fjórar tölvur eru í þremur sérkennslustofum (frá árinu 2003). Fartölvuvagn er með 15
tölvum frá árinu 2006. Þá er í notkun gagnvirk tafla „Smart Board“ (frá árinu 2008) sú eina í
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skólanum og var hún notuð við kennslu í fjórða bekk í vetur. Í skólanum eru um 60
nemendatölvur þannig að 4,7 nemendur eru á hverja tölvu. Tveir lausir skjávarpar (annar frá
haustinu 2010 en hinn eldri) eru til útláns. Fartölvuvagninn var mikið notaður en langan tíma
tók að keyra upp tölvurnar og þyrfti að ráða bót á því. Þráðlaus sendir fylgir vagninum
þannig að ekki var hægt að nota tölvurnar nema að hann væri tengdur við fasta netið. Útbúið
var geymsluteppi fyrir heyrnartól sem hangir á vagninum og gafst það vel, öll heyrnartól eru í
lagi eftir veturinn en það sama er ekki hægt að segja um heyrnartól í tölvuveri og þarf að
finna einhverja lausn á því. Þar voru keypt ný heyrnartól við allar tölvur (29) í haust og eru nú
aðeins um 30% af þeim í lagi eftir veturinn. Hver árgangur hefur myndavél til afnota en einnig
er hægt að fá myndavél að láni á bókasafninu til viðbótar. Bókasafnið heldur utan um
skráningu á vélunum.
Nám og kennsla
Kennsluáætlanir kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni í Garðabæ voru hafðar til
hliðsjónar við kennslu í tölvu- og upplýsingatækni. Allir kennarar fengu þær afhentar í
haustbyrjun til að hafa sem viðmiðun við námsáætlunargerð vetrarins.
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.
Kennsluráðgjafi leitar að tengslum í skólastarfinu við tölvu- og upplýsingatækni þar sem við á
og bendir kennurum á. Umsjónarkennarar og bókasafnsfræðingur unnu saman með
afmörkuð verkefni í öllum árgöngum. Skólinn er með aðgang að Skólavefnum fyrir alla
nemendur skólans. Einnig hafa nemendur aðgang að vefrænum orðabókum. Tvisvar sinnum
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. Flestir kennarar
skiluðu áætlun um hvernig þeir hygðust nota tölvu- og upplýsingatækni í skólastarfinu.
Allir bekkir fengu í vetur eina kennslustund á viku með umsjónarkennara í tölvuveri. Auk þess
fengu nemendur í nokkrum árgöngum kennslu í smærri hópum. Kennslan fór fram í lotum og
var kennslufyrirkomulagið eftirfarandi:

2. bekkur (smiðja)
Ein kennslustund á viku í 8-9 vikur
3. bekkur (smiðja)
Ein kennslustund á viku í 11 vikur
4. bekkur (smiðja)
Ein kennslustund á viku í 11 vikur
5. bekkur (smiðja)
Ein kennslustund á viku í 11 vikur
6. bekkur
Hópnum skipt í tvennt, 1 kennslustund á viku hálfan veturinn í um 15 vikur

Færni nemenda í 5. - 7. bekk á lyklaborðið var könnuð svo og hraði þrisvar sinnum yfir
veturinn. Viðmið í hraða fyrir 5. bekk eru 70 slög á mínútu en fyrir 6. bekk 80 slög. Ástæða er
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til að skoða betur færni nemenda á lyklaborðið. 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 lykilorði. Skólinn var með áskrift að skólavefnum, ordabok.is og stærðfræði- og
tölvulæsisvefnum rasmus.is,
Hugbúnaðurinn Easy Tutor var settur upp hjá nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð við að
lesa og vinna á tölvur. Helga Melsteð hefur umsjón með því hverjir nota þennan hugbúnað.
Vélritunarkennsla í 4. - 7. bekk fór fram í tölvuverum og var þá stuðst við kennsluforritið
Ritfinn. 1. - 3. bekk notuðu „Fingrafim“ til að þjálfa fingrasetningu og leikni á lyklaborðið en
það er hugbúnaður á vef Námsgagnastofnunar. Einnig var stuðst við hugbúnað á
gagnvirkum vefjum eins og http://www.typingweb.com/ og http://sense-lang.org/typing/.
Ritþjálfinn var lítið notaður í vetur en nokkur tæki fóru inn í nokkra af yngri árgöngunum. Hjá
fyrsta bekk gerði hann mikla lukku og þótti nemendum hann afar skemmtilegt tæki. Hann var
eingöngu notaður sem þjálfunartæki á lyklaborð.
Mentor
Kennarar skráðu ástundun nemenda, færðu dagbók, verkefnabækur og einkunnir í mentor
sem er hugbúnaður á Netinu og heldur utan um gögn nemenda frá leikskólaaldri til
framhaldsskólaaldurs. Forráðamenn hafa veflykil sem veittir þeim aðgang að þessum
upplýsingunum þ.e.a.s. ástundun og framvindu náms barna sinna. Kennarar notuðu
tölvupóst í mentor til samskipta við forráðamenn en um 99% heimila nemenda í Flataskóla
eru með skráð netföng inni í mentor. Ný aðgerð á mentorvefnum kom á árinu en nú geta
foreldrar náð sér sjálfir í ný lykilorð ef þeir hafa gleymt því. Kennarar í eldri bekkjum settu
heimanámsáætlanir inn á heimasíðu skólans. Námsframvindan í Mentor var sett upp til prufu
í nokkrum fögum til að kanna hvernig hún virkar.

Heimasíða
Kennsluráðgjafi sér um heimasíðu skólans. Lögð er áhersla á að vera alltaf með nýjustu
upplýsingar um skólastarfið hverju sinni. Fréttir, myndir og krækjusafnið er alltaf vinsælt
skoðunarefni. Á heimasíðunni er að finna sýnishorn af vinnu nemenda. Daglega mælum við
um 200 heimsóknir á heimasíðu okkar. Í hverjum mánuði fáum við að meðaltali um 2000
notendur í heimsókn á vefinn og er það heldur aukning frá í fyrra.
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Samskiptaverkefni
Í Flataskóla voru unnin nokkur rafræn verkefni á vefnum eTwinning í vetur. eTwinning er
rafrænt skólasamstarf í Evrópu. Kennsluráðgjafi er oftast milligöngumaður um samstarfið við
aðra skóla. Þrjú verkefni voru unnin í vetur í eTwinning: The European Chain Reaction,
Scoolovision og The Northern friends. Lesa má um þau á heimasíðu skólans. Skólinn hefur
hlotið fjölda viðurkenninga fyrir samskiptaverkefni bæði erlendis og hérlendis. Skólinn hlaut
viðurkenningu í vetur fyrir eTwinningverkefnið “The European Chain Reaction”. En það var
hugbúnaðurinn “ Smart Classroom Suite” sem er til að stjórna tölvum í tölvuverum. Unnið var
með Comeníusarverkefnið Sköpunarkrafturinn – listin að lesa (sjá vefsíðu skólans) annað
árið í röð. Verkefninu stýrðu Kolbrún kennsluráðgjafi og Ingibjörg bókasafnsfræðingur. Þá var
eitt Nord Plus verkefni í gangi en það var verkefnið: Frá þjóðsögum til … (From Folklore to ..)
og var þar unnið með bókmenntir samstarfslandanna fyrr og nú. Nemendur í 1., 2., og 7.
bekk tóku þátt í því. Nokkrir kennarar fóru í heimsókn til Lettlands og Eistlands í tengslum við
það verkefni.
Flestir kennarar skólans eru skráðir á vef eTwinning og hefur skólinn fengið nokkrar
vefmyndavélar til eignar í tengslum við það, þær sem hafa nýst vel við hreyfimyndagerð hjá
nemendum í vetur.
Kennsluráðgjafi skipulagði í febrúar 2012 heimsókn erlendra gesta í tengslum við
Comeníusarverkefnið ”Sköpunarkrafturinn – listin að lesa” - ”Art of Reading - Power of
Creativity”. Þetta var 20 manna hópur sem kom og heimsótti skólann, bæjarskrifstofurnar og
fleiri staði í nágrenni bæjarins. Hópurinn dvaldi í 5 daga á landinu. Þá fóru nokkrir kennarar
úr Flataskóla í heimsókn til Ítalíu og Englands í vetur í sambandi við verkefnið.
Með þátttöku í samskiptaverkefnum gefum við nemendum og starfsfólki skólans góða innsýn
í nám og störf samstarfslandanna sem eykur víðsýni og ánægju þeirra í starfi. Það eykur
fjölbreytni í starfsháttum og gefur nýja innsýn í menningu og líf annarra þjóða og gefur
tækifæri til að koma að og vinna verkefni á annan hátt en venja er.
Samstarf við bókasafnsfræðing
Mikið og gott samstarf var með bókasafnsfræðingi og kennsluráðgjafa í tengslum við
verkefnavinnu. Áætlanir um samstarfsverkefni voru gerðar í öllum árgöngum þar sem
nemendur unnu markvisst að því að nýta sér upplýsingatæknina við öflun og vinnslu
verkefna ásamt því að kynnast mismunandi aðferðum við að kynna verkefnin við lok þeirra.
Lesa má um verkefnin á heimasíðu skólans og einnig er hægt að sjá dæmi þar um útfærslu
nokkurra verkefna.
Framtíðarsýn næsta ár er:
að setja þráðlaust net um skólann til að efla frekar og auðvelda notkun upplýsingatækni hvar
sem er í skólanum
að setja niður stefnu 2 til 3 ára í notkun tölvu- og upplýsingatækni í skólastarfi Flataskóla
að fá skjávarpa í allar kennslustofur
að endurnýja fartölvuvagninn
að fá a.m.k. eina nemendatölvu í hverja stofu eða “tölvueyjar”
að efla frekar og þjálfa rétta lyklaborðsnotkun hjá nemendum
að fá öfluga hljóð- og myndvinnsluvél (Apple) til að vinna með hljóð- og myndbönd
að fá fleiri myndbandsvélar til að vinna myndbönd með nemendum
að fá eina góða stafræna myndavél og öflugt flass til að nota við „hátíðleg“ tækifæri
að fá aðgang að spjaldtölvum (iPad) til að prófa hvernig hægt væri að nýta þær í skólastarfi
Kolbrún Svala Hjaltadóttir, kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni
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Skýrsla skólabókasafns
Skólasafnið er staðsett miðsvæðis í skólabyggingunni. Aðstæður þar eru mjög góðar bæði
fyrir nemendur og starfsmenn safnsins. Safnið er mjög bjart og vel skipulagt en í aðalrými
þess er útlánaaðstaða, vinnuaðstaða fyrir nemendur og setkrókur fyrir sögustundir. Á safninu
starfa Ingibjörg Baldursdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur í fullu starfi og Sólveig
Jóhannsdóttir í 25 % starfi.
Safnkostur
Skráður safnkostur er um 22.297 eintök og skiptist þannig að bækur eru 20.611 eintök en
tímarit, hljóðbækur, myndbönd og margmiðlunardiskar eru 1.686 eintök. Bókasafnsfræðingur
veitir safninu forstöðu, sér um skráningu og flokkun allra safngagna.
Safnkosturinn er skráður í bókasafnskerfi sem heitir Gegnir sem Landskerfi bókasafna rekur
og hefur umsjón með.

Skráður safnkostur -eintök

Heildar fjöldi útlána

22.297

8.876

Hópavinna á safni og
bókasafnskennsla - kennslust.
538

Safnkennsla og upplýsingamennt
Bókasafnsfræðingur kenndi í vetur nemendum í 1.- 5. bekk upplýsingamennt. Markmiðið
með upplýsingamennt er að þjálfa nemendur í að afla, meta og flokka upplýsingar og skila
niðurstöðum á skipulegan hátt. Nemendur eru einnig hvattir til að lesa sem mest sér til
ánægju og fá þeir því kynningu á barnabókmenntum og verkum ýmissa rithöfunda.
Skólasafnið gegnir lykilhlutverki í skólastarfi Flataskóla og styður starfsemi þess við flestar
námsgreinar. Góð samvinna er á milli bókasafnsfræðings, kennara og kennsluráðgjafa í
tölvum. Með eftirfarandi verkefnum er verið að hvetja til samvinnu þessara aðila og tengja
saman markmið í náttúruvísindum/samfélagsfræði, íslensku og upplýsingamennt.
Verkefnavinna
Mikið og fjölbreytt starf hefur verið unnið á skólasafninu í vetur. Það er mjög ánægjulegt að
sjá hve safnið hefur fests í sessi í skólanum sem allsherjar upplýsingamiðstöð. Virk samvinna
kennara og bóksafnsfræðings hefur á undanförnum árum aukist jafnt og þétt. Verkefnavinna
á safninu er mikil og hefur aukist mikið á undanförnum árum. Í vetur var unnið a.m.k. eitt
þemaverkefni í hverjum árgangi þar sem mikil samvinna var við skólasafnið.
Vinna nemenda felst meðal annars í því að þeir leysa verkefni sem tengjast námi þeirra í
skólanum með upplýsingaleit í bókum, af Netinu og margmiðlunardiskum. Verkefnin eru
kynnt fyrir foreldrum og öðrum nemendum skólans. Mikil vinna hefur verið lögð í að gera
kynningarnar sem fjölbreyttastar meðal annars með talsetningu á glærum nemendanna og
fleiri nýjungum.
1. bekkur
Nemendur í 1. bekk unnu verkefni um steina. Bókasafnsfræðingur las fyrir nemendur sögur
og ljóð um steina en síðan horfðu þeir á kynningu þar sem Oddur Sigurðsson, jarðfræðingur
fræddi þá um mismunandi steina. Farið var í vettvangsferð út í hraun og útbúin tröllaandlit í
steinunum. Kennari í Flataskóla lánaði steinasafnið sitt til þess að nemendur gætu skoðað
mismunandi steina. Nemendur lærðu að þæfa utan um steina í textilmennt. Afraksturinn varð
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að PhotoStory kynningu sem bókasafnsfræðingur útbjó með nemendum og foreldrar fengu
að sjá í lok vetrar.
2. bekkur
Á vorönn unnu nemendur verkefni um dýr sem lifa í fjörunni. Þeir fóru í vettvangsferð niður í
fjöru og skoðuðu skeljar, kuðunga, þang og ýmislegt fleira áhugavert. Þeir völdu sér eitt dýr
sem lifir í hafinu eða fjörunni til þess að fræðast nánar um og fundu upplýsingar um það í
bókum á skólasafninu og skráðu hjá sér. Nemendur settu upplýsingarnar á Powerpoint
glærur og fengu aðstoð eldri nemenda við að finna myndir af dýrunum og setja þær á
glærurnar. Foreldrum var boðið á skólasafnið í lok vetrar til að hlýða á kynningar barna sinna.
3. bekkur
Nemendur í þriðja bekk unnu í litlum hópum verkefni um sólkerfið okkar. Hóparnir komu á
skólasafnið og öfluðu upplýsinga um reikistjörnurnar. Þeir skráðu upplýsingarnar og útbjuggu
Power point glærur og fundu myndir á Netinu sem hæfðu efninu. Foreldrum var boðið að
koma á skólasafnið og þar sýndu nemendur afraksturinn.
4. bekkur
Verkefnið Flýgur fiskisagan var unnið í þessum árgangi. Nemendur komu sér saman um
hvað þeir vildu vita um fiska og hófust handa við að finna upplýsingar. Þeir fundu aðalatriðin
og skráðu hjá sér í handgert hugarkort. Nemendur færðu handgerðu hugarkortin yfir í
Freemind og kynntu fyrir foreldrum sínum á skólasafninu. Þeim var síðan boðið að skoða
afrakstur nemenda í kennslustofunum og á göngum skólans.
5. bekkur
Þessi árgangur vann viðamikið verkefni í landafræði Íslands. Bekkjunum var skipt í níu hópa
og fékk hver hópur einn landshluta til að vinna með. Nemendur öfluðu upplýsinga um
landshlutana í bókum, af Netinu og margmiðlunardiskum, útbjuggu Power point glærur og
talsettu þær. Þeir völdu þjóðsögu sem tengdist landshlutanum þeirra og endursögðu hana og
tengdu inn á glærukynninguna. Nemendur notuðu hugbúnaðinn "Google Earth" til að bera
saman upplýsingar úr gögnum sínum og afrituðu myndir þaðan sem þeir notuðu í
kynningarnar. Forráðamönnum nemenda var síðan boðið á skólasafnið og kynntu nemendur
þar landafræði Ísland og stjórnaði hver hópur sinni kynningu.
6. bekkur
Nemendur í 6. bekk unnu viðamikið verkefni um Norðurlöndin á haustönn. Verkefnið fólst í
því að finna upplýsingar um Norðurlöndin og útbúa vefi á Wikispaces með þessum fróðleik.
Nemendur buðu foreldrum sínum á skólasafnið og kynntu fyrir þeim afraksturinn.
Kynningarnar voru mjög mismunandi þar sem nemendur réðu sjálfir hvernig þeir nálguðust
efnið og kynntu það. Í upphafi verkefnisins tóku nemendur þátt í "Gettu betur" leik á
skólasafninu, síðan tók við hugstormun til þess að þeir gætu áttað sig á hvað þeir vildu sýna
á vefunum. Hægt er að skoða vefina á heimasíðu skólans.
Lestrarátak
Á haustönn tóku nemendur í 3.,4.,5.,6. og 7. bekk þátt í
lestrarátaki sem hófst á skólasafninu. Hvert átak stóð yfir í
eina viku og hafði skólasafnið umsjón með þeim. Farið var
yfir reglur og skráningarkerfi lestrarátaksins sem
bókasafnsfræðingur hélt utan um. Bekkirnir sem unnu
keppnina í sínum árgangi fengu bikar en einnig fengu
mestu
lestrarhestarnir
viðurkenningarskjöl
og/eða
bókaverðlaun.
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Útbúinn var svokallaður lestrarveggur á netinu til að halda utan um hvaða bækur nemendur
lásu, þeir skrifuðu stutta umsögn um hverja lesna bók og gáfu henni einkunn. Hægt er að
skoða lestrarveggina á heimasíðu skólans.
Í nóvember tóku 7. bekkir þátt í lestrarátaki og ákváðum við að kanna hvort kynið læsi meira í
átakinu. Eins og súluritin hér að neðan sýna lásu strákarnir mun meira en stelpurnar að
þessu sinni.

Comeniusarverkefnið „Sköpunarkrafturinn, listin að lesa “Ingibjörg Baldursdóttir bókasafnsfræðingur ásamt Kolbrúnu Hjaltadóttur, kennsluráðgjafa í tölvum hafa síðastliðna tvo vetur
tekið þátt í evrópsku samstarfsverkefni „Sköpunarkrafturinn – listin að lesa“. Þetta er verkefni
sex evrópskra skóla og fær styrk frá Comeniusar-áætluninni. Þátttakendur eru nemendur og
starfsfólk skólanna. Markmið verkefnisins er að efla lestur og læsi og hvetja nemendur til að
lesa og skiptast á skoðunum m.a. í gegnum netið. Nemendur tókust á við ýmis konar verkefni
tengd lestri, ritun og með því að skoða menningu landanna. Þau lönd sem tóku þátt í
verkefninu ásamt Íslandi eru Tyrkland, Ítalía, Spánn, England og Pólland.
Viðburðir
Á skólasafninu eru skipulagðir ýmsir viðburðir eftir því
sem tilefni er til. Bangsavika er haldin árlega á
skólasafninu í kringum Alþjóðlega bangsadaginn sem
er 27. október ár hvert. Yngstu nemendur skólans
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koma þá með bangsa að heiman í bókasafnstímann. Við lesum bangsasögur, semjum sögur,
teiknum myndir og fræðumst um það hvernig fyrsti leikfangabangsinn varð til fyrir rúmum 100
árum. Nemendur frá leikskólunum Bæjarbóli, Sunnuhvoli og Kirkjubóli tóku einnig þátt í
bangsadagskrá Flataskóla. Heimsókn leikskólanna á skólasafnið er liður í samstarfssamningi
Flataskóla og leikskólanna þriggja.
Stofnaðir voru tveir bókaklúbbur sem höfðu meðal annars það markmið að vekja áhuga
nemenda á gömlum og sígildum bókum sem afar og ömmur þeirra lásu þegar þau voru börn.
Nemendur í 5. KÞ riðu á vaðið og gerðust margir þeirra meðlimir í bókaklúbbnum. Eftir lestur
bókanna komu nemendur á skólasafnið og sögðu frá bókinni en bóksafnsfræðingurinn tók
frásögnina uppá myndband sem hægt er að skoða á heimasíðu skólasafnsins. Hinn
bókaklúbburinn var með bókum sem pabbar og mömmur nemenda lásu þegar þau voru
börn. Tveir nemendur úr sjöunda bekk, þeir Gunnlaugur Hans og Tryggvi Pétur buðu
vinabekk sínum, sem er þriðji bekkur, á skólasafnið og kynntu fyrir þeim þessar bækur.
Lestrarmaraþon 7. bekkjanna var haldið í vetur eins og undanfarin ár en hver bekkur gisti á
safninu eina nótt með bekkjarkennaranum og bókasafnsfræðingnum og lásu langt fram eftir.
Markmiðið með lestrarmaraþoninu er að lesa sem mest. Fyrir valinu í ár varð bókin
„Draugaslóð“. Mikið var lesið þessi kvöld enda lesefnið mjög spennandi. Kristín Helga
Gunnarsdóttir, höfundur bókarinnar kom í heimsókn og ræddi við nemendur um sögusvið
bókarinnar og sagði þeim frá þjóðsögum sem tengjast sögunni. Ýmislegt óvænt gerðist í
myrkrinu sem gerði kvöldin enn eftirminnilegri. Eftir gistinguna unnu nemendur verkefni í
tengslum við bókina sem þeir lásu um kvöldið.
Kynning og skólaheimsóknir
Bóksafnsfræðingur hélt ásamt Kolbrúnu Hjaltadóttur kynningu fyrir grunnskólakennara og
bókasafns- og upplýsingafræðinga sem haldin var í Garðaskóla. Kynntu þær „Viskuveituna“
sem þær eru höfundar að ásamt tveimur öðrum kennurum. Þetta eru fjölbreytt verkefni sem
tengja saman upplýsingatækni, íslensku, náttúrufræði, samfélagsfræði og ensku. Viskuveitan
verður aðgengileg á vef Námsgagnastofnunar haustið 2012.
Á vegum Comeniusarverkefnisins „Sköpunarkrafturinn, listin að lesa“ var farið í tvær
heimsóknir í erlenda skóla. Fyrri skólinn sem heimsóttur var er í Katalóníu en hinn á
Englandi. Flataskóli tók á móti þátttakendum verkefnisins í febrúar 2012 og komu hingað 21
erlendir gestir. Verkefninu lauk á vordögum með verkefnaheimsókn til samstarfsskóla
Flataskóla á Ítalíu.
Af framangreindu er ljóst að fjölbreytt starf fer fram á skólasafninu og verður vonandi áfram
unnið að því að þróa starfsemina þannig að safnið styðji vel við skólastarfið í Flataskóla.
Ingibjörg Baldursdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur

Skýrsla Tómstundaheimilis Flataskóla
Starfsemi Tómstundaheimilis Flataskóla er staðsett í björtu og nýlega uppgerðu húsnæði
Flataskóla og heitir Krakkakot. Starfið í Krakkakoti byrjar eftir að venjulegum skóladegi lýkur
og er til kl. 17:00. Í boði er dægradvöl fyrir 1.-4. bekk.
Fjöldi barna í vetur var 98 börn
 1. bekkur 26 börn
 2. bekkur 44 börn
 3. bekkur 23 börn
 4. bekkur 5 börn
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Í Krakkakoti störfuðu skólaárið 2011-2012 fimm starfsmenn í mismiklu starfshlutfalli og einn
stuðningsfulltrúi.
Þegar börnin koma í Krakkakot eru þau búin að vera í skipulögðu starfi frá kl. 08:30 til 14:00.
Lagt er upp með að þau hafi frjálst val þegar þau koma til okkar. Þau hafa val um að lita,
lesa, teikna, kubba, dansa, syngja, föndra, fara í dúkkuleik og bílaleik. Puttaprjónið er alltaf
vinsælt bæði hjá stelpum og strákum og er afraksturinn bæði hárbönd og treflar. Þeim finnst
einnig skemmtilegt að fara í hina hefðbundnu leiki s.s. feluleik og fela hlut. Einu sinni í viku fá
þau að fara í tölvuverið og er það alltaf jafn vinsælt. Við nýtum okkur list- og verkgreinastofur
skólans. Stærðfræðistofan er mjög vinsæl og einnig bókasafnið en þar lesum við og skoðum
bækur. Gamla píanó skólans var sett á leiksvæði Krakkakots en þar hafa margir æft sig sem
eru að læra á píanó en einnig eru margir sem eru að prufa í fyrsta sinn að spila sín fyrstu
tónverk. Eitt þykir öllum börnunum skemmilegt en það er þegar við bökum í
heimilisfræðistofunni. Þá er þeim skipt í hópa eftir aldri og þau baka fyrir alla í Krakkakoti
kökur og annað góðgæti sem er svo borðað í síðdegishressingunni. Þetta gerum við tvisvar á
skólaárinu þ.e. fyrir jólin og áður en skóla lýkur. Í lok skólaárs höldum við diskótek í
hátíðarsalnum og bjóðum í pizzuveislu.
Boðið var uppá tæknilegónámskeið og var leiðbeinandi Jóhann Breiðfjörð. Einnig var boðið
uppá dansnámskeið frá Dansskóla Sigurðar Hákonarsonar en það varð að aflýsa því þar
sem ekki var næg þátttaka. Mjög mörg börn fara frá okkur í hinar ýmsu tómstundir m.a.
flaututíma í forskóla Tónlistarskóla Garðabæjar, skák hjá Taflfélagi Garðabæjar, dans hjá
Dansskóla Birnu Björnsdóttur,
sund, fótbolta, körfubolta, handbolta og fimleika hjá
Stjörnunni.
Starfsmenn Krakkakots hafa það að leiðarljósi að börnin séu ánægð og þeim líði vel í
Krakkakoti.
Dóra Þórisdóttir, umsjónarmaður tómstundaheimilis Flataskóla
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