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

Skýrslan er send skólaráði, stjórn foreldrafélagsins, skólanefnd Garðabæjar, forstöðumanni
fræðslu- og menningarsviðs og deildarstjóra skóladeildar, auk þess sem hún er aðgengileg á vef
skólans og liggur frammi á skrifstofu hans.

Annáll skólaársins
Skólastarfið hófst með því að starfsmenn mættu til starfa 15. ágúst að loknu sumarleyfi og hófu vinnu
við undirbúning skólaársins. Skólasetning var miðvikudaginn 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. Í tengslum við það verkefni fóru allir, nemendur og
starfsmenn, saman í Guðmundarlund í Kópavogi þar sem farið var í leiki og grillaðar voru pylsur.
Hausthátíð foreldrafélagsins var haldin í september og tókst að venju vel . Fjölmargir mættu og boðið
var upp á margt skemmtilegt fyrir krakkana.
Dagur íslenskrar tungu var að haldinn hátíðlegur í nóvember. Samkoma var í hátíðarsal þar sem kór
Flataskóla söng nokkur lög en kórinn hafði sérstaklega æft íslensk lög til að syngja við þetta tilefni.
Nemendur í sjöunda bekk sögðu frá skáldinu Jónasi Hallgrímssyni, nemendur í öðrum bekk fluttu
þuluna Móðir mín í kví, kví og nemendur í þriðja bekk léku málhætti sem áhorfendur áttu að reyna að
finna út hverjir væru. Á bókasafninu var maraþonlestur hjá 6. bekk þar sem nemendur lásu til skiptis
upphátt úr sögu eftir Gerði Kristnýju. Gestum og gangandi var boðið að koma og hlusta. Starfsfólk og
nemendur voru hvattir til að koma í fötum í fánalitunum sem margir gerðu og setti það líflegan svip á
staðinn.
Síðustu helgina í nóvember stóð foreldrafélag Flataskóla fyrir jólaföndri í skólanum. Var þá glatt á
hjalla og fjölskyldur föndruðu saman. Þar kom m.a. fram brasssveit skipuð nemendum úr
Tónlistarskóla Garðabæjar og spilaði nokkur lög. Almenn ánægja var með jólaföndrið og það að
þátttaka var öllum að kostnaðarlausu, allt föndurefni og veitingar voru í boði foreldrafélagsins.
Í desember unnu nemendur og starfsfólk skólans að jólaþema sem bar yfirskriftina "Látum gott af
okkur leiða". Allt hefðbundið skólastarf vék fyrir sérstökum verkefnum sem tileinkuð voru
jólaþemanu. Unnið var í aldursblönduðum hópum og verkefnin sem fengist var við voru m.a.
jólakortagerð, búnir til fuglafóðrarar, mósaíkmyndir, glerlist, jólaperlun, íslensku jólasveinarnir,
bakstur á smákökum, lestur fyrir leikskólabörn, gluggajólamyndir, jólaþæfing og sungið og spilað fyrir
unga og aldraða í Jónshúsi og á Ökrum . Almenn ánægja var með þetta uppbrot á skólastafinu og var
ekki annað að sjá en að þetta félli í góðan jarðveg. Í tengslum við jólaþemað lá einnig frammi
söfnunarbaukur þar sem lögð voru til frjáls framlög sem síðan voru nýtt til að styrkja Barnaspítala
Hringsins.
Árleg aðventuguðsþjónusta Flataskóla fór fram í Vídalínskirkju í desember. Nemendur 5. bekkja fluttu
helgileik, leikið var á hljóðfæri og skólastjóri flutti ávarp. Fjöldi kirkjugesta tók virkan þátt í athöfninni
og nemendur stóðu sig með mikilli prýði.
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Á þessu starfsári eins og síðustu ár var margt gert til að stuðla að bættri heilsu bæði nemenda og
starfsmanna. Nemendur í 4.- 7. bekk tóku þátt í skólahlaupi UMSK sem fram fór í Kópavogi í október.
Veðrið lék við þátttakendur og notuðu nemendur og kennarar tækifærið og hjóluðu á völlinn. Góð
þátttaka var í hlaupinu og mikil stemning ríkti á svæðinu. Milli 7-800 nemendur tóku þátt sem er
aukning frá því í fyrra. Nemendur Flataskóla náðu þar mjög góðum árangri og unnu svokallaðan
Bræðrabikar til varðveislu í ár. Bikarinn er veittur þeim skóla sem hlutfallslega var með flesta
þátttakendur í hlaupinu en 86.2% nemenda í 4. -7. bekk Flataskóla tóku þátt.
Að venju tók skólinn þátt í að hvetja alla nemendur til að ganga í skólann og vorum við þátttakendur í
samnefndu verkefni í október. Verkefnið hófst á því að allir nemendur og starfsmenn fóru saman í
göngu um Garðabæ í hellirigningu en mildu verðri.
Í nóvember tóku allir nemendur þátt í norræna skólahlaupinu og allir nemendur og starfsmenn tóku
virkan þátt í heilsuátakinu Lífshlaupinu í febrúar. Vakti átakið gríðarlega mikla athygli og allir aðilar
skólasamfélagsins lögðu allt sitt í að ná góðum árangri enda hafði skólinn unnið sína flokka árið áður.
Í ár eins og síðasta ár urðu nemendur í Flataskóla í fyrsta sæti í sínum flokki í hlaupinu og stóð í tvær
vikur. Kennararnir voru duglegir að hvetja þá til að hreyfa sig og var oft farið í gönguferðir með
hópana. Nemendur hreyfðu sig að meðaltali 9,82 daga í 731,41 mínútu og voru þeir meira en heilum
hærri en nemendur í næsta skóla á eftir. Starfsfólk skólans hafnaði í öðru sæti að þessu sinni en mjög
lítill munur var á tveimur efstu vinnustöðunum eða 0,6 dagar. Skapaði þetta mikla samkennd og
eftirvæntingu meðal starfsmanna og þar sem verkefnið lenti inn í vetrarleyfi var tölvupósturinn
óspart notaður til að hvetja fólk til dáða. Verkefni starfsfólk stóð yfir í þrjár vikur eða viku lengur en
hjá nemendum og eru nú nokkrir starfsmenn komnir á bragðið og ætla að halda áfram að hreyfa sig
og skrá á síðu Lífshlaupsins til að fylgjast betur með hreyfingu sinni.

Fulltrúar Flataskóla taka á móti viðurkenningum fyrir árangur í Lífshlaupinu

Eftir áramótin var farið með alla nemendur skólans í vetrarferð í Bláfjöll. Fyrst var farið með eldri
nemendur á góðviðrisdegi febrúar og yngri nemendur fóru í sína ferð í apríl einnig í ljómandi góðu
veðri. Í báðar þessar ferðir höfðum við með okkur skíðakennara sem ásamt starfsfólki skólans kenndi
þeim sem þess óskuðu og þurftu. Báðar ferðirnar gengu mjög vel og lýstu bæði nemendur, foreldrar
og starfsmenn ánægju sinni með þær.
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„Á skíðum skemmti ég mér“

Nemendur í 5. bekk tóku þátt í árlegu vímuvarnarhlaupi Lions á vordögum. Konur úr Lionsklúbbnum
Eik komu og veittu verðlaun auk þess sem Andrea Sif Pétursdóttir fimleikakona úr Stjörnunni og
íþróttakona Garðabæjar ræddi við sömu nemendur um forvarnir.
Í júní tóku allir nemendur skólans þátti í Unicef hreyfingunni. En það er verkefni þar sem nemendur
hljóta fræðslu um jafnaldra sína í öðrum heimshlutum og safna fé fyrir þurfandi börn um allan heim
með því að stunda holla hreyfingu. Þrátt fyrir rok og rigningu tóku bæði eldri og yngri nemendur þátt
í hlaupinu af lífi og sál og ríkti mikill samhugur í hópnum. Hlaupnir voru alls 1887 km sem er vel
rúmlega lengd hringvegarins. Þeir sem hlupu mest hlupu 26 km sem verður að teljast aldeilis
ótrúlegur árangur. Sérstaklega var gaman að fylgjast með elstu nemendunum sem tóku yngstu börnin
undir sinn verndarvæng og hlupu með þeim. Flestir höfðu sett sér persónuleg markmið og voru
langflestir sem náðu þeim og jafnvel meira en þeir höfðu stefnt að.
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.
Á öskudaginn var að venju mikið fjör í skólanum. Þá komu allir klæddir í búninga í tilefni dagsins,
nemendur jafnt sem starfsfólk. Ekki var um hefðbundna kennslu að ræða og skólastarfið var brotið
upp með ýmsum uppákomum. Drengir úr 7. bekk sáu um diskótek og 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
Garðaholti þriðjudaginn 19. mars þar sem Sindri Snær Sigurðarson keppti fyrir hönd Flataskóla.
Fulltrúar frá Grunnskóla Seltjarnarness, Hofsstaðaskóla, Sjálandsskóla og Vífilsskóla tóku einng þátt.
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 4.-7. bekk þátt í Schoolovision árlegri evrópskri söngkeppni grunnskóla. Í
undankeppninni Flatatovision sigruðu stúlkur úr 6. bekk með lagið „Little Talks" með hljómsveitinni
7
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„Of Monsters and Men". Þær náðu síðan fimmta sæti í keppninni sjálfri sem er frábær árangur þar
sem 40 skólar frá jafnmörgum löndum taka þátt.
Ljóðasamkeppni var haldin í maí sem allir nemendur skólans tóku þátt í. Nemendur í 5 ára, 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. Verðlaunahafar úr öllum aldursflokkum fluttu síðan ljóð sín við
skólaslit og fengu afhent verðlaun.
Nemendur í öllu árgöngum Flataskóla tóku þátt í árlegu hreinsunarátaki Garðabæjar í byrjun maí.
Eldri nemendur hreinsuðu Hraunsholtslækinn frá Reykjanesbraut að Vigdísarlundi. Allir nemendur
hreinsuðu síðan skólalóðina.
Í maí var rýmingaræfing í skólanum en árlega er farið yfir rýmingaráætlun og haldin æfing til að allir
séu meðvitaðir um hvað gera skuli þegar og ef að bruna ber að höndum. Á starfsmannafundi var farið
yfir rýmingaráætlun með starfsfólki skólans og síðan fóru kennarar yfir sömu áætlun með nemendum
og kynntu þeim rýmingarleiðir. Rýmingaræfingin var síðan haldin í framhaldi þess og tókst mjög vel.
Síðustu dagar skólaársins, í maí og júní, voru að venju notaðir til útiveru og vorferða. Nemendur fóru í
hjólaferðir og ýmsar skoðunarferðir. Þessar ferðir eru hluti af skipulögðu skólastarfi vetrarins og eru
því eins mikilvægar og aðrir þættir í námi nemenda.
Síðasta skóladaginn fóru allir nemendur og starfsmenn í gönguferð á Helgafell. Sú ferð var í boði
foreldrafélagsins. Veður var skaplegt en nokkuð hvasst. Fjórar rútur óku með okkur upp að Kaldárseli
og þaðan gengu eldri nemendur upp á Helgafellið en 5 ára og 1. bekkur gengu í Valaból. Nemendur
komust þó ekki alla leið upp á Helgafell sökum hvassviðris en engu að síður var þetta ágætis hreyfing
og nemendur stóðu sig með prýði þrátt fyrir þokuloft og kalda. Á eftir alla hreyfinguna var ekið að
Hvaleyrarvatni þar sem fulltrúar úr foreldrafélagiinu grilluðu pylsur ofan í allan mannskapinn og
nemendur fengu að leika sér við vatnið og í skógarkjarrinu.

Gengið af stað á Helgafell og í Valaból

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
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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 Einar
Benediktsson. Fjölmargir aðrir gestir heimsóttu skólann í vetur bæði innlendir og erlendir.
Skólakór Flataskóla var endurvakinn á skólaárinu eftir nokkurra ára hlé. Kórinn var opinn öllum
nemendum í 4.–7. bekk og voru æfingar á skólatíma. Í vetur voru í kórnum um 30 nemendur.
Á skólaárinu var bryddað upp á þeirri nýjung að hafa þrisvar í viku þ.e. á mánudögum, miðvikudögum
og föstudögum morgunsamveru strax í skólabyrjun. Þá koma allir nemendur og starfsmenn saman í
hátíðarsal skólans í 10 – 15 mínútur. Þar eru rædd mál líðandi stundar, fluttar tilkynningar og sungið
saman. Markmiðið er að eiga notalega stund saman í byrjun skóladagsins. Morgunsamveran þótti
takast mjög vel og verður nú fastur liður í skólastarfinu.
Skólanum var slitið við hátíðlega athöfn í 54. skiptið föstudaginn 7. 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 6. júní klukkan 17:00. Við
athöfnina spilaði Elísabet Vilhjálmsdóttir eitt lag flygilinn. Viktor Ingi Þrastarson flutti hugleiðingar
sínar um árin sín í Flataskóla og verðlaunaljóð í ljóðakeppni Flataskóla voru flutt. Veitt voru verðlaun
fyrir góðan námsárangur, eljusemi, hjálpsemi og ástundun. Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir
umsjónarkennari veitti síðan nemendum sínum munnlega umsögn og kveðju frá sér og
bekkjarfélögum. Að lokum buðu foreldrar upp á glæsilegt hlaðborð með fjölbreyttum veitingum.
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.
Garðabæ í júní 2013.
Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri.

Glæsilegir nemendur 7. bekkjar sem kvöddu skólann við skólaslit
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Ýmsar upplýsingar
Stjórnendur Flataskóla
Skólastjóri
Aðstoðarskólastjóri
Deildarstjóri

Ólöf Sigurðardóttir
Helga María Guðmundsdóttir
M. Elín Guðmundsdóttir

Nefndir og ráð
Skólaráð

Ólöf S. Sigurðardóttir, skólastjóri
Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri
Ásta B. Jónsdóttir, námsráðgjafi
Sólveig Jóhannsdóttir, starfsmaður á bókasafni
Brynja Baldursdóttir, foreldri
Hulda Gunnarsdóttir, foreldri
Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir, foreldri
Helga Signý Sveinsdóttir, nemandi
Gunnar Bergmann Sigmarsson, nemandi

Nemendaverndarráð

Ásta Bára Jónsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir
Sigríður Magnúsdóttir
Trausti Valsson

Stjórn starfsmannafélags

Auður Gunnarsdóttir
Helena Jónasdóttir
Kolbrún Svala Hjaltadóttir
Margrét Haraldsdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir

Stýrihópur um jákvæða skólafærni

Ágústa Sigurbjörnsdóttir
Ásta Bára Jónsdóttir
Dóra Þórisdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir

Umhverfismennt

Anna Lena Halldórsdóttir
Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir

Heilsuefling

Helga Melsteð
Ólöf S. Sigurðardóttir
Sólveig Jóhannsdóttir
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Áfallaráð

Ásta B. Jónsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
Jóna Guðrún Oddsdóttir
Olga Guðrún Snorradóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir
Sigríður Magnúsdóttir

Umsjón með stærðfræðistofu

Ólöf Sighvatsdóttir

Trúnaðarmaður kennara

Elín Ása Þorsteinsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir til vara

Trúnaðarmaður starfsmanna
í starfsmannafélagi Garðabæjar

Ritstjórn heimasíðu

Sigrún Guðmundsdóttir
Dóra Þórisdóttir til vara
Kolbrún Svala Hjaltadóttir

Skóladagatal
Starfsemi Flataskóla var í samræmi við samþykkt skóladagatal ársins 2012-2013. Það var unnið í
samráði við skólaráð skólans og skólaskrifstofu. Sjá nánar á heimasíðu skólans http://flataskoli.is.
Samkvæmt skóladagatali voru skóladagar nemenda 180. Kennsludagar nemenda voru 174 og skertir
dagar alls sex. Skertir dagar eru þeir dagar sem nemendur mæta aðeins hluta úr degi. Þeir dagar eru
skólasetningardagur, tveir nemenda- og foreldraviðtalsdagar, jólaskemmtun, öskudagur og
skólaslitadagur.
Skólasetning var 22. ágúst 2012. Jólaskemmtanir voru 20. desember og jólaleyfi frá 27. desember til
og með 2. janúar 2013. Vetrarleyfi var frá 18.-22. febrúar og páskaleyfi frá 25. mars til og með 1. apríl.
Einnig féll kennsla niður vegna fimm skipulagsdaga kennara á skólaárinu, þ.e. 28. september, 22. og
23. október, 21. desember og 26. apríl. Skólaslit voru 7. júní.

Öskudagsgleði
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Nemendur Flataskóla
Skólaárið 2012-2013 voru alls 255 nemendur í Flataskóla, þarf af 118 drengir og 137 stúlkur. Skipting
nemenda í árganga var misjöfn. Í 5 ára bekk voru 17 nemendur í einum umsjónarhópi. Í 1. bekk voru
32 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 2. bekk voru 32 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 3.
bekk voru 47 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 4. bekk voru 29 nemendur í tveimur
umsjónarhópum. Í 5. bekk voru 33 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 6. bekk voru 42 nemendur
í tveimur umsjónarhópum og í 7. bekk voru 23 nemendur í einum umsjónarhópi.
Nemendafjöldi skiptist á eftirfarandi hátt eftir umsjónarhópum:
Piltar Stúlkur

Alls

Umsjónarkennarar

5 ára ÞÓ

7

10

17

Þóra Dögg Ómarsdóttir

1.AG
1.RS

9
9

7
7

16
16

Auður Gunnarsdóttir
Rakel Svansdóttir

2.AH
2.ÁS

7
5

9
11

16
16

Anna Lena Halldórsdóttir
Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir

3.MH
3.RG

11
14

10
12

21
26

Margrét Haraldsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir

4.HÞ
4.KÞ

5
8

8
8

13
16

Hafþór Þorleifsson
Kristín Ósk Þorleifsdóttir

5.EÁ
5.EÞ

10
9

6
8

16
17

Elín Ása Þorsteinsdóttir
Erna Þorleifsdóttir

6.HL
6.OS

9
6

13
14

22
20

Hanna Lóa Friðjónsdóttir
Olga Guðrún Snorradóttir

7.HG

9

14

23

Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir

118

137

255

Fjöldi nemenda í Flataskóla síðustu fimm ár:

Fjöldi nemenda

2008

2009

2010

2011

2012

325

285

284

263

255
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Fjöldi nemenda

Kyn og fjöldi nemenda
30
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5 ára
1.
2.
3.
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6.
7.
bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur
Drengir

Stúlkur

Lögheimili nemenda
Fjöldi nemenda

100

88

80
60
40

17

20

21
5

29
10

32
18

14

5

4

2

10

0

Skólaleyfi nemenda 2012-2013
Fjöldi nemenda

(Þrír dagar eða fleiri)
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4
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5
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2
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Skóladagur nemenda
Skólastarf hófst kl. 8:30 hjá öllum árgöngum. Hjá 1. - 4. bekk lauk skóla alla daga kl. 13:50 og hjá 5. –
7. bekk kl. 14:10.
Nemendur gátu mætt í skólann fyrir kl. 8:00 á morgnana og þá voru kennslustofur opnar. Skólaliðar
voru á svæðunum og höfðu eftirlit með nemendum þangað til kennsla hófst klukkan 8:30. Eftir að
skóla lauk á daginn bauðst nemendum í 1. - 4. bekk lengd viðvera sem var starfrækt á vegum
tómstundaheimilis skólans.
Þrisvar í viku var morgunsamvera þar sem allir nemendur og starfsmenn komu saman í hátíðarsal
skólans í 10 – 15 mínútur. Þar voru rædd mál líðandi stundar, fluttar tilkynningar og sungið saman.
Markmiðið var að eiga notalega stund saman í byrjun skóladags.
Nemendur fengu tíu mínúta nestistíma einu sinni á dag og einu sinni 20 mínúta hádegishlé. Í
nestistímanum snæddu nemendur létta hressingu í kennslustofunni en í hádegishléi var borðað í
matsalnum. Tvisvar sinnum á dag voru nemendur í útivist þ.e. kl. 9:50-10:10 og kl. 11:30-11:50 hjá 5.
– 7. bekk og kl. 11:50-12:10 hjá 1. – 4. bekk.
Nemendur sóttu íþróttakennslu í íþróttamiðstöð Garðabæjar, Ásgarð. Allir nemendur skólans voru
með tvo íþróttatíma á viku á stundaskrá. Einnig voru hjá nemendum í 3.- 7. bekk einn sundtími á
stundaskrá á viku en nemendur í 1. og 2. bekk fengu sundkennslu í formi námskeiðs á skólatíma.

Sumargleði hjá stúlkum í 5. bekk
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Skipting námsgreina
Námsgrein/árgangur

1. b

2. b.

3. b.

4. b.

5. b.

6. b.

7. b.

Íslenska

8

8

8

8

8,5

6,5

6

Stærðfræði (þar af 1 kest. í
stærðfræðistofu)

6

6

6

6

6

6

6

Samfélagsfræði/kristinfræði

4

4

4

4

4

4

4

Náttúrufræði

3

3

3

2

3

3

3

Enska

1

1

1

1

3

3

3

Danska

3

Lífsleikni

1

1

1

1

1

1

1

Upplýsinga- og tæknimennt

1

1

1

1

1

1

1

List- og verkgreinar *

3

3

3

4

4

4

4

Heimilisfræði

*

*

*

*

*

*

*

Hönnun/smíði

*

*

*

*

*

*

*

Textílmennt/myndmennt

*

*

*

*

*

*

*

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Íþróttir

2

2

2

2

2

2

2

Sund

1

1

1

1

1

1

1

32,5

32,5

32,5

32,5

35

35

35

Tónmennt – morgunsamvera

Samtals

*List- og verkgreinar í viðkomandi árgangi skiptast þannig:
1. bekkur
Nemendahópnum skipt í tvo hópa í textílmennt og smíði. Myndmennt kennd á námskeiði.
Nemendum skipt í tvo hópa í heimilisfræði.
2. bekkur
Nemendahópnum skipt í tvo hópa í textílmennt og myndmennt. Nemendum skipt í þrjá hópa
og einn þriðji hópur fer í heimilisfræði og tveir þriðju eru hjá umsjónarkennara, sama á við um
smíði.
3. bekkur
Nemendum skipt í fjóra hópa í myndmennt, textílmennt, smíði og tölvur. Einn þriðji hluti
árgangs í heimilisfræði á móti tveimur þriðju í íslensku og tölvum.
4. bekkur:
Nemendahópnum skipt í tvo hópa í textílmennt og myndmennt. Nemendum skipt í þrjá hópa
og einn þriðji hópur fer í heimilisfræði og tveir þriðju eru hjá umsjónarkennara, sama á við um
smíði.
5.-6. bekkur
Nemendahópnum skipt í þrjá hópa í myndmennt, textílmennt og smíði. Nemendum skipt í
þrjá hópa og einn hópur fer í heimilisfræði og 2 hópar á heimasvæði, sama átti við um smíði.
7. bekkur
Nemendahópnum skipt í tvo hópa í myndmennt og textílmennt og smíði og heimilisfræði.
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Nemendafélag
Samkvæmt 10. gr. laga um grunnskóla skal starfa nemendafélag í grunnskólum sem á m.a. að vinna
að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda. Markmiðið með nemendafélaginu er að auka
félags- og samskiptafærni nemendanna sem og virðingu og metnað þeirra fyrir skólanum.
Tveir fulltrúar eru úr hverri bekkjardeild, einn strákur og ein stúlka sitja í stjórn félagsins og er valið í
stjórnina með því að draga á milli þeirra nemenda sem sýna áhuga eða bekkjarfélagar tilnefna. Hver
fulltrúi situr eitt til tvö skólaár. Fundir voru haldir tvisvar á skólaárinu og stjórnar aðstoðarskólastjóri
fundum og heldur utan um nemendafélagið. Á fundunum voru rædd ýmis mál sem tengjast
skólastarfinu bæði það sem betur má fara og einnig það sem nemendur eru ánægðir með varðandi
skólastarfið.

Hressir drengir í 4. bekk

Skólaþing
Á skólaárinu var unnið að því að efla nemendalýðræði og liður í því var að halda skólaþing sem
nemendur sátu í aldursblönduðum hópum. Nemendum var skipt í þrjá hópa sem sóttu saman
skólaþingin. Þannig voru nemendur í 5 ára, 1. og 2. bekk saman, nemendur í 3. og 4. bekk voru saman
og nemendur í 5. – 7. bekk voru saman. Skólaþing voru haldin hjá öllum þessum hópum fjórum
sinnum á skólaárinu, tvisvar á hvorri önn. Skólaþingin voru haldin í hátíðarsal skólans í 20-30 mínútur
í senn.
Markmið þinganna er að nemendur þjálfist í að ræða ýmis mál, læri að koma skoðunum sínum á
framfæri og læri einnig að virða skoðanir annarra. Mál þau sem tekin voru til umræðu voru bæði
fyrirfram ákveðin og einnig gátu nemendur borið upp mál sem þeir vildu ræða. Rætt var m.a. um það
sem betur mætti fara varðandi skipulag á útivist, lagaval í morgunsamveru, matinn og samskipti
nemenda. Skólaþingin tókust mjög vel og verður gaman að þróa þau frekar á næsta skólaári.
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Skólaþing hjá 3. og 4. bekk

Starfsmenn Flataskóla
Skólaárið 2012 - 2013 voru starfandi við skólann 45 starfsmenn. Þarf af voru tuttugu og sjö kennarar
og stjórnendur, sex skólaliðar, einn stuðningsfulltrúi, 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 2012 - 2013:
Nafn:
Stöðuheiti:
Stöðuhlutfall:
Anna Lena Halldórsdóttir
umsjónarkennari í 2. bekk
50%
Anna Sigríður Pálsdóttir
starfsmaður tómstundaheimilis
50%
Auður Gunnarsdóttir
umsjónarkennari í 1. bekk
67%
Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir
umsjónarkennari í 2. bekk
100%
Árni Már Árnason
smíðakennari
50%
Ásta B. Jónsdóttir
námsráðgjafi
50%
Dóra Þórisdóttir
leiðbeinandi í 5 ára bekk
100%
Elín Birna Guðmundsdóttir
íþróttakennari
stundakennsla
Elín Ása Þorsteinsdóttir
umsjónarkennari í 5. bekk
100%
Erla Björk Jónsdóttir
forstöðumaður tómstundaheimilis
75%
Erna Þorleifsdóttir
umsjónarkennari í 5. bekk
100%
Guðlaug Einarsdóttir
sérkennari í 1. - 3. bekk
67%
Guðríður Rail
textíl- og enskukennari
100%
Gunnar Ágúst Arnórsson
húsvörður
100%
Hafþór Þorleifsson
umsjónarkennari í 4. bekk
100%
Halla Rósenkranz Guðmundsd.
umsjónarkennari í 7. bekk
100%
Hanna Lóa Friðjónsdóttir
umsjónarkennari í 6. bekk
100%
Hannes Ingi Geirsson
íþróttakennari
100%
Helga María Guðmundsdóttir
aðstoðarskólastjóri
100%
Helga Melsteð
sérkennari í 4. – 7. bekk
50%
Jón Bjarni Pétursson
tónlistar- og íþróttakennari
100%
Jóna Guðrún Oddsdóttir
ritari
100%
Jónína Sigrún Ólafsdóttir
starfsmaður tómstundaheimilis
50%
Kolbrún Svala Hjaltadóttir
kennsluráðgjafi í tölvum
100%
Kristin Ósk Kristinsdóttir
matráður starfsmanna
60%
Kristín Ósk Þorleifsdóttir
umsjónarkennari í 4. bekk
50%
Kristmundur Ingi Þórisson
starfsmaður tómstundaheimilis
45%
Linda Þorvaldsdóttir
myndmenntakennari
50%
M.Elín Guðmundsdóttir
deildarstjóri
100%
Margrét Ásdís Haraldsdóttir
umsjónarkennari í 3. bekk
100%
Olga G. Snorradóttir
umsjónarkennari í 6. bekk
100%
Ólöf Sighvatsdóttir
náttúrufræðikennsla
stundakennari
Ólöf S. Sigurðardóttir
skólastjóri
100%
Patrik Hudek
skólaliði/starfsm. tómstundah.
100%
Ragna Gunnarsdóttir
umsjónarkennari í 3. bekk
100%
Rakel Svansdóttir
umsjónarkennari í 1. bekk
67%
Sigfríður Elsa Ingvarsdóttir
skólaliði
53%
Sigrún Guðmundsdóttir
skólaliði
100%
Sigrún Linda Loftsdóttir
skólaliði
47%
Sigurbjörg Helena Jónasdóttir
stuðningsfulltrúi/skólaliði
95%
Sigurlaug Stefánsdóttir
skólaliði
50%
Sólveig Jóhannsdóttir
starfsmaður á bókasafni
75%
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Stefania Paula Bizoi
skólaliði
100%
Þóra Dögg Ómarsdóttir
deildarstjóri 5 ára deildar
100%
Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri, kom til baka úr ársleyfi. Elín Guðmundsdóttir sem
leyst hafði hana af tók aftur við sínu fyrra starfi sem deildarstjóri. Hanna Lóa Friðjónsdóttir, kennari,
kom aftur til starfa eftir ársleyfi.
Helga Sigríður Guðjónsdóttir og Svanhvít Guðbjartsdóttir voru í námsleyfi þetta skólaár. Árný Björk
Birgisdóttir var í veikindaleyfi allt skólaárið og leysti Linda Þorvaldsdóttir hana af. Elín
Guðmundsdóttir deildarastjóri var í veikindaleyfi eftir áramót.
Áslaug Pálsdóttir skólaliði lét af störfum við skólann um áramótin og Ólöf Sighvatsdóttir lét af störfum
í lok skólaársins. Þær þiggja nú báðar eftirlaun og eru þeim þökkuð vel unnin störf við skólann og
færðar bestu óskir um farsæla framtíð.

Fjöldi

Kyn starfsmanna
40
35
30
25
20
15
10
5
0

38

7
Kona

Karl

Aldur starfsmanna
14
12

13

Fjöldi

10
8

9

6

6

4
2
0

0

2

7
5

3

20-30 ára

31 - 45 ára

46 - 60 ára

Kennarar

Starfsfólk/ekki kennarar

61 og eldri

18

Ársskýrsla Flataskóla 2012-2013

Starfsaldur starfsfólks í
Flataskóla
Fjöldi starfsfólks
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kennarar

Lögheimili starfsmanna
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Fjöldi
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Garðabær

Utan Garðabæjar

Glæsilegur starfsmannhópur Flataskóla á öskudaginn
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Þróunarstarf og símenntun starfsmanna
Áhersluatriði skólaársins
Helstu áhersluatriði á skólaárinu 2012-2013 voru samkvæmt starfsáætlun:
 Stofnun fimm ára bekkjar haustið 2012.
 Kynning og innleiðing á nýrri aðalnámskrá í samstarfi við aðra grunnskóla Garðabæjar.
 Endurskoðun á námsmati með hliðsjón af nýrri aðalnámskrá og skólastefnu Garðabæjar.
 Kynning og efling fjölbreyttra kennsluaðferða.
 Auka notkun á Mentor og hefja innleiðingu á gerð kennsluáætlana í kerfinu.
 Áhersla á að Flataskóli sæki um og verði heilsueflandi grunnskóli í samvinnu við
Lýðheilsustöð. Aukin áhersla á hreyfingu og holla lífshætti.
 Breytingar á sjálfsmatsferli skólans með tilkomu foreldrakönnunar og starfsmannakönnunar á
vegum Skólapúlsins.
 Opnir fundir fyrir foreldra með stjórnendum.
 Skólaþing nemenda.

Þróunarverkefni og símenntun starfsmanna
Stofnun fimm ára bekkjar
Á vormánuðum 2012 fékk skólinn heimild til að reka 5 ára leikskóladeild í skólanum. Ráðnir voru tveir
starfsmenn til að sinna því verkefni. Deildarstjóri með bæði leik- og grunnskólakennararéttindi og
aðstoðarkennari. 17 nemendur stunduðu nám við deildina sem byggir á námskrá bæði leik- og
grunnskóla. Mikil sátt var um starfið í 5 ára bekknum og var reynsla af starfinu mjög góð.

Kynning og innleiðing á nýrri aðalnámskrá
Á vorönn 2012 var ákveðið að hefja innleiðingarferli nýrrar aðalanámskrár í samstarfi við aðra
grunnskóla Garðabæjar. Stjórnendur skólanna undir stjórn Menntaklifsins símenntunar.
Þróunarstarfið hófst með sameiginlegu námskeiði allra kennara bæjarins þar sem aðaláhersla var
lögð á námsmatshluta námskrárinnar. Jafnt og þétt yfir veturinn unnu síðan allir kennarar í
blönduðum hópum skólanna að grunnþáttunum sex. Námskeið og vinnufundir voru haldnir í
skólunum til skiptist. Í maí var síðan lokahnykkur þessa samstarf með sameiginlegri kynningu allra
hópanna. Stefnt er að því að verkefnið haldi nú áfram í hverjum skóla fyrir sig.
Aukin notkun á upplýsingakerfinu Mentor
Áhersla var lögð á að auka notkun kerfisins. Kennarar hvattir til að skrá heimavinnu og próf frekar en
gert hefur verið. Námskeið á vegum mentor var haldið þar sem kenndar voru leiðir til að setja upp
kennsluáætlanir og námsmat.
Fjölbreyttar kennsluaðferðir
Á haustdögum var haldið námskeið til að kynna fjölbreyttar kennsluaðferðir. Lilja Jónsdóttir frá
Menntavísindasviði Háskóla Íslands kenndi á námskeiðinu. Margir nýttu sér fræðslu Lilju en þennan
þátt þarf enn frekar að efla.
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Heilsueflandi grunnskóli
Flataskóli varð heilsueflandi grunnskóli á haustdögum 2012. Stýrihópur hélt utan um starfið og var
hafist handa við að þarfagreina þá þætti sem skólinn þarf að uppfylla til að geta kallað sig
heilsueflandi skóla. Unnið var í fjölmörgum þáttum og vel miðaði enda voru bæði starfsmenn og
nemendur áhugasamir um verkefnið. Skólinn tók þátt í fjölmörgum keppnum og verkefnum í
tengslum við heilsueflingu. Hæst bar þátttaka í Lífshlaupinu þar sem nemendur Flataskóla báru sigur
úr býtum í sínum flokki. Starfsmenn voru í öðru sæti. Boðið var upp á nokkur námskeið fyrir
starfsmenn í tengslum við heilsueflingu. Á starfsdögum s.l. haust var öllum starfsmönnum boðið upp
á skógarjóga í hallargarðinum við Fríkirkjuveg. Eyþór Eðvarðsson flutti okkur erindi um starfsanda og
þátt hvers og eins í að tryggja gott samstarf. Margrét Arnljótsdóttir flutti erindi um gjörhygli og Matti
Osvald hélt erindi um heilsu og ábyrgð einstaklingsins. Nánar má lesa um heilsueflandi grunnskóla í
sérstökum kafla hér í skýrslunni.

Starfsmenn Flataskóla í skógarjóga í Hallargarðinum í Reykjavík

Sjálfsmat
Breyting varð á sjálfsmati þegar Skólapúlsinn hóf fyrirlögn á könnunum bæði fyrir foreldra og
starfsmenn auk þess sem áfram voru lagðar fyrir kannanir fyrir nemendur á þeirra vegum. Vegna
þessa voru ekki lagðar fyrir þær kannanir sem áður höfðu verið lagðar fyrir foreldra og starfsmenn á
vegum skólans. Breyta þarf skorkorti skólans vegna þessa og bíður það verk næsta skólaárs.
Skorkortið verður því ekki birt að þessu sinni.
Opnir fundir með foreldrum
Skipulagðir voru tveir slíkir fundir á þessu skólaári, báðir á vormánuðum. Um 20 foreldrar sóttu
fundina sem tókust mjög vel. Ýmis mál voru rædd og lýstu foreldrar yfir ánægju með þessa nýjung.
Stjórnendur fengu góðar ábendingar á þessum vettvangi og hægt var að bregðast við atriðum sem
auðleysanleg voru og önnur atriði skoðuð frekar.
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Nemendalýðræði
Skólaþing nemenda voru haldin reglulega yfir veturinn. Þingin gengu mjög vel og eru nemendurnir
orðnir mjög færir í að koma skoðunum sínum á framfæri. Fyrirhugað hafði verið að fá fulltrúa frá
Skólamat til að koma á skólaþing og ræða matarmálin en af þeim fundi varð ekki. Stefnt er að því að
fá fulltrúa þeirra fljótlega næsta haust.

Skólaheimsóknir starfsmanna
Í október fór hópur starfsmanna í náms- og kynnisferð til New York í Bandaríkjunum. Þar heimsóttu
starfsmenn grunnskóla og kynntu sér starf þeirra. Þeir starfsmenn sem ekki fóru í þá ferð heimsóttu
Krikaskóla og Lágafellsskóla í Mosfellsbæ.
Á skipulagsdegi í apríl heimsóttu kennarar Flataskóla Hraunvallaskóla í Hafnarfirði og kynntu sér
helstu áhersluatriði skólans sem er samrekinn leik- og grunnskóli.

„Heilsueflandi Flataskóli“
Skólaárið 2012-2013 sótti Flataskóli formlega um þátttöku í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli.
Verkefnisstjóri verkefnisins er Ólöf S. Sigurðardóttir skólastjóri. Í stýrihóp veturinn 2012-2013 sátu:
Helga Melsteð og Sólveig Jóhannsdóttir. Fulltrúar nemenda og foreldra tóku þátt í ákvörðunum og
framkvæmd ýmissa verkefna.
Á skólaárinu 2012-2013 var unnið að þarfagreiningu á stöðu Flataskóla út frá átta þáttum sem sérstök
áhersla er lögð á í skólastarfi Heilsueflandi skóla. Þessir þættir eru: Nemendur, mataræði - tannheilsa,
heimili, geðrækt, nærsamfélag, hreyfing - öryggi, lífsstíll og starfsfólk. Þarfagreining og kynning á
verkefninu tók mestan tíma þennan veturinn en unnið var að fjölmörgum verkefnum úr ýmsum
þáttum. Sameiginleg verkefni vetrarins undir merkjum verkefnisins voru eftirfarandi:













Haustferð í Guðmundarlund þar sem unnið var í tengslum við þemað um skólabrag.
Gönguferð allra nemenda og starfsmanna í upphafi átaksins „Göngum í skólann“ í tengslum
við þemun um skólabrag, nærsamfélag og hreyfingu.
Unnið með einkunnarorð skólans í hverri bekkjardeild í tengslum við þemun um geðrækt og
skólabrag.
Sameiginlegt góðgerðarþema allra nemenda í tengslum við geðrækt og skólabrag.
Vinavika unnin í tengslum við geðrækt og skólabrag.
Þátttaka allra nemenda í norræna skólahlaupinu.
Þátttaka allra nemenda í 6.bekk í UMSK hlaupinu.
Þátttaka allra nemenda og starfsmanna í Lífshlaupinu.
Þátttaka allra nemenda í Unicef hreyfingunni.
Skíðaferð allra nemenda í Bláfjöll.
Gönguferð á Helgafell og í Valaból fyrir alla nemendur í samráði við foreldrafélag skólans.
Flataskólaleikar allra nemenda.

Einstakir nemendahópar unnu síðan fjölmörg verkefni tengd verkefninu.
Fjölmargt var gert í anda heilsueflandi skóla/vinnustaðar hjá starfsfólki skólans. Meðal þess sem gert
var:




Skógarjóga í Hallargarðinum.
Fyrirlestur Eyþórs Eðvarðssonar sálfræðings um starfsmannabrag.
Kynning á Gjörhygli en Margrét Arnljótsdóttir sálfræðingur flutti fyrirlestur
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Fyrirlestur Matta Osvald heilsufræðings um heilsu.
Gönguferðir bæði í nágrenni skólans og léttar fjallgöngur.
Námskeið í skíðagöngu í Bláfjöllum undir leiðsögn Auðar Ebenesardóttur íþróttakennara.
Kynning á Zumbadansi.
Ýmsar uppákomur til að auka samstöðu og vellíðan.
Boðið var upp á heilsufarsmælingar fyrir starfsmenn.

Næsta skólaár er hugmyndin að leggja áfram ríka áherslu á heilsueflandi þætti samkvæmt
hugmyndafræði heilsueflandi grunnskóla. Útbúin verður aðgerðaráætlun út frá þeirri þarfagreiningu
sem nú þegar liggur fyrir.

Umhverfismennt
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. Á þessu skólaári fengum við Grænfánann afhentan í þriðja sinni við hátíðlega athöfn.

Stoltir nemendafulltrúar í umhverfisnefnd með nýjan grænfána

Umhverfisnefnd fyrir skólaárið 2012-2013 var sú sama og á sl. skólaári. Fulltrúi starfsmanna var nýr
og var það Helena Jónasdóttir stuðningsfulltrúi sem tók það verkefni að sér.
Haustið 2013 var farið yfir gátlista um stöðu umhverfismála í skólanum. Það voru fulltrúar kennara og
stjórnenda í umhverfisnefnd sem sáu um 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. Farið var yfir markmið skólans í
umhverfismálum og ný markmið sett fram um áframhaldandi starf í skólanum.
Nokkuð vel hefur gengið að framfylgja markmiðum umhverfisstefnu skólans. Nú í haust var hafist
handa við að innleiðingu á flokkun á öllu rusli, líka lífrænum úrgangi. Starfsmenn fengu aðstoð við þá
innleiðingu. Allir nemendur og kennarar skólans fengu kynningu á flokkun sorps frá
Gámaþjónustunni. Starfsmenn fengu einnig kynningu og aðstoða við þess innleiðingu. Nemendur í
umhverfisnefnd funduðu reglulega og stuðlað var að auknu nemendalýðræði á þessu skólaári, má þar
nefna skólaþing sem haldin eru reglulega. Stærstu verkefni nefndarinnar var að vinna að umsókn nýs
Grænfána og innleiðingu á endurvinnslu á öllu sorpi.
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Umhverfisnefnd á fundi

Fulltrúar umhverfisnefndar

Kennarar og starfsfólk er meðvitað um gildi umhverfismála og fræðir 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 og má þar nefna útikennsludag í Guðmundarlundi. Nemendur fara að öllu jafnan
fótgangandi, hjólandi eða með strætó í vettvangsferðir. Í öllum árgöngum er fastur útikennslutími þar
sem nemendur vinna verkefni tengdum markmiðum úr aðalnámskrá. Verkefnin tengjast til dæmis
námsgreinum eins og íslensku, stærðfræði og náttúrufræði.

Útikennsla í Guðmundarlundi

Útikennsla í Bláfjöllum

Nemendur hafa hreinsað skólalóðina frá 2005. Hver bekkur á sitt svæði og hreinsar það eftir þörfum.
Á vordögum tóku allir nemendur Flataskóla þátt í sérstöku hreinsunarátaki Garðabæjar vorið 2013 og
hreinsuðu skólalóðina bæði með tilliti til illgresis og rusls en runnarnir á skólalóðinni safna mikið af
fokrusli. Nemendur hreinsuðu Hraunsholtslæk allt frá Sunnuflöt að Vigdísarlundi. Verkefnum var skipt
á milli árganga.
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 því
lögð á það að styrkja það sem vel er gert og bæta það sem er að. Mikill áhugi hefur verið fyrir
grænfánaverkefninu í skólanum og höfum við í Flataskóla nú í fjögur ár flaggað grænfánanum með
stolti og vonumst til að geta gert það áfram næstu árin.
Anna Lena Halldórsdóttir og Halla R. Guðmundsdóttir.
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Jákvæð skólafærni
Í Flataskóla hefur síðastliðin sex ár verið stuðst við aðferð sem kallast SMT-skólafærni en við í
skólanum kjósum að kalla Jákvæða skólafærni í Flataskóla. 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.
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 voru skólaárið 20122013: Ágústa Sigurbjörnsdóttir, kennari, Ásta Bára Jónsdóttir, námsráðgjafi, Dóra Þórisdóttir,
leiðbeinandi, Elín Guðmundsóttir deildarstjóri og Ragna Gunnarsdóttir, kennari.
Stýrihópurinn hélt átta 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.
Í janúar 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 innleiða SMTskólafærni í skólum. Það voru tveir fulltrúar frá Áslandsskóla 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 87%, 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.

Vinningshafar í 100 miðaleiknum í október með stjórnendum
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Sjálfsmatsskýrsla
Sjálfsmatsáætlun skólans er byggð á skólastefnu Flataskóla og skólastefnu Garðabæjar. Árlega er gerð
áætlun um mat á ýmsum þáttum sem snúa að skólastarfinu.
Á líðandi skólaári var sjálfsmat skólans að mestu byggt á Skólapúlsinum en þrjár viðamiklar kannanir
voru lagðar fyrir.
Nemendakönnun er lögð fyrir í október og mars en þá eru nemendur í elstu tveimur árgöngum
skólans spurðir um líðan, virkni og almennar spurningar um skóla og bekkjaranda. Tekið er
slembiúrtak úr nemendahópnum. Foreldrakönnun er lögð fyrir í febrúar en einnig er tekið
slembiúrtak þar og allir starfsmenn svara könnun í mars. Allar kannanirnar eru rafrænar og eru
niðurstöður og tölfræðigreiningar unnar af starfsmönnum Skólapúlsins. Kerfið hefur verið tilkynnt
Persónuvernd og er engum persónuupplýsingum safnað og því er ekki hægt að sjá hverjir svara
hverju.
Markmiðið með könnununum er að útvega okkur í skólanum áreiðanleg, langtímamiðuð og
samanburðarhæf gögn um alla helstu þætti í skólastarfinu. Fjölmargir skólar nýta sér þjónustu
Skólapúlsins og gefur það möguleika á að bera saman niðurstöður skólans við landsmeðaltal.
Flataskóli hefur nú í fimm ár tekið þátt í nemendahluta Skólapúlsins og eru því tiltæk langtímagögn
varðandi þann hluta. Foreldrakönnun og starfsmannakönnun á vegum Skólapúlsins voru í fyrsta sinn
lagðar fyrir í vetur.
Eftirfarandi kannanir voru lagðar fyrir skólaárið 2012–2013.
•
•
•
•
•
•

Tengsla- og líðankönnun var lögð fyrir nemendur í október 2012
Könnun lögð fyrir úrtak nemenda úr 6. og 7. bekk á vegum Skólapúlsins í október
Foreldrakönnun á vegum Skólapúlsins var lögð fyrir í febrúar 2013
Starfsmannakönnun á vegum Skólapúlsins var lögð fyrir í mars 2013
Tengsla- og líðankönnun var lögð fyrir nemendur í janúar 2013
Könnun lögð fyrir úrtak nemenda úr 6. og 7. bekk á vegum Skólapúlsins í apríl

Niðurstöður fyrri nemendakönnunar og foreldrakönnunar hafa verið kynntar bæði starfsmönnum og
á opnum fundi foreldra.

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

Skólapúlsinn – nemendakönnun
Þegar skoðaðar eru niðurstöður nemendakönnunar má segja að almennt líður nemendum vel í
skólanum. Í flestum þáttum sýnir skólinn styrkleika en eðli málsins samkvæmt þá er þarna um að
ræða þætti sem sífellt er reynt að bæta. Jákvæð teikn eru um að hægt og bítandi sé einelti á
undanhaldi og hvetur það okkur starfsfólk skólans enn frekar í vinnu gegn einelti. Börnin upplifa að
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agi ríki í tímum og jákvæður marktækur munur er á vanlíðan og kvíða þegar skólinn er borinn saman
við landsmeðaltal.
Aðeins er neikvæður marktækur munur í einum þætti könnunarinnar en það á við um persónulegt
gildi náttúruvísinda. Ljóst er að þar má betur gera og efling náttúrufræðikennslu er eitt af
þróunarverkefnum skólans. Nánari niðurstöður má lesa um í sjálfsmatsskýrslu skólans á heimasíðunni
http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/sj%C3%A1lfsmatssk%C3%BDrsla%20sk%C3%B3lap%C3%BAl
sinn%202013.pdf

Skólapúlsinn – foreldrakönnun
Þegar skoðaðar eru niðurstöður foreldrakönnunarinnar má segja að almennt séu foreldra mjög sáttir
við skólastarfið í Flataskóla. Kennarar, stjórnendur og annað starfsfólk fær góðan vitnisburð og ljóst
er að foreldrar álíta að í skólanum starfi hæft og metnaðarfullt starfsfólk.
Ánægja foreldra með námið og skólastarfið almennt er mikil og umtalsvert meiri en landsmeðaltal
þegar borið er saman. Það er sérlega ánægjulegt og hvetur starfsfólk skólans til að þróa skólastarfið
áfram í sama anda og hingað til.
Fjölmörg önnur atriði teljast til styrkleika eins og sagt hefur verið frá fyrr í þessari samantekt.
Helstu veikleikar sem fram koma í þessari könnun snúa að tómstundaheimilinu og frístundaþjónustu.
Verður í framhaldinu unnið að endurbótum og þróun á starfsemi þessarar þjónustu.
Umfang eineltis og meðferð eineltismála er ávallt áskorun en ásættanleg niðurstaða fæst ekki nema
að eineltismál verði engin. Áfram verður stefnt að því að draga eins og hægt er úr einelti og meðferð
málanna verður endurskoðuð í skólanum.
Mikilvægt er að í kjölfar þessarar könnunar verði áfram hlúð að þeim styrkleikum sem fram koma og
efla þá þætti sem mælast ekki nógu vel.
Nánari niðurstöður má lesa
um
í sjálfsmatsskýrslu skólans á heimasíðunni
http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/sj%C3%A1lfsmatssk%C3%BDrsla%202013_ksh.pdf

Skólapúlsinn – starfsmannakönnun
Könnun var lögð fyrir starfsmenn á vegum Skólapúlsins. Spurt var um ýmsa þætti skólastarfsins.
Svarhlutfall var 85% en allir starfsmenn tóku þátt.
Starfsánægja er nokkuð mikil og mælist samkvæmt meðaltali 5,44 sem er nokkuð fyrir ofan
landsmeðaltal. Starfsandi mælist 5,25 sem er aðeins hærra en landsmeðaltal. Þegar spurt er um gæði
stjórnunar þá er niðurstaðan á pari við landsmeðaltal aðeins broti hærri. Starfsfólið er ákaflega ánægt
með starfsaðstöðu sína þar sem meðaltalið reyndist 6,61 sem er umtalsvert hærra en landsmeðaltal.
Starfsmenn eru einnig ánægðir með upplýsingarstreymi sem mælist einnig talsvert hærra en
landsmeðaltal.
Kennarar skólans eru ánægðir með starfið en meðaltalið er 5,65 sem er marktækt hærra en
landsmeðaltalið. Einnig hafa kennararnir meiri trú á getu sinni sem nemur 1,41 hærra meðaltali en
landsmeðaltal.
Stuðningur við kennara vegna nemenda með ýmis konar frávik s.s. hegðunarvanda og sérkennslu er
marktækt meiri en samanburðurinn og er meðaltalið tæplega 6 í báðum flokkum. Samráð og
samvinna kennara er enn fremur marktækt meiri en landsmeðaltal.
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Þegar skoðaðir eru þættir sem snúa að mati og endurgjöf stjórnenda og annarra starfsmanna skólans
þá kemur í ljós að +16% munur er á Flataskóla og landsmeðaltali sem teljast verður mjög mikill
munur. Sama má ekki segja um valddreifingu en þar er skólinn örlítið fyrir neðan landsmeðaltal.
Af þessum niðurstöðum má draga þær ályktanir að starfsfólkið sé almennt sátt við að vinna í
skólanum og þær aðstæður sem boðið er upp á. Helst má greina veikleika í valddreifingu sem hvetur
til endurskoðunar næsta ár.

Skorkort
Undanfarin ár hefur Flataskóli notað skorkort við mat á fjölmörgum markmiðum. Skorkortið hefur
byggt á þeim könnunum sem skólinn hefur lagt fyrir. Nú í vetur hafa miklar breytingar átt sér stað
vegna tilkomu Skólapúlsins. Unnið er að breytingum á skorkortinu þannig að niðurstöður skólapúlsins
passi þar inn. Þar af leiðandi verður skorkortið ekki birt að þessu sinni.

Ólöf S. Sigurðardóttir, skólastjóri

Gaman á Flataskólaleikjum
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Samstarf heimilis og skóla
Samstarf heimila og skólans hefur aukist mjög á undanförnum árum. Margir kennarar eru nánast í
daglegu sambandi við foreldra í gegnum tölvupóst. Mentor hefur verið er í stöðugri þróun og verður
sífellt aðgengilegri í notkun. Þar geta foreldrar fylgst náið með námsframvindu barna sinna og
ástundun þeirra. Heimasíða skólans er sívirk og þess gætt að þar séu stöðugt birtar gagnlegar
upplýsingar og nýjar fréttir úr skólastarfinu. Yfirumsjón með heimasíðunni hefur Kolbrún Svala
Hjaltadóttir kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni og sér hún einnig um að fræða kennara um
nýjungar í samskiptum og tölvumálum.

Námskynningarfundir
Námskynningarfundir skólaárið 2012-2013 voru haldnir dagana 10. -21. september. Fundartíminn var
kl. 17:30-18:30. Á þessum fundum kynntu umsjónarkennarar skólastarfið og foreldrar ræddu ýmis
mál. Í nokkrum árgöngum brydduðu kennarar upp á þeirri nýbreytni að hafa nemendur með á
fundunum og í 7. bekk kynntu nemendur m.a. fyrir foreldrum hvað þau væru að fást við í skólanum.
Mæting á námskynningarfundina var um 76% og mætti hún vera betri.
Í 5 ára bekk og 1. bekk voru kynningarfundir haldnir 15. og 16. ágúst kl. 17:30 fyrir
foreldra/forráðamenn og síðan voru einstaklingsviðtöl umsjónarkennara við foreldra og barn
miðvikudaginn 22. ágúst.

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

Skólaráð Flataskóla
Samkvæmt lögum um grunnskóla sem tóku gildi 1. júlí 2008 skal starfa skólaráð við grunnskóla.
Reglugerð um störf skólaráða var gefin út í árslok 2008. Skólaráð Flataskóla var formlega stofnað
haustið 2008. Í skólaráði 2012 – 2013 sátu Ólöf S. Sigurðardóttir skólastjóri, , Ásta Jónsdóttir,
námsráðgjafi, Sólveig Jóhannesdóttir, starfsmaður á bókasafni, Sólveig Jóhannsdóttir starfsmaður á
bókasafni, Brynja Baldursdóttir, foreldri, Hulda Gunnarsdóttir foreldri, Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir,
foreldri, Helga Signý Sveinsdóttir, nemandi og Gunnar Bergmann Sigmarsson, nemandi. Helga María
Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri sat fundi skólaráðs. Skólaráð hélt fjóra fundi á skólaárinu. Á
fundunum voru rædd ýmis mál og hér verða nefnd þau helstu: Skipulag skólastarfsins, starfsáætlun
vetrarins, fjármál skólans, kannanir á skólastarfinu og skóladagatal.

Foreldrafélag Flataskóla
Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir að við grunnskóla skuli starfa foreldrafélag. Skólastjóri er
ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Hlutverk foreldrafélags er
að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Foreldrafélag hvers
skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð.
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.
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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. Stjórnin fundar
reglulega yfir veturinn. Í stjórn foreldrafélags Flataskóla skólaárið 2012-2013 voru Jóhanna Guðrún
Ólafsdóttir formaður, Guðmundur Thorlacius Ragnars gjaldkeri og meðstjórnendur Benedikt Hans
Rúnarsson, Guðrún Kristjánsdóttir, Hulda Gunnarsdóttir, Katrín H. Árnadóttir og Sylvía Arnfjörð
Kristjánsdóttir.
Helstu verkefni foreldrafélagsins voru:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Aðalfundi foreldrafélags Flataskóla var frestað frá vori til ágústs 2013.

Páskaeggjaleit foreldrafélagsins – leitað á bókasafninu
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Bekkjarfulltrúar
Á námskynningarfundum í öllum bekkjum eru valdir tveir til þrír bekkjarfulltrúar fyrir hvern bekk.
Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir foreldra við kennara og annað starfsfólk skóla. Bekkjarfulltrúar aðstoði
eða sjái um að kennari fái aðstoð við vettvangsferðir, skemmtanir eða önnur verkefni sem kennari
óskar aðstoðar við. Bekkjarfulltrúar sjá um að koma vinahópastarfi af stað þar sem það er í gangi.
Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir foreldra innbyrðis. Þeir aðstoða foreldra í bekknum við að koma
hugmyndum sínum á framfæri, hvort sem það snýr að námi og kennslu eða félagslífi. Þeir aðstoða
foreldra við að samræma útivistarreglur, afmælisgjafir og ýmislegt annað er varðar almenna
samræmingu í uppeldi. Þeir geta líka átt frumkvæði að skemmtunum og fræðslu fyrir nemendur
bekkjarins og fjölskyldur þeirra. Bekkjarfulltrúar eru einnig tengiliðir foreldra við stjórn
foreldrafélagsins. Fulltrúar eru ábyrgir fyrir að mæta á bekkjarfulltrúafundi tvisvar á vetri þar sem
lagðar eru línur fyrir vetrarstarfið. Komist þeir ekki skulu þeir kalla aðra til. Þeir skulu einnig aðstoða
stjórn félagsins með nefndarstörf eða önnur verkefni sem til falla.
Skólaárið 2012-2013 voru eftirfarandi bekkjarfulltrúar:

1. bekkur







Auður Skúladóttir
Selma Jónsdóttir
Þórhildur Ólafsdóttir
Ragnheiður Ásta Guðnadóttir
Helga Sól Ólafsdóttir
Hanna María Pálmadóttir

2. bekkur




Björk Baldvinsdóttir
Tinna Kjartansdóttir
Muriel Claude Daniele

3. bekkur




Anna Ólöf Haraldsdóttir
Rakel Svansdóttir
Ruth Snædahl

4. bekkir









Ágústa Björnsdóttir
Soffía Ólöf Ketilsdóttir
Guðrún Kristjánsdóttir
Þóra Þórisdóttir
Vilborg Grétarsdóttir
Lára Guðrún Sigurðardóttir
Lilja Ósk Snorradóttir
Hanna María Pálmadóttir

5. bekkur




Margrét Ósk Arnarsdóttir
Vigdís Ólafsdóttir
Ásthildur Jónsdóttir
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6. bekkur







Ingibjörg Sigfúsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir
Rakel Svansdóttir
Rut Ingólfsdóttir
Ólöf Dagfinnsdóttir
Muriel Claude Daniele Léglise

7. bekkur



Ragnheiður Ásta Guðnadóttir
Sara Hlín Pálsdóttir

Opnir fundir með stjórnendum
Á skólaárinu var bryddað upp á þeirri nýjung að hafa opna fundi með stjórnendum og bjóða
foreldrum í morgunkaffi til skrafs um skólastarfið. Markmið þessara funda var að skiptast á
skoðunum um starfið í skólanum. Fundirnir voru í janúar og apríl strax að lokinni morgunsamveru.
Ánægjulegt var að yfir 20 foreldrar gáfu sér tíma til að mæta. Á fundunum var rætt um skólastarfið
vítt og breytt og bar þar meðal annars á góma ný aðalnámskrá, skráningarkerfið mentor og önnur
almenn málefni er snertu skólastarfið.

Morgunkaffi foreldra og stjórnenda
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Skýrslur árganga
Skýrsla deildarstjóra í 5 ára bekk
Börnin í 5 ára bekk voru alls 17 í einum umsjónarhóp. Deildarstjóri var Þóra Dögg Ómarsdóttir og
leiðbeinandi var Dóra Þórisdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Hannes Ingi
Geirsson sem sá um íþróttir, Jón Bjarni Pétursson sem sá um tónmennt og Stefanía Paula Bizoi
skólaliði sem var í afleysingum. Kennt var í stofu S-226, auk þess sem við höfðum aðgengi að S-227 og
S-224.
Skóladagurinn
Hægt var að óskað eftir vistun frá kl. 8:00-17:00. Ekki var
boðið upp á morgunmat en ávaxtastund var á hverjum
morgni. Í boði var fyrir alla hádegismatur og nónhressing frá
Skólamat. Stundaskráin var nokkuð frjáls til að byrja með og
einkenndist af vali og leikjum og var lögð áhersla á að börnin
fengju tækifæri til að kynnast hvert öðru, kennurum og nýju
skólaumhverfi í gegnum leik. Eftir því sem leið á veturinn varð
stundaskráin markvissari og skiptist í markvissa málörvun,
stund í spjaldtölvum, málrækt, stærðfræði, heimilisfræði og
myndmennt.
Foreldrasamstarf
Foreldrafulltrúar bekkjarins voru tveir og var samstarf mjög gott. Ekkert var skipulagt fyrir utan
skólatíma en foreldrum var boðið í morgunkaffi 14. desember.
Helstu áherslur
Meginmarkmið í starfi vetrarins voru:






Brúa bilið milli leik- og grunnskóla
Undirbúa börnin fyrir komandi grunnskólagöngu og ýta undir jákvæð kynni af
skólaumhverfinu
Aukin félagsleg færni
Ýta undir nám barna með leik að leiðarljósi
Að læra og tileinka sér siði skólans
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Ferðir








September: Búkolla – Kúlan, barnaleikhús Þjóðleikhússins
Október: Guðmundarlundur
Október: Pétur og úlfurinn – Harpa
Febrúar: Skíðaferð
Mars: Undur vísindanna í Smáralind
Maí: Skólatónleikar í Hörpu – Álfar og Riddarar
Júní: Vorferð í Valaból

Sumarið 2013







11. júní Hjólreiðaferð
13. júní Árbæjarsafn
18. júní Þjóðminjasafnið
20. júní Sjóminjasafnið
25. júní Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn
27. júní Strandferð

Mat á vetrinum
Veturinn hefur gengið mjög vel og tókum við þátt í öllu því skólastarfi sem fram fór yfir veturinn.
Börnin voru fljót að aðlagast nýju skólaumhverfi og eru örugg og námfús eftir veturinn. Samstarf við
fyrsta bekk gekk vel yfir veturinn en mætti þó vera meira næsta vetur. Skipuleggja þarf starfsdaga
næsta veturs með tilliti til starfsdaga skólans en það misfórst þennan veturinn.
Þóra Ómarsdóttir, deildarstjóri

5 ára bekkur í tónmennt
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Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk
Nemendur í 1. bekk voru alls 32 í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Auður
Gunnarsóttir og Rakel Svansdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Guðríður Rail sem
kenndi textílmennt, Árni Már Árnason kenndi smíði og Linda Þorvaldsdóttir kenndi myndmennt.
Auður Gunnarsdóttir og Rakel Svansdóttir sáu um heimilisfræði. Jón Bjarni Pétursson kenndi
tónmennt og sá um samsöng á sal. Guðlaug Einarsdóttir sá um sérkennslu. Hannes Ingi Geirsson og
Jón Bjarni Pétursson kenndu íþróttir og Elín Birna Guðmundóttir kenndi sund. Kennt var í stofum S218 og S-220.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, kristinfræði,
náttúrufræði, samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, textílmennt, tölvur, tónmennt, samsöngur á sal,
smíði 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 til tvisvar í viku vorum við í
samvinnu við 5 ára bekkinn. Við áttum góð samskipti við vinabekki okkar í 5. bekk, samvinnan fólst í
ýmsum leikjum, útiveru og föndri ásamt félagsfærni.
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Foreldrasamstarf
Foreldrafulltrúar árgangsins voru átta og var samstarf mjög gott. Þeir skipulögðu bekkjarkvöld á
haustönn sem var spilakvöld. Á vorönn aðstoðuðu þeir okkur þegar við sýndum eTwinning verkefnið
okkar „Vorblómin í garðinum“.
Ferðir











Guðmundarlundur
R-ið sótt til Reykjavíkur og farið á kaffihús.
Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Hörpu í nóvember og maí
Heimsókn í Ráðhús Reykjavíkur
Skíðaferð í Bláfjöll í apríl
Kynningarferð í Þjóðleikhúsið
Ferðir á leikskólana Bæjarból og Kirkjuból
Vísindaferð í Smáralind á sýninguna „Undur vísindanna“
Vorferð á Klambratún og ylströndina í Garðabæ
Vorferð foreldrafélags Flataskóla á Helgafell og Valaból.

Þemaverkefni árgangsins
Í vetur voru eftirfarandi þemaverkefni unnin:








Álfaþema
100 daga hátíð
Verkefni í tengslum við stafainnlögn
Siðakennsla og skólafærni
Ég – mannslíkaminn.
„Garden full of spring flowers“ eða „vorblómin í
garðinum“.
Húsdýrin

Ástundun nemenda





Veikindadagar samtals í árganginum voru 79.
Leyfisveitingar voru 63 dagar.
Fjarvistir voru 3 dagar.
Seinkomur voru 31 stund.
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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.
Sjónrænn orðaforði kannaður í febrúar og apríl.
Hraðlestrarpróf/stafakönnun í janúar og maí
Stærðfræðikannanir lagðar fyrir í janúar, mars og maí.
Vorpróf í stærðfræði lagt fyrir í lok maí

Meðaltal einkunna
Stærðfræðieinkunn að vori 8,67.
Mat á vetrinum
Veturinn hefur gengið mjög vel. Lögðum af stað með miklar væntingar með duglegum nemendum
sem sýndu góðan árangur. Nemendur voru fljótir að aðlagast skólanum og því sem hann hafði uppá
að bjóða. Góð samvinna var með 5 ára nemendum sem voru líka að stíga sín fyrstu skref í skólanum.
Við vorum dugleg að læra og leika með þeim bæði úti og inni. Aðlögun að skólaumhverfinu gekk vel.
Við vorum dugleg að ferðast með strætó og vorum sérstaklega menningarleg á skólaárinu.
Auður Gunnarsdóttir og Rakel Svansdóttir, umsjónarkennarar.

Kátir krakkar í 1. bekk á 100 daga hátíð
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Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk
Nemendur í 2. bekk voru alls 32 í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Anna Lena
Halldórsdóttir og Ágústa Sigurbjörnsdóttir. Unnur Magnúsdóttir kom inn sem umsjónarkennari í
byrjun apríl vegna veikinda Ágústu. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru Guðríður Rail
kenndi textílmennt, Árni Már Árnason kenndi smíði, Linda Þorvaldsdóttir kenndi myndmennt og
Ágústa/Unnur heimilisfræði, Jón Bjarni Pétursson kenndi tónmennt, Hannes Ingi Geirsson og Anna
Lena Halldórsdóttir kenndu íþróttir, Ágústa/Anna Lena sá um kennslu í stærðfræðistofu, Guðlaug
Einarsdóttir sá um sérkennslu og Birna Guðmundsdóttir sá um sundkennslu. Kennt var í stofum M209 og M-211.

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

Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að koma til móts við hvern einstakling þar sem hann er staddur í
námi og leik. 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.
Bekkjunum var skipt í færnimiðaða hópa í íslensku. Mikil áhersla var lögð á sjáflstæð vinnubrögð.
Nemendur fengu að vinna á sínum hraða og við þau verkefni sem þóttu við hæfi hverju sinni.
Skipulag kennslunnar
Í vetur var unnið áfram með þróunarverkefnið 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 milli
kennara og nemenda.
Reynt var að hafa skipulag kennslunnar fjölbreytt þar sem m.a. var unnið einstaklingslega og í hópum.
Við samþættum námsgreinar eins og kostur var og má þar nefna upplýsingatækni. Í þemaverkefninu
um Hafið unnum við öll verkefni í tölvum og nýttum okkur til þess google.com og forritið Word.
Nemendum fór mikið fram og var gaman að fylgjast með þeirri framför.
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Foreldrasamstarf
Foreldrafulltrúar árgangsins voru fimm og var
samstarf gott. Kynning á verkefninu Land og þjóð og
diskó-kvöld var haldið fyrir áramót. Foreldrar komu
allir á nemendasýningu á Dýrunum í Hálsaskógi sem
sýnt var á jólaskemmtun. Einnig var haldin
morgunstund þar sem afrakstur þemavinnu um
hafið var sýndur að því loknu var drukkið
morgunkaffi með foreldrum. Í lok skólaárs efndu
foreldrafulltrúar til sameiginlegs grills í Heiðmörk
með öllum árganginum.
Ferðir










Alþingishúsið
Byggðasafn Hafnarfjarðar
Bókasafn Garðabæjar
Kirkjuferð í desember
Sinfóníutónleikar í Hörpu
Vísindasýning í Smáralind
Ferð á ylströndina
Hjólatúr um Garðabæ
Ferð í Hellisgerði

Ástundun nemenda




Veikindadagar samtals voru: 133 dagar
Leyfisveitingar samtals voru: 90 dagar og 10 stundir.
Seinkomur samtals voru: 129 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

Janúar - meðaltal

Maí - meðaltal

Lestur

4,9

5,5

Stærðfræði

8,20

7,43

Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög og hafa nemendur þroskast mikið. Hóparnir eru mjög góðir og gekk vel að
vinna með þá í þeim verkefnum sem tekin voru fyrir hendi. Foreldrasamstarf var mjög gott.
Anna Lena Halldórsdóttir, Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir og Unnur Magnúsdóttir, umsjónarkennarar.
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Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk
Nemendur í 3. bekk voru 47 alls í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Margrét Ásdís
Haraldsdóttir og Ragna Gunnarsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Erna
Þorleifsdóttir og Hannes Ingi Geirsson og Elín Birna Guðmundsdóttir sem kenndu íþróttir og sund,
Árni Már Árnason kenndi smíði/hönnun, Guðríður Rail kenndi textílmennt, Jón Bjarni Pétursson
kenndi tónmennt, Linda Þorvaldsdóttir kenndi myndmennt og Margrét Elín Guðmundsdóttir kenndi
heimilisfræði ásamt Kristínu Ósk Þorleifsdóttur og Rakel Svansdóttur. Kennt var í stofum V-105 og V107.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir á viku sem
skiptust
í
íslensku,
stærðfræði,
kristinfræði,
náttúrufræði, samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund,
textílmennt, myndmennt, upplýsingatækni, tónmennt,
morgunsöng, nýsköpun, ensku og heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að byggja ofan á
lestur og lesskilning sem áunnist hefur á síðastliðnum
tveimur árum. Áhersla var lögð á að nemendur
öðluðust meiri 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
Við byrjuðum haustið á verkefninu Nýjir nágrannar en í
vetur voru einnig unnin þemaverkefni í tengslum við
Himingeiminn og Kisulandið/Eyjaverkefni.
Þemaverkefnin heppnuðust vel og kynntu nemendur
verkefnin á bekkjarskemmtun fyrir foreldrum og öðrum
gestum.
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 fimm, þeir sáu
m.a. um að aðstoða á bekkjarsýningu og halda skemmtikvöld.
Ferðir
Farið var í eftirtaldar ferðir: Sinfóníutónleikar í Hörpu; Pétur og
úlfurinn, Ferð í Mjólkursamsöluna, Skíðaferð í Bláfjöll. Hjólaferð
um Garðabæ og ferð í Hellisgerði. Einnig var farið í ferðir í
nágrenni skólans.
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Ástundun nemenda
 Veikindadagar samtals í árganginum voru 188 dagar og 13 stundir.
 Leyfisveitingar voru 143 dagar og 31 stundir.
 Seinkomur voru 117 stundir og fjarvistir 4 dagar og 9 stundir.
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.
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.

Margrét Ásdís Haraldsdóttir og Ragna Gunnarsdóttir, umsjónarkennarar.

Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk
Nemendur í 4. HÞ og 4. KÞ bekk voru 29 alls í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru
Hafþór Þorleifsson og Kristín Ósk Þorleifsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Linda
Þorvaldsdóttir myndmennt, Guðríður Rail textílmennt, Jón Bjarni Pétursson tónmennt og kór, Árni
Már Árnason smíði/hönnun og Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson íþróttir og sund. Kennt var
í stofum A- 202 og A- 206.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir á viku sem skiptust í íslensku, stærðfræði, kristinfræði,
náttúrufræði, samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, myndmennt, smíði, tölvur,
tónmennt og heimilisfræði.

Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að byggja ofan á lestur, lesskilning auka sjálfstæði í
vinnubrögðum. Í málfræði var lögð áhersla á þá þætti sem eru í aðalnámsskrá. Áhersla var lögð á að
nemendur öðluðust meiri leikni í stærðfærði. Unnið var með félagslegan þroska á margvíslegan hátt
og ávallt litið á árganginn sem einn hóp. Samstarf heimila og skóla var í ætíð ofarlega en það stuðlar
að og tryggir ánægju í starfi og líðan.
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Þemaverkefni árgangsins





Flýgur fiskisagan – söguaðferðarverkefni
Goðafræði – söguaðferðarverkefni
Fuglaverkefni – samstarf með 5. bekk á vorönn
Vinaverkefni – samstarf með 5. bekk á
haustönn.

Nemendur tóku þátt í E-tvinning verkefni sem nefndist
Tasty Flags. Verkefnið fól í sér að fræðast um
matarmenningu annarra Evrópuþjóða. Skiptust
nemendum meðal annars á þjóðlegum uppskriftum og
bjuggu til þjóðfána úr mat. Slóðina á verkefnið er að finna hérna: http://tastyflags.blogspot.com/

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.

Foreldrasamstarf
Foreldrasamstarf og samstarf heimila og skóla gekk mjög vel á öllum sviðum. Foreldrafulltrúar
árgangsins voru sex og þeir sáu m.a. um að aðstoða á bekkjarsýningu á haustönn og skipulögðu
Halloweenball sem var einnig á haustönn.

Ferðir
Við fórum í margar ferðir á þessu ári:









Náttúrufræðistofa Kópavogs – sem kveikja í verkefninu „Flýgur fiskisagan“.
Guðmundurlundur – útileikjadagur í Flataskóla, allur skólinn fór.
Fórum í hjólaferð í Hellisgerði í Hafnarfirði.
Tónleika í Hörpunni á Pétur og úlfurinn.
Sýningu í Hafnarborg, Hafnarfirði .
Hönnunarsafnið í Garðabæ, jólasýning og föndur.
Tókum strætó á Vísindasafnið í Háskóla Íslands og „Undur vísindanna“ í Smáralind.
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Hjólaferð í Garðabæ
Grill heim til Kristínar kennara.
Grill- og gönguferð á Helgafell

Ástundun nemenda




Veikindadagar samtals í árganginum voru 115 dagar og 26 stundir.
Leyfisveitingar voru 96 dagar og 47 stundir.
Seinkomur voru 50 og fjarvistir 21 stund.

Námsmat
Nemendur lestrarprófaðir tvisvar sinnum haustönn og einu sinni á vorönn. Auk þess voru þeir
nemendur sem voru undir 8 í lestrareinkunn prófaðir aukalega á vorönn. Nemendur tóku samræmt
lesskilninspróf á hvorri önn. Að öðru leyti voru stafsetningarpróf regluleg og nemendur tóku kaflapróf
úr Sprota. Nemendur tóku svo hefðbundin annarpróf.
Símat var vissulega viðhaft og haft var samband heim ef þurfti aukið samstarf heimilis og skóla til að
ná einhverjum þáttum betur og gekk það mjög vel.

Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög vel. Hópurinn vann almennt vel og var stöðugt tilbúinn í ný og krefjandi
verkefni, hvort sem um ræddi einstaklings- eða hópverkefni. Nemendur unnu vel og lögðu sig fram og
uppskáru í samræmi við það. Samstarf kennaranna var gott og ávallt litið á árganginn sem einn hóp
og unnið með hann sem slíkan.
Hafþór Þorleifsson og Kristín Ósk Þorleifsdóttir, umsjónarkennarar.

37

Ársskýrsla Flataskóla 2012-2013
Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk
Nemendur í 5. bekk voru alls 33 í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Elín Ása
Þorsteinsdóttir og Erna Þorleifsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Elín Ása og Erna
skiptu með sér / unnu í lotum í heimilisfræði, umsjónarkennarar kenndu upplýsingatækni, Linda
Þorvaldsdóttir kenndi myndmennt, Árni Már Árnason kenndi smíði, Guðríður Rail kenndi ensku og
textílmennt, Jón Bjarni kenndi tónmennt og sá um morgunsamveru, Erna Þorleifsdóttir, Hannes Ingi
Geirsson og Jón Bjarni kenndu íþróttir og sund, Helga Melsteð sá um sérkennslu. Kennt var í stofum
A- 204 og A-208.
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/, (smíði, myndmennt og textílmennt).

Þemaverkefni árgangsins
Í vetur voru m.a. unnin þemaverkefni í tengslum við vináttuna sem unnið var á haustönn með 4.
bekk, nemendur bjuggu til varanlegt listaverk, en nemendur máluðu mynd af sjálfum sér sem var sett
upp á stórt spjald, það var samkeppni meðal nemenda að finna nafn á listaverkið sem hlaut nafnið
Hamingjulandið. Í samfélagsfræði má fyrst nefna Ísland veröld til að njóta, unnið þvert á árganginn í
hópum með landshlutanna, nemendur bjuggu til skjásýningu um sinn landshluta með ýmsum
upplýsingum. Einnig unnu nemendur áhugasviðsverkefni með aðstoð Helgu Maríu
aðstoðarskólastjóra sem tókst í alla staði mjög vel. Landnámið var unnið með margvíslegum hætti,
nemendum var skipt upp í hópa og völdu sér ákveðið viðfangsefni sem tengdist landnáminu. Þeir
bjuggu til persónur, landslag o.fl. - söguaðferðin, skjásýningu, vinnubók með ýmsum upplýsingum.
Auk ýmis föndurs t.d. skjöld, sverð og kuml. Í lokin var foreldrum boðið í morgunstund til að hlusta á
flutning nemenda. Náttúrufræðiþema, fuglar sem lifa í fjörunni, sjófuglar unnið var þvert á árganginn
í samstarfi með 4. bekk, hópastarf – hóparnir drógu sér fugl, öfluðu sér upplýsingar í bókum og
netinu, teiknuðu hann og bjuggu fuglinn sinn til úr gifsi.
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Nemendur voru í samskiptaverkefni á e-twinning „Exploring our countries“ við nemendur frá
Danmörku, Lettlandi og Finnlandi, nemendur gerðu ýmis verkefni í tengslum við það verkefni s.s. að
tala saman á Skype, segja frá og lýsa landinu sínu með skjákynningum o.fl. Í maí komu 11 norskir
krakkar í heimsókn, en þeir stunda nám í Alþjóðaskóla rétt fyrir utan Osló. Heimsóknin gekk ótrúlega
vel og tóku nemendur virkan þátt.

Foreldrasamstarf
Kynningarfundur var í september þar sem farið var yfir nám vetrarins. Foreldraviðtöl voru í október
og í janúar. Fyrir jól skipulögðu bekkjarfulltrúar bekkjarkvöld og fóru nemendur í m.a. í
Skemmtigarðinn í Smáralind. Einnig var haldið sameiginlegt bekkjarkvöld og var spilað bingó.
Nemendur buðu einnig foreldrum á uppskeruhátíð í formi morgunstundar þar sem þeir kynntu
verkefnið Landnámið eða víkingahátíð.

Ferðir
Farið var í eftirtaldar ferðir: Vettvangsferðir í umhverfi skólans í tengslum við verkefni sem unnin voru
í skólanum. Berjaferð, Þjóðminjasafn Íslands í tengslum við verkefnið Landnám Íslands. Vísindasafnið í
Háskóla Íslands. Leikhúsferð í Iðnó. Fleiri staðir voru heimsóttir eins og Guðmundarlundur, skíðaferð í
Bláfjöll, hjólaferð upp í Heiðmörk og nokkrar gönguferðir t.d. á Ylströndina og allur skólinn í tengslum
við „göngum í skólann“, gönguferð foreldrafélagsins á Helgafell og grill við Hvaleyrarvatn.

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.
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Meðaltal einkunn í árganginum
Námsgrein
Lestur

janúar-meðaltal
7,3

maí-meðaltal
7,8

Íslenska
Stærðfræði

7,3
8

7,5
7,8

Mat á vetrinum
Starfið í vetur hefur gengið mjög vel og eru umsjónarkennarar ánægðir með nemendur sína og alla
samvinnu við heimilin. Góð samvinna hefur verið við námsráðgjafa, sérkennara og Sólveigu á
bókasafninu sem var okkur innanhandar. Einnig var sérstaklega góð samvinna með kennurum í
4.bekk. Öll samvinna við aðra kennara sem komu að árganginum var góð.
Elín Ása Þorsteinsdóttir og Erna Þorleifsdóttir, umsjónarkennarar.

Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk
Nemendur í 6. bekk voru 42. Umsjónarkennarar voru Olga Snorradóttir og Hanna Lóa Friðjónsdóttir.
Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: M. Elín Guðmundsdóttir/Hanna Lóa Friðjónsdóttir
sem kenndi heimilisfræði, Linda Þorvaldsdóttir kenndi myndmennt, Guðríður Rail kenndi textílmennt,
Árni Már Árnason kenndi smíði, náttúrufræði kenndi Ólöf Sighvatsdóttir, Guðríður Rail kenndi ensku.
Hannes Ingi Geirsson og Jón Bjarni kenndu íþróttir en um sundið sáu Hannes Ingi Geirsson og Hanna
Lóa Friðjónsdóttir. Jón Bjarni Kenndi tónmennt og tölvukennsla var í höndum umsjónarkennara.
Helga Melsteð sá um sérkennslu hjá 6. bekk. Kennt var í stofum V-205 og V-207.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem
skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði,
samfélagsfræði, ensku, lífsleikni, íþróttir, sund,
útikennslu,
morgunsamveru,
tónmennt,
textílmennt, myndmennt, tölvur og heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Að efla nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og
að bera ábyrgð á námi sínu. Að nemendur sýni
frumkvæði og metnað í öllum verkefnum sem þeir
taka sér fyrir hendur, jákvæðu hugarfari og að geta
unnið í hópum með hverjum sem er. Að
nemendum líði vel í leik og starfi og að hver og einn fái námsefni við hæfi. Einnig var eitt af
markmiðum vetrarins
að samþætta námsgreinar á sem fjölbreyttastan hátt samanber
Norðurlandaverkefnið og Benjamín dúfu.
Skipulag kennslunnar
Umsjónarkennarar árgangsins sáu um kennslu í íslensku, stærðfræði og samfélagsfræði og gekk það
mjög vel. Bekkirnir voru ýmist hjá sínum umsjónarkennara eða skipt í hópa þvert á árganginn eftir
verkefnum hverju sinni samanber Norðurlandaverkefnið.
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Í náttúrufræði var bókin Maðurinn – Hugur og heilsa - tekin fyrir og tvö þemaverkefni voru unnin í
tengslum við námsefnið. Eftir áramót var svo unnið með Auðvitað 2, vinnubók unnin og tilraunir
gerðar í tengslum við námsefnið skv. heftinu Verklegar æfingar í náttúrufræði 5.-7.bekkur. Farið var í
vísindasmiðjuna í Háskólabíó. 6. OS vann eTwinning verkefnið: Evrópska keðjan. The European Chain
Reaction 2013.
Útikennslutímarnir tókust vel og var mikil ánægja með þá, allur hópurinn kom þá saman og fór í
gönguferðir eða í skipulagða leiki. Í list- og verkgreinum skiptust bekkirnir í þrjá hópa þvert á
árganginn og kom það vel út Árgangurinn tók þátt í eftirfarandi samskiptaverkefnum á tímabilinu:
Schoolovision / Flatóvision sem er söngvakeppni á milli skóla í Evrópu (39 lönd). Keðjuverkefni þar
sem búnar voru til keðjur úr mismunandi efnum / efnivið. Einnig tók hópurinn þátt verkefni sem hét
Eldað á netinu – heimilisfræði. Helga Melsteð sá um sérkennsluna og fóru þá nemendur ýmist til
hennar eða hún kom inn í bekk. Reynt var að hafa skipulagið eins fjölbreytt og kostur var þar sem
nemendur þurftu að vinna verkefni bæði sem einstaklingar og í hópum.
Foreldrasamstarf






Kynningarfundur haldinn í september fyrir
foreldra þar sem var farið var yfir verkefni
vetrarins.
Foreldraviðtöl voru í október og janúar.
Bekkjarkvöld / spilakvöld.
Foreldrum boðið að sjá afrakstur vinnu um
Norðurlöndin / morgunkaffi.
Diskótek og kynning fyrir foreldra
á
Reykjaskóla (fjáröflunarfundur)

Í vetur skipulagði árgangurinn hæfileikakeppni og
söngvakeppni á skólatíma, nemendur sáu sjálf um alla
framkvæmd og útfærslu – mjög vel heppnað.

Ferðir









Guðmundarlundur – allur skólinn
UMSK – hlaup – hjólað á Kópavogsvöll
Sögusafnið í Perlunni – Snorri Sturluson
Handritasýning í Þjóðmenningarhúsinu
-Snorri Sturluson
Norræna húsið í tengslum við Norðurlöndin
Skíðaferð – Bláfjöll
Vísindasmiðjan – Háskóli Íslands

Ástundun nemenda





Veikindadagar: 207 dagar
Fjarvistir: 12 dagar.
Leyfi: 96 dagar
Seinkomur: 37 skipti.
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Námsmat
Nemendur tóku próf jafnt og þétt yfir veturinn og var reynt að hafa námsmatið fjölbreytt. Einnig
voru metin vinnubrögð, skapandi hugsun, frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, þátttaka í
hópavinnu, vinnubækur, heimavinna og verkefnamöppur.
Meðaltal einkunna í árganginum:
Janúar
Meðaleinkunn

Maí

Meðaleinkunn

Íslenska

8,0

Íslenska

8,4

Lestur

7,8

Lestur

7,77

Stærðfræði

8,3

Stærðfræði

8,5

Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög vel og var mjög gaman að kenna hópunum. Það eru forréttindi að fá að
kenna svona samviskusömum og góðum nemendum eins og þessu hópur er. Alltaf jákvæður að
takast á við ný verkefni og var andinn í hópnum góður.
Hanna Lóa Friðjónsdóttir og Olga Guðrún Snorradóttir, umsjónarkennarar.

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk
Nemendur í 7. bekk voru alls 23 í einum umsjónarhóp. Umsjónarkennari var Halla Rósenkranz. Aðrir
kennarar sem kenndu í árganginum voru: Ólöf Sighvatsdóttir sem kenndi náttúrufræði, Linda
Þorvaldsdóttir kenndi myndmennt, Guðríður Rail kenndi textílmennt, Árni Már Árnason kenndi smíði
og hönnun, Hannes Ingi Geirsson og Jón Bjarni Pétursson kenndu íþróttir og sund. Helga Melsteð sá
um sérkennslu. Heimastofa bekkjarins var V-203.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði,
samfélagsfræði, ensku, dönsku, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, myndmennt, tölvur, bókasafn
og heimilisfræði.
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að halda vel utan um þennan frábæra hóp nemenda bæði
námslega og félagslega. Að nemendur upplifðu sig sem hluti af heild og að nemendum liði vel í
skólanum, að komið yrði til móts við þarfir hvers og eins
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Skipulag kennslunnar
Skipulag kennslunnar var mjög hefðbundið þar sem umsjónarkennari kenndi allar bóklegar greinar
fyrir utan náttúrufræði. Í náttúrufræði var unnið með námsefnið um Vífilsstaðavatn, farnar voru
vettvangsferðir og unnið með lífríkið við vatnið. Unnin var vinnubók og nemendur unnu einnig með
efnið í „photostory“ og kynntu það á bókasafni fyrir sjöttu bekkinga. Eftir áramót var svo unnið með
Auðvitað 3. Gerðar voru tilraunir a.m.k. einu sinni í viku og skýrsla skrifuð á hverja tilraun og
niðurstöður ræddar. Unnið var upp úr heftinu Verklegar æfingar í náttúrufræði í 5.-7.bekk. Farið var í
vísindasmiðjuna í Háskólabíói.
Þemaverkefni árgangsins
Þemaverkefni um Evrópu.
Þemaverkefni um trúarbrögð heimsins.
Foreldrasamstarf
Foreldrasamstarfið var nokkuð gott. Foreldrar sáu alfarið um fjáröflun fyrir Reykjaferð og aðstoðuðu
við ýmislegt tengdu félagslífinu.

Ferðir
Farið var í eftirtaldar ferðir: Ferð í 365-miðla í nóvember. Ferð í skólabúðirnar að Reykjum í október,
vísindasafnið í Háskóla Íslands og tvisvar sinnum að Vífilsstaðavatni í tengslum við
náttúrufræðinámsefnið.
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Ástundun nemenda





Veikindadagar 27 dagar
Fjarvistir 0
Leyfi 28 dagar
Seinkomur 2 skipti.

Námsmat
Í upphafi hvorrar annar fengu nemendur námsmatsblað sem yfirlit yfir það námsmat sem yrði á
önninni en töluvert var notast við símat. Nemendur tóku próf jafnt og þétt yfir skólaárið í íslensku,
stærðfræði, ensku, náttúrufræði og samfélagsfræði. Í náttúru- og samfélagsfræði var einnig stuðst við
verkefni og vinnu nemenda. Nemendur unnu í forritun og útbjuggu myndbönd og glærusýningar í
Prezi. Meðaltal einkunna: Íslenska: 8,46 Stærðfræði: 8,8.
Mat á vetrinum
Skólastarfið í vetur gekk mjög vel. Nemendum fannst mjög skemmtilegt að undirbúa félagsaðstöðuna
sína sem þar sem þeir sýndu góða umgengni. Ferðin í skólabúðirnar að Reykjum tókst mjög vel sem
og verkefni eins og Prezikynningar á Evrópu, forritun í Alice, hringekjuverkefni, árshátíðin o.fl.
Símatið gafst einstaklega vel og var það álit nemenda, foreldra og kennarans að það hafi skilað sínu.
Nemendur voru kappsamir um að standa sig vel og náðu að fylgja náminu vel eftir þegar námsmatið
var með þessu móti. Samstarf við foreldra gekk vel. Þrátt fyrir að vera fámennur árgangur gengu
félagslegu samskiptin nokkuð vel og var jákvæður munur þar á eftir því sem lengra leið.
Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir, umsjónarkennari.

Slappað af við húsgagnaflutninga í 7. bekk
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Skýrsla um sérkennslu
Þeir kennarar sem kenndu sérkennslu í vetur voru: Guðlaug Einarsdóttir, sérkennari sem sá um
sérkennslu í 1. – 3. bekk og Helga Melsteð sérkennari kenndi í 4. – 7.bekk. Elín Birna Guðmundsdóttir,
íþróttakennari var með sérkennslu í íþróttum og Hannes Ingi Geirsson, íþróttakennari var með
sérkennslu í sundi. Ásta Bára Jónsdóttir, námsráðgjafi sinnti nýbúakennslu. Stella Hermannsdóttir,
talmeinafræðingur sá um talkennslu. Katrín Einarsdóttir starfaði sem þroskaþjálfi. Stuðningsfulltrúi
var Sigurbjörg Helena Jónasdóttir.
Skipulag
Deildarstjóri hafði yfirumsjón með sérkennslu sem felst m. a. í:
 Umsjón á skipulagi sérkennslunnar innan skólans
 Aðstoð og ráðgjöf við kennara
 Að fylgjast með gengi nemenda í sérkennslu
 Umsjón og stuðningi við starf stuðningsfulltrúa
 Fundum með bekkjarkennurum, foreldrum, sérfræðingum o.fl.
 Umsjón með tölvuskráningu allra upplýsinga um nemendur með sérkennsluþarfir
 Að sjá til þess að niðurstöður sérfræðinga sé komið í skjalaskáp til varðveislu
 Umsjón með nýbúakennslu
 Skipulagningu fráviksþjónustu í prófum
Greiningar
 Lestrarpróf, leshraði og lestrarnákvæmni könnuð þrisvar til fjórum sinnum yfir skólaárið
 Lestrarkannanir og upplýsingagjöf til foreldra var í höndum sérkenna
 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

Sérkennsla í 1. – 3. bekk
Í 1. bekk þar sem voru 32 nemendur var ekki um beina sérkennslu að ræða, heldur vann sérkennari
með bekkjarkennurum í stafa/lestrarkennslunni fjórar stundir á viku. Haldið hefur verið sérstaklega
vel utan um þá nemendur sem hafa átt í erfiðleikum með að fylgja eðlilegum hraða á stafainnlögn og
verið lengi að ná lestrartækninni. Nemendum var skipt upp í þrjá hópa og sáu tveir umsjónarkennarar
og einn sérkennari um kennsluna. .
Stafainnlögn/lestrarkennsla fór fram í þessum litlu hópum. Kennararnir skiptust á um að kenna
hópunum eina viku í senn. Þegar leið á veturinn voru allra slökustu nemendurnir fast hjá sérkennara
þessar fjórar stundir á viku. Áfram var svo unnið í stærri hópum í bekkjunum.
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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.
Sjónrænn orðaforði var prófaður þrisvar sinnum yfir veturinn.
Í 2. bekk þar sem voru 32 nemendur nutu 12 nemendur sérkennslu í einhverju formi,tíu stúlkur og
tveir drengir, nokkrir mest allan veturinn en flestir í stuttan tíma í formi námskeiðs.
Sérkennslu í 2. bekk var skipt í:





Upprifjun stafa strax að hausti fyrir nokkra nemendur
Sérkennslu í lestri og stafsetningu fyrir þá sem þess þurftu (nokkur börn mestan hluta vetrar,
flest í nokkrar vikur)
Stutt lestrarnámskeið
Lestur og lesskilningur (eftir áramót var nemendum árgangsins skipt upp í þrjá hópa í
hringekju, sérkennari annaðist slakasta hópinn)

Í 3. bekk þar sem voru 47 nemendur nutu 13 nemendur sérkennslu í einhverju formi, fimm stúlkur og
átta drengi), sumir stóran hluta vetrar en aðrir í skemmri tíma í formi námskeiðs.
Sérkennslu í 3. bekk var skipt í:





Sérkennslu í lestri og stafsetningu fyrir þá sem þess þurftu (nokkur börn mestan hluta vetrar,
önnur í nokkrar vikur)
Stutt stafsetningarnámskeið
Lestur og lesskilningur (eftir áramót var nemendum árgangsins skipt upp í þrjá hópa í
hringekju, sérkennari annaðist slakasta hópinn)
Stærðfræði þar sem afmarkaðir þættir voru teknir fyrir.

Í ágústlok, desember, febrúar og maí var lestrarmat framkvæmt (lesfimi og sjónrænn orðaforði). Skipt
var í færnimiðaða hópa með þær upplýsingar í huga.
Foreldrabréf um lestrarframfarir var sent heim með nemendum í 2. og 3. bekk í desember, febrúar og
í skólalok.
Leið til læsis skimunarpróf var lagt fyrir nemendur 1. bekkjar um miðjan október.
LH60 lesskilningspróf var lagt fyrir nemendur 3.bekkjar.
Mjög góð samvinna hefur verið við foreldra barna í þessum árgöngum.
Guðlaug Einarsdóttir, sérkennari.

Sérkennsla í 4. - 7. bekk.
Í vetur hefur sérkennsla í 4.- 7. bekk farið fram sem einstaklingskennsla, í minni hópum og inni í bekk.
Í 4. bekk þar sem eru 28 nemendur 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
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Lestur inni í bekk
Stærðfræði unnið með námsefni í minni hópum allan veturinn

Í 5. bekk þar sem voru 32 nemendur nutu 17 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
 Lestrarnámskeið
 Stafsetningarnámskeið
 Stærðfræði þar sem unnið var með námsefni árgangs í minni hópum.
Í 6. bekk þar sem nemendur voru 42 nutu sjö 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 þar sem nemendur voru 23 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, sérkennari.

Starf þroskaþjálfa
Síðastliðinn vetur hef ég unnið með nemendur í fyrstu þremur árgöngum skólans. Að mestu starfaði
ég með fyrsta bekk þar sem þörfin var mest. Ég veitti nemendum mínum stuðning inní bekk, inni hjá
sérkennara og í minni stofu. Stuðningur fólst í aðstoð við bóklegt nám, veita einstaklingsbundin
fyrirmæli, vinna með hegðunarfrávik, aðstoða við félagsleg samskipti og styrkja stöðu nemendanna
innan bekkjarins. Ég var með félagsfærnihóp þar sem nemendur með slaka félagslega færni fengu
sértæka þjálfun í félagslegum samskiptum. Ég vann í samstarfi við umsjónakennara og sérkennara að
gerð einstaklingsnámskrár.
Katrín Einarsdóttir, þroskaþjálfi.
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Samræmd könnunarpróf
Nemendur í 4. og 7. bekk tóku samræmd próf í íslensku og stærðfræði í september 2012. Í 4. bekk
voru 29 nemendur og þreyttu 28 nemendur bæði prófin. Einn nemandi var í leyfi báða dagana. Fjórir
nemendur fengu lestrarstuðning í íslensku og fimm í stærðfræði. Einnig fengu fjórir nemendur
lengdan próftíma í íslensku og stærðfræði. Nemendur í 7. bekk voru 23 og þreyttu 22 nemendur bæði
prófin, einn nemandi var í leyfi báða dagana. Fjórir nemendur fengu lestrarstuðning í íslensku og
stærðfræði. Tveir nemendur fengu auk þess lengdan próftíma.
Niðurstöður í 4. bekk

Íslenska

Landið

Flataskóli

Normaldreifð

Stærðfræði

Landið

Flataskóli

einkunn
Flataskóla

Normaldreifð
einkunn
Flataskóla

Heildareinkunn í
íslensku

6,1

7,0

35

Heildareinkunn í
stærðfræði

6,9

8,1

36,9

Stafsetning

5,3

6,5

34,9

Reikningur og
aðgerðir

6,9

8,1

36,0

Lestur

6,1

7,2

34,4

Rúmfræði og
mælingar

7

8,1

35,5

Málnotkun

6,2

7,0

34,3

Tölufræði

6,2

7,7

34,4

Ritun

5,1

4,7

28,2

Samræmdar einkunnir eru á kvarðanum 1-10. Normaldreifðar einkunnir á kvarðanum 0-60, meðaltal 30 á
landinu

Íslenska
Meðaleinkunn í íslensku í 4. bekk var 7 og normaldreifð einkunn 35. Í íslensku var hæsta einkunn 9,5
og lægsta einkunn 4. Normaldreifð einkunn í stafsetningu var 34,9, í lestri 34,4, í málnotkun 34,3 og
ritun 28,2. Góður árangur var í námsþáttunum stafsetningu, lestri og málnotkun. Í ritun var árangur
hins vegar undir landsmeðaltali sem er ekki viðunandi og verður tekinn til sérstakrar endurskoðunar.

48

Ársskýrsla Flataskóla 2012-2013
Heildareinkunn í íslensku í 4. bekk 2012
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Námsþættir í íslensku 4. bekkur 2012
60%

54%54%
46%

Hlutfall

50%
40%
30%
20%
10%

32%

32%

21%
18%
11%

21% 21%

1 - 24

25 - 49

29%
18%
14% 14%

7%

7%

0%
Stafsetning

50 - 74

75 - 99

Lestur
Raðtölur

49

Ársskýrsla Flataskóla 2012-2013
Stærðfræði
Meðaleinkunn í stærðfræði var 8,1 og normaldreifð einkunn 36,9. Hæsta einkunn í stærðfræði var
10,0 sem tveir nemendur hlutu og fimm fengu einkunnina 9,5. Lægsta einkunn í stærðfræði var 4,0
sem einn nemandi hlaut. Mjög góður árangur var í stærðfræði. Normaldreifð einkunn í reikningi og
aðgerðum var 36,4 í rúmfræði og mælingar 35,5 og tölfræði 34,4.
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Námsþættir í stærðfræði í 4. bekk 2012
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Niðurstöður í 7. bekk

Íslenska

Landið

Flataskóli

Normaldreifð

Stærðfræði

Landið

Flataskóli

einkunn

Normaldreifð
einkunn
Flataskóla

Flataskóla

Heildareinkunn í
íslensku

6,6

6,3

28,8

Heildareinkunn í
stærðfræði

6,9

7,5

32,7

Stafsetning

6,6

5,8

26,6

Reikningur og
aðgerðir

7,5

8,4

35,3

Lestur

6,4

6,2

29,0

Rúmfræði og
mælingar

5,4

5,3

29,6

Málnotkun

6,1

5,6

28,8

Tölfræði

6,8

6,2

27,8

Ritun

6,5

7

31,7

Samræmdar einkunnir eru á kvarðanum 1-10. Normaldreifðar einkunnir á kvarðanum 0-60, meðaltal 30 á
landinu
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Íslenska
Meðaleinkunn í íslensku í 7. bekk var 6,3 og normaldreifð einkunn 28,8. Hæsta einkunnin var 8,5 sem
tveir nemendur hlutu og lægsta einkunn 4 sem einn nemandi hlaut. Árangur í íslensku var undir
landsmeðaltali og ekki viðunandi. Normaldreifð einkunn í stafsetningu var 26,6, í lestri 29,0, í
málnotkun 28,8 og ritun 31,7.

Íslenska - samanburður 4. - 7. bekkur
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Stafsetning samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2009 - 2012
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Ritun - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2009 - 2012
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Málnotkun - 7. bekkur
Flataskóli 2012
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Stærðfræði
Meðaleinkunn í stærðfræði var 7,5 og raðeinkunn 32,7 sem er góður árangur. Í stærðfræði fengu 3
nemendur einkunnina 10,0 og lægsta einkunn var 4,0 sem einn nemandi hlaut. Normaldreifð
einkunn í reikningi og aðgerðum var 35,3, í rúmfræði og mælingum 29,6 og í tölfræði 27,8. Slakur
árangur var í rúmfræði og tölfræði og verður sá þáttur endurskoðaður sérstaklega.
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Stærðfræði - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2009 - 2012
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Rúmfræði - samanburður 4. - 7. bekkur
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Tölfræði - samanburður 4. - 7. bekkur
Flataskóli 2009 - 2012
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Viðbrögð við niðurstöðum
Umsjónarkennarar, sérkennarar og skólastjórnendur funda um niðurstöður prófanna. Niðurstöður
eru bornar saman við niðurstöður fyrri ára. Allir námsþættir eru skoðaðir og metið hvaða þætti megi
enn styrkja og leiðir ræddar að því marki. Árangur einstakra nemenda er einnig metinn. Þeir
nemendur sem eru með raðtöluna 1 - 24 þurfa sérstaka aðstoð. Námsefni og staða þeirra nemenda
sem koma vel út úr prófunum er endurskoðuð til að tryggja að þeir fái námsefni við hæfi.
Niðurstöður samræmdra prófa, greiningar sérkennara og frammistaða nemenda eru hafðar til
hliðsjónar þegar námshópar eru skipulagðir. Sérkennarar og umsjónarkennarar í árgangi vinna saman
að því að koma til móts við þarfir nemenda. Sérkennarar greina þá nemendur sem þörf er á að skoða
sérstaklega með tilliti til frekari greininga. Nokkur hluti nemenda hefur þegar verið í sérkennslu og
munu njóta hennar áfram. Umsjónarkennarar og/eða sérkennarar upplýsa foreldra um hvernig
áframhaldandi kennsla er fyrirhuguð vegna þeirra sem þarf að styrkja enn frekar í einstökum þáttum.
Elín Guðmundsdóttir, deildarstjóri.

Hraustir hlaupastrákar í 3. bekk
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Skýrslur kennara í list- og verkgreinum
Smíði
Verkefnin í 1., 2., og 3. bekk voru:Teningar sem voru
merktir með brennipenna og pússaðir. Bílar úr við sem
keyrðu með dekkjum sem við gerðum. Dúkkurúm sem
voru máluð eftir hugmynd nemenda. Lykklakippur úr
skóginum, þá var farið út og náð í greinar af trjám sem var
farið með í smíðastofu og tálgað úr blautum trjám úr
skóginum.
Útikennsla var nýjung í 2.- 7.bekk þar sem nemendur fóru
út og sóttu efni í úr trjám sem við tókum úr tré sem var
verið að grisja. Úr þeim var tálgað ýmsir hlutir svo sem
pennar með bleki.

Verkefni í 4.bekk voru: Stjörnumerki sem voru sögð út og máluð. Penni úr skóginum. Dagatal,
púsluspil sem voru söguð út og máluð í mörgum litum. Bátar með segli. Smjörhnífar tálgaðir úr
blautum trjám. Skálar úr plexiplasti hitað og mótað í form að vali nemanda. Dúkku rúm. 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
samþættingarverkefnum sem voru af ýmsum gerðum.
Margir nemendur gátu unnið þrjá til fjóra aukahluti.
Námsmat: Hver hlutur var metinn, einnig ástundun og
vinnusemi.

Verkefni í 5. bekk var: Dagatal gert með kubbum með
tölum og mánuðum. Vinna með gler sem hver vann eftir
sinum hugmyndum. Plast skálar mátaðar eftir hverjum
nemanda. Nokkrir nemendur fengu að velja annað t.d.
lærðu þeir að tálga í blaut efni. Einnig voru nokkrir sem
hönnuðu sína hluti og kom það vel út.
Námsmat: Hver hlutur fyrir sig var metinn t.d. vandvirkni
og sjálfstæði. Síðan var hver tími metinn t.d. ástundun og
vinnusemi.

Í 6. bekk voru valverkefni. Jeppi úr við eða skartgripir
krossar og hringir sem hver gerði eftir sinni hugmynd. Mótaðar skálar eftir hverjum nemanda úr
plasti. Smjörhnífar úr trépúsluspili sem hver og einn gerði. Brúðugerð sem var í brúðuleikhús og sett
upp leikritið Gosi.
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Námsmat: Hver hlutur var metinn, einnig ástundun og vinnusemi.
Verkefni 7. bekkjar voru: Málmsmíði: skartgripur, smíðir stólar sem voru til að hafa úti. Plastskálar
mátaðar eftir hverjum og einum. Kistlar sem voru með
lömum. Þá var tálgun í blaut tré. Glervinna sem hver og
einn gerði. Gerðir ýmsir hlutir í rennibekk.
Þessi verkefni komu vel út fyrir þennan aldur. Nemendurnir
voru ánægðir með þessi verkefni. Tálgunin var vinsælust.
Unnin voru nokkur auka-verkefni.
Námsmat: Hver hlutur var metinn, einnig ástundun og
vinnusemi.

Árni Már Árnason, smíðakennari.

Textílmennt
1. bekkur
 Tveir 16 manna hópar.
 Hóparnir mættu í aðra hverja viku.
Helstu verkefni


Sólarbuddur: þræðispor, vinaband og perlusaumur.



Þæfður bolti.



Þæfð jólahjörtu.



Þæft utan um steina.



Þæfð ávaxtaskál og þæfðir ávextir.


Námsmat
 Umsögn
2. bekkur
 Tveir 16 manna hópar.
 Hóparnir mættu í aðra hverja viku.

Helstu verkefni


Vefa: Ofið með garni að eigin vali
og brúða saumuð úr efninu.
Handsaumað andlit, hár og fætur
saumað á.



Þæfð jólaepli.



Þæfður koddi: nemendur teikna
mynd á blað sem er fyrirmynd.
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Mynd úr kembu sett saman og þæfð. Þæfða myndin sett á filt efni og saumað saman með
þræðispori.


Andlit saumað úr filtefni og límt á íspinna.



Órói: þæfðar kúlur þræddar á band ásamt tréperlum.

Námsmat


Umsögn

3. bekkur
 Fjórir hópar með 12 nemendum.
 Hóparnir mættu í um 9 skipti.

Helstu verkefni


Fléttuð lyklakippa: bómullargarn mælt í 50cm
lengjur og fléttað saman. Plast perlur festar á
kögrið.



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.



Kisa: nemendur fá snið af kisu og klippa út í efni. Andlit teiknað á kisuna og saumað í með
tölum og bandi.

Námsmat
 Umsögn

4. bekkur
 Tveir kynjaskiptir hópar með 14-15 nemendum.
 Hóparnir mættu í aðra hverja viku.

Helstu verkefni


Prjón: grunnur lagður að garðaprjóni. Nemendur
prjóna mislitan bolta.



Jólakúlur þæfðar og skreyttar.



Bókataska með upphafsstaf. Nemendur teikna
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.
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Námsmat
Umsögn og einkunn skiptist þannig:
 Vinnusemi
25%
 Vinnubrögð
25%
 Sjálfstæði
25%
 Samvinna
25%

5. bekkur.


Á skólaárinu voru þrír hópar sem skipuðu 10-11 nemendur.



Hóparnir mættu í um 12 skipti.

Helstu verkefni


Pennaveski: Þræðispor og krosssaumur saumaður í stífan java, rennilás saumaður í og
saumað saman í saumavél.



Aukaverkefni: prjón, hekl, útsaumur og vélsaumur.


Námsmat
Umsögn og einkunn skiptist þannig:
 Vinnusemi
25%
 Vinnubrögð
25%
 Sjálfstæði
25%
 Samvinna
25%

6. bekkur
 Þrír hópar með 13-14 nemendum.
 Hóparnir mættu í um 9 skipti.
Helstu verkefni


Þæfð lyklakippa: Kúla þæfð í 2-3 litum
og sett saman með tréperlum.



Húfa prjónuð eða annað verk fyrir þá sem vildu prjóna minna eða meira.



Stafapúði. Stafur saumaður með filtefni sem klippt er í litla hringi og fest á með palíettum.
Púði saumaður saman í saumavél.



Aukaverkefni: saumað úr filtefni eftir eigin hugmyndum og sniði.

Námsmat
Umsögn og einkunn skiptist þannig:
 Vinnusemi
25%
 Vinnubrögð
25%
 Sjálfstæði
25%
 Samvinna
25%
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7. bekkur
 Tveir kynjaskiptir hópar með 9 og 14 nemendum sem mættu í aðra hverja viku.
Helstu verkefni


Krosssaumur á púða. Nemendur völdu munstur og saumuðu mynd í krosssaum.
saumaður saman með bjálkakofa aðferð og fylltur.



Prjón: Inniskór úr Lopa sem voru þæfðir.



Aukaverkefni: saumað úr filtefni, prjónað og þæft.

Púði

Námsmat
Umsögn og einkunn skiptist þannig:
 Vinnusemi
25%
 Vinnubrögð
25%
 Sjálfstæði
25%
 Samvinna
25%

Mat á vetrinum
Hóparnir í fyrsta og öðrum bekk voru óvenju fjölmennir. Það hefði aldrei verið hægt að koma til móts
við þarfir nemenda nema af því að aðstoð var veitt inn í tímana.
Það fylgdi stuðningsfulltrúi einum nemanda í 1. bekk. Verkefni sem nemendur unnu gengu vel fyrir
sig á heildina litið. Þau fengu verkin með sér heim jafnóðum en oft voru þau fyrst sett á ,,sýningu” í
nokkra daga. Nemendur kunna að meta sýninguna, bera virðingu fyrir verkunum og láta þau í friði
sem er afar ánægjulegt.
Guðríður Rail, kennari í textílmennt.
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Myndmennt
2. bekkur.
Á skólaárinu voru tveir blandaðir hópar. Hóparnir mættu aðra hverja viku í allan vetur.
Helstu verkefni:
 Litafræði, litablöndun.
 Þrykk, kynnast þrykki í sinni einföldustu mynd
 Andlit í réttum hlutföllum
 Dýrateikningar, mismundandi miðlar í útfærslum
 Teiknimyndateikningar (cartoon)
Námsmat: Umsögn
3. bekkur.
Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar. Hóparnir mættu í samfelldum lotum.
Helstu verkefni:
 Litafræði, litablöndun
 Heitir og kaldir litir, vatnslitir og vaxlitir.
 Myndbygging, forgrunnur, miðrými og bakgrunnur. Málun.
 Risinn kemur í bæinn. Risavaxin vera í forgrunn og borgin í
bakgrunn. Dýpkun á myndbyggingu.
Námsmat: Umsögn
4. bekkur.
Á skólaárinu voru tveir kynjaskiptir hópar. Hóparnir mættu aðra hvora viku í vetur.
Helstu verkefni:
 Jákvæð og neikvæð form, skuggamyndir.
 Borgarmynd, vaxlitagrunnur og svört málning.
 Flýgur fiskisaga, samstarfsverkefni. Unnið með þrykk og lím.
 Út í geim, sköpun út frá orði.
 Risinn kemur í bæinn, myndbygging. Forgrunnur, miðgrunnur og
bakgrunnur.
 Listamaðurinn Franz Marc var kynntur til leiks og unnar myndir í hans anda.
 Abstrakt myndlist kynnt og myndir unnar í þeim stíl.
Námsmat: Umsögn
5. bekkur.
Á skólaárinu voru 3 blandaðir hópar. Hóparnir mættu í samfelldum
lotum.
Helstu verkefni:
 Hvít lína, tússlitir. Unnið með línuna.
 Skórinn minn, teikning og munsturgerð.
 Líkaminn í fullri stærð, fylltur með munstri.
Námsmat: Umsögn
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6. bekkur.
Á skólaárinu voru 3 blandaðir hópar. Hóparnir mættu í samfelldum
lotum.
Helstu verkefni:
 Listastefnan Pop-art var kynnt og myndir unnar út frá þeim stíl,
fjölföldun og andstæðir litir. Sérstaklega horft til listamannsins
Andy Warhol.
 Uppstilling, æfðu sig í að teikna það sem þau sjá en ekki það sem
þau vita.
 Listastefnan Kúbismi kynntur og myndir unnar í þeim stíl.
Sérstaklega horft til listamannsins Picasso.
Námsmat: Umsögn
7. bekkur.
Á skólaárinu voru tveir kynjaskiptir hópar. Hóparnir mættu í tveimur lotum
þ.e.a.s. á haustönn og vorönn.
Helstu verkefni:
 Fjarvídd 2ja punkta. Húsamyndir
 Teikning og skygging forma, kúla, sívalingur og keila.
 Andlitsteikning í réttum hlutföllum og skygging, dýpkun á
þrívíddarskynjun.
 Líkamsteikning í réttum hlutföllum.
 Forn-Egypsk myndlist kynnt og unnar myndir út frá henni.
 Listastefnan Súrrealismi kynnt og myndir unnar í þeim stíl.
Sérstaklega var horft til listamannanna Salvadore Dali og René
Magritte.
Námsmat: Umsögn
Mat á vetrinum.
Í vetur var eins og undanfarin ár var lögð áhersla á sköpunargleðina, virkja
hana og styrkja. Nemendur fengu alltaf ákveðið rými innan hvers verkefnis til
að gera það að sínu eigin og nota eigið hugmyndaflug. Einnig var lögð áhersla á grunn- og praktískar
hliðar myndlistarinnar þ.e. vinnufærni og tækni. Mikilvægi þess að leiðbeina nemandanum og hjálpa
til að ná grunntækni var í hávegum höfð. Markmiðið var að kveikja áhuga og vinnugleði nemenda og
bar það í flestum tilvikum góðan árangur.
Myndlistarmenn og listastefnur voru kynntar og eftirprentanir af verkum
sýndar nemendum sem voru hvattir til að prófa að skapa myndir í stíl
gamalla meistara. Það var mjög gaman að fylgjast með upplifun nemendanna
þegar var farið í gegnum þetta.
Frágangur og umgengni á myndlistastofu gekk mjög vel í vetur, nemendum
gerðu sér grein fyrir hvað verkfærin okkar og efni eru mikilvæg fyrir
myndlistamanninn.
Í heildina gekk myndmenntakennslan vel í vetur þó alltaf megi gera betur.
Nemendur eru kurteisir og flottir með skemmtilegt hugmyndaflug.
Linda Þorvaldsdóttir, myndmenntakennari.
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Sund
Markmið sundkennslu er að auka færni nemenda í sundi. Tímafjöldi í sundi er ein stund á viku hjá 3.
4., 5. 6. og 7. bekk og er það samkvæmt viðmiðunarstundaskrá.
Hjá 1., 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 3 klukkustundir 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.
Gaman var að sjá hve margir nemendur 6. og
7.bekkja bættu sig á milli ára og gekk kennsla
þessara bekkja mun betur en undanfarin ár.
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.
Þeir sem komu að sundkennslunni þetta skólaárið eru: Elín Birna Guðmundsdóttir(1.- 4), Hannes Ingi
Geirsson(3.- 7.bekkur), Jón Bjarni Pétursson (5. og 7.bekkur) og Hanna Lóa Friðjónsdóttir (6.bekkur).
Í lok skólaársins tóku 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 baki. Skriðsundsfótatök 5 m.
Baksundsfótatök 5 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.
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.
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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 gefin er einkunn.
Í 7. bekk fá börnin í fyrsta skipti einkunn í tölum fyrir sundstíl.
Hannes Ingi Geirsson, íþróttakennari.

Hreystibrautin er vinsæl

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 2012-2013 voru Hannes Ingi Geirsson enn á með honum kenndu þau Anna
Lena Halldórsdóttir (2.bekkur), Erna Þorleifsdóttir (3.og 5.bekkur) og Jón Bjarni Pétursson (1., 4. og 6.
bekkur)
Kennsla 1., 2. og 3. bekkja er mest í formi leikja og æfinga, þar sem lögð er áhersla á að hver og einn
finni sig í þátttöku leikja, sem einstaklingur og í hóp. Nemendur fá að kynnast hinum ýmsu
íþróttagreinum og grunnþáttum þeirra. Að hausti er 3. bekkjum kennt á víxl eina viku inni og eina
viku úti, þannig gengur það fram í miðjan október en þá færast allir inn. Þegar komið er fram í apríl er
tekinn upp sami háttur aftur.
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1. og 2. bekkur er alltaf inni, nema að kennari ákveði annað með tilliti til veðurs og viðfangsefnis.
Kennsla 4., 5., 6. og 7.bekkja fer fram í lotum. Þannig fær hver íþróttagrein 3 - 4 vikur eða 6 - 8
kennslustundir, hverri lotu líkur svo með námsmati. Nemendur fá þannig að kynnast hverri
íþróttagrein mun betur og innviðum hennar. Þessi háttur hefur gengið mjög vel og líkar nemendum
vel við þetta fyrirkomulag. Kennarar hafa einnig verið mjög sáttir við útkomuna.
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 2012-2013 gekk mjög vel. Aðstæður til íþróttakennslu við Flataskóla eru til
fyrirmyndar og gildir þá einu hvort kennt er innan- eða utandyra. Útikennslusvæði er eflaust með því
besta sem gerist hérlendis og er það svæði mikið nýtt að hausti og svo aftur að vori. Þar að auki
höfum við nýtt okkur glæsilegt fimleikahús í fimleikalotum og til leikja. Það má með sanni segja að við
séum einstaklega vel í sveit sett hvað varðar aðstöðu til íþróttaiðkunar.
Það er samróma álit þeirra, sem að íþróttakennslunni komu, að skólaárið hafi gengið mjög vel fyrir sig
og að nemandahóparnir hafi verið einstaklega góðir og áhugasamir.
Hannes Ingi Geirsson, íþróttakennari.

Tónmennt
5. ára bekkur
Í fyrsta sinn var 5. ára bekkur í Flataskóla. Eins og aðrir bekkir í skólanum þá var 5. ára bekkurinn
vikulega í tónmenntatíma undir stjórn tónmenntakennara. Bekkurinn var með 17 nemendur og áttu
alltaf tíma á þriðjudögum kl. 12:50 eftir hádegi. Tónmenntatímarnir hjá 5. ára gengu mjög vel.
Nemendur í bekknum sýndu mikinn áhuga og það var mjög skemmtilegt að kenna þeim. Tímarnir
byggðust mikið upp á söng og sönglögum. Einnig að klappa í takt, leikjum, dans, hreyfingu og
hljóðfærakynning á helstu skólahljóðfærunum.
1. bekkur
Vikulegir tónmenntatímar undir stjórn tónmenntakennara. Unnið með tónlist, sönglög, hljóð, leiki,
hreyfingu og skólahljóðfæri. Áhersla var lögð á leik, söng og hljóðfærakynningar. Fjöldasöngur var
þrisvar í viku í morgunsamveru, mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. Þar koma allir bekkir skólans
saman í sal kl. 8:30 og syngja saman 2-3 lög.
2. bekkur
Vikulegir tónmenntatímar hjá báðum 2. bekkjunum yfir
allan veturinn undir stjórn tónmenntakennara. Unnið með
sönglög, grunn í tónfræði, leiki, dans, hreyfingu, og
hljóðfæri. 2. bekkur studdist við vinnubókina Tónmennt
hefti númer eitt. Fjöldasöngur var alltaf haldin þrisvar í viku
í morgunsamveru. Mánudaga, miðvikudaga og föstudaga.
Þar koma allir bekkir skólans saman í sal kl. 8:30 og syngja
saman 2-3 lög.
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3. bekkur
Vikulegir tónmenntatímar undir stjórn tónmenntakennara. Unnið með sönglög, hermitónlist,
myndefni, leiki, hreyfingu og skólahljóðfæri. Áhersla var lögð á leik og hermitónlist. Unnið með
lesbókina Tónmennt hefti tvö og bókina Hermitónlist. Sungin í tíma sönglög m.a. úr Mary Poppins og
farið í spurningarkeppni um Eurovision. Fjöldasöngur var þrisvar í viku í morgunsamveru, mánudaga,
miðvikudaga og föstudaga. Þar koma allir bekkir skólans saman í sal kl. 8:30 og syngja saman 2-3 lög.
4. bekkur
Vikulegir tónmenntatímar allan veturinn undir stjórn tónmenntakennara. Unnið með spuna, söng,
myndefni, leiki og upptökur á skólahljóðfærum. Spuni þar sem skipt var í hópa og nemendur fengu
það verkefni að smíða hljóð og tónlist við hafið, rigning, rok og þrumur. Unnið með lesbókina
Tónmennt hefti tvö. Gerð tilraun til verkefnis á spjaldtölvu (ipad) með Singstar forritinu. Fjöldasöngur
var þrisvar í viku í morgunsamveru, mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. Þar koma allir bekkir
skólans saman í sal kl. 8:30 og syngja saman 2-3 lög.
5. bekkur
5. bekkur komu í vikulega tónmenntatíma allan
veturinn 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.
Fjöldasöngur var þrisvar í viku í morgunsamveru,
mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. Þar koma
allir bekkir skólans saman í sal kl. 8:30 og syngja saman 2-3 lög.
6. bekkur
Unnið með kvikmyndatónlist, leiki og sönglög. Megin undirstaða verkefna var úr bókinni, Það er
gaman að hlusta á kvikmyndatónlist. Hlusta og greina kvikmyndatónlist, er hún öðuvísi, hvernig nota
kvikmyndir tónlist og er hljóð mikilvægt fyrir hin ýmis myndefni. Áhersla lögð á söngvamyndir og
kynning á þekktustu kvikmyndatónskáldum heimsins. Í Flatóvision vann 6. OS með aðstoð nokkurra
nemenda úr 6. HL. Jógvan Hansen aðstoðaði alla árganga fyrir Flatóvision við framsögn og framkomu
á sviði. Sem sigurvegarar Flatóvision 2013 fengu nemendur tækifæri til að vinna að
tónlistarmyndbandi og upptöku á söng fyrir Schoolovision keppnina. Gunnar Björn Guðmundsson
leikstjóri hitti nemendur, gaf þeim hugmyndir og aðferðir hvernig best er að vinna
tónlistarmyndband. 6. OS flytti lagið "Little Talks" með hljómsveitinni "Of Monsters and Men".
Nemendur unnu við val á efni við gerð myndbandsins undir leiðsögn Jóns Bjarna og Kolbrúnar.
7. bekkur
7. bekkur komu í vikulega tónmenntatíma allan veturinn undir stjórn tónmenntakennara. Aðaláhersla
var tónlistarsaga úr bókinni Hljóðspor og gert verkefni úr rokk og blústónlist frá árinum 1950 – 1970.
Unnið var með ensk sönglög og nemendum leyft að taka upp söngraddir. Stelpurnar úr 7. HG lentu í
2. sæti í Flatóvision keppninni með lagið, Open your Heart, sem Birgitta Haukdal söng. Jógvan Hansen
aðstoðaði alla árganga fyrir Flatóvision við framsögn og framkomu á sviði. Stelpurnar í 7. HG þóttu
standa sig svakalega vel í keppninni.
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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 4. bekk ásamt umsögnum frá 1. bekk og upp úr.
Mat á vetrinum
Skólastarfið veturinn 2012-2013 var gott og
lærdómsríkt. Tilraunir með valkór byrjaði
haustið 2012 og stóð yfir allan veturinn.
Kórinn gekk fínt þrátt fyrir misjafna mætingu
um stund sem gerði það að verkum að erfitt
var að ná stöðuleika. Að öðru leiti gekk
valkórinn ágætlega og tóku kórinn þátt í
hátíðardagskrá á degi íslenskrar tungu í
nóvember. Einnig söng kórinn inn á upptöku á
4 lögum í maí 2013.
Þátttaka allra í Flatóvision keppninni var
mögnuð og setur keppnin alltaf aukin kraft í
skólalífið. Tónmenntakennslan var skemmtileg
og 5. ára bekkurinn sem byrjaði haustið 2012 stóð sig með prýði. Morgunsamveran gekk vel í vetur,
þar koma skólinn saman á morgnanna til að syngja og kennarar og skólastjórnendur gátu flutt erindi.
Morgunsamveran var einnig notuð til að fá nemendur til að spila á hljóðfæri, sem mætti gera meira
af. Í síðustu morgunsamverunni flutti 6.HL brúðuleikhús um Gosa sem þótti vel heppnað. Stefnan er
að halda áfram með valkór og morgunsamveru veturinn 2013-2014.
Jón Bjarni Pétursson, tónmenntakennari.

Glaðir sigurvegarar í Flatóvision ásamt dómnefndinni
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Skýrsla námsráðgjafa
1. Inngangur
Starfshlutfall námsráðgjafa var 50% staða skólaárið 2012-13, en auk þess var námsráðgjafi með
nýbúakennslu. Ég hef átt gott samstarf við hóp námsráðgjafa á höfuðborgarsvæðinu í vetur eins og
áður, jafnframt höfum við námsráðgjafar í grunnskólum Garðabæjar átt reglulega samstarfsfundi í
vetur. Hér á eftir mun ég gera grein fyrir helstu verkefnum mínum sem námsráðgjafi í Flataskóla skóla
árið 2012-13.
2. Helstu áherslur
Markmið námsráðgjafar í grunnskólum er að veita nemendum faglega þjónustu og ráðgjöf í málum
sem tengjast námi þeirra, framtíðaráformum, samskiptum og líðan í skólanum. Sérstök áhersla er
lögð á að allir nemendur skólans fái notið þjónustu námsráðgjafans.








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

3. Helstu þættir starfsins.
3.1. Samstarfsaðilar
Námsráðgjafi sat nemendaverndarráðsfundi ásamt skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra
(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. 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. Að hausti var farið yfir málefni allra þeirra nemenda sem talin var þörf á að
fylgjast sérstaklega með. Skólastjórnendur ásamt námsráðgjafa fylgdust vel með framgangi mála hjá
nemendum og gripu inn í ef með þurfti. Samstarf við skólastjórnendur var gott. Rædd voru mál
einstaka nemenda og námsráðgjafi beðin að aðstoða við þau mál sem talið var að hann gæti haft góð
áhrif á.
3.2. Viðtöl
Flestir nemendur koma í viðtöl vegna tilvísunar, annað hvort frá kennara, skólastjórnendum,
skólasálfræðingi og/eða foreldrum. Viðtölin snérust m.a. um skipulag náms, samskiptavandamál og
um líðan bæði í skólanum og utan hans. Reynt var að styrkja sjálfstraust þeirra og félagsfærni, kenna
þeim námstækni, hvernig best er að skipuleggja nám sitt og tileinka sér betri vinnubrögð í námi.
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3.3. Vinna með hópa – hópráðgjöf.
Áhersla er lögð á að þjónusta námsráðgjafans sé fyrir alla nemendur skólans. Námsráðgjafi var með
félagsfærni í öllum árgöngum s.l. vetur og námstækni í nokkrum. Ég ásamt nokkrum námsráðgjöfum í
grunnskólum skipulögðum námsefni í félagsfærni og námstækni fyrir 1.-10. bekk. Ég hef þróað það og
endurbætt og hefur það nýst vel í starfi mínu.
Námsráðgjafi aðstoðaði við líðan og áhugakannanir.
3.4. Eineltismál
Námsráðgjafi heldur utan um eineltismál skólans. Hann vinnur að þeim málum í nánu samstarfi við
viðkomandi bekkjarkennara og skólastjórnendur. Hann er einnig í eineltisteymi grunnskólanna í
bænum, sem heldur utan um þau mál í skólunum og heldur teymið reglulega fundi.
4. Önnur verkefni – viðhald fagþekkingar
 Jákvæð skólafærni SMT (School Management Training). Námsráðgjafi er í vinnuhópi sem
heldur utan um SMT vinnu í skólanum. Einnig er námsráðgjafi í SMT-lausnateymi skólans sem
vinnur með nemendur með hegðunarerfiðleika.
 Fundir með umsjónarkennurum, foreldrum og skólastjórnendum
 Kennara- og starfsmannafundir
 Nemendaverndarráðsfundir
 Námskeið í markþjálfun í Sloveníu
 Fyrirlestrar um ýmis málefni, s.s. jákvæðan móral á vinnustað, gjörhygli, örugga netnotkun
og fleira.
 Fyrirlestrar á vegum Félags náms-og starfsráðgjafa
 Í eineltisteymi grunnskólanna í Garðabæ
 Í áfallateymi skólans
 Hópstjóranámskeið varandi nýja aðalnámskrá

5. Lokaorð
Ég hef hér reynt að gera grein fyrir helstu þáttum í starfi mínu starfsárið 2012-13. Starfið hefur verið
fjölbreytt og greinilegt að kennarar og nemendur nýta sér sífellt betur að hafa aðgang að
námsráðgjafa.
Ekki er mögulegt að skrá alla þætti starfsins, þætti sem geta verið jafn mikilvægir og þeir skráðu. Það
eru þættir eins og símtöl, „fundir” á göngum og kaffistofu og ýmis undirbúningsvinna og skráningar.
Til að starf námsráðgjafa skili árangri þarf gott samstarf við alla aðila að vera fyrir hendi. Ég hef átt
gott samstarf við starfsfólk skólans, svo og foreldra. Það er ómetanlegt og vil ég þakka það.
Ásta Bára Jónsdóttir, námsráðgjafi.
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Skýrsla kennsluráðgjafa í tölvu - og upplýsingatækni
Starf kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni
Kennsluráðgjafi hefur umsjón með stefnu, uppbyggingu og þróun tölvu- og upplýsingatækni í
skólanum. Hann veitir nemendum, foreldrum og starfsfólki skólans aðstoð við að nýta tölvu- og
upplýsingatækni í skólastarfi. Hann fylgist með nýjungum tengdum tölvum og upplýsingatækni,
kynnir sér námsefni og vefsíður sem tengjast kennslu í þessum flokki. Kennsluráðgjafi sér um
notendaþjónustu fyrir kennara í Mentor, gengur frá prentun vitnisburðarblaða í lok haust- og
vorannar. Kennsluráðgjafi situr í sjálfsmatsnefnd skólans og aðstoðar við kannanir. Kennsluráðgjafar í
tölvu- og upplýsingatækni í skólum Garðabæjar vinna náið saman og eru tenglar skólans við
tölvudeild bæjarins. Reglulegir fundir með tölvudeild hafa ekki verið haldnir í vetur. Kallað var á einn
fund síðla vetrar til að kanna uppsetningu á hugbúnaði sem setja átti á nýjar tölvur. Ráðgjafarnir fara
yfir og uppfæra námsáætlanir í tölvu- og upplýsingatækni árlega. Þeir halda reglulega fundi þar sem
farið er yfir ýmis mál er tengjast faginu eins og öryggismál, vefi skólanna, sameiginleg
hugbúnaðarkaup, skipulagningu örnámskeiða og framkvæmd verkferla. Einnig kynna þeir sér
hugbúnað sem nýst gæti í skólastarfinu og deila með sér hugmyndum um notkun tækninnar í
skólastarfi.
Kennsluráðgjafi Flataskóla hefur sótt reglulega endurmenntun í tengslum við starf sitt. Má þar nefna
ráðstefnur, vinnustofur og málþing á vegum 3F, HR, Samtaka áhugafólks um skólaþróun, KHÍ,
Nýherja, Epli, BETT í London, Alþjóðaskrifsstofu/Rannís, Keili, Menntamálaráðuneytið og námskeið á
vef eTwinning. Þá hefur hann ásamt kennsluráðgjöfum Garðabæjar kynnt sér spjaldtölvuvæðingu
sem hefur hafið innreið sína í grunnskóla bæjarins og haldnir voru nokkrir spjaldtölvu vinnufundur á
vorönn með áhugasömum kennurum í Flataskóla.
Kennsluráðgjafi hefur víða haldið kynningar um málefni tengt tölvum og upplýsingatækni í skólastarfi.
Hann hefur kynnt eTwinning verkefni á aðalfundi KFR, fyrir kennurum í Flataskóla og á ráðstefnu- og
verðlaunahátíð hjá eTwinning (Alþjóðaskrifstofu). Einnig hefur kennsluráðgjafi í samstarfi við
bókasafnsfræðing unnið efni á vef á vegum Námsgagnastofnunar „Viskuveitan“ sem kom út í haust
sem leið og var hann kynntur fyrir kennurum skólans í upphafi haustannar.
Haldin voru örnámskeið fyrir starfsfólk í tölvu- og upplýsingatækni. Boðið var upp á námskeið í
skipulagshugbúnaði (FreeMind og One Note), tölvupósthugbúnaði (outlook), myndasöguhugbúnaði
(Comic live), forritun (Scratch), vefsíðugerðarhugbúnaði (Weebly), prófagerðarhugbúnaði (Question
Writer). Voru allt frá tveimur og upp í 16 þátttakendur skráðir á námskeiðin.
Kennsluráðgjafi heldur utan um vefsíðu skólans og setur inn fréttir/myndir og uppfærir annað efni
eftir þörfum. Mikil áhersla er lögð á að taka myndir af skólastarfinu til að setja á vefinn en þær eru
verðmætar heimildir um það starf sem fram fer í skólanum. Það er hlutverk kennsluráðgjafa að taka
myndir við sérstaka viðburði tengdum skólastarfi. Kennarar hafa einnig myndavélar til að taka myndir
sem þeir senda til kennsluráðgjafa. Það fer talsverður tími hjá honum í að yfirfara og eyða myndum
sem eru lélegar/ónýtar.

Aðstaða til kennslu
Tvær samliggjandi tölvustofur eru í skólanum þar sem önnur er með 12 nemendatölvur og eina
kennaratölvu (allar frá árinu 2011) og í hinni eru 15 nemendatölvur og ein kennaratölva ( allar frá
árinu 2006) einnig eru skjávarpar í báðum stofunum sem hægt er að samtengja og stýra frá
kennaratölvu í tölvuveri 1. Tölvuver 1 var eiginlega óstarfhæft vegna lélegs tækjabúnaðar og voru
kennarar nánast hættir að fara þar inn með bekki. Skjávarpinn þar er einnig lélegur og þyrfti að
endurnýja annað hvort leiðslu eða peru í honum. Á bókasafni eru átta tölvur (frá árinu 2011) og
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skjávarpi. Fjórar tölvur (frá árinu 2007) eru í tveimur sérkennslustofum. Fartölvuvagn með 15 tölvum
(frá árinu 2007) til afnota fyrir nemendur. Í skólanum er ein gagnvirk tafla „Smart Board“ (frá árinu
2008) sem var notuð við kennslu í þriðja bekk í vetur. Þannig eru 58 tölvur til reiðu fyrir nemendur
sem gerir 4,2 nemendur á hverja tölvu. Tveir lausir skjávarpar (annar frá haustinu 2010 en hinn eldri)
eru til útláns og hægt að panta þá í póstkerfinu okkar. Settir voru nýir skjávarpar í fjórar
kennslustofur í vesturálmu (203, 205, 207 105) eftir áramót. Fartölvuvagninn var endurnýjaður með
enduruppsettum fartölvum frá kennurunum (2007) en þeir fengu allir nýjar tölvur í vetur. Þráðlaus
sendir fylgir vagninum þannig að hægt er að nota tölvurnar hvar sem er í skólanum ef sendirinn er
tengdur við fasta netið. Heyrnartól fylgja vagninum og eru þau nánast öll í lagi eftir veturinn. Vinna
með tölvurnar í vagninum gekk þokkalega í vetur eftir að við fengum „nýju“ tölvurnar í nóvember.
Keyptir voru tveir sendar fyrir þráðlaust net, annar settur í suðurálmu hjá 5 ára bekk og hinn í
austurálmu hjá 4. og 5. bekk. Keypt voru ný heyrnartól við tölvurnar í tölvuveri núna undir vorið. Hver
árgangur hefur myndavél til afnota og voru tvær myndavélar (2. og 6. bekkur) endurnýjaðar í vetur,
en einnig var hægt að fá myndavélar að láni á bókasafninu ef á þurfti að halda. Bókasafnið heldur
utan um skráningu/útlán á vélunum. Fartölvuvagn og skjávarpa var hægt að panta í pöntunarkerfinu í
póstkerfinu okkar.
Spjaldtölvur voru keyptar í vetur, tvær eru frá árinu 2012 og fóru þær í 5 ára bekkinn. Eftir áramót
voru keyptar 5 í viðbót (2013) og hægt var að panta þær í póstkerfinu okkar. Mikil eftirspurn var eftir
þeim þegar líða tók á veturinn og fengu færri en vildu. Úthlutað hefur verið hálfri milljón til
tækjakaupa fyrir næsta vetur frá bæjarskrifstofunni.
Beðið var um að tölvudeild setti upp hugbúnaðinn „Smart Classroom Suite“ í tölvuverum en það gekk
ekki eftir nema að hluta til og komst hugbúnaðurinn aldrei í notkun. Þetta er hugbúnaður sem
kennarinn notar til að stýra notkun nemandans og leiðbeina honum frá sinni stjórnstöð. Búnaðurinn
var settur upp í tölvuveri 2 en ekkert notaður, því beðið var eftir að hann yrði einnig settur upp í
tölvuveri 1.
Keyptar voru þrjár vefmyndavélar (HUE HD WEBCAM) til að nota á ýmsan
hátt eins og t.d. að varpa síðum úr kennslubókum eða af hlutum til að
fjalla um upp á vegg. Einnig eru þetta skemmtileg tæki til að vinna
verkefni með í „hreyfimyndagerð“ þar sem hægt er að beygja þær til og frá
(sjá mynd).

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. Höfuðáhersla er lögð á að nemendur læri að nota tölvur
sem verkfæri í öllu skólastarfi. Umsjónarkennarar sjá um kennslu í tölvu- og upplýsingatækni.
Kennsla í tölvustofu, tölvunotkun nemenda og nýting upplýsingatækni miðast fyrst og fremst við það
að kenna nemendum að nýta sér tölvurnar í tengslum við annað nám eða sem verkfæri í öllu
skólastarfi. Kennsluráðgjafi leitar að tengslum í skólastarfinu við tölvu- og upplýsingatækni og bendir
kennurum á hvað er í boði og hvernig hægt er að nýta það inn í skólastarfið. Skólinn er með aðgang
að Skólavefnum fyrir alla nemendur skólans. Einnig hafa nemendur aðgang að vefrænum orðabókum.
Einu sinni í vetur voru nemendur skráðir á stærðfræðivefinn Mathletic í 2 til 3 vikur í senn til að
spreyta sig á verkefnum á alþjóðlega vísu og var það okkur að kostnaðarlausu og þótti takast vel.
Kennsluráðgjafi aðstoðaði kennara í upphafi haustannar við að koma nemendum af stað við
tölvunotkun, einnig aðstoðaði hann þegar kallað var eftir í vetur.
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Allir bekkir fengu í vetur eina kennslustund á viku með umsjónarkennara í tölvuveri. Auk þess fengu
nemendur í nokkrum árgöngum kennslu í smærri hópum þar sem lögð var áhersla á tölvufærni og
lyklaborðsæfingar. Kennslan fór fram í lotum og var kennslufyrirkomulagið eftirfarandi:
1. bekkur Ein kennslustund á viku allan veturinn
2. bekkur (smiðja) Ein kennslustund á viku hálfan veturinn (á móti sundi)
3. bekkur (smiðja) Ein kennslustund á viku hálfan veturinn (þrír hópar)
4. bekkur (smiðja) Ein kennslustund á viku í 9-10 vikur
5. bekkur (smiðja) Ein kennslustund á viku í 9-10 vikur
6. bekkur Ein kennslustund á viku í 9-10 vikur
7. bekkur Ein kennslustund á viku allan veturinn
Enskukennsla í 5. og 6. bekk fór að hluta til fram í tölvuverum. 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 og 7. bekkur 100 slög á mínútu. Einnig var núna sérstaklega
skoðuð færni nemenda í 3. og 4. bekk að vori. Ástæða er til að athuga betur færni nemenda á
lyklaborðið, betur má en duga skal. Við könnunina var notaður hugbúnaðurinn „Typing Master“ sem
hlaðið var frítt niður af netinu.
Allir nemendur skólans eru með tölvupóstfang og geta skráð sig á innranet skólans með sérstöku
lykilorði. Hugbúnaðurinn Easy Tutor var settur upp hjá nemendum sem þurftu sérstaka aðstoð við að
lesa og vinna á tölvur. Sérkennari hafði umsjón með því hverjir notuðu þennan hugbúnað.
Vélritunarkennsla í 4. - 7. bekk fór fram í tölvuverum og nemendur í 1. - 3. bekk notuðu hugbúnaðinn
„Fingrafim“ til að þjálfa fingrasetningu og leikni á lyklaborðið en það er hugbúnaður á vef
Námsgagnastofnunar. Eldri nemendur notuðu kennsluforritið Ritfinn og einnig var stuðst við
hugbúnað á gagnvirkum vefjum eins og http://www.typingweb.com/ og http://senselang.org/typing/. Kennsluráðgjafi aðstoðaði við að kanna fingrafimi nemenda og vann úr
niðurstöðunum.

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/nemendur hafa veflykil sem veittir þeim aðgang að þessum upplýsingunum þ.e.a.s.
ástundun og framvindu náms. Kennarar notuðu tölvupóst í Mentor til samskipta við
foreldra/forráðamenn en um 99% heimila nemenda í Flataskóla eru með skráð netföng inni í Mentor.
Kennarar eldri bekkja settu heimanámsáætlanir inn á heimasíðu skólans. Námsframvindan í Mentor
var sett upp til prufu í nokkrum fögum til að kanna hvernig hún virkar. Kennarar í 3. og 4. bekk
notfærðu sér það lítillega í vetur í ákveðnu fagi.

Vefur skólans
Skólavefir Garðabæjar voru endurnýjaðir og fengu samræmt útlit og uppbyggingu, veftrjám þeirra var
breytt til að auðvelda upplýsingaleit. Kennsluráðgjafi sér um vef skólans. Lögð er áhersla á að vera
alltaf með nýjustu upplýsingar um skólastarfið hverju sinni. Fréttir, myndir og krækjusafnið er alltaf
vinsælt skoðunarefni. Við mældum 176 innlit að meðaltali daglega á heimasíðu okkar sem er aðeins
minna en í fyrra. Í hverjum mánuði fáum við tæplega 1500 notendur að meðaltali í heimsókn á vefinn
og eru það heldur færri heimsóknir en í fyrra. Síðuflettingar voru um 540 á dag.
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FJÖLDI

INNLITA Á VEF SKÓLANS
(TEKIÐ AF VEF MODERNUS Í JÚNÍ 2013).

Á

MÁNUÐI

S. L .

SKÓLAÁR.

Samskiptaverkefni
Í Flataskóla voru unnin allmörg rafræn eTwinningverkefni í vetur. eTwinning er rafrænt skólasamstarf
í Evrópu. Kennsluráðgjafi er oftast milligöngumaður um samstarfið við aðra skóla. Flestir kennarar
skólans eru þó skráðir á eTwinningvefinn. Sjö eTwinning-verkefni voru unnin í vetur: The European
Chain Reaction, Scoolovision 2013, Eldað á netinu, Fæðufánar, Jól í Evrópu, Skoðum landið okkar og
Vorblómin í garðinum. Nánast allir árgangar skólans tóku þátt í þessum verkefnum á einn eða annan
hátt. Lesa má um verkefnin á heimasíðu skólans
(http://flataskoli.is/skolinn/samskiptaverkefni/v
erkefni-veturinn-2012-2013/).
Í
nokkrum
þessara verkefna fengu nemendur að spjalla á
öruggu
vefsvæði
við
nemendur
í
samskiptalöndunum (Póllandi, Danmörku) og
einnig var komið á Skypefundum með mynd.
Voru spjaldtölvurnar notaðar til þess arna og
gekk það mjög vel.
E LDAÐ Á NETINU , NEMENDUR TAKA UPP MYNDBAND .
Skólinn hlaut íslenska viðurkenningu í vetur fyrir
eTwinningverkefnið “Schoolovision 2012”. Það
var úttekt í tölvubúð fyrir ákveðna upphæð og
fyrir það var keypt fullkomin myndavél og öflugt flass. Einnig fékk skólinn viðurkenningu sem
fyrirmyndarverkefni frá Alþjóðaskrifstofunni fyrir Comeníusarverkefnið ”Sköpunarkrafturinn – listin
að lesa” sem var unnið á árunum 2010-2012.
Með þátttöku í samskiptaverkefnum gefum við nemendum og starfsfólki skólans góða innsýn í nám
og störf samstarfslandanna. Það víkkar sjóndeildarhringinn og eykur enn víðsýni og ánægju þeirra í
starfi. Starfshættir verða fjölbreyttari og það gefur nýja innsýn í menningu og líf annarra þjóða og
tækifæri til að koma að og vinna verkefni á fjölbreytilegri hátt. Leitast er við að setja viðfangsefni
samskiptaverkefnanna sem mest inn í námskrá og verkefni sem nemendur fást við hverju sinni.
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Sótt var um ”Quality Label” fyrir öll verkefnin til Alþjóðaskrifstofunnar en það er form sem fyllt er út á
vefnum þeirra og gefur kost á að fá verkefnin dæmd og sett í hóp þeirra verkefna sem fá
viðurkenningar.

Framtíðarsýn
Notkun spjaldtölva í vetur hefur sýnt að það mun breyta miklu um notkun tækni í skólanum, þar sem
auðvelt er að vinna með þær og fjöldi smáforrita aðgengileg til þjálfunar í ýmsum námsgreinum. Á
döfinni er að setja upp þráðlaust net í skólanum fyrir næsta vetur sem verður gjörbylting fyrir allt
rafrænt skólastarf. Það hyllir einnig undir fleiri skjávarpa í kennslustofur sem gerir kennurum kleift að
grípa atvik og fréttir úr þjóðfélaginu og fjalla um þær bæði myndrænt og í umræðum.
Hagræði væri í því að fá stjórntölvu (Appletölvu) fyrir spjaldtölvurnar til að setja þær upp og útbúa
námsefni fyrir þær.
Hugsanlega væri það hagræðing fyrir kennara/nemendur að vera með tölvueyjar (4 til 6 tölvur) á
hverjum gangi sem hægt væri að nota í tengslum við það skólastarf sem fram fer samtímis í
bekkjarstofunum.
Kolbrún Svala Hjaltadóttir, kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni.
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