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Inngangur
Ársskýrsla Flataskóla kemur nú út í þriðja sinn. Skýrslunni er dreift til fulltrúa í
skólanefnd
Garðabæjar,
forstöðumanns
Fræðsluog
menningarsviðs,
grunnskólafulltrúa, foreldraráðs og foreldrafélags Flataskóla og til stjórnenda í
Garða- og Hofsstaðaskóla. Auk þess er skýrslan vistuð á heimasíðu skólans,
www.flataskoli.is.
Markmiðið með útgáfu skýrslunnar er að gefa sem bestar upplýsingar um hið
fjölbreytta starf sem fram fór í Flataskóla skólaárið 2003-2004. Í byrjun
skólaárs var tekin í notkun ný og glæsileg viðbygging með sex almennum
kennslustofum, bókasafni og stjórnunarrými. Næsta haust verður lokið við nýjan
samkomu- og matsal og tekin verður í notkun ný raungreinastofa. Einnig hafa
verið gerðar miklar breytingar á skólalóðinni sem er til mikilla bóta og ánægju
fyrir nemendur og starfsmenn.
Ýmis uppbrot eru orðin fastur liður í skólastarfinu. Strax að hausti var sérstök
umferðarvika í góðu samstarfi við lögregluna og í lok september voru vinadagar
þar sem vinabekkir treystu vináttuböndin m.a. með útileikjum og spilamennsku.
Dagana 10. -14. nóvember var foreldrum sérstaklega boðið að heimsækja skólann
á skólatíma. Á föstudegi í lok þeirrar viku var að venju ,,Dagur íslenskrar tungu”
haldinn hátíðlegur, með dagskrá í samkomusal skólans þar sem nemendur fluttu
ýmislegt efni í tilefni dagsins.
Skólinn hélt upp á 45 ára starfsafmæli og birtust að því tilefni Lína langsokkur
og vinur hennar í skólanum börnunum til mikillar gleði. Lína og vinur hennar vöktu
mikla kátínu bæði meðal barna og fullorðinna.
Þemadagar voru í október og í mars. Fyrri þemadaga voru unnin verkefni í
tengslum við viðfangsefnið himingeimurinn en þemadagar í mars tengdust
Ólympíuleikunum sem verða í Aþenu í sumar.
Breytt fyrirkomulag var tekið upp í list-og verkgreinum í 4. - 6. bekk og þær
námsgreinar kenndar í lotum. Nemendur fengu þá tvo tíma í senn tvisvar í viku
um nokkurra vikna skeið. Að þeirri lotu lokinni var síðan skipt um grein. Hjá 4. og
6. bekkjum voru kynskiptir hópar. Þetta fyrirkomulag gafst mjög vel og mun sami
háttur verða hafður á í list-og verkgreinakennslunni á næsta skólaári.
Í vetur var komið á tvískiptum frímínútum og eru nemendur í 1.-3. bekk og síðan
4.-6. bekk í aðskildum frímínútum. Mikil ánægja hefur verið með það og börnin
hafa mun meira svæði og betri aðgang að leiktækjum. Eini ókosturinn að mati
barnanna er að þau hitta ekki eldri/yngri systkini, né vinabekkinn sinn í
frímínútum.
Eins og síðastliðin ár fengu nemendur skólans að njóta ýmissa listviðburða m.a.
verkefnisins Tónlist fyrir alla. Nemendur í 1.- 4. bekkjum fengu að hlýða á
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dagskrána ,,Tvær flautur og gítar” í flutningi frábærra listamanna, Guðrúnar
Birgisdóttur, Martial Nardeau og Péturs Jónassonar. Börnin voru alveg einstakir
hlustendur og nutu allir heimsóknarinnar ekki síst listamennirnir. Nemendur í 5.
og 6. bekkjum fóru í lok mars á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands í
Háskólabíói. Dagskráin nefndist ,,Gæsahúð”, sem tengist þjóðsögunni um
Djáknann í Myrká.
Tónlistarlíf skólans hefur verið með miklum blóma í vetur og nú á vordögum komu
allir nemendur skólans í 1.- 5. bekkjum fram á uppskerusönghátíð bekkjanna.
Tónleikarnir voru á skólatíma barnanna. Margir foreldrar, afar og ömmur mættu
og hlýddu á fallegan flutning nemenda á skemmtilegum lögum.
Eins og undanfarin ár heimsóttu skólann góðir gestir. Gideonfélagar færðu
nemendum í 5. bekk Nýja testamentið að gjöf og konur úr Lionsklúbbnum Eik
efndu að venju til vímuvarnarhlaups milli 5. bekkjanna. Fyrir hlaupið fræddi
íþróttakonan Sóley Halldórsdóttir nemendur um mikilvægi þess að halda sig frá
ávana– og fíkniefnum. Fulltrúar bekkjanna stóðu sig öll með prýði í keppninni sem
var jöfn, en það var 5. SG sem sigraði.
Hér hefur verið stiklað á þeim fjölmörgu viðburðum skólastarfsins á síðasta
skólaári. Í skýrslunni verður auk þess fjallað nánar um starfið í einstökum
árgöngum. Fag- og stýrihópar kennara gera grein fyrir starfi sínu, deildarstjórar
gera grein fyrir sinni vinnu og segja m.a. frá samræmdum prófum,
tölvuumsjónarmaður og kennsluráðgjafi í tölvu-og upplýsingatækni gera grein
fyrir þeim þáttum sem þeir unnu að á skólaárinu.
Fjallað er um starfsemi skólabókasafns og Tómstundaheimilis og þá er einnig í
skýrslunni komið inná samstarf heimilis og skóla og foreldraráð skólans gerir
grein fyrir sínu starfi.
Það er von okkar sem stöndum að gerð þessarar skýrslu að hún gefi sem besta
mynd af því þróttmikla starfi sem fram fer í skólanum. Jafnframt er ljóst að sú
samantekt nær engan veginn að vera tæmandi og er því bent á skólanámskrá
skólans þar sem allar nánari upplýsingar um skipulag skólastarfsins er að finna.
Nú við skólalok í ár mun Sigrún Gísladóttir láta af störfum sem skólastjóri
Flataskóla eftir 20 ára farsælt starf. Vil ég því fyrir hönd starfsmanna og
nemenda skólans þakka henni ánægjulegt samstarf með óskum um farsæld á
komandi árum.
Garðabæ, júní 2004

Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri.
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1. Ýmsar upplýsingar
Stjórnendur Flataskóla
Skólastjóri
Aðstoðarskólastjóri

Sigrún Gísladóttir
Helga María Guðmundsdóttir

Deildarstjóri sérkennslu
Deildarstjóri 4.-6. bekk
Deildarstjóri 1.-3. bekk

Guðbjörg Ragnarsdóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Ólöf Sigurðardóttir

Nefndir, ráð, vinnu- stýrihópar kennara skólaárið 2003-2004
Kennararáð

Bryndís Anna Rail
Guðlaug Einarsdóttir
Halla Rósinkranz Guðmundsdóttir

Fulltrúi kennara í skólanefnd:

Sigríður Ólafsdóttir

Fag – og stýrihópar kennara:
Ritstjórn skólanámskrár:

Ásta Bára Jónsdóttir
Halla I. Svavarsdóttir
Svanhvít Guðbjartsdóttir
Þuríður Anna Jónsdóttir

Stýrihópur um sjálfsmat:

Auður Skúladóttir
Hjördís Ástráðsdóttir

Skipulag færnináms:

Bryndís Anna Rail
Guðríður Sveinsdóttir
Guðrún Hulda Guðmundsdóttir
Hrafnhildur Sigurðardóttir
Ólöf Sighvatsdóttir

Upplýsingamennt:

Bryndís Þórarinsdóttir
Skarphéðinn Gunnarsson
Steinunn Hall

Heilsuefling:

Elín Birna Guðmundsdóttir
Hanna Lóa Friðjónsdóttir
Heiðrún Björk Sigmarsdóttir
Júlíus Arnarson
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Eineltisteymi:

Margrét Ásdís Haraldsdóttir
Rakel Svansdóttir
Skúli Kristjánsson Þorvaldz

Umhverfismennt/náttúrufræði:

Elfa Dögg Einarsdóttir
Guðrún Friðriksdóttir
Margrét Hjaltadóttir
Vilhjálmur Kári Haraldsson

Námsmat:

Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir
Ída Björg Unnarsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir

Áfallaráð:

Arnheiður Borg
Olga Guðrún Snorradóttir

Stærðfræði:

Erna Þorleifsdóttir
Guðríður Thorarensen
Guðlaug Einarsdóttir
Rafnhildur Jóhannesdóttir

Íslenska:

Helga Melsteð
Sigríður Ólafsdóttir
Vilhjálmur Kári Haraldsson
Þórunn Harstein

Ritstjórn heimasíðu:

Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir
Helga Sigríður Guðjónsdóttir
Steinunn Hall

Nemendur skemmta sér á nýrri skólalóð
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2. Nemendafjöldi skólaárið 2003-2004
Skólaárið 2003-2004 voru 450 nemendur í skólanum, þarf af 235 drengir og 215
stúlkur í 23 bekkjardeildum. Í 1. - 4. bekk og 6. bekk voru fjórar bekkjardeildir í
árgangi en í 5. bekk voru þrjár bekkjardeildir. Nemendafjöldi skiptist á
eftirfarandi hátt eftir bekkjardeildum.

1. HG
1. HM
1. MH
1. RG

piltar stúlkur
9
8
8
8
8
7
8
8

alls
17
16
15
16

umsjónarkennarar
Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir
Helga Melsteð
Margrét Ásdís Haraldsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir

2. AS
2. ÍB
2. OS
2. RS

11
10
11
11

8
9
9
9

19
19
20
20

Auður Skúladóttir
Ída Björg Unnarsdóttir
Olga G. Snorradóttir
Rakel Svansdóttir

3. ED
3. ER
3. GL
3. HS

8
10
10
9

11
9
7
9

19
19
17
18

Elfa Dögg Einarsdóttir
Erna Þorleifsdóttir
Guðlaug Einarsdóttir
Halla I. Svavarsdóttir

4. GG
4. GS
4. HR
4. ÓS

9
10
10
12

10
10
11
9

19
20
21
21

Guðrún Hulda Guðmundsdóttir
Guðríður Sveinsdóttir
Hrafnhildur Sigurðardóttir
Ólöf Sighvatsdóttir

5. HSG
5. SG
5. SK

14
15
11

11
9
13

25
24
24

Helga Sigríður Guðjónsdóttir
Svanhvít Guðbjartsdóttir
Skúli Kristjánsson Þorvaldz

6. ÁJ
6. SKA
6. VK
6. ÞH

11
11
11
8

8
9
11
12

19
20
22
20

Ásta B. Jónsdóttir
Skarphéðinn Gunnarsson
Vilhjálmur Kári Haraldsson
Þórunn Hafstein

235

215

450
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3. Starfsmenn Flataskóla skólaárið 2003-2004
Skólaárið 2003-2004 voru starfandi við skólann 82 starfsmenn. Þarf af voru 46
kennarar og stjórnendur, 15 skólaliðar, 5 stuðnings-og meðferðarfulltrúar, 9
starfsmenn Tómstundaheimilis og 7 aðrir starfsmenn.
Arnheiður Borg
Auður Skúladóttir
Áslaug B. Ólafsdóttir
Ásta B. Jónsdóttir
Bryndís A. Rail
Bryndís Þórarinsdóttir
Brynhildur Auðbjargardóttir
Elfa Dögg Einarsdóttir
Elín Birna Guðmundsdóttir
Erna Þorleifsdóttir
Guðbjörg Hjörleifsdóttir
Guðbjörg Ragnarsdóttir
Guðlaug Einarsdóttir
Guðríður Margrét Thorarensen
Guðríður Sveinsdóttir
Guðrún Friðriksdóttir
Guðrún Hulda Guðmundsdóttir
Halla I. Svavarsdóttir
Halla Rósenkranz Guðmundsd.
Hanna Lóa Friðjónsdóttir
Heiðrún Björk Sigmarsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
Helga Melsteð
Helga Sigríður Guðjónsdóttir
Hjördís Ástráðsdóttir
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir
Hrafnhildur Sigurðardóttir
Ída Björg Unnarsdóttir
Júlíus Arnarsson
Kristín Ósk Þorleifsdóttir
M.Elín Guðmundsdóttir
Margrét Ásdís Haraldsdóttir
Margrét Hjaltadóttir
Olga G. Snorradóttir
Ólöf S. Sigurðardóttir
Ólöf Sighvatsdóttir
Rafnhildur Jóhannesdóttir
Ragna Gunnarsdóttir
Rakel Svansdóttir

sérkennsla
umsjónarkennari 2. bekk
tónmenntakennari
umsjónarkennari 6. bekk
kennsla í 3. - 6. bekk
smíðakennari 4. – 6. bekk
tónmenntakennari
umsjónarkennari 3. bekk
íþróttakennari
umsjónarkennari 3. bekk
sérkennari
deildarstjóri sérkennslu
umsjónarkennari 3. bekk
kennsla í 6. bekk
umsjónarkennari 4. bekk
handmenntakennari 1. - 3. bekk
umsjónarkennari 4. bekk
umsjónarkennari 3. bekk
umsjónarkennari 1. bekk
íþróttakennari
íþróttakennari – kennsla í sérdeild
aðstoðarskólastjóri
umsjónarkennari 1. bekk
umsjónarkennari 5. bekk
tónmenntakennari
myndmenntakennari
umsjónarkennari 4. bekkur
umsjónarkennari 2. bekkur
íþróttakennari
sérkennari
deildarstjóri eldra stigs
umsjónarkennari 1. bekkur
handmenntakennari 4. – 6. bekk
umsjónarkennari 2. bekkur
deildarstjóri yngra stigs
umsjónarkennari 4. bekkur
forfallakennsla
umsjónarkennari 1. bekkur
umsjónarkennari 2. bekkur
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Sigríður Ólafsdóttir
Sigrún Gísladóttir
Skarphéðinn Gunnarsson
Skúli Kristjánsson Þorvaldz
Svanhvít Guðbjartsdóttir
Vilhjálmur Kári Haraldsson
Þórunn Hafstein
Þuríður Anna Jónsdóttir
Anna Sigríður Pálsdóttir
Auður Gunnarsdóttir
Ásgerður Baldursdóttir
Áslaug Pálsdóttir
Bára Einarsdóttir
Berglind Þorsteinsdóttir
Dóra Þórisdóttir
Guðný Dóra Sigurðardóttir
Guðný Guðlaugsdóttir
Guðríður Ágústsdóttir
Helga Kristjánsdóttir
Hildur Friðriksdóttir
Hólmfríður Valdimarsdóttir
Hrefna Einarsdóttir
Hrefna Jónsdóttir
Hörður S. Hrafndal
Ingibjörg Baldursdóttir
Ingibjörg Jónasdóttir
Ingigerður Baldursdóttir
Jón Sigþór Jónsson
Jóna Guðrún Oddsdóttir
Jónína Sigrún Ólafsdóttir
Kolbrún S. Marinósdóttir
Kolbrún Sigríður Sigmundsdóttir
Ólöf Stefánsdóttir
Salome K. Jakobsdóttir
Sigrún Björnsdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir
Sigurbjörg Helena Jónasdóttir
Sigurlaug Jónsdóttir
Soffía Elín Sigurðardóttir
Sólveig Jóhannsdóttir
Svanfríður Snorradóttir
Trausti Valsson
Vigdís Ketilsdóttir

sérkennari
skólastjóri
umsjónarkennari 6. bekkur
umsjónarkennari 5. bekkur
umsjónarkennari 5. bekkur
umsjónarkennari 6. bekkur
umsjónarkennari 6. bekkur
heimilisfræðikennari
starfsmaður Tómstundaheimilis
stuðningsfulltrúi
starfsmaður Tómstundaheimilis
skólaliði
skólaliði
skólaliði
skólaliði
stuðningsfulltrúi
skólaliði
skólaliði
forstöðumaður Tómstundaheimilis
skólaliði
starfsmaður Tómstundaheimilis
skólaliði
starfsmaður Tómstundaheimilis
umsjónarmaður húss
bókasafnsfræðingur
skólaliði
starfsmaður Tómstundaheimilis
tölvuumsjónarmaður
ritari
starfsmaður Tómstundaheimilis
skólaliði
stuðningsfulltrúi
hjúkrunarfræðingur
matráðskona
skólaliði
skólaliði
skólaliði
talmeinafræðingur
meðferðarfulltrúi
skólaliði
stuðningsfulltrúi
skólasálfræðingur
skólaliði
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4. Símenntun starfsmanna
Árið 2003-2004 var áhersla lögð á eftirfarandi atriði í starfi Flatskóla:
 Að þróa gagnvirka upplýsingamiðlun
 Að efla umhverfismennt
 Að þróa upplýsingatækni
 Að þróa sjálfsmat skólans
 Að bæta öryggi og vellíðan í skólastarfinu
 Að leggja áherslu á að nemendur fái nám við hæfi
 Að beita fjölbreyttum aðferðum við námsmat og prófagerð
 Að tryggja öryggi nemenda og starfsmanna skólans
 Að auka heilbrigði, hreyfingu og útivist í skólanum.
Út frá þessum atriðum var símenntunaráætlun skólans unnin. Það sem flokkast
undir símenntun er formleg fræðsla eins og nám, námskeið, fræðslufundir,
fræðsluerindi og óformleg fræðsla eins og vettvangsferðir, fagteymisvinna,
handleiðsla starfsfélaga, þróunarverkefni, leshringir, undirbúningur fræðslu
fyrir aðra starfsmenn innan skóla eða utan, námsbókagerð og ýmis önnur verkefni
tengd kennslu og skólastarfi.
Helstu samstarfsaðilar Flataskóla vegna símenntunar skólaárið 2003-2003 voru
m.a. Hofsstaðaskóli og Garðaskóli, Skólaskrifstofa Garðabæjar, Mentor,
Símenntunarstofnun Kennaraháskóla Íslands og Rauði krossinn.
Fjármagn til símenntunar starfsmanna kom m.a. af fjárhagsáætlun Flataskóla,
frá Bæjarsjóði Garðabæjar og einnig var fenginn styrkur frá
Menntamálaráðuneytinu úr endurmenntunarsjóði grunnskóla
Skólaárið 2003-2004 sóttu starfsmenn ýmis námskeið, sameiginlega eða
einstaklingslega samkvæmt símenntunaráætlun skólans.
Allir starfsmenn tóku þátt í verkefninu Gegn einelti í Garðabæ. Sú vinna fólst í
lestri fræðsluefnis og mánaðarlegum umræðufundum. Starfsmönnum var skipt í
10-12 manna hópa og skiptust á að vera hópstjórar og fundarritarar. Verkefnið
hófst á sameiginlegum fræðslufundi allra grunnskólanna á starfsdegi í ágúst.
Á starfsdögum í ágúst sóttu kennarar skólans ásamt kennurum í Hofsstaðskóla
tveggja daga námskeið um stærðfræðikennslu.
Á starfsdegi í október var námskeið fyrir kennara skólans og Hofsstaðskóla um
námsmat og
prófagerð undir leiðsögn Jóhönnu Karlsdóttur og Meyvant
Þórólfssonar frá Símenntunarstofnun Kennaraháskóla Íslands. Því var síðan fylgt
eftir með fræðslufundum í nóvember og febrúar og vinnu kennara á milli funda.
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Á starfsdögum í febrúar var haldið skyndihjálparnámskeið í skólanum sem allir
starfsmenn sóttu.
Nokkur fræðsluerindi voru í boði fyrir starfmenn á skólaárinu og má þar nefna
erindi Önnu Valdimarsdóttur, sálfræðings um vellíðan á vinnustað og Þórkötlu
Aðalsteinsdóttur, sálfræðings um samskipti.
Á starfsdegi í júní var dagsnámskeiðið fyrir kennara í 1. – 4. bekk og sérkennara
skólans. Á námskeiðinu fengu kennarar þjálfun í námsefninu Stig fyrir stig sem
snýst um að auka félags- og tilfinningaþroska barna á aldrinum 4-10 ára.
Leiðbeinandi var Margrét Arnljótsdóttir sálfræðingur. Námsefnið samanstendur
af myndaspjöldum með leiðbeiningum, spólum og leikbrúðum. Skólinn hefur fest
kaup á því námsefni og þurfa þeir kennarar sem kenna það að hafa sótt
fyrrgreint námskeið.

Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri.

5. Samstarf heimila og skóla
Haustkynningarfundir
Haustkynningarfundir skólaárið 2003-2004 voru haldnir dagana 15.- 19.
september, einn árgangur hvern dag. Fundartíminn var kl. 8:10 - 9:10 og hefur sú
tímasetning gefist mjög vel. Nemendur mættu samkvæmt stundaskrá en var
kennt annarsstaðar á meðan á fundi stóð.
Í 1. bekk komu foreldrar/forráðamenn fyrst á hópfund í skólann í maí, þ.e. vorið
áður en barnið byrjar í skóla. Kynningarfundur var síðan haldinn 21. ágúst og í
framhaldi af þeim fundi voru einstaklingsviðtöl umsjónarkennara við foreldra og
barn mánudaginn 25. ágúst. Í febrúar var síðan fræðslufundur fyrir
foreldra/forráðamenn þar sem kynntar voru áherslur í lestrar- og
stærðfræðikennslu.
Í 4. bekk komu foreldrar fyrst saman á sal. Þar var fyrirkomulag samræmdra
prófa kynnt svo og sérgreinakennsla í skólanum. Eftir kynningu á sal fóru
foreldrar með umsjónarkennarum í stofur barnanna þar sem skólastarfið í 4.
bekk var kynnt nánar.
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Foreldradagar
Tvisvar yfir veturinn var kennsla felld niður og foreldrar fengu ásamt barni sínu
viðtalstíma við umsjónarkennara. Aðrir kennarar og starfsmenn eru einnig til
viðtals í skólanum á foreldradegi.
Foreldradagar skólaárið 2003-2004 voru mánudaginn 15. október og þriðjudaginn
27. janúar. Foreldrar mættu að venju mjög vel á þessa fundi og var mæting á
foreldradag í október 97 % og í janúar 99% sem verður að teljast hreint frábær
mæting.

Skýrsla foreldraráðs Flataskóla
Stjórn
Á aðalfundi foreldrafélagins vorið 2003 lét Hafsteinn Jónsson formaður af
störfum en Sigríður G. Guðmundsdóttir og Guðrún Guðmundsdóttir gáfu kost á
sér til endurkjörs. Guðfinna Harðardóttir var kosin í stjórn. Ekki náðist að velja
varafulltrúa í foreldraráðið en óskað var eftir umræðu og úrbótum á þeim efnum
á haustfundi foreldrafélagsins sem haldinn var í september.
Á fyrsta fundi foreldraráðsins var Sigríður G. Guðmundsdóttir kosin formaður
ráðsins.
Foreldraráð í grunnskólum starfa samkvæmt 16. gr. grunnskólalaga nr. 66/1996
en þar segir meðal annars: ,,Í foreldraráði sitja þrír foreldrar sem ekki eru

starfsmenn skólans. Foreldrar við grunnskóla velja fulltrúa í foreldraráð til
tveggja ára í senn. Foreldraráð fjallar um og gefur umsögn til skólans og
skólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varðar skólahaldið, fylgist
með að áætlanir séu kynntar foreldrum, svo og með framkvæmd þeirra.
Skólastjóri starfar með foreldraráði og veitir því upplýsingar um starfið í
skólanum”.
Fundir:
Á fyrsta fundi foreldraráðs í september var ákveðið að ráðið fundaði einu sinni í
mánuði.
Foreldraráðið fundaði alls 12 sinnum og fundargerðir þess má finna á heimasíðu
skólans.
Foreldraráð óskaði eftir því við umsjónarmann heimasíðu Flataskóla að útbúa
netfang fyrir ráðið, foreldrarad@flataskoli.is, að flokka fundargerðir eftir
skólaárum og uppfæra nýjar upplýsingar um fulltrúa í foreldraráði.
Foreldraráð leitaði eftir því að koma á samráðsfundum með foreldraráðum hinna
grunnskólanna í bænum, einum á hvorri önn.
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Foreldraráð fundaði með kennararáði í október og með skólastjóra,
aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra í maí. Á þeim fundum var m.a. rætt um
matarmál skólans og almennt um skipulag og starfsemi skólans. Sigrún sagði frá
að skipaður hefði verið starfshópur vegna framtíðarskipanar matarmála vegum
bæjaryfirvalda. Skólanefnd boðaði annarsvegar fulltrúa foreldrafélaga Flataog Hofsstaðaskóla og hinsvegar skólayfirvöld Flata- og Hofsstaðaskóla.
Foreldraráð grunnskólanna tveggja voru ekki boðuð á fundinn, þrátt fyrir að eitt
af verkefnum ráðanna sé einmitt að fjalla um mál er varða stefnu skóla og
heildarhagsmuni nemenda og almennt skipulag skóla.
Eftir athugasemd frá foreldraráðum vegna þessa voru fulltrúar síðan boðaðir á
fund bæjarstjóra þar sem m.a var rætt um matarmál skólanna og samstarf milli
skóla og tónlistarskóla en skipaður hefur verið þriggja manna starfshópur á
vegum bæjaryfirvalda sem á að vinna að hugmyndum um framkvæmd flutnings
kennslu tónlistarskólans inn í grunnskólanna. Einnig var stefna bæjaryfirvalda um
frjálst val milli skóla kynnt foreldraráðunum.
Fulltrúi foreldraráðs mætti á nokkra fundi með Oddnýju Eyjólfsdóttur,
grunnskólafulltrúa bæjarins og Gunnari Einarssyni, forstöðumanni fræðslu-og
mennigarsviðs
vegna
framtíðarskipunar
matarmála
í
Flataskóla
og
Hofsstaðaskóla. Verið er að skoða þau tilboð sem bárust í reksturinn.
Í október kom fyrirspurn frá foreldraráði um, hvort notkun kennara á Mentorvefnum væri virk. Misjafnt er hversu miklar upplýsingar berast frá einstaka
kennara inn á Mentor-vefinn.
Í október óskaði foreldraráð Flataskóla eftir upplýsingum frá grunnskólafulltrúa
um verklagsreglur fyrir fulltrúa foreldra í skólanefnd. Kom í ljós að engar slíkar
verklagsreglur eru til Þar sem foreldraráð Flata-, Hofsstaða- og Garðaskóla
skiptast á að skipa fulltrúa í nefndina þá þótti rétt að til væru skriflegar
leiðbeiningar fyrir fulltrúa foreldra og hittust formenn ráðanna því tvívegis á
vorönn til ræða þessi mál. Útkoma þeirrar samvinnu eru skriflegar verklagsreglur
fyrir fulltrúa og voru þær samþykktar af grunnskólafulltrúa Garðabæjar.
Grunnskólafulltrúi mun halda þessum reglum til haga og kynna þær nýjum fulltrúa
foreldra í skólanefnd. Á næsta skólaári, veturinn 2004-2005, mun fulltrúi
foreldra á skólanefndarfundum verða Steinunn Bergmann frá foreldraráði
Hofsstaðaskóla.
Haldinn var sameiginlegur haustfundur með foreldraráðum og foreldrafélögum
Flata- Hofsstaða- og Garðaskóla. Þau mál sem helst bar á góma voru skipulag
matarmála þessara skóla. Auk þess var rætt um að foreldrafélögin myndu leitast
við að koma einhverri dagskrá á laggirnar á öskudag í samráði við íþrótta- og
tómstundaráð bæjarins.
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Foreldraráð Flataskóla er mjög ánægt með fyrirhugað skóladagatal fyrir næsta
skólaár 2004-2005. Sérstök ánægja er með fyrirhugaða tvískiptingu vetrarfrís,
þ.e. að það verði bæði að hausti og vori.
Að frumkvæði skólaskrifstofu og með samþykki skólanefndar voru fengnir
sérfræðingar frá Kennaraháskóla Íslands til að meta og greina skólanámskrá
allra grunnskóla bæjarins. Foreldraráð Flataskóla fékk afrit af þeirri umsögn og
verður hún höfð til hliðsjónar við yfirferð á endurskoðaðri námsskrá sem verður
tilbúin haustið 2004.
Að lokum
Stjórn foreldraráðsins vill þakka skólastjórnendum, þeim Sigrúnu Gísladóttur
skólastjóra og Helgu Maríu Guðmundsdóttur aðstoðarskólastjóra, deildarstjórum
og kennurum skólans fyrir gott samstarf í vetur.
Sérstaklega viljum við óska Sigrúnu velfarnaðar á nýjum starfsvettvangi og
þakka henni fyrir ánægjuleg samskipti.

Sigríður Guðrún Guðmundsdóttir, formaður,
Guðrún Guðmundsdóttir, Guðfinna Harðardóttir.

Bekkjarfulltrúar skólaárið 2003-2004

Á haustkynningarfundum í öllum bekkjum eru valdir 2-3 bekkjarfulltrúar fyrir
hvern bekk.
Skólaárið 2003-2004 voru eftirfarandi bekkjarfulltrúar:
6. bekkur ÁJ
Hrefna Steinþórsdóttir
Laufey Oddsdóttir
Sigrún Magnúsdóttir
6. bekkur SKA
Margrét Ericsdóttir
Sigríður G. Guðmundsdóttir
Guðrún Guðmundsdóttir
6. bekkur VK
Bergljót Vilhjálmsdóttir
Bjarnsteinn Þórsson
6. bekkur ÞH
Bryndís Þóra Jónsdóttir
Guðrún Hanna Hilmarsdóttir
Freyja Kjartansdóttir
Ingveldur Haraldsdóttir

5. bekkur HSG
Kristbjörg Guðlaugsdóttir

Herdís Sigurbergsdóttir
Helga Hrönn Sigurbjörnsdóttir
Þráinn Valur Hreggviðsson
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5. bekkur SG
Anna Margrét Kristinsdóttir
Ragna Dagbjört Davíðsdóttir
Sigrún Sigurðardóttir
5. bekkur SK
Harpa Rúnarsdóttir
Þóra Kemp
Yayoi Shimomura Halldórs
4. bekkur GG
Sigrún Jónsdóttir
4. bekkur GS
Dóra Kristín Þórólfsdóttir
Auður Guðmundsdóttir
Sonja Guðrún Viðarsdóttir
4. bekkur HR
Helga Baldursdóttir
Valdís Gunnarsdóttir
Kristrún Þorkelsdóttir
4. bekkur ÓS
Sigríður Olafsdóttir
Sigríður Einarsdóttir
Sigurbjörg Lilja Furrow
3. bekkur ED
Einar Sveinbjörnsson
Ragna Jóhannsdóttir
Sigrún Ómarsdóttir
Ragnar G. Þórðarson
3. bekkur ER
Engilbert Sigurðsson
Hrönn Róbertsdóttir
Halldóra Benediktsdóttir
3. bekkur GL
Signý Sigurðardóttir
Jón G. Bjarnason
Jóhann Baldvinsson
Katrín Halldórsdóttir
3. bekkur HS
Sigurbjörg Guðmundsdóttir
Bjarni Þór Óskarsson
Jens G. Einarsson

2. bekkur AS

Gunnar Örn Erlingsson
Helga Daníelsdóttir
Soffía Pálsdóttir
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2. bekkur ÍB
Laufey Jónsdóttir
Þórleif Hjartardóttir
Bryndís Erna Thoroddsen
2. bekkur OS
Ingunn Þóra Halldórsdóttir
Lilja Jóhanna Kristjánsdóttir
Bryndís Ólafsdóttir
2. bekkur RS
Brynja Ástráðsdóttir
Sigríður Björk Gunnarsdóttir
Guðrún S. Arnardóttir
1. bekkur HG
Hafdís Hilmarsdóttir
Ásta Þ. Ólafsdóttir
Jónína Þ. Kristjánsdóttir
1. bekkur HM
Unnur Helga Kristjánsdóttir
Guðfinna Björnsdóttir
Hólmfríður Karlsdóttir
1. bekkur MH
Jóna Gréta Einarsdóttir
Ágústa Símonardóttir
Árni Friðleifsson
Jennifer Randall
Aðalheiður Sigurðardóttir
1. bekkur RG
Guðmundur Guðmundsson
Kristín Reynisdóttir
Arna Ingibergsdóttir

Foreldrar og börn saman að skreyta piparkökur hjá 5. bekk.
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6. Skýrsla deildarstjóra
Í vetur voru deildarstjórar við skólann:
Ólöf Sigurðardóttir 1.- 3. bekk
M. Elín Guðmundsdóttir 4. - 6. bekk.
Starf deildarstjóranna felst í að hafa umsjón með árgöngum 1. – 6. bekkjar og
sjá um að eðlileg samfella myndist í náminu, að fylgt sé kennsluáætlunum og að
unnið sé samkvæmt námsskrá. Einnig kynntu deildarstjórar árgöngunum ýmsar
kennslufræðilegar hugmyndir og studdu kennara við að fylgja þeim. Unnið var að
samræmingu milli árganga, höfð var yfirumsjón með prófum, prófagerð, yfirlestri
og yfirferð. Deildarstjórar tóku þátt í vinnu starfshóps vegna endurskoðunar
námsmats. Deildarstjórarnir sáu um að kynna nýtt námsefni fyrir kennurum
árganganna og komu með hugmyndir að innkaupum á kennslutækjum.
Deildarstjórar studdu kennara skólans í ýmsum málum sem upp komu meðal
nemenda. Fjölmargir kennarar leituðu aðstoðar vegna agavandamála.
Deildarstjórar höfðu umsjón með umgengni og atferlismótun nokkurra nemenda
og var málum þeirra fylgt eftir. Þá var kennurum veitt ráðgjöf í þessum efnum og
var eftirfylgni stýrt af þeim í mörgum málum. Eins hafa deildarstjórar skipulagt
viðbrögð við eineltismálum sem komið hafa upp í skólanum og í því sambandi átt
fundi með sérfræðingum ( s.s. sálfræðingum og læknum), umsjónarkennurum,
nemendum og forráðamönnum þeirra. Nokkur fjöldi forráðamanna hefur haft
samband við deildarstjóra og fengið ráðgjöf vegna ýmissa mála er snerta
nemendur.
Vegna lengri forfalla umsjónarkennara í nokkrum tilvikum sáu deildarstjórar um
að aðstoða afleysingarkennara.
Mikið og gott samstarf var við sérkennara skólans og sálfræðing.
Deildarstjórar funduðu vikulega með skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. Fundað
var að minnsta kosti tvisvar í mánuði með umsjónarkennurum í hverjum árgangi.
Á þessum fundum er starfið samræmt og upplýsingum komið á framfæri.
Nokkrir deildarfundir voru haldnir undir stjórn deildarstjóra á viðkomandi stigi
þar sem rædd voru ýmis mál sem tengdust árgöngunum.
Deildarstjórar funduðu með deildarstjórum Hofsstaðaskóla nokkrum sinnum í
vetur.
Deildarstjóri yngra stigs fundaði með tengiliðum leikskóla bæjarins og sá um
skipulagningu á heimsóknum leikskólabarna í Flataskóla. Deildarstjóri ásamt
deildarstjóra sérkennslu heimsótti alla leikskóla bæjarins og fékk þar
upplýsingar um verðandi nemendur.
Deildarstjóri yngra stigs sá um að
skipuleggja heimsóknir umsjónarkennara 1. bekkja í leikskólana.
Hann sá einnig um að raða nemendum í 1.bekk og endurröðun í 1.bekk og 2.bekk
vegna fækkunar bekkjardeilda.
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Deildarstjóri eldra stigs skipulagði fundi með tengiliðum Garðaskóla vegna
flutnings nemenda þangað og sá um heimsóknir elstu nemenda Flataskóla í
Garðaskóla. Einnig sá hann um heimsóknir nemendaráðgjafa frá Garðaskóla og
sat fundi deildarstjóra sérkennslu vegna flutnings nemenda.
Deildarstjórar hafa í vetur tekið þátt í og skipulagt þróunarverkefnið “Gegn
einelti í Garðabæ” ásamt deildarstjórum Hofsstaðaskóla og námsráðgjöfum
Garðaskóla. Sáu þeir um að skipuleggja hópfundi og fræðslufundi starfsfólks.
Deildarstjórarnir fóru á ráðstefnu skólastjórafélags Reykjaness og skoðuðu
sýningu móðurskóla í Reykjavík sem haldin var í Borgarleikhúsinu. Deildarstjóri
yngra stigs fór á fræðsludag um einstaklingsmiðað nám sem Fræðslumiðstöð
Reykjavíkur stóð fyrir. Einnig fór hann á opinn fund fræðsluráðs Reykjavíkur um
vanda drengja í skólum
Deildarstjóri eldra stigs heimsótti Ölduselsskóla og
kynnti sér fyrirkomulag list og verkgreina. Ennfremur var farið á ýmsa
fræðslufundi og námskeið.
Deildarstjórar höfðu umsjón með skipulagningu á námskeiðum um stærðfræði og
námsmat.
Deildarstjórar komu að skipulagi þemadaga. Einnig skipulögðu þeir umferðarviku,
vinaviku, dag stærðfræðinnar, skákmót, jólaskemmtanir, heimsókn aldraðra og
ýmsar aðrar uppákomur/ferðir í nánu samráði við skólastjórnendur og kennara.

M. Elín Guðmundsdóttir og Ólöf Sigurðardóttir, deildarstjórar.

Í heimilisfræði í 1. bekk
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7. Skýrslur umsjónarkennara
Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk
Nemendur árgangsins voru 66 í fjórum bekkjardeildum. 17 í 1.HG., 17 í 1.HM., 16 í
1.MH. og 16 í 1.RG.
Kennarar voru Halla Rósenkranz, Helga Melsteð, Margrét Ásdís Haraldsdóttir og
Ragna Gunnarsdóttir.
Kennt var í stofum S218, S220, S224 og S226. Stofa S222 var notuð í ýmislegt.
Í fyrsta bekk fengu nemendur 33 kennslustundir sem skiptust þannig:
Íslenska
10 kennslustundir
Stærðfræði
7 kennslustundir
Samfélagsfræði
4 kennslustundir
Náttúrufræði
3 kennslustundir
Íþróttir/sund/leikir
3 kennslustund
Kristinfræði
1 kennslustund
Tónmennt
1 kennslustund
Tölvur
1 kennslusund
Bókasafn
1 kennslusund
Handmennt
1 kennslustund
Myndmennt
1 kennslustund
Heimilisfræði
námskeið

Sungið af innlifun í fjöldasöng í 1. bekk.
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Námsmat
Lestur: Hraðlestrarpróf í janúar og maí.
Læsi: Læsi 1 í nóvember, Læsi 2 í mars og Læsi 3 í maí.
Stafsetning: Könnun í maí (Aston index).
Stærðfræði: Eitt próf var lagt fyrir í maí. Talnakannanir voru lagðar fyrir yfir
veturinn.
Könnun um líðan nemenda: Deildarstjóri lagði fyrir líðankönnun meðal barnanna
fyrir foreldraviðtölin í október og janúar.
Tove Krogh: Lagt fyrir þegar nemendur voru búnir að vera 6 vikur í skólanum.
Stafakannanir: Stafakannanir voru lagðar fyrir þrisvar sinnum yfir veturinn, með
jöfnu millibili.
Meðaltal einkunna í einstökum námsgreinum




Lestur: 65 atkvæði á mínútu
Lesskilningur: 70.18%
Stærðfræði: 8,19

Helstu áherslur árgangsins









Að nemendur tileinkuðu sér almennar skólareglur.
Markviss málörvun.
Mikil áhersla er lögð á að nemendur tileinkuðu sér tákn og hljóð bókstafanna.
Mikil áhersla lögð á lestur og að nemendur lesi daglega í skóla og heima.
Blöndun árgangsins til þess að efla heild árgangsins.
Í skriftarkennslu er áhersla lögð á að nemendur læri og noti réttan
stafdrátt.
Í stærðfræði er áhersla lögð á að nemendur tileinki sér þau vinnubrögð sem
krafist er með námsefninu Einingu.
Í öllum námsgreinum er leitast við að gera nemendur sjálfstæða í
vinnubrögðum.

Helstu þemaverkefni í náttúru- og samfélagsfræði voru:
Umferðin, jólin, árstíðirnar, húsdýrin, Blómin á þakinu, bókin um mig.
Sameiginleg þemaverkefni skólans voru:



Himingeimurinn
Ólympíuleikarnir

Vettvangsferðir – uppákomur - bekkjarkvöld




Nokkrar gönguferðir voru farnar í nágrenni skólans.
Reykjavíkurferð í október.
Kirkjuferð í desember.
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Bekkjarkvöld fyrir áramót.
Ferð í sælgætisverksmiðjuna Mónu fyrir páska.
Fjallganga á Gunnhildi í maí.
Ferð í Húsdýragarðinn í maí.

Það sem gekk vel







Samstarf milli kennara í árganginum hefur verið mjög gott og tókst ágætlega
að skipta með sér verkum.
Blöndun nemenda á milli bekkja skilar góðum árgangi.
Lestrarkennslan gekk vel og flestir nemendur sýndu framfarir bæði í hraða
og lesskilningi.
Foreldrasamstarf gekk vel.
Samvera á sal gekk vel.
Skipulag þemadaganna gekk vel og var ánægja meðal nemenda og kennara.

Nýbreytni





Ferðin í Mónu.
100 daga hátíð sem gekk mjög vel.
Valtímar innan árgangs (blandað stofuval)
Reglulegar kannanir á líðan nemenda.

Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir, Helga Melsteð,
Margrét Ásdís Haraldsdóttir og Ragna Gunnarsdóttir.

Nemendur í 1. bekk
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Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk
Nemendur árgangsins voru 78 í fjórum bekkjardeildum. 19 í 2.AS., 19 í 2.ÍB., 20 í
2.OS. og 20 í 1.RS.
Kennarar voru Auður Skúladóttir, Ída B Unnarsdóttir sem fór í barneignaleyfi í
febrúar og tók þá Sólveig Kristjánsdóttir við af henni, Olga Snorradóttir og
Rakel Svansdóttir.
Kennt var í stofum A202, A204, A206 og A208.
Í öðrum bekk fengu nemendur 33 kennslustundir á viku sem skiptust þannig:
Íslenska
10 kennslustundir
Stærðfræði
6 kennslustundir
Samfélagsfræði
4 kennslustundir
Náttúrufræði
3 kennslustundir
Íþróttir/sund/leikir
3 kennslustund
Kristin fræði
1 kennslustund
Tónmennt
1 ½ kennslustund
Tölvur
1 ½ kennslusund
Bókasafn
1 kennslusund
Handmennt
1 kennslustund
Myndmennt
1 kennslustund
Heimilisfræði
námskeið
Námsmat
Lestur: Hraðlestrarpróf í september, desember, mars og maí.
Læsi: Læsi 1 í nóvember og Læsi 2 í maí.
Skrift: Próf í janúar og maí. Auk þess er frágangur vinnubóka metinn.
Stafsetning: Könnun í stafsetningu janúar og maí(Aston index).
Stærðfræði: Kannanir lagðir fyrir eftir hverja lotu í Einingu 3 og 4. Próf í janúar
og maí. Árangur í könnunum, prófum auk sjálfstæðis og vinnusemi lagður til
grundvallar lokaeinkunnar.
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Meðaltal einkunna í einstökum námsgreinum
Haust

Vor

Lestur

4,71

5,24

Lesskilningur

70,0%

68,9%

Stærðfræði

8,36

8,17

Skrift
frágangur

og 6,33

6,7

Helstu áherslur árgangsins








Árgangurinn tók þátt í þróunarverkefninu Lesum lipurt ásamt Sigríði
Ólafsdóttur sérkennara. 2.AS og 2.RS fóru í gegnum verkefnið Lesum lipurt
en 2.OS og 2.ÍB voru samanburðarhópar.
Mikil áhersla lögð á lestur og að nemendur lesi daglega heima og í skóla.
Í skriftarkennslu er áhersla lögð á að nemendur dragi rétt til stafs og
tileinki sér vönduð vinnubrögð.
Í stærðfræði er rík áhersla lögð að nemendur tileinki sér þau vinnubrögð sem
krafist er með námsefninu Einingu. Getuskipting var í árgangnum bæði fyrir
áramót og eftir áramót. Fyrir áramót var bekkjunum skipt í 4 hópa en eftir
áramót var þeim skipt í 5 hópa. Nemendur fóru þrisvar sinnum í viku í
stærðfræðihópa og starfið gekk mjög vel eftir áramót.
Í öllum námsgreinum er leitast við að gera nemendur sjálfstæða í
vinnubrögðum.

Helstu þemaverkefni í náttúru- og samfélagsfræði
Umferðin, villtar jurtir í nágrenni skólans, veður, jólin fyrr og nú, árstíðir, ýmsar
fjölskyldugerðir, íslenskir fuglar, páskaungarnir, lífsferlar í náttúrunni og jörðin
okkar.
Sameiginleg þemaverkefni skólans voru:



Himingeimurinn
Ólympíuleikarnir

23

Ársskýrsla Flataskóla 2003-2004
Vettvangsferðir – uppákomur - bekkjarkvöld










Gönguferðir í nágrenni skólans.
Árbæjarsafn í desember.
Kirkjuferð í desember.
Pósthúsið heimsótt í mars.
Fjöruferð í Hliðsnesfjöru.
Bekkjarkvöld fyrir áramót, piparkökuskreyting.
Sameiginleg vorferð skipulögð af bekkjarfulltrúum í maí í Heiðmörk.
Hjólaferð á vordögum.
Slökkviliðið heimsótt.

Það sem gekk vel









Námsárangur nemenda var almennt góður.
Lestrarkennslan gekk mjög vel og margir nemendur sýndu miklar framfarir
bæði í hraða og lesskilningi.
Í stærðfræði var ákveðið að getuskipta bekkjunum þrisvar sinnum í viku.
Reynslan af því var mjög jákvæð og virtust nemendur njóta sín vel.
Getuskiptingin var í fjórum hópum fyrir áramót en eftir áramót fengum við
aukakennara og gerði það gæfumuninn.
Í samfélagsfræði var unnið með námsefnið Komdu og skoðaðu land og þjóð og
reyndist það bæði skemmtilegt og fjölbreytt.
Á litlu jólunum var sett upp leikrit í öllum bekkjum árgangsins í samstarfi við
tónmenntakennara sem tókst mjög vel.
Skipulag þemadaganna gekk vel og bæði var ánægja með viðfangsefnin og
skiptingu árganga.
Samstarf milli kennara í árganginum hefur verið mjög gott og tókst ágætlega
að skipta með sér verkum.

Auður Skúladóttir, Olga Snorradóttir,
Rakel Svansdóttir, Sólveig Kristjánsdóttir.

Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk
Nemendur árgangsins voru 75 í fjórum bekkjardeildum. 19 í 3.ED., 19 í 3.ER., 19 í
3.GL. og 18 í 1.HS.
Kennarar voru Elfa Dögg Einarsdóttir, Erna Þorleifsdóttir, Halla Ingibjörg
Svavarsdóttir og Guðlaug Einarsdóttir.
Kennt var í stofum V203, V205, V207 og 23 (útihús fyrir austan Flataskóla).
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Í þriðja bekk fengu nemendur 33 kennslustundir á viku, sem skiptust þannig:
Íslenska
7 kennslustundir
Stærðfræði
6 kennslustundir
Samfélagsfræði
6 kennslustundir
Náttúrufræði
3 kennslustundir
Kristin fræði
1 kennslustund
Tónmennt
1 kennslustund
Kór
1 kennslustund
Lífsleikni
1 kennslustund
Tölvur
1,5 kennslusund
Ritþjálfi
0,5 kennslustund
Bókasafn
1 kennslusund
Handmennt
1 kennslustund
Myndmennt
1 kennslustund
Heimilisfræði
námskeið
Íþróttir/leikir
3 kennslustund
Sund
Námskeið að vori
Námsmat
Lestur: Hraðlestrarpróf í september, janúar og maí.
Læsi: Vorhefti 2.bekkjar endurtekið í nóvember.
Skrift: Próf í janúar og maí. Auk þess er frágangur vinnubóka metinn.
Stafsetning: Könnun í stafsetningu í janúar og maí(Aston index).
Stærðfræði: Kannanir lagðir fyrir í lok hverrar bókar. Próf í janúar og maí.
Árangur í könnunum, prófum auk sjálfstæðis og vinnusemi lagður til grundvallar
lokaeinkunnar.

Meðaltal einkunna í einstökum námsgreinum:
Lestur
Stærðfræði
Skrift

Haustönn
6,03
8,28
6,78

Vorönn
7,01
8,44
6,98

Áhugsamir drengir vinna með dagblöð í 3. bekk
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Helstu áherslur árgangsins






Mikil áhersla lögð á að auka lestrarhraða og að bæta lesskilning. Einnig að
nemendur lesi daglega heima og í skóla.
Í skriftarkennslu er áhersla lögð á að nemendur dragi rétt til stafs og
tileinki sér vönduð vinnubrögð. Börnin byrjuðu að nota tengiskrift um áramót.
Í stærðfræði er rík áhersla lögð á að nemendur tileinki sér þau vinnubrögð
sem krafist er með námsefninu Einingu. Lögð var áhersla að nemendur læri
margföldunartöfluna utanbókar.
Í öllum námsgreinum er leitast við að gera nemendur sjálfstæða í
vinnubrögðum.

Helstu þemaverkefni í náttúru- og samfélagsfræði
Heildstætt samfélagsfræðiverkefni sem byggist á Kisulandsverkefni Herdísar
Egilsdóttir tók mestan hluta samfélags-og náttúrufræðikennslu vetrarins. Þetta
verkefni var samþætt með íslensku, handmennt og tónmennt.
Útbúið var dagatal fyrir árið 2004. Bekkjakennari vann verkefnið með nemendum
í samráði við hand-og myndmenntakennara.
Sameiginleg þemaverkefni skólans voru:



Himingeimurinn
Ólympíuleikarnir

Vettvangsferðir – uppákomur - bekkjarkvöld








Farið var í Mjólkursamsöluna í október.
Sveitaferð að Grjóteyri í Kjós.
Gönguferðir í nágrenni skólans.
Bekkjarkvöld fyrir áramót.
Þjóðhátíð í apríl.
Kirkjuferð fyrir jól.
Hjóla- og strætóferð.

Það sem gekk vel






Námsárangur nemenda er almennt góður.
Lestrarkennslan gekk mjög vel og margir nemendur sýndu miklar framfarir
bæði í hraða og lesskilningi.
Í stærðfræði var ákveðið að getuskipta bekkjunum þrisvar sinnum í viku
allan veturinn. Reynslan af því var mjög jákvæð og virtust nemendur njóta sín
vel.
Í samfélagsfræði var tekið upp nýtt námsefni Komdu og skoðaðu
himingeiminn og reyndist það bæði skemmtilegt og fjölbreytt.
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Skipulag þemadaganna gekk vel og bæði ánægja með viðfangsefnin og
skiptingu árganga.
Samstarf milli kennara í árganginum hefur verið gott og tókst ágætlega að
skipta með sér verkum.

Erna Þorleifsdóttir, Halla Svavarsdóttir,
Guðlaug Einarsdóttir og Elfa Dögg Einarsdóttir

Nemendur í 3. bekk í heimsókn í Mjólkursamsölunni.

Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk
Nemendur árgangsins voru 81 í fjórum bekkjardeildum. 19 í 4.GG., 20 í 4.GS., 21 í
4.HR. og 21 í 4.ÓS.
Kennarar voru Guðrún Hulda Guðmundsdóttir, Guðríður Sveinsdóttir, Hrafnhildur
Sigurðardóttir og Ólöf Sighvatsdóttir
Kennt var í stofum M209, M211, N217 og N219.
Í fjórða bekk fengu nemendur 36 kennslustundir á viku sem skiptust þannig:
Íslenska
Stærðfræði
Kristinfræði
Náttúrufræði
Samfélagsfræði
Ritþjálfi
Val/mat
Leikfimi
Sund
Tónmennt og kór
Tónmennt

10 kennslustundir
6 kennslustundir
1 kennslustund
2 kennslustundir
4 kennslustundir
1 kennslustund
1 kennslustund
2 kennslustundir
1 kennslustund
1 kennslustund
1 kennslustund hálfan vetur
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Tölvur
1,5 kennslustund
Lífsleikni
1 kennslustund hálfan vetur
Bókasafn
0,5 kennslustundir
List- og verkgreinar, smíði, handmennt, heimilisfræði og myndmennt voru kenndar í
lotum, fjórir tímar á viku í 10 vikur.
Námsmat
Fyrsta námsmatið fór fram í september, það var í lestri. Í október tóku
nemendur samræmd próf í íslensku og stærðfræði. Lagt var fyrir stöðupróf í
stærðfræði í febrúar. Síðan voru hefðbundin próf í janúar og maí.
Nemendur tóku próf í eftirtöldum námsgreinum:

Lestur
Íslenska
Stafsetning
Stærðfræði
Náttúrufræði

Haustönn
6,86
7,37
6,63
7,10

Vorönn
7,46
7,53
7,42
7,47
8,26

Áherslur í starfi
- Helstu áhersluatriði í árganginum var mikil og góð samvinna milli
bekkjarkennara og færninám í stærðfræði. Í íslensku var unnin heildstæð
móðurmálskennsla. Einnig var áhersla lögð á félagsmótun þar sem árganginum
hafði verið skipt upp í nýja bekki.
-

Þemaverkefni með öllum skólanum; geimurinn í nóvember og Ólympíuleikar
Flataskóla í mars.

-

Vettvangsferðir voru nokkrar; í október var farið í Sorpu, í desember var
kirkjuferð, í apríl var farið í Ásmundarsafnið, í maí voru settar niður
kartöflur í garðlöndum Garðbæinga. Aftur var farið á hjólum í
kartöflugarðana á útivistardögum í júní en þá var Krókur og Garðakirkja líka
heimsótt. Brettadagur í Búðarkinn í júní.
Bekkjarkvöld voru tvö: Bingó fyrir
skemmtiatriðum frá nemendum í janúar.

-

jól

og

foreldraskemmtun

með

Helsta nýjungin í starfinu var færnimiðað nám í stærðfræði. Árganginum var
skipt í þrjá hópa. Bekkjarkennarar voru með ákveðinn kjarna nemenda,
Bryndís Rail tók getumestu nemendurna og þeir getuminnstu fóru til
sérkennara. Þetta fyrirkomulag reyndist mjög vel.

Guðrún Guðmundsdóttir, Guðríður Sveinsdóttir,
Hrafnhildur Sigurðardóttir og Ólöf Sighvatsdóttir
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Gaman hjá nemendum í 4. bekk.

Samræmd próf í 4. bekk
Samræmd próf í 4. bekk fóru fram 16. og 17. október 2003. Prófað var í
íslensku og stærðfræði.
Meðaleinkunn nemenda í íslensku var 6,9 og í
stærðfræði 6,4. Normaldreifðar einkunnir skólans voru í íslensku 4,8 og í
stærðfræði 4,8.
Normaldreifð einkunn, meðaltal 2003
Flataskóli

Reykjavík

Nágr. Rvk.

Landið allt

Stærðfræði

4,8

4,9

5,3

5,0

Íslenska

4,8

5,1

5,2

5,0

Hér er til kynningar birtur samanburður s.l. þriggja ára á árangri nemenda í
skólanum miðað við Reykjavík og nágrenni Reykjavíkur.
Meðaltalsárangur þriggja ára
2001-2003
Flataskóli

Reykjavík

Nágr. Rvk.

Stærðfræði

5,5

5,0

5,1

Íslenska

5,3

5,2

5,0
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Einkunnir nemenda voru skoðaðar eftir samræmdu prófin og var kennsla og
sérkennsla endurskipulögð með tilliti til niðurstaðna prófanna. Lestrarnámskeið
var haldið fyrir þá nemendur sem þurftu að ná betri tökum á lestri og gekk það
mjög vel. Nemendur mættu aukalega í þessa tíma.

M. Elín Guðmundsdóttir, deildarstjóri eldra stigs.

Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk
Nemendur árgangsins voru 73 í þremur bekkjardeildum. 25 í 5.HSG., 24 í 5.SG.
og 24 í 5.SK.
Kennarar voru Helga Sigríður Guðjónsdóttir, Svanhvít Guðbjartsdóttir og Skúli
Þorvaldz.
Kennt var í stofum V107, V105 og V103
Í fimmta bekk fengu nemendur 36 kennslustundir á viku sem skiptust þannig:
Íslenska
9 kennslustundir
Stærðfræði
6 kennslustundir
Náttúrufræði
3 kennslustundir
Samfélagsfræði
3 kennslustundir
Tölvur
1,5 kennslustund
Kristinfræði
1 kennslustund
Sund
1 kennslustund
Enska
2 kennslustundir
Leikfimi
2 kennslustundir
Ritþjálfi
1 kennslustund
Tónmennt
1,5 kennslustund
Lífsleikni
1 kennslustund
List- og verkgreinar, smíði, handmennt, heimilisfræði, myndmennt, leikræn
tjáning og þrautalausnir voru kenndar í lotum, fjórir tímar á viku í 6 vikur.
Námsmat
Námsmat var þannig í flestum greinum að vinna og kannanir giltu 30% og próf
70%.
Íslenska: Próf lögð fyrir í desember og maí. Í maí var prófað í málfræði,
bókmenntum og ljóðum. Í desember var prófað í málfræði og lesskilningi.
Stafsetning: Kannanir lagðar fyrir reglulega sem giltu til lokaeinkunnar. Próf
lögð fyrir í desember og maí.
Stærðfræði: Kannanir lagðar fyrir eftir ákveðinn blaðsíðufjölda í Geisla 1B en
slíkt vantar við Geisla 1A. Próf lögð fyrir í desember og maí.
Samfélagsfræði: Sögupróf í desember og landafræðipróf í maí.
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Náttúrufræði: Kannanir lagðar fyrir úr Auðvitað 1 og ritgerð um algenga fugla
unnin samhliða bókinni Lífríkið á landi. Lokapróf úr Auðvitað 1 í maí.
Kristinfræði: Mat fór fram vikulega í verkefna og umræðuformi. Nemendur
tóku ekkert próf í kristinfræði og fengu því enga einkunn.
Enska: Teknar voru nokkur glósupróf yfir veturinn. Lokapróf var í maí.

Lestur
Skrift
Stafsetning
Íslenska
Stærðfræði
Enska
Náttúrufræði
Íslandssaga
Landafræði

Miðsvetrarpróf
7,74
7,89
7,60
8,34
7,99

Vorpróf
8,15
8,03
8,10
8,10
8,00
8,55
8,20

8,52
7,58

Áherslur
• Lögð var áherslu á heildstæða móðurmálskennslu. Nemendur lásu heima í
samlestrarbókum og unnu síðan verkefni í skólanum. Verkefnin tóku á
ritun, lesskilningi, stafsetningu og málfræði.
• Bætt lestrarlag og –hraði. Nemendur urðu að lesa upphátt heima yfir
ákveðið tímabil. Einnig var unnið í hópum og einstaklingslega í skólanum.
• Reynt var að koma til móts við þarfir hvers og eins með getuskiptri
heimavinnu í stærðfræði og getuskiptum stærðfræðihópum.
• Samvinna milli bekkja var töluverð. Þannig vildum við efla andann innan
árgangsins.
• Vönduð og öguð vinnubrögð. Reyndum að virkja þann þátt með því að láta
vinnu vetrarins gilda sem hluta af lokaeinkunn.
Vettvangsferði
Fjallganga á Vífilsfell – vorferð.
Gróðursetning í Hnoðraholti í júní.
Hjólaferð.
Bæjarferð í tengslum við stærðfræðinámsefni.
Rafheimar á haustdögum.
Sinfóníutónleikar – Tónlist fyrir alla.
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Fjör á diskóteki hjá 5. bekk.

Viðburðir
Hver bekkur sá um helgileikinn að þessu sinni. Í framhaldi af því fór 5.SK og
sýndi hann eldri borgurum í dvalarheimilinu Holtsbúð.
5.HSG fór í sjónvarpssal þar sem tekið var upp Kuml og haugfé sem var
samstarfsverkefni 5. bekkja og tónmenntakennara fyrir dag íslenskrar tungu.
Hver bekkur var með landnámskvöld þar sem sýndir voru leikþættir og afrakstur
af vinnu vetrarins.
Bekkjarkvöld í umsjá foreldra voru 1 – 2.
Haldið var diskótek og félagsvist á vordögum.
Gengið var á Vífilsfell og var þátttaka foreldra mjög góð.
Árleg gróðursetning á Hnoðraholti.
Skemmtileg bæjarferð farin í sambandi við stærðfræðina.
Hvað tókst vel
Samvinna innan árgangs milli kennara var góð og auðveldaði það oft undirbúning og
aðra vinnu. Þegar færninám í stærðfræði var komið á fullt skrið gekk það vel.
Vinna í íslensku eftir hugmyndafæðinni um heildstætt nám gekk vel og lögðu
kennarar sig fram um að hafa slíkt alltaf að leiðarljósi. Landnámskvöld komu vel
út og vorum við ánægð með útkomuna eftir að hafa velt því aðeins fyrir okkur
hvernig mætti gera kvöldið skemmtilegra.
Hvað mátti betur fara
Ræða í upphafi fyrirkomulag sérkennslunnar. Ef nemendur eru mikið hjá
sérkennara er réttast að þeir taki sérútbúið próf samkvæmt því námsefni sem
þeir hafi verið að vinna með t.d. ef lögð er mikil áhersla á reikniaðgerðir ætti
prófið að byggjast upp á því. Sérkennari á að sjálfsögðu að útbúa það próf.
Einnig má athuga hvort vilji er fyrir því að fá aðstoðina inn í bekkina, því ef það
er getur viðkomandi nemandi tekið óbreytt eða lítið breytt bekkjarpróf.
Huga þarf betur að verkefnum í stærðfræðistofu.
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Við hefðum viljað skipta landafræðinni frekar upp þannig að nemendur tækju til
að mynda próf eftir tvo kafla (áfangapróf).
Æskilegt að halda landnámskvöldið í lok janúar eða byrjun febrúar.

Svanhvít Guðbjartsdóttir, Skúli K.Þorvaldz og Helga Sigríður Guðjónsdóttir.

Í samfélagsfræði í 5. bekk.

Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk
Nemendur árgangsins voru 81 í fjórum bekkjardeildum. 19 í 6.ÁJ., 20 í 6.SKA.,
22 í 6. VK og 20 í 6.ÞH.
Kennarar voru Ása B. Jónsdóttir, Skarphéðinn Gunnarsson, Vilhjálmur Haraldsson
og Þórunn Hafstein.
Kennt var í stofum N-213, N-215, N-117 og N-119.
Í sjötta bekk fengu nemendur 36 kennslustundir á viku sem skiptust þannig:
Íslenska
Stærðfræði
Náttúrufræði
Samfélagsfræði
Tölvur
Kristinfræði
Sund
Enska

9 kennslustundir
6 kennslustundir
3 kennslustundir
4 kennslustundir
1,5 kennslustund
1 kennslustund
1 kennslustund
2 kennslustundir
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Leikfimi
2 kennslustundir
Ritþjálfi
1 kennslustund
Tónmennt
1,5 kennslustund
Lífsleikni
1 kennslustund
List- og verkgreinar, smíði, handmennt, heimilisfræði og myndmennt voru
kenndar í lotum, fjórir tímar á viku í 9 vikur.
Helstu viðfangsefni:
Það var farið af stað með færnimiðað nám í ensku og stærðfræði.
Heildstæðri móðurmálskennslu var beitt í nokkrum verkefnum og unnið var stórt
verkefni í íslensku þar sem bókin Benjamín dúfa var lesin.
Lært var um Norðurlöndin með söguaðferðinni og söguramma fylgt og útbúin
vinnubók.
Verkefnið Vífilsstaðavatn-Gersemi Garðabæjar var unnið í náttúrufræði. Dagur
íslenskar tungu var haldinn hátíðlegur, upplestrarkeppni, lestarkeppni og
ræðukeppni voru liður í íslenskukennslu í 6. bekk. Bókin Snorri Sturluson var
lesin í tengslum við yfirferð á Sjálfstæði Íslendinga í samfélagsfræði og einnig
bókin Heimurinn stækkar. Í stærðfræði var kennt nýtt námsefni sem nefnist
Geisli 2. Á þemadögum sem voru tvisvar á árinu var unnið með geiminn og síðan
með Ólympíuleikana.

Vettvangsferðir:
Farið var í Vindáshlíð þar sem gist var yfir nótt. Farið var í Sögusafnið í Perlunni,
málverk Kjarvals skoðuð á Kjarvalsstöðum, gengið á Esjuna, ferð á Þingvelli,
umhverfi Vífilsstaðavatns skoðað og eldri borgurum boðið í félagsvist. Það var
haldið diskótek bæði í janúar og júní einnig bingó, hæfileikakeppni, foreldrum
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boðið á Norðurlandakvöld og einnig í félagsvist. Einnig var haldið skákmót á milli
6. bekkinga sem fór þannig fram að fyrst var keppt í bekkjunum og svo milli
bekkja.
Námsmat:
Námsmat var með hefðbundnu sniði þar sem próf gildir 70% á móti vinnueinkunn
sem gildir 30%. Skyndipróf voru mismörg eftir fögum. Miðsvetrarpróf fóru
fram um miðjan janúar og vorpróf um miðjan maí.
Meðaltal einkunna í árganginum:

Lestur
Skrift
Stafsetning
Íslenska
Stærðfræði
Enska
Náttúrufræði
Íslandssaga
Landafræði

Miðsvetrarpróf
8,10
7,85
7,81
7,96
7,59
8,30
8,19
8,16

Vorpróf
8,64
8,24
8,17
8,20
7,57
8,39
8,00
8,35

Hvað tókst vel?:
Það er nauðsynlegt að auka vægi bókarinnar um Snorra Sturluson í
samfélagsfræði á kostnað Sjálfstæði Íslendinga enda er hún mun aðgengilegri en
það má hugsa sér að hægt sé að dýpka skilning nemenda með því að taka ákveðna
kafla í Sjálfstæði Íslendinga. Benjamín dúfa er kjörin bók fyrir þennan
aldurshóp og mikilvægt að vinna með hana. Það þarf að kaupa fleiri bækur svo
hægt sé að vinna lengur með bókina samkvæmt hugmyndafræði um heildstæða
móðurmálskennslu.
Hvað má bæta?:
Nauðsynlegt er að halda áfram með færnimiðað nám í bæði stærðfræði og ensku.
Í stærðfræði má hugsa sér að þrisvar sinnum séu hópar þar sem viðfangsefni
Geisla 2 eru til grundavallar en tvisvar sinnum er hver bekkur saman og þá má
hugsa sér að grundvallar reikniaðgerðir séu þjálfaðar. Einnig þarf skipulag að
vera gott og samskipti milli kennara öflug og hreinskilin. Í ensku er mikilvægt að
bæta við þriðja hópnum þannig að allir fái nám við sitt hæfi því mikill getumunur
er á bestu og slökustu nemendunum í ensku. Varðandi próf og námsmat þá teljum
við að nauðsynlegt sé að fjölga prófum í öllum fögum til að auðvelda nemendum að
draga saman aðalatriði í hverjum kafla. T.d. próf eftir hvern kafla er mjög gott
fyrirkomulag í stærðfræði, náttúrufræði, samfélagsfræði og ensku. Einnig er
mikilvægt að flýta miðsvetrarprófum í 5. og 6. bekk og ljúka þeim í
desemberbyrjun. Í 6. bekk er að mörgu að hyggja og mikið efni sem
umsjónarkennari þarf að fara yfir þess vegna er mikilvægt er að taka upp kerfi
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þar sem gátlistar markmiða eru til grundvallar því þeir auðvelda alla kennslu og
skipulag hennar.

Ásta Jónsdóttir, Guðríður Thorarensen, Skarphéðinn Gunnarsson,
Vilhjálmur Kári Haraldsson og Þórunn Hafstein.

Í náttúrufræði í 6. bekk.
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8. Skýrsla um sérkennslu skólaárið 2003-2004
Í skýrslunni koma fram upplýsingar um tímafjölda í sérkennslu og hvernig þeir
eru nýttir, hverjir kenna og hvernig kennslan er skipulögð í megindráttum. Einnig
er skýrt frá niðurstöðum mats á sérkennslu.
Eftirfarandi kennarar voru eingöngu í sérkennslu í vetur. Arnheiður Borg,
Guðbjörg Hjörleifsdóttir, Guðbjörg Ragnarsdóttir, Kristín Þorleifsdóttir og
Sigríður Ólafsdóttir
Einnig kenndu eftirfarandi kennarar eina til þrjár stundir á viku. Bryndís
Þórarinsdóttir, Elín Birna Guðmundsdóttir, Guðríður Margrét Thorarensen, Júlíus
Arnarsson, og Skarphéðinn Gunnarsson
Úthlutun sérkennslukvóta var 91 stund á viku, en til viðbótar fengust tvær
stundir fyrir nýbúa þar sem þeim hafði fjölgað við skólann.
Nemendur í sérkennslu eru breiður hópur og tekur kennslan mið af mismunandi
þörfum þeirra:
• Kennsla samkvæmt einstaklingsnámskrá, m.a. nem. í sérkennsludeild. Hér er
t.d. um að ræða nemendur með greindarskerðingu eða almennan seinþroska,
nemendur með leshömlun/ dyslexiu og nemendur með mikla einbeitingar- og
/eða tilfinningalegir erfiðleika, t.d. ofvirka nemendur.
• Stuðningsmiðuð kennsla, þar er um að ræða nemendur. sem fylgja kennslu og
námsefni bekkjar en vinna hægt og þarfnast aðstoðar um lengri eða skemmri
tíma. Námskeið, t.d. lestrar-, stafsetningar- stærðfræðinámskeið.
• Kennt er í slökustu hópunum í færnimiðuðu stærðfræðinámi.
• Kennsla í Skjóli
• Nýbúakennsla
• Lestrarnámsskeið þar sem nemendur koma daglega í 20 mínútna lestur utan
skólatíma. Kenndar eru leiðir til að auka lestrarhraða. Boðið var upp á
námsskeiðið í 3, 4 og 6. bekk.
Fyrirkomulag sérkennslunnar er mismunandi og er reynt að taka mið af
aðstæðum hverju sinni.
Nokkur dæmi um kennsluaðstæður:
• sérkennari aðstoðar nemendur inni í bekkjardeild.
• sérkennari kennir hópi nemenda (hámark 13 nem.) úr nokkrum bekkjum í
sérkennslustofu.
• Sérkennari aðstoðar fámennan hóp nemenda úr einni bekkjardeild inni í
sérkennslustofu
• Einstaklingskennsla í sérkennslustofu
• Kennsla í "sérdeild"
• Kennsla í Skjóli
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Hér er um misjafnan tímafjölda að ræða fyrir nemendur. Sumir nemendur fengu
sérkennslu daglega, aðrir fengu sérkennslu 2svar-3svar í viku og enn aðrir voru á
einu námskeiði eða fengu sérkennslu um stuttan tíma.
Deildarstjórn sérkennslu svarar til hálfrar stöðu og sinnti Guðbjörg
Ragnarsdóttir því starfi.
Í starfi deildarstjóra földust eftirfarandi þættir
• Umsjón með sérkennslu innan skólans
Tímum úthlutað. Fylgst með sérkennsluþörfum og nýtingu tímamagns.
Bekkjar- og sérgreinakennurum veittar upplýsingar um nemendur með
sérþarfir.
• Skimanir og athuganir
Lögð fyrir einstaklingspróf og hóppróf (hjálpartæki til skimunar eru m.a.
samræmd próf í 4. bekk Læsi í 1. og 2. bekk,Tove Krogh prófið í 1. bekk, LH
prófið í 8, 9 ára og 10 ára bekk ef með þarf og Aston Index í 2.-6. bekk).
• Aðstoð og ráðgjöf við bekkjarkennara
Fylgst með gengi nemenda í þeim árgöngum sem hver sérkennari þjónar. Símat
• Aðstoð við stuðningsfulltrúa
• Umsjón og stuðningur við starf stuðnings- og meðferðarfulltrúa. Ráðgjöf og
aðstoð við öflun gagna.
• Fundir voru setnir með bekkjarkennurum, foreldrum, sérfræðingum o.fl.,
heimsóknir í aðra skóla, sérdeildir eftir þörfum. Einnig voru setnir allir
skilafundir, nemendaverndarráðsfundir og fræðslufundir.
• Skráning gagna
Tölvuskráning allra upplýsinga um nemendur með sérkennsluþarfir (í
“Sérkennsluþjóninn”, varðveisla á niðurstöðum sérfræðinga og öðrum skjölum.
• Umsjón vegna nýbúa
Umsjón með nýbúakennslu, gagnaöflun, fundir og annar stuðningur.

Guðbjörg Ragnarsdóttir, deildarstjóri sérkennslu.

Rólurnar eru vinsælar!
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9. Skýrslur fag- og stýrihópa kennara

Skýrsla ritstjórnar skólanámskrár
Í ritstjórn skólanámskrár voru Ásta Bára Jónsdóttir, Halla I. Svavarsdóttir,
Svanhvít Guðbjartsdóttir og Þuríður Anna Jónsdóttir auk Helgu Maríu
Guðmundsdóttur aðstoðarskólastjóra.
Ákveðið var að funda á laugardögum þrjá til fjóra tíma í senn á þriggja vikna
fresti í stað þess að hittast vikulega eftir kennslu. Ástæðan fyrir því var að
okkur fannst tíminn nýtast betur til vinnu.
Á haustönn voru kennarar fengnir til að yfirfara markmið og leiðir í
námsáætlunum árganga. Skólanámskrárhópur fór síðan yfir þær breytingar og
lagfærði uppsetningu skólanámskrárinnar.
Skólanámskráin var send til yfirlestrar á Skólaskrifstofu Garðabæjar, þ.e. til
Oddnýjar Eyjólfsdóttur, grunnskólafulltrúa. Hún fékk þá Meyvant Þórólfsson og
Ingvar Sigurgeirsson frá Kennaraháskóla Íslands til liðs við sig til að fara yfir
námskrána og koma með ábendingar um það sem betur mætti fara. Við
greininguna notuðust þau við gátlista sem unninn hafði verið af starfsfólki
Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur í samvinnu við Ingvar. Við gerð gátlistans var
tekið mið af ákvæðum aðalnámskrár um skólanámskrá.
Í greiningunni kemur fram að í heild beri skólanámskrá Flataskóla vitni um
metnaðarfullt skólastarf og umsögnin sem við fengum var í stórum dráttum mjög
góð. Þar er m.a. tekið fram að ýmsir áhugaverðir þættir í starfi skólans svo og
sérstaða hans mættu koma skarpar fram í skólanámskránni.
Í kjölfarið fórum við í lagfæringar og leituðum aðstoðar til þeirra sem hlut áttu
að máli hverju sinni. Auk þess unnum við með handbók fyrir starfsfólk og
upplýsingarit fyrir nýja nemendur og foreldra sem stefnt er að verði tilbúin í
haust.
Á næsta skólaári verða m.a. ýmsar upplýsingar skólanámskrárinnar uppfærðar,
farið verður betur yfir námsáætlanir og myndir og kort sett inn.

Ásta Bára Jónsdóttir, Halla Ingibjörg Svavarsdóttir, Svanhvít Guðbjartsdóttir,
Þuríður Anna Jónsdóttir og Helga María Guðmundsdóttir.
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Skýrsla stýrihóps um skipulag færnináms í 3.-6. bekk
Í hópnum voru Bryndísi Rail, Hrafnhildur Sigurðardóttir, Ólöf Sighvatsdóttir,
Guðríður Sveinsdóttir og Guðrún Guðmundsdóttir.
Starfið í síðastliðið haust hófst á því að gera nákvæmt skipulag í stærðfræði á
hópaskiptingu innan árganga; hvar hver hópur átti að vera og hver ætti að kenna
hverjum hóp. Í 4. og 6. bekk var gerð tilraun með að skipta hverjum bekk í 3
hópa; rakettuhóp (einkunn 8,5-10), kjarnahópur (einkunn 5,5-8,0 ) og
stuðningshóp. Nemendur í rakettuhóp fóru í aðra kennslustofu með nemendum úr
öðrum bekkjum, þessi hópur fór hraðar yfir námsefnið og vann fleiri
stærðfræðiverkefni. Kjarninn úr hverjum bekk var í sinni stofu hjá sínum
kennara og hélt sinni áætlun. Stuðningshópurinn var fámennur og var stýrt af
sérkennara í sérkennslustofu.
Í 3. og 5. bekk var annað fyrirkomulag. Öllum árganginum var skipt upp í jafna
hópa eftir getu og sáu bekkjarkennarar ásamt einum sérkennarkennara um
kennslu og skipulag.
Auk þess var boðið upp á færninám í ensku í 5. og 6. bekk. Áherslan var á talað
mál, lestur og lesskilning.
Almenn ánægja var með skipulagið í vetur en það er ýmislegt sem gera má betur
og verður það haft í huga í starfinu næsta skólaár.
Lokaorð:
Allar nýjungar í fjölmennum skóla eins og Flataskóla getur verið erfitt og oft á
tíðum flókið að innleiða. Ber að þakka stjórnendum skólans stuðning, þolinmæði
og skilning og síðast en ekki síst frábært skipulag í stundatöflugerð.

Bryndís A. Rail

Loksins kom snjórinn!
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Skýrsla stýrihóps um heilsueflingu
Stýrihópur um heilsueflingu er skipaður af:
Elínu Birnu Guðmundsdóttur, Heiðrúnu Björk Sigmarsdóttur, Hönnu Lóu
Friðjónsdóttur og Júlíusi Arnarsyni.
Hvað var gert í vetur?
• Íþróttadagur að hausti var skipulagður. Reynt var að hafa dagskrána sem
fjölbreyttasta.
• Kynntum okkur fjöll í nágrenninu og völdum úr eitt fjall fyrir hvern árgang
sem mælt verður með að hver árgangur gangi á að hausti / vori.
o 1. bekkur gangi upp á Gunnhildi / Búrfell
o 2. bekkur upp á Þorbjörn
o 3. bekkur upp á Helgafell
o 4. bekkur upp á Húsfell
o 5. bekkur upp á Vífilfell
o 6. bekkur upp á Keilir
o 7. bekkur (tilvonandi) upp á Esju
• Nú er verið að vinna að möppu með öllum helstu upplýsingum um fjöllin, hve
há þau eru, ákjósanlegar gönguleiðir o.fl., ætlunin er að hún verði tilbúin
fyrir vordagana.
• Veggspjöld fyrir nemendur voru hengd upp á nokkrum stöðum í skólanum
þar sem stýrihópurinn hengdi nær vikulega upp fleygar setningar þar sem
nemendur voru hvattir til hreyfingar, holls mataræðis o.f.l. Slíkt hið sama
var gert fyrir kennara á kennarastofu.
• Hreyfiátak var sett í gang um haustið bæði fyrir nemendur og starfsfólk.
Gekk átakið mjög vel hjá starfsfólki og tók meirihluti starfsmanna þátt.
Þátttaka hjá bekkjunum hefði þó mátt vera meiri. Starfsfólk gat unnið til
veglegra verðlauna sem heilsunefndin náði að sníkja út úr Ásgarði og
Betrunarhúsinu. Nemendur fengu viðurkenningar.
• Leikjabanki Flataskóla er í vinnslu og eru tveir kaflar komnir í möppu þar
sem kennarar geta kíkt í og fengið hugmyndir
• Leikjakassa með golfkylfum, skotboltum, frispy o.fl. hefur verið komið
fyrir inn í bókakompu hjá vinnuherbergi kennara og geta kennarar pantað
hann til að taka með þegar þeir bregða sér út með nemendum.
• Stefnan er að taka þátt í átaki á vegum ISI ”Hjólum í vinnuna” sem byrjar
um miðjan maí.
• Íþróttadagur að vori var skipulagður. Ætlum að prufa að hafa keppni á
milli bekkja í hinum ýmsum greinum í 4. – 6. bekk.
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Framtíðarsýn:
Aukin áhersla á hollt mataræði og hreyfingu nemenda og starfsmanna.
Þessu ætlum við að ná með því að:
o Halda áfram með heilsuveggspjöldum víðsvegar um skólann.
o Hafa hreyfiátak reglulega yfir veturinn.
o Setja fróðleikspunkta og greinar inn á heimasíðu Flataskóla og í
fréttabréf skólans.
o Setja í gang áhersluvikurnar sem mikið var talað um í byrjun vetrar.
o Einungis verði boðið upp á vatn og mjólk í skólanum, t.d. að byrja rólega og
hafa t.d. eina og eina viku þar sem aðeins má drekka mjólk og vatn.
o Hafa manneldisráð til hliðsjónar þegar nýtt mötuneyti verður tekið í
notkun.
o Hvetja kennara til að ganga með nemendum á fjall árgangsins.
o Hvetja kennara til að fara oftar út með nemendur og nýta sér leikjakassa
og leikjabankann.

Elín Birna Guðmundsdóttir, Heiðrún Björk Sigmarsdóttir,
Hanna Lóa Friðjónsdóttir og Júlíus Arnarson.

Skýrsla faghóps í náttúrurfræði
Hópurinn fór af stað með fjórum kennurum, þeim Margréti Hjaltadóttur og
Guðrúnu Friðriksdóttur handmenntarkennurum og umsjónarkennurunum Elfu Dögg
og Vilhjálmi Kára. Fram að áramótum var skipulögð kartöfluræktun í 4. bekk
einnig voru hugmyndir reifaðar um að skólinn fengi grænfánann og hugað að
flokkun á sorpi en þær hugmyndir strönduðu eftir vandlega skoðun. Upphaflega
átti að hafa matjurtagarð við Byggðasafnið Krók á Álftanesi en fljótlega breytist
þetta í kartöfluræktun í garðlöndum Garðbæinga við Garða á Álftanesi. Um
áramót var hópnum skipt upp og þær Guðrún og Margrét héldu á fram að vinna að
verkefninu um kartöflurækt en Vilhjálmur og Elfa Dögg einbeittu sé að samfellu í
náttúrufræðikennslu milli árganga og síðan var gerð könnun á því hvort kennsla í
náttúrufræðum væri í takt við markmið aðalnámskrár grunnskóla frá 1999.
Deildarstjórarnir Elín og Ólöf höfðu útbúið skema þar sem kemur fram hvað er
kennt í náttúrufræði á hverju ári og var það klárað og óskað eftir ábendingum en
þegar skýrslan er rituð höfðu engar ábendingar borist. Skemað er vistað á
sameign undir námgreinar-náttúrufræði náttúrufræðiskema 1.-6. bekk.
Einnig var lögð fyrir könnun í 1.-6. bekk á meðal kennara sem kenna náttúrufræði
þar sem kannað var hvort þeir kenndu samkvæmt markmiðum aðalnámskrár í
náttúrufræði frá 1999. Þrátt fyrir að kallað hafi verið eftir niðurstöðum frá
kennurum oftar en einu sinni hafa ekki allir skilað þeim þegar þetta er ritað.
Sökum þess verða niðurstöður ekki birtar kennurum fyrr en haustið 2004.
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Framundan eru spennandi tímar í náttúrufræði þar sem ný raungreinastofa
verður tekin í notkun haustið 2004. Þá verður aðstaða betri til að framkvæma
tilraunir og athuganir. Til að byrja með verður áhersla lögð á að elstu bekkir
skólans fái kennslu í stofunni og ákveðið hefur verið að útbúa tilraunir fyrir
hvern árgang frá 1.-6. bekk. Reikna má með því að yngstu bekkirnir geti pantað
stofuna til að vinna tilraunir.
Á síðustu 5 árum hafa orðið miklar breytingar á náttúrufræðikennslu í Flataskóla
og er það von okkar í faghópnum að framundan séu ennþá meiri breytingar með
nýrri stofu og nýjum tækifærum sem fylgja henni.

Elfa Dögg Einarsdóttir og Vilhjálmur Kári Haraldsson

Náttúrufræðikennsla við lækinn.

Skýrsla faghóps í stærðfræði
Í þessum hópi voru: Erna Þorleifsdóttir, bekkjarkennari í 3. bekk, Guðlaug
Einarsdóttir, bekkjarkennari í 3. bekk, Rafnhildur Jóhannesdóttir, forfallakennari, Kristín Hjörleifsdóttir, kennari í 6. bekk var í hópnum fram að áramótum
og þá tók Guðríður Thorarensen við þegar hún kom úr veikindaleyfi, en hún kennir
einnig í 6. bekk.
Ákveðið var að leggja áherslu á eftirfarandi þætti fyrir jól:
1. Fara í gegnum stærðfræðikassa allra árganga
2. Fara í gegnum stærðfræðimöppur sem fylgja árgöngum
Eftir áramót höfum við unnið að verkefnum í stærðfræðistofu. Gögnin þar hafa
verið flokkuð eftir árgöngum. Markmið og lýsingar á notkun stærðfræðigagna

43

Ársskýrsla Flataskóla 2003-2004
skráð. Eintök verða sett í stærðfræðikassa og í stærðfræðimöppur. Einnig má
nálgast listann á sameign undir námsgreinar-stærðfræðistofa
Í febrúar sáu Guðlaug og Erna um kynningu á stærðfræði fyrir foreldra barna í 1.
bekk. Fjallað var um Einingabækurnar og komið inn á t.d nýja námskrá, breytta
þjóðfélagshætti, aukna tæknivæðingu og aðrar áherslur í þessu námsefni. Einnig
var foreldrum bent á hversu mikilvægur þeirra þáttur er í stærðfræðinámi
barnanna.

Erna Þorleifsdóttir, Guðríður Thorarensen,
Guðlaug Einarsdóttir og Rafnhildur Jóhannesdóttir.

Skýrsla faghóps í íslensku
Hópurinn hittist að jafnaði einu sinni í viku, nánar tiltekið á miðvikudögum kl.
14:45. Málin voru rædd fram og til baka. Fannst hópnum það viðamikið verkefni
fyrir íslenskuhóp að koma á heildstæðri móðurmálskennslu í öllum skólanum.
Hópurinn hitti Helgu Maríu Guðmundsdóttur, aðstoðarskjólastjóra og hún benti
okkur á þætti sem mætti styrkja í íslenskukennslunni. Einnig fórum við á fund
Svanhildar Kr. Sverrisdóttir kennsluráðgjafa í íslensku við grunnskólana í
Garðabæ. Hún hitti hópinn og kom einnig á kennarafund og kynnti hugmyndir að
heildstæðri móðurmálskennslu. Svanhildur var hópnum innan handar með ýmsa
hluti t.d. útvegaði ítarefni og gaf okkur upp áhugaverðar vefslóðir.
Þar sem tveir kennarar í hópnum kenna 6. bekk þótti okkur tilvalið að prófa þessa
aðferð og varð bókin Benjamín dúfa fyrir valinu ásamt sögunni Rensí og asni
bóndans úr Rauðkápu. Benjamín dúfa er góð bók sem auðvelt er að tengja við
markmið aðalnámskrár og gefur mikla möguleika til þess að vinna með heildstæða
móðurmálskennslu.
Hópurinn komst að þeirri niðurstöðu eftir fund með Helgu Maríu að vinna með og
skoða ritun í öllum árgöngum í Flataskóla. Í skoðanakönnum sem hópurinn lagði
fyrir kennara á kennarafundi kom í ljós að stór hópur kennara taldi að bæta
mætti ritun og var tilbúinn í frekari vinnu með ritun.
Í framhaldi af því ákváðum við að leggja fyrir eitt sameiginlegt ritunarverkefni
þar sem kennari fylgdi fyrirfram ákveðnu ferli sem hópurinn hafði sett upp.
Hver árgangur valdi eina mynd og fylgdi ritunarferlinu með tilliti til getu hvers
árgangs.
Staðan er sú að kennarar eru tilbúnir í að vinna meira samkvæmt hugmyndafræði
um heildstæða móðurmálskennslu eins og kom fram í samtölum okkar við kennara
og könnun sem við lögðum fyrir um ritunarkennslu.

44

Ársskýrsla Flataskóla 2003-2004

Varðandi ritunarkennslu þá var ákveðið að taka upp þá reglu að öll ritun nemenda
sé út frá ákveðnu ferli. Hópurinn setti fram hugmynd af ferli en það mun vonandi
þróast og verða betra á næstu árum.
Framundan er mikil vinna að breyta íslenskukennslu til hins betra. Mikilvægt er
að tengja saman greinar íslenskunnar svo sem ljóð, lestur, bókmenntir,
stafsetningu og málfræði og kenna sem eina heild á fjölbreyttan hátt. Búa þarf
til þemaverkefni sem tengir saman greinar íslenskunnar og jafnvel aðrar
námsgreinar.

Helga Melsteð, Vilhjálmur Kári Haraldsson og Þórunn Hafstein.

Skýrsla faghóps um skipulag námsmats
Hópinn skipuðu Ída Björg Unnarsdóttir bekkjarkennari í 2. bekk sem fór í
fæðingarorlof í apríl, Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir myndlistarkennari og Ragna
Gunnarsdóttir bekkjarkennari í 1. bekk.
Einnig vann Ólöf Sigurðardóttir
deildarstjóri á yngra stigi með hópnum.
Faghópur um námsmat hóf vinnu sína í haust og var það í fyrsta sinn sem
faghópur fjallar um námsmat. Fyrri hluta vetrar vann hópurinn ásamt Ólöfu
Sigurðardóttur, deildarstjóra að undirbúningi námskeiðs um námsmat sem
Meyvant Þórólfsson og Jóhanna Karlsdóttur héldu fyrir kennara Flata- og
Hofsstaðaskóla. Á námskeiðinu var annars vegar fjallað um námsmat almennt og
hins vegar sérstaklega um próf og gerð þeirra. Samhliða því var ákveðið að kanna
hvernig námsmati í Flataskóla hefur verið háttað. Hrafnhildur tók að sér að
sérgreinar, Ída 4.-6. bekk og Ragna 1.-3. bekk. Ólöf tók að sér sérkennarana.
Útbúinn var listi til að senda kennurum og svöruðu þeir honum á árgangafundum.
Við fórum vel yfir það hvernig þessu er háttað í dag, settum saman svörin inn á
sameign (skjal fyrir hvern bekk þar sem þessar upplýsingar koma fram). Sett var
upp Power Point glærusýning til að sýna úrvinnsluna. Hún var sýnd á einum degi
námskeiðsins. Í framhaldi af því lögðum við til breytingar t.d. í
námsmatsaðferðum og samræmdum námsmatið. Athuga þarf vægi hvers þáttar á
prófi og viljum við samræma einkunnagjöfina (t.d. er gefið í tölustöfum í öllum
námsgreinum en sveigjanlegra mat í sambandi við hegðun o.fl.).
Framtíðarsýnin er að komið verði upp almennilegri möppu sem hægt er að ganga í
til að kanna til hvers ætlast er af hverjum árgangi. - Fyrir foreldrafundi ætti
árgangurinn líka að setja niður hvað á að ræða þar, með opna möguleika á
einhverjum atriðum, en koma í veg fyrir það að einn talar aðeins um félagslega
þáttinn en annar nær eingöngu um skrift og stærðfræði.
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Samantekt er tilbúin með breytingartillögum og hefur verið rædd við
deildarstjórana báða en þarf umfjöllun hjá skólastjóra og aðstoðarskólastjóra.
Eftir það er hugmyndin að senda skjalið til þeirra sem sáu um
námsmatsnámskeiðið í vetur.
Töluvert var um það að hópurinn ynni skorpuvinnu þar sem að við þurftum oft á
tíðum að bíða eftir svörum frá árgöngum. Það varð því úr að þó nokkuð margir
fundir féllu niður en það unnið upp síðar.
Við teljum að betra væri að skipa þannig í námsmatshóp að þar væri einn fulltrúi
frá yngra stigi, einn frá eldra stigi og einn frá sérkennurum. Það kom í ljós að oft
hefði verið betra að vera með fulltrúa af elsta stigi í hópnum.

Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir og Ragna Gunnarsdóttir.

.

Skýrsla faghóps í upplýsingamennt
Hópinn skipuðu:
Bryndís Þórarinsdóttir, Skarphéðinn Gunnarsson og Steinunn Hall.
Markmið:









Við vildum að hinn almenni kennari gæti nýtt sé vinnu okkar til góðra verka
í kennslustofu sinni
verkefnin væru tilbúin til notkunar
auðvelt og auðlesið fyrir hvern sem er
uppfyllti kröfur námskrár grunnskóla
útfært eftir öllum kúnstarinnar reglum með markmiðum og verkefnum
verkefni sem myndi ná til allra aldurshópa
lagt upp með hugmyndaflæði um nýtingu tölva í samþættum námsgreinum.
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að einbeita okkur að því að útfæra kennsluáætlun fyrir í það minnsta einn
tíma í einu fagi fyrir alla árganga skólans.

Vinnan í vetur:
 Unnum verkefni fyrir alla árganga skólans
 verkefnin tekur u.þ.b. 30 - 40 mínútur að vinna
 hægt er að nálgast verkefnin á tölvuvef grunnskóla Garðabæjar
 skoðuðum og keyptum forritið 2D designe en það er teikniforrit sem notað
er í smíðakennslu
 gerð voru verkefni sem nemendur vinna á listavef krakka
 gerð voru verkefni sem nemendur vinna í Paint
 gerð voru verkefni sem nemendur vinna Excel
 gerð voru verkefni sem nemendur vinna í Word
 bjuggum til glærusýningu um vinnu okkar í vetur og kynntum á
kennarafundi
 tölvuverkefni fyrir 6. bekk (Snorri Sturluson)
 verkefni fyrir 5. bekk (Fólksfjölgunarverkefni)
 verkefni fyrir 4. bekk ( Myndlist og tölvur)
 verkefni fyrir 4. bekk (Að skrifa sögu út frá mynd)
 verkefni fyrir 2. - 6. bekk (Hanna hlut fyrir smíði).
Framtíðarsýn:
 Að efla tölvunotkun / tölvukennslu innan skólans
 að fá forritið 2D designe í nemendaútgáfu og að skólinn eignist sögunarvél
sem vinnur eftir skipunum frá áðurnefndu forriti.

Bryndís Þórarinsdóttir, Skarphéðinn Gunnarsson og Steinunn Hall.

Skýrsla sjálfsmatsnefndar
Vinna sjálfsmatsnefndar byggir á áætlun frá s.l. skólaári sem nær til vorsins
2006.
Nokkrar breytingar voru gerðar í meðförum nefndarinnar og haft að leiðarljósi að
kannanir og niðurstöður nýttust skólastarfinu sem best.
Í lok september 2003 og lok apríl 2004 voru gerðar kannanir á því hvernig
nemendur koma til og frá skóla. Einnig var spurt um íþróttaiðkun nemenda utan
skólatíma. Fram kom marktæk aukning þeirra barna sem ganga/hjóla bæði að
hausti og vori.
Í október gerði skólastjóri könnun á háttatíma og sjónvarpseign nemenda í 4., 5.
og 6. bekkjum. Í nóvember og mars voru gerðar kannanir á viðhorfum nemenda,
kennara og stuðningsfulltrúa á verkefnavali og skipulagi þemadaga.
Í nóvember var lagt fyrir 5. bekki könnun úr Kanna: Samskipti og líðan.
Niðurstöður komu það vel út að ekki var ástæða til endurtekningar að vori. Um
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mánaðamót nóvember/desember var námsgreinakönnun úr Kanna lögð fyrir 6.
bekkinga.
Í janúar var lögð fyrir foreldra 1., 3. og 5. bekkja foreldrakönnun úr Kanna, þar
sem leitað er álits foreldra á skólastarfinu.
Í lok mars var lögð könnun fyrir alla nemendur 4.-10. bekkja í Garðabæ í samstarfi
við Námsmatsstofnun um umfang eineltis. Niðurstöður könnunarinnar verða
kynntar haustið 2004.
Nefndin fékk til skrafs og ráðagerðar sérfræðing af skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar, Erlu Guðjónsdóttur, sem leiðir sjálfsmatsvinnu með grunnskólum
Hafnarfjarðar. Frá henni fékk nefndin ýmis góð gögn og ráðleggingar. Í framhaldi
þeirra vinnufunda ákvað nefndin að sleppa alfarið könnunum úr Grunn-Skólarýni
(A100-C200) þar sem fyrirlögn og úrvinnsla hefur reynst öðrum skólum ill
framkvæmanleg. Starfsmannakönnunin úr kanna sem unnin var í Flataskóla vorið
2003 verður endurtekin vorið 2006.
Næsta skólaár er lagt til að sömu kannanir verði unnar til þess að fá skilvirkan
samanburð á milli ára. Jafnframt munu kannanir á ákveðnum þáttum í skólastarfinu
fara eftir áherslum, aðstæðum og þróunarverkefnum hverju sinni.
Til nánari glöggvunar vísast til áætlunar um sjálfsmat Flataskóla til vorsins 2007.
Á skólaárinu hefur verið unnið að tveimur þróunarverkefnum. Lestrarverkefninu
,,Lesum lipurt” undir stjórn Sigríðar Ólafsdóttur og Gegn einelti í Garðabæ, undir
stjórn deildarstjóra.
Á skólaárinu hafa allar niðurstöður verið kynntar og unnið með þær ásamt
umbótaáætlunum og vísast í því sambandi til niðurstöðu skýrslu hverrar könnunar
fyrir sig. Valdar skýrslur munu verða settar á heimasíðu skólans.

Auður Skúladóttir, Hjördís Ástráðsdóttir,
M. Elín Guðmundsdóttir og Sigrún Gísladóttir.

48

Ársskýrsla Flataskóla 2003-2004

Skýrsla ritstjórnar heimasíðu
Hópinn skipuðu:
Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir, Helga Sigríður Guðjónsdóttir og Steinunn
Hall.
Markmið:
 Fara vel yfir heimasíðu skólans og uppfæra það sem er orðið úrelt.
 Koma með hugmyndir um það sem má laga, henda út eða bæta við.
 Sjá um að prenta út myndir af heimasíðunni af nemendum í leik og starfi
og setja upp á veggtöflur í hverri álmu , ca. tvisvar – þrisvar sinnum á
hvorri önn.
 Koma með hugmyndir að efni í fréttabréf skólans í samstarfi við
skólastjóra og ritara.
 Vinna að öðrum þeim hugmyndum sem falla til.
Vinnan í vetur:
 Fórum yfir heimasíðu skólans með það að leiðarljósi að gera hana enn betri
og aðgengilegri fyrir notendur s.s. bættum við krækjum, breyttum nöfnum
á hnöppum, lásum yfir texta og uppfærðum.
 Minntum foreldra á fjölskylduvefinn í fréttabréfi.
 Sendum kennurum tölvupóst og ítrekuðum við þá að taka myndir af
nemendum sínum svo hægt væri að prenta þær út og hengja á veggi
skólans.
 Prentuðum út myndir af nemendum, settum í plast og hengdum upp á veggi
í hverri álmu.
 Ræddum um geymslu á stafrænum myndum en allar myndir sem teknar
hafa verið eru geymdar á geisladiskum sem hægt er að nálgast hjá
kennsluráðgjafa.
 Staðsetning myndavéla í skólanum.
 Fórum yfir myndasafnið og sendum 182 myndir til Framköllun Garðabæjar
með tölvupósti og fengum þær prentaðar á pappír (10x15) til að setja í
myndaalbúm skólans.
 Spurning um að senda aftur myndir í framköllun í lok skólaárs.
Framtíðarsýn:
 Að fá nýtt vefumsjónarkerfi fyrir skólann.

Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir, Helga Sigríður Guðjónsdóttir
og Steinunn Hall.
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Skýrsla áfallateymis
Í áfallateymi Flataskóla voru Olga Guðrún Snorrasóttir og Arnheiður Borg. Sú
síðarnefnda kom ný inn í teymið haustið 2003 og var þá sett inn í mál.
Í byrjun skólaárs var nokkrum kennurum veitt ráðgjöf vegna þeirra nemenda sem
höfðu misst ættingja eða áttu alvarlega veika foreldra. Einnig var þessum málum
fylgt eftir.
Helsta verkefni vetrarins var að útbúa efni fyrir kennara í tengslum við sorg
og sorgarviðbrögð. Ritgerðin Djúp er þögnin (B.ed. ritgerð Erlu Bjargar
Káradóttur, Heiðrúnar Ó. Jónsdóttur og Petru Eiríksdóttur) var höfð til
hliðsjónar. Þar er að finna leiðbeiningar um sorg og sorgarviðbrögð svo og ljóð og
sögur sem nota má í lífsleiknitímum. Höfundur ritgerðarinnar létu áfallateymi í té
útdrátt sem unninn var á fyrra ári með vísun á blaðsíður í bókinni þannig að efnið
er aðgengilegt kennurum og öðru starfsfólki. Einnig var efni safnað saman af vef
og greinum úr bókum, bókasafni og víðar. Allt efni var flokkað, raðað í möppur
og kassa og kynnt kennurum á kennarafundi og öðrum starfsmönnum á
starfsmannafundi.

Arnheiður Borg og Olga Guðrún Snorradóttir.

Danskennsla í 3. bekk.

Skýrsla eineltisteymis
Hlutverk okkar hóps var að halda utan um og skipuleggja þá fundi sem haldnir
voru í verkefninu Gegn einelti í Garðabæ. Við unnum með deildarstjórum sem sáu
um að útvega efni fyrir fundina. Við skipulögðum hópana hverju sinni og skiptum
fundastjórn á meðlimi hópanna. Hóparnir voru aðallega blandaðir, þ.e. reynt var að
hafa kennara úr mismunandi árgöngum ásamt öðru starfsfólki skólans. Fyrir
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hvern fund kynntum við fyrir starfsfólki lesefni og síðan umræðuefni fyrir
fundarstjórum sem síðan sáu um útfærslu í sínum hópum. Að loknum fundum
fengum við greinargerð frá fundarstjórum um þeirra fundi sem við héldum utan
um í þar til gerða möppu.
Umræðuefni vetrarins voru:
1. Almenn umræða um
eineltismála kynnt.

einelti.

Skilgreiningar.

Skráningarblað

vegna

2. Brugðist við einelti. Viðtalstækni gagnvart geranda og þolanda. Nokkrir
hagnýtir punktar um það hvernig gott er að nálgast eineltismál.
3. Skólalóðin og virk gæsla. Farið var í skoðunarferð um skólalóðina og rædd
svæði sem erfiðara er að fylgjast með og því mikilvægt að vakta betur.
Nokkrir bekkir höfðu fyrir fundinn gefið sína sýn á skólalóðina.
4. Árgangafundir. Hvað hefur verið gert í árgöngum til að fyrirbyggja einelti.
Hver árgangur gerði áætlun um framhaldið.
5. Forvarnir. Hvernig hægt er að takast á við einelti í gegnum námið og halda
uppi umræðu um einelti.
6. Jákvæður skólabragur. Komið saman og rætt um hvað betur mætti fara til
að samskipti nemenda og starfsfólks skólans gæti verið betra.

Margrét Ásdís Haraldsdóttir, Rakel Svansdóttir, Skúli Kristjánsson Þorvaldz.
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10. Ýmsar skýrslur
Skýrsla kennsluráðgjafa í tölvu - og upplýsingatækni
Í upphafi skólaárs 2003 – 2004 flutti tölvuver skólans úr rými undir stiga í tvö
ný samliggjandi tölvuver (Tölvuver 1 (15 nemendatölvur) og Tölvuver 2 (12
nemendatölvur)). Tölvuver 1 fór strax í notkun en Tölvuver 2 komst ekki í gagnið
fyrr en um miðjan október. Með flutningunum stórbættist öll aðstaða nemenda
til tölvunotkunar og nýtt hljóðkerfi auðveldar kennurum kennsluna. Kennarar geta
pantað lausa tíma í tölvuveri á sameiginlegu drifi (S:) skólans. Einungis á eftir að
gangsetja loftræstingu og fá tjöld fyrir gluggana. Kennsluráðgjafi flutti einnig á
árinu í nýtt vinnuherbergi.
Kennsluráðgjafar grunnskóla Garðabæjar áttu reglulega fundi á skólaárinu.
Áhersla var lögð á stefnumótun í tölvu- og upplýsingatækni til næstu þriggja til
fimm ára fyrir grunnskóla bæjarins. Þar sem skýrslan um framtíðarskipan
tölvumála í grunnskólum Garðabæjar sem birt var í apríl 2000 rann út í ársbyrjun
2003.
Vegna
þessarar
vinnu
funduðu
kennsluráðgjafar
m.a.
með
tölvuumsjónarmönnum, skólastjórnendum, deildarstjórum og starfsmönnum
fræðsluskrifstofu. Þrátt fyrir það tókst ekki að ljúka þeirri vinnu á skólaárinu en
ákveðið var að kennarar fengju nýjar fartölvur fyrir skólaárið 2004 – 2005.
Á vordögum lagði kennsluráðgjafi könnun fyrir kennara í tengslum við
upplýsingatækni og verða niðurstöður úr þeirri könnun nýttar í áframhaldandi
stefnumótunarvinnu.
Starf kennsluráðgjafa
Kennsluráðgjafi hefur umsjón með uppbyggingu og þróun í tölvu- og
upplýsingatækni innan skólans. Hann vinnur með öllu starfsfólki og foreldrum.
Hann á í samstarfi við tölvuumsjónarmann og kennsluráðgjafa í tölvu- og
upplýsingatækni innan bæjarins. Upplýsingamiðlun er stór hluti af starfi
kennsluráðgjafa. Hann hefur umsjón með vef skólans og fundar með stýrihópum í
upplýsingamennt og ritstjórn heimasíðu og fréttabréfs. Einnig kynnir
kennsluráðgjafi tölvu- og upplýsingatækni í skólanum fyrir þeim sem þess óska
s.s. kennaranemum og kennurum úr öðrum skólum.
Nám og kennsla
Kennsluráðgjafi fór yfir allar kennsluáætlanir og uppfærði þær á Tölvuvef
grunnskóla Garðabæjar fyrir skólaárið 2003 - 2004. Á vefnum er m.a. að finna
allar námsáætlanir í tölvu- og upplýsingatækni en þar er lögð megináhersla á að
hafa samfellu í tölvunámi nemenda þar sem mismunandi þættir eru teknir fyrir
hjá hverjum árgangi með viðmið aðalnámskrá grunnskóla að leiðarljósi.
Nemendur í 1. bekk fengu einn tíma á viku í tölvuveri og notuðu fartölvunar í
hringekju í hverri viku allan veturinn. Nemendur í 2. – 6. bekk fóru í tölvuver einn
tíma á viku (heill bekkur) allan veturinn auk þess fengu þeir einn tíma á viku ½
veturinn. Að auki var fartölvuvagninn notaður.
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Kennsluráðgjafi mætti á árgangafundi þegar kennarar óskuðu þess. Þá var farið
yfir kennsluna og skoðuð þau viðfangsefni sem framundan voru. Kennsluforrit sem
og annar hugbúnaður var skoðaður eins og ástæða var til. Einnig var farið yfir
skráningu í Stundvísi, gerð vikuáætlana, kennt á myndavél, myndbandsupptökuvél, skanna og allt það sem kennarar óskuðu eftir.
Fyrirhugað var að láta alla nemendur í 4.– 6. bekk fá eigið heimasvæði en vegna
einhverra vandræða hjá Tristan náðist ekki að koma því í gagnið. Aðkallandi er að
fá læsingar á óæskilegt efni á Netinu fyrir nemendur og einnig að setja læsingar
á MSN.
Stundvísi
Í upphafi skólaárs fengu foreldrar/forráðamenn sendan veflykil úr Stundvísi sem
veitir þeim aðgang Fjölskylduvefnum. Kennarar skráðu í Stundvísi alla ástundun
nemenda, dagbókarfærslur, einkunnir og sendu vikuáætlanir á Fjölskylduvefinn.
Auk þess sendu þeir tölvupóst úr Stundvísi og Outlook til foreldra/forráðamanna
enda eru um 89,4 % heimila í Flataskóla er með skráð netfang.
Í október kom í ljós að vikuáætlanirnar voru ekki að skila sér út á
fjölskylduvefinn vegna tæknilegra örðuleika hjá Mentor. Eftir mikla
eftirgrennslan og fundi með starfsfólki Mentors náðu þeir að koma kerfinu í lag
og komst Fjölskylduvefurinn aftur í gagnið um miðjan desember.
Ritþjálfi – vélritun
Nemendur í 3. bekk (½ bekkur) komu aðra hverja viku í ritþjálfaver. Nemendur í
4. – 6. bekk (heill bekkur) komu einu sinni í viku allan veturinn. Ritþjálfarnir eru
allir tengdir við kennaratölvu en það auðveldaði kennurum til muna að fylgjast
með ástundun nemenda. Nemendur skrá einnig sjálfir frammistöðu sína í tímanum
á þar til gert skráningarblað og taka próf í lok hvers áfanga.
Fartölvuvagn fyrir nemendur
Á súluritinu hér fyrir neðan má sjá fjölda þeirra kennslustunda þar sem
fartölvuvagninn var í notkun.

Fartölvunotkun í Flataskóla
skólaárið 2003 - 2004
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Nemendur í 1. bekk notuðu fartölvurnar í hringekju einu sinni í viku allan veturinn.
Einn bekkur af fjórum í 3. bekk átti ekki kost á að nota fartölvuvagninn vegna
staðsetningar (laus kennslustofa) en þar fyrir utan gátu kennarar pantað
fartölvuvagninn í þær kennslustundir sem þeir óskuðu.
Kennsluráðgjafi mætti í eins margar kennslustundir og kennarar óskuðu eftir til
að aðstoða þá við að tengja og kenna nemendum að umgangast tölvurnar.
Kennarar hafa notað fartölvurnar á margvíslegan hátt í kennslustofunni s.s. láta
nemendur vinna verkefni í íslensku, stærðfræði, ensku, náttúrufræði,
samfélagsfræði o.fl.
Fartölvuvagninn var ekki nothæfur í ágúst og september þar sem það átti eftir
að skipta yfir í fs-ad domain. Á vagninum eiga að vera 12 tölvur og prentari en í
vetur voru einungis 10 tölvur og prentarinn var aldrei tengdur. Ekki var hægt að
hlaða vagninn þar sem ekki var gert ráð fyrir 16 amper þegar rafmagnið var lagt
en úr því var bætt. Illa gekk að ná sambandi við staðarnetið þegar vélarnar voru
ræstar og fór því dýrmætur tími nemenda og kennara oft fyrir lítið þegar
fartölvurnar voru komnar í stofurnar. Einnig voru rafhlöðurnar í tölvunum orðnar
lélegar en úr því var bætt í mars þegar keyptar voru nýjar rafhlöður.
Samstarfssamningur við Námsgagnastofnun
Kennsluráðgjafar í Garðabæ funduðu mánaðarlega með Námsgagnastofnum. Þar
var m.a. rætt um námsefni frá stofnuninni þ.e. hvað vantar og hvað er
væntanlegt. Einnig var rætt um áframhaldi samstarf þó ekki yrði undirritaður
formlegur samningur. Skólinn fékk þau kennsluforrit sem komu út á árinu frá
stofnuninni sér að kostnaðarlausu. Fyrirhugað var að prófa fræðslumyndbönd sem
Námsgagnastofnun dreifði í tilraunaskyni á Internetinu í samvinnu við Landsímann
en ekkert varð úr því þar sem slóðirnar bárust ekki frá stofnuninni. Samskipti við
starfsfólk stofnunninnar hafa gengið vel.
Námskeið, námsferðir, kynningarfundir og önnur vinna
Kennsluráðgjafi fór í náms- og kynnisferð til Kuusankoski í Finnlandi. Með í för
voru Elísabet Benónýsdóttir og Hilmar Ingólfsson (Hofsstaðaskóla) og Guðrún
Björg Egilsdóttir (Garðaskóla). Megin tilgangur ferðarinnar var að heimsækja
fyrirtækið ReNet en það framleiðir hugbúnað til notkunar í kennslu. Heimsóttum
skóla til að sjá hvernig hugbúnaðurinn var nýttur. Kynntumst einnig starfseminni
og aðbúnaði, sérstaklega varðandi tölvukennslu.
Kennsluráðgjafi sótti eftirfarandi kynningar og námskeið á skólaárinu.
• Ráðstefnuna UT-2004 sem haldin var í Fjölbrautarskólanum í Garðabæ.
• Íslensk fyrirtæki, Ecweb, Allra átta ehf., Áttan og Hugsmiðjan Epilica
voru heimsótt og vefumsjónarkerfi þeirra skoðuð
• Hlíðarskóli var heimsóttur til að líta á virkni Eplica vefumsjónarkerfisins
og fá umsögn notanda. Einnig var aðstaða til tölvukennslu í skólanum
skoðuð.
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•
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•
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Kynningarfundur Skýrr á upplýsingakerfinu Korkur fyrir grunnskóla sem
byggir á sambærilegu kerfi fyrir framhaldsskóla. Hugmyndafræði
kerfisins var kynnt og hvaða þættir eru inní því. Kynningin var haldin að
beiðni Skýrr með hugsanlegt þróunarsamstarf við Garðabæ í huga.
Kynningarfundir hjá EJS, Opnum kerfum, Nýherja og Tæknival vegna
væntanlegra kaupa á fartölvum fyrir kennara o.fl.
Kynning hjá Mentor vegna breytinga á Stundvísi. Kerfið verður flutt á
Netið og gert miðlægt.
Kynning á vef Menntagáttar sem er alhliðavefur. Á vefnum er lögð áhersla
að veita upplýsingar um skólamál m.a. með því að auðvelda aðgang að
námsefni, upplýsingum og þjónustu á Netinu.
Kynningar á gagnvirkum töflum.
Fundur með Láru Stefánsdóttur ráðgjafa hjá Tristan - Þekking. Þar kynnti
hún starf sitt hjá Tristan og bauð fram þjónustu sína.
Námskeið gegn einelti. Haldið fyrir alla starfsmenn grunnskóla
Garðabæjar.
Skyndihjálp - námskeið haldið fyrir starfsfólk skólans.

Vefur skólans
Vefur skólans var í umsjón kennsluráðgjafa en auk hans hafa skólastjórnendur,
deildarstjórar og kennarar verið duglegir að koma með efni bæði í máli og
myndum fyrir vefinn. Heimsóknir á vef skólans frá 10. maí 2001 til júní loka 2004
hafa verið um 117.470 eða um 50.000 á liðnu skólaári. Aðkallandi er að komið
verði upp einfaldari lausn í tengslum við vinnu á vef skólans.
Kennsluráðgjafi kynnti sér nokkur vefumsjónarkerfi á liðnu skólaári. Nýtt
vefumsjónarkerfi mundi gefa möguleika á að dreifa meira skrifum á vef skólans
auk þess að opna möguleika á innri vef. Með vefumsjónarkerfi gefst einnig
möguleiki á ýmsum nýjum lausnum s.s. aukinni gagnvirkni, framkvæmd kannana
o.fl.

Steinunn Hall, kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni

Skýrsla tölvuumsjónarmanns
Vorið 2003 hófst undirbúningur að domain skiptum hjá skólum bæjarins.
Undirbúningur og vinna við þau var að mestu í höndum fyrirtækisins Þekkingar.
Samfara domainskiptum var ákveðið að skipta um stýrikerfi á serverum skólanna,
þeir keyra nú á Windows 2003 server stýrikerfinu. Þessar breytingar, þ.e.
domainskipti og nýtt stýrikerfi, eru ansi viðamiklar og þrátt fyrir góðan ásetning
þá drógust þær fram á haustið. Þegar kennarar komu til starfa haustið 2003
þurfti síðan að koma þeirra tölvum inn í nýja domainið. Eitt og annað kom upp í
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þeirri vinnu sem ekki hafði verið gert ráð fyrir og því var haustið frekar
strembið.
Um svipað leiti og kennarar voru að koma til starfa haustið 2003 var blaster
vírusinn á ferð. Skólinn var ekki undirbúinn sem skyldi fyrir það og því lentum við
í þessum vírus. Vírusinn olli miklu álagi á netkerfi skólanna og skapaðist því mikil
vinna við að hreinsa til eftir hann. Í framhaldi af þessu hefur verið unnin mikil
vinna við að hindra að vírusútbreiðsla verði mikil innan skólans og skólanna en þó
er eitthvað í að við séum í góðum málum hvað vírusvarnir snertir.
Vegna nýbyggingar þurfti að taka tölvulagnir skólans töluvert í gegn. Keypt var ný
miðja(switch) í lagnakerfið og eins voru keyptir nýir Switchar í nýju álmu skólans.
Þessir nýju switchar hafa möguleika á ljósleiðaratenginu á milli sín og því hefur
hraði í innanhúss netinu aukist mikið. Einnig bjóða þessi nýju tæki upp á mikla
stækkunarmöguleika sem þýðir að hægt verður að breyta eldri álmum skólans
síðar.
Haustið 2003 fluttist eldra tölvuver skólans á nýjan stað. Vegna nýrrar
viðbyggingar við skólann skapaðist ný og mun betri aðstaða fyrir tölvuver skólans
og jafnframt var gert ráð fyrir tölvustofu 2. Tölvur í gamla tölvuveri voru
færðar í nýtt tölvuver án mikilla breytinga en nýja tölvuverið, tölvuver 2, komst
ekki í gagnið fyrr en í október af ýmsum ástæðum. Fyrst hafði ekki verið gert
ráð fyrir tölvukaupum í nýju tölvustofuna. Síðan voru ekki til á landinu þær tölvur
sem voru keyptar og skólinn fékk lánaðar mjög svipaðar tölvur sem áttu að koma
okkur af stað en vegna erfiðleika komust þær aldrei í gagnið. Réttu tölvurnar
komu síðan í hús og viku seinna var hafin kennsla í tölvuveri 2.
Í byrjun árs 2004 var nettenging skólans við bæjarskrifstofurnar stækkuð úr
2mb í 16mb. Þessi nýja vdsl tenging var tekin til prufu því ekki var vitað hvort
vegalengdin væri of löng fyrir þessa tegund nettengingar, það kom svo í ljós að
vegalengdin virðist sleppa. Tengingin virðist að vísu frjósa á óútskýranlegan hátt
en það virðist gerast ásættanlega sjaldan. Þessi tenging er vonandi einungis
tímabundin því verið er að skoða ljósleiðaratengingu á milli skólanna og
bæjarskrifstofunnar.
Á vormánuðum hefur farið töluverður tími í undirbúning vegna kaupa á nýjum
tölvum fyrir kennara skólans. Þeirri vinnu er ekki enn lokið en vonast er til að það
komi nýjar tölvur fyrir kennara í lok sumars 2004 eða fyrir upphaf næsta
skólaárs.
Töluverð vinna hefur verið lögð í gerð skýrslu um framtíðarsýn skólans í
tölvumálum, þeirri vinnu er ekki lokið. Þessi skýrsla sem verið er að vinna í núna er
framhald af fyrstu skýrslu bæjarins sem mótaði tölvustefnu skólanna.

Jón Sigþór Jónsson, tölvuumsjónarmaður
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Skýrsla skólabókasafns
Skólasafnið er nú flutt í glæsilegt húsnæði í nýrri viðbyggingu skólans. Aðstæður
þar eru mjög góðar bæði fyrir nemendur og starfsmenn safnsins.
Safnið er mjög bjart og skemmtilegt en í aðalrými þess er útlánaaðstaða,
vinnuaðstaða fyrir nemendur og sögustundakrókur. Sérstakt vinnuherbergi er
fyrir starfsmenn safnsins þar sem þeir geta skráð og gengið frá bókum. Góð
geymsla með þrýstiskápum er inn af útlánaaðstöðunni. Þar eru geymdar gamlar og
fágætar bækur, bækur sem til eru í heilum bekkjarsettum, kennsluleiðbeiningar
og ýmis önnur gögn sem áður voru á víð og dreif um skólann.
Hillubúnaður safnsins er af vönduðustu gerð og hreyfanleiki þess mikill sem veitir
mikla möguleika í allri starfsemi á safninu. Öll aðstaða er því eins og best verður
á kosið.
Safnkostur:
Skráður safnkostur er um 16.000 eintök og er þarna um að ræða bækur, tímarit,
hljóðbækur, myndbönd og margmiðlunardiska. Við flutning í stærra og betra
húsnæði hefur gefist tækifæri til að taka úr geymslum góðar og fágætar bækur
sem verða skráðar og teknar í notkun.
Skólasafnsvörður sér um skráningu og flokkun allra safngagna en safnkosturinn
er nú skráður í nýtt bókasafnskerfi sem öll söfn á Íslandi hafa nýlega tengst.
Þetta kerfi heitir Gegnir en Landskerfi bókasafna rekur og hefur umsjón með
því. Yfirfærsla úr eldra kerfi í þetta nýja tölvukerfi bókasafna átti sér stað í
apríl 2004. Við yfirfærsluna hafa komið í ljós ýmis vandamál eins og t.d. varðandi
vanskilalista, útlán í skólastofur o.fl. Þess er vænst að stjórn Landskerfa verði
búin að leysa úr helstu vandamálum fyrir skólasöfn í landinu í upphafi næsta
skólaárs.
Tölvueign safnsins er lítil eða aðeins 5 tölvur. Nemendur hafa 3 til afnota og
starfsmenn 2 tölvur. Stefnt er að því að á næsta skólaári hafi nemendur alls 6
tölvur til afnota og mun það auka möguleika á notkun upplýsingartækninnar í
verkefnavinnu nemenda og kennslu á skólasafninu.
Í vetur hefur skólasafnsvörður haft aðstoðarmanneskju sem séð hefur um útlán,
plöstun og frágang bóka sem hefur komið sér vel því starfsemi safnsins er mikil.
Útlán:
Allir nemendur eiga fastan útlánstíma á stundaskrá en þeim er frjálst að koma á
öðrum tímum til þess að fá bækur að láni.
Safnið er opið fyrir útlán frá 8.00-14.40 á mánudögum, miðvikudögum og
föstudögum en hina daga vikunnar er opið frá 8.00-12.40.
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Útlán á safninu hafa verið mikil undanfarin ár og hafa aukist ár frá ári en á
síðasta vetri voru lánuð út rúmlega 13.000 bækur.
Starfsemi safnsins:
Í kjölfar flutnings safnsins í stærra og betra húsnæði var ákveðið að breyta til í
kennsluháttum á safninu. Megin áherslubreytingin fólst í því að í stað fastra
safnkennslu í eldri bekkjardeildunum þá er nú vinna nemenda á skólasafninu mun
betur tengd verkefnavinnu þeirra inn í skólastofunni.
Í fyrsta bekk er lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum hinar ýmsu tegundir
bókmennta. Þeir vinna með ákveðið þema í hverjum tíma og útbúa myndabækur
fyrir hvert þema sem þeir fara síðan með heim.
Til þess að vekja áhuga nemenda á lestri góðra bóka (og þá sérstaklega bóka sem
til eru á safninu en nemendur þekkja lítið) þá voru haldnar rithöfundakynningar
hálfsmánaðarlega fyrir nemendur í öðrum og þriðja bekk. Reynt var að velja
skemmtilega kafla í bókum sem nemendur þekktu ekki þ.e. bækur sem fóru lítið í
útlán. Þessar bækur hafa verið mikið í útláni eftir þessar kynningar en það sýnir
glöggt hversu mikilvægar svona kynningar eru fyrir börn sem eru að byrja að
læra að lesa. Þegar ekki voru kynningar í gangi þá voru svonefndar lesstundir á
safninu. Nemendur fengu þá aðstoð við að velja sér bækur sem þeir lásu í í u.þ.b.
20-25 mínútur og skapaðist mjög róleg og notaleg stund hjá nemendum.
Í fjórða bekk komu nemendur vikulega annað hvort fyrir eða eftir jól í
safnkennslu. Námsefnið sem var notað heitir “Á skólasafninu” og er höfundur
þess Oddný H. Björgvinsdóttir. Nemendur lærðu þá m.a. að finna gögn eftir
flokkunarkerfi safnsins, leita í bókum eftir efnisyfirliti og atriðisorðaskrám og
leita að upplýsingum á Netinu. Nemendur voru þó ekki eingöngu að leita að
upplýsingum í safnkennslunni því ekki er síður mikilvægt að kynna fyrir þeim hinar
ýmsu tegundir bókmennta. Þeir lásu því sögur, ævintýri, ljóð og þjóðsögur.
Sérsök áhersla var lögð á að nemendur í 5. og 6. bekk leituðu sér upplýsinga á
safninu þegar unnin voru ýmis verkefni inní skólastofunni. Í fimmta bekk var t.d.
unnið stórt verkefni í landafræði. Hverjum bekk var skipt upp í 9 hópa (hver
hópur fékk einn landshluta) og kom hver hópur á safnið og leitaði að upplýsingum í
bókum, á margmiðlunardiskum og á Netinu. Þessar upplýsingar notuðu hóparnir
þegar þeir síðan útbjuggu tölvuglærur (powerpoint) og kynntu sinn landshluta
fyrir bekknum.
Uppákomur:
Ný og breytt aðstaða hefur gefið kærkomið tækifæri til ýmiss konar nýbreytni
og aukið áhuga nemenda að sækja fróðleik á safnið. Á safninu er nú unnt að skapa
notalegar samverustundir vegna betri aðstöðu og aukins sveigjanleika
hillubúnaðarins sem færa má til ef með þarf.
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Á Evrópska tungumáladeginum 26. september komu nokkrir nemendur á safnið
sem eru af erlendu bergi brotnu og lásu upp úr barnabókum á sínu móðurmáli.
Áheyrendur höfðu bæði gagn og gaman af þessum upplestri því ýmsar spurningar
vöknuðu um t.d. hvað sé öðruvísi í þessum löndum samanborið við Ísland.
Í norrænu bókasafnsvikunni var lesin við kertaljós grænlenska sagan um
Anngannguujuk, brottnumda drenginn. Nemandi í 5. bekk kom og spilaði á selló við
undirleik tónmenntakennarans. Lagið minnti á hafið en það var einmitt þema
vikunnar.
Í bangsavikunni var fjölbreytt dagskrá fyrir yngstu nemendurna sem komu með
bangsa að heiman. Sýnt var myndband, lesnar sögur og sungið um bangsa í
fjöldasöng.

Undir vorið fengum við góðan gest í heimsókn en það var rithöfundurinn vinsæli
Guðrún Helgadóttir. Hún las upp úr bókum sínum fyrir nemendur skólans en í lokin
fengu þeir tækifæri til að spyrja hana að ýmsu sem þeim lá á hjarta.
Heimsóknir:
Ákveðin hefð er komin fyrir heimsóknum á Bæjarbókasafnið með nemendur í 2.
og 4. bekk. Nemendum er þá sýnt safnið og fá fræðslu um starfssemi þess. Í lok
heimsóknarinnar með 4. bekk fá allir nemendur bókasafnsskírteini sem eiga það
ekki fyrir.
Af framangreindu er ljóst að fjölbreytt starf fer fram á skólasafninu og verður
áfram unnið að því að þróa starfsemina þannig að safnið styðji vel við skólastarfið
í Flataskóla.

Ingibjörg Baldursdóttir, skólasafnsvörður
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Skýrsla Tómstundaheimilis Flataskóla
Starfsemi Tómstundaheimilis Flataskóla er þríþætt þ.e.
Dægradvöl (Krakkakot) fyrir 1.- 3. bekk.
Heimanám fyrir 4.- 6. bekk. (Var ekki skólaárið 2003-2004 vegna fárra
umsókna).
Tómstundanámskeið fyrir alla nemendur skólans á haustönn og vorönn.
Tómstundaheimili
Reynt er að hafa starfið sem ólíkast því sem fram fer í skólaumhverfinu en þó
þannig að nemendur hafi af því bæði gagn og gaman. Starfsmenn leggja grunninn
að starfinu á haustin, setja gróft skipulag upp á stundatöflu. Vikulega hittast svo
starfsmenn á vinnufundum og leggja frekari drög að því sem fram fer frá einni
viku til annarrar. Hver starfsmaður er nefndur hópstjóri með ca. 10 –12 börn.
Dægradvöl
Starfsemin fer fram í Sveinatungu og gengur yfirleitt undir nafninu Krakkakot.
Fjöldi barna 2003-2004 var ca 90 -100 börn í dægradvöl á aldrinum 6-8 ára, í
heimanámi voru engin börn. Starfið í dægradvöl fer fram eftir að skóla lýkur og
er til kl. 17:00. Börnunum er skipt niður eftir aldri og eru tvær deildir, önnur
með sex ára börn hin með sjö og átta ára börn. Í vetur voru 8 ára börn í
dægradvöl og heimanámi upp í Flataskóla, þau átta ára börn sem höfðu lengri
dvöl en til 15.30 komu í Krakkakot. Þetta er gert vegna aðstöðuleysis í
Sveinatungu hvað varðar góð borð og stóla. Sá háttur var hafður á að sérstakur
leiðbeinandi var til staðar strax eftir að skóla lauk í útihúsum við Flataskóla.
Hópstjórar skráðu börnin inn síðan fóru þau í stutta útiveru. Heimanám sem var
tvisvar í viku hófst eftir að nesti hafði verið borðað og lauk svo um kl. 15:30.
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Tómstundanámskeið
Boðið er upp á námskeið tvisvar á skólaárinu annars vegar í byrjun október og
hins vegar í byrjun febrúar. Reynt var að finna námskeið sem eru bæði hvetjandi
og skemmtileg og þjóna breiðum áhugahópi. Mjög gott samstarf hefur verið við
kennara Flataskóla um afnot af stofum og á ég Helgu Maríu aðstoðarskólastjóra
mikið að þakka hve nærgætin og sanngjörn hún er gagnvart sínu samstarfsfólki.
Námskeið í boði á haustönn 2003
Dansskóli Birnu Björnsdóttur bauð nemendum upp á danskennslu í freestyle,
söngleikja dönsum, street jazz, og hipp-hopp í speglasalnum í Ásgarði.
Vertu viðbúin: Skátarnir buðu upp á námskeið sem var vel heppnað.
Myndlist: Myndlistaskóli Garðabæjar bauð upp á námskeið í leik með liti og
form.
Tækni-lego: Jóhann Breiðfjörð var með námskeið í legótækni. Þessi námskeið eru
alltaf vinsæl.
Glerlist: Féll niður.
Heilsuskóli Ásgerðar: Féll niður.
Skáksamband Íslands. Helgi Ólafsson stórmeistari bauð upp á námskeið, sem því
miður féll niður.
Karate námskeið Ásgeirs var vel sótt.
Taflfélag Garðabæjar var með skákæfingar sem voru þátttakendum nánast
ókeypis.
Námskeið í boði á vorönn 2004
Dansskóli Birnu Björnsdóttur bauð nemendum upp á danskennslu í freestyle,
söngleikjadönsum, street jazz, og hipp-hopp í speglasalnum í Ásgarði.
Myndlist: Myndlistaskóli Garðabæjar bauð upp á fjölbreytt námskeið í húsnæði
Myndlistaskólans í Kirkjulundi.
Skemmtisköpun: Jóhann Breiðfjörð var með námskeið í legótækni í
handmenntastofu í Flataskóla.
Karatenámskeið: Ásgeir Kristján Ólafsson kom aftur eftir áramót til að
leiðbeina. Var vel sótt.
Leiklistarnámskeið Ólafar Sverrisdóttur: Ólöf er sjálfstætt starfandi leikari
hjá Furðuleikhúsinu. Námskeiðið stóð í 12 vikur. Nemendur settu upp leikrit og
sýndu öðrum nemendum í skólanum nú á vormánuðum.
Skátafélagið Vífill var með námskeiðið Vertu viðbúinn. Var vel sótt.
Tölvunámskeið: Helga Sigríður Guðjónsdóttir sem er kennari við Flataskóla
leiðbeindi á þessu námskeiði.
Húsnæði og útisvæði
Húsnæðið er orðið þreytt og töluverður raki með lykt og fleiru sem því fylgir.
Viðhald húsnæðisins hefur verið í algjöru lágmarki. Varðandi útisvæði þá óskaði
ég eftir því við rekstrarstjóra Gísla Valdimarsson að eitthvað yrði gert til að
gera drengjunum kleift að
spila fótbolta. Í samráði við
forstöðumann
Áhaldahúss var ákveðið að sett yrði 20 cm sandlag á annan völlinn. Þetta var
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framkvæmt af garðyrkjudeildinni við lítinn fögnuð garðyrkjustjóra. Sett var upp
ný girðing í kringum útisvæði sem hefur reynst okkur vel.
Starfsmannamál
Fjöldi starfsmanna í Tómstundaheimili Flataskóla skólaárið 2003-2004 var níu
og voru allir í hlutastarfi. Töluvert hefur verið um veikindi bæði stutt og
langtímaveikindi. Einn starfsmaður varð fyrir því óláni að handleggsbrotna rétt
fyrir áramót og var fjarverandi þar til eftir páska.
Menntun starfsfólks er mjög mismunandi það eru leikskólakennari, stúdentar,
auglýsingateiknari, hönnuður og fólk með reynslu annarsstaðar frá. Kostur væri
ef fleira starfsfólk með uppeldismenntun væru starfandi hér. Það segir sig
sjálft að ólíku er saman að jafna að hafa starfsmenn með uppeldismenntun og
hafa starfsmann sem ekki hefur neina uppeldismenntun. Færnin felst í að kunna
að leysa hin óliklegustu mál sem upp koma.
Starfsmannaskipti urðu um áramót á einu stöðugildi. Við vorum lánsöm að fá til
liðs við okkur unga stúlku sem var að útskrifast sem stúdent og hefur hug á að
innritast í Kennaraháskólann í haust.
Samskipti okkar við Flataskóla eru góð þó auðvitað megi þau vera meiri. En
auðvitað setur fjarlægðin frá skólanum strik í reikninginn. Samskipti mín við
kennara og stjórnendur skólans hafa verið góð Boðskipti hefðu þó getað verið
meiri í gegnum tölvupóst eins þægilegt og það nú er. Þakka gott samstarf við
starfsmenn skólans og yfirstjórn.

Helga Kristjánsdóttir,
forstöðumaður Tómstundaheimilis Flataskóla.

Börn og starfsfólk á Tómstundaheimilinu.
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