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Inngangur 
Ársskýrsla Flataskóla kemur nú út í sautjánda sinn. Markmiðið með útgáfu skýrslunnar er að gera grein 
fyrir fjölbreyttu skólastarfi Flataskóla. Ýmsar frekari upplýsingar um daglegt starf í skólanum er að finna 
á heimasíðu skólans, http://www.flataskoli.is.  

Vegna nýrra persónuverndarlaga hefur myndbirtingum í skýrslunni verið breytt og ekki eru birtar 
persónugreinanlegar myndir af  nemendum. Ársskýrslan er gefin út á rafrænu formi og er vistuð á vef 
skólans. 

 

 

Annáll skólaársins 
Skólastarfið hófst með því að starfsmenn mættu að loknu sumarleyfi á endurmenntunarnámskeið 13. 
og 14. ágúst. Að loknum námskeiðum hófu starfsmenn vinnu við undirbúning skólaársins. 
Skipulagsdagar voru 15. – 21. ágúst. 

Skólasetning var miðvikudaginn 22. ágúst að viðstöddum nemendum og forráðamönnum þeirra. 
Skólastarf hófst síðan samkvæmt stundaskrá fimmtudaginn 23. ágúst.  

Í byrjun skólaárs var að venju hópeflis- og samskiptaþema hjá öllum nemendum. Þar var áhersla lögð 
á að efla félagsleg samskipti nemenda og bekkjarandann. Vinabekkir fóru í heimsókn hver til annars og 
unnu saman að margvíslegum verkefnum.  

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

Dagana 3. – 10. október var haldin forvarnavika í leik- og grunnskólum Garðabæjar. Þema vikunnar er 
heilsueflandi samvera og slagorð hennar er „Verum saman – höfum gaman“.  Í vikunni var boðið upp 
á fræðslu og viðburði þessu tengt fyrir foreldra og börn í Garðabæ.  

 

Í nóvember var haldið upp á 60 ára afmæli Flataskóla með sérstakri afmælissýningu sem allir nemendur 
skólans tóku þátt í. Þema sýningarinnar var íslensk dægurlög frá árunum 1958 til dagsins í dag. Hverjum 
árgangi var úthlutað ákveðnum áratugi. Nemendur sögðu frá helstu viðburðum þessa áratugs og sungu 
íslensk lög frá því tímabili. Sérstök hátíðarsýning var með boðsgestum, starfsmönnum og nemendum. 
Heiðursgestur þeirrar sýningar var forseti Íslands hr. Guðni Th. Jóhannesson sem er fyrrum nemandi 
Flataskóla. Tvær sýningar voru þar sem selt var inn á og rann allur aðgangseyrir til góðgerðarmála. 

 

http://www.flataskoli.is/
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Í lok nóvember var jólaþema í skólanum. Unnu nemendur í jólaþemanu tvo daga og var að þessu sinni 
unnið varanlegt jólaskraut fyrir skólann. 

 

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

     

Í mars var farið í skíðaferðir í Bláfjöll með alla nemendur skólans í þremur hópum á þremur dögum.  
Nemendur í 6. bekk fengu að gista eina nótt í skála Breiðabliks. Allar ferðirnar voru einstaklega vel 
heppnaðar og áfallalausar. Nemendur voru duglegir að vera úti og renna sér bæði á skíðum og brettum 
og þau yngstu voru mörg á sleðum.  

 

http://www.flataskoli.is/library/Images/Forsidumyndir/afm_1.JPG
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Það var að venju líf og fjör í skólanum á öskudaginn. Nemendur og starfsfólk komu klædd í búninga í 
skólann og voru margir búninganna afar flottir og skrautlegir. Skólastarfið hófst með því að nemendur 
söfnuðust á sal og sungu nokkur öskudagslög, síðan var diskótek á eftir. Settar voru upp 10 stöðvar þar 
sem sælgæti var á boðstólnum eftir að nemendur höfðu leyst þrautir sem voru mismunandi á milli 
stöðvar.  Til dæmis átti að syngja, gretta sig, slá köttinn úr tunnunni, segja brandara, stilla sér upp fyrir 
myndatöku, hitta með hringjum á krók, grípa prik, kasta bolta í mark og leysa stafaþrautir. Nemendur 
í 7. bekk aðstoðuðu við undirbúning, afgreiddu á þrautastöðvum, stjórnuðu diskóteki og sáu um að 
setja upp draugahús í kjallara skólans.   

Um miðjan mars var Flatóvision haldið í ellefta sinn í Flataskóla og hefur þetta verkefni verið árlegur 
viðburður í skólastarfinu frá 2009.  Átta atriði komu fram eða tvö frá hverjum árgangi í 4. til 7. bekk. Að 
þessu sinni komu sigurvegararnir úr 6. bekk með lagið Balli spæjó. Flatóvision er einn þáttur í 
eTwinningverkefninu Schoolovision sem er verkefni um 40 skóla í Evrópu. Skólinn hefur tekið þátt frá 
upphafi eða í 11 ár og er fyrirkomulagið svipað og Eurovisionkeppnin. Flatóvision er undankeppni fyrir 
Schoolovision þar sem keppt er um framlag þess sem sent er í keppnina. Framlag Flataskóla í 
Schoolovision lenti í þriðja sæti í ár sem er frábær árgangur. 

 

 

Ljóðasamkeppni var haldin í maí þar sem allir nemendur skólans tóku þátt í. Nemendur í 4 og 5 ára, 1. 
og 2. bekk unnu með stafa- og rímljóð, í 3. og 4. bekk var unnið með hækur, í 5. og 6. bekk voru það 
ferskeytlur og í 7. bekk nútíma- og óhefðbundin ljóð. Verðlaunahafar úr öllum aldursflokkum fluttu 
síðan ljóð sín við skólaslit og fengu afhent verðlaun. 

Í byrjun júní var viðburðardagur í tengslum við UNICEF á Íslandi svokölluð UNICEF hreyfing.  Markmið 
UNICEF-hreyfingarinnar er að fræða börn um réttindin í Barnasáttmálanum og virkja þau til samstöðu 
með jafnöldrum sínum um allan heim. Börnunum var sýnd mynd í skólanum sem fjallaði um áhrif 
loftslagsbreytinga á réttindi barna. Börnin læra um ólíkar aðstæður barna um allan heima og tengja við 
sitt eigið líf á Íslandi. Börnin söfnuðu áheitum í hlaupinu og blíðskaparveður skapaði góða stemningu á 
íþróttavellinum þegar það fór fram og voru börnin afar dugleg að hlaupa. Sumir hlupu mjög marga 
hringi og fengu límmiða fyrir hvern hlaupinn hring. Alls söfnuðu nemendur Flataskóla um 500 þúsund 

http://www.flataskoli.is/skolinn/etwinning/schoolovision-2018/flatovision-2018/
http://www.flataskoli.is/skolinn/etwinning/schoolovision-2018/
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krónum og rennur söfnunarféð til jafns til verkefna UNICEF um allan heim og til réttindafræðslu og 
réttindagæslu fyrir börn á Íslandi. 

Flataskólaleikarnir voru að venju í júní. Skólalóðinni var skipt upp í fjögur svæði og nemendum skipt í 
aldursblandaða hópa á þessi svæði. Eldri nemendur aðstoðuðu þá yngri. Á hverju svæði voru níu 
stöðvar með ýmis konar leikjum og þrautum eins og snú snú, pókó, limbó, keilu, hollýhú, kubb, 
hringjakasti, boccia og boðhlaupi. 

Skólanum var slitið við hátíðlega athöfn í 60. skiptið föstudaginn 7. júní. Nemendur mættu í hátíðarsal 
skólans og er alltaf jafn ánægjulegt hve margir foreldrar koma með börnum sínum á skólaslitin. Við 
skólaslitin voru að venju kynnt úrslit í ljóðasamkeppni Flataskóla og verðlaunahafar lásu ljóðin sín. Að 
lokinni athöfn í salnum fengu nemendur afhent námsmat vetrarins.  

Sérstök athöfn var í tilefni útskriftar nemenda í 7. bekk og fór hún fram kl. 12:30 eftir önnur skólaslit 
þann 7. júní. Við athöfnina fluttu fulltrúar nemenda hugleiðingar um árin sín í Flataskóla og 
verðlaunaljóð í ljóðakeppni Flataskóla voru flutt. Nemendur fengu afhentan vitnisburð og kveðju frá 
bekkjarfélögum og stjórnendur gáfu öllum nemendum birkiplötu til gróðursetningar sem kveðjugjöf 
frá skólanum. Að lokum buðu foreldrar upp á glæsilegt hlaðborð með fjölbreyttum veitingum. 

Skólastarfið í Flataskóla þetta skólaárið var einstaklega farsælt. Af því sem hér hefur verið rakið er ljóst 
að fjölbreytt starf fór fram í Flataskóla á liðnu skólaári. Hér er þó engan veginn um tæmandi umfjöllun 
að ræða því ógerningur er að gera grein fyrir öllu því starfi sem unnið er í skólanum ár hvert. Nánar má 
lesa um Flataskóla og starf hans á heimasíðu skólans. 

 

Garðabæ í júní 2019. 
Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri 
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Ýmsar upplýsingar 

Stjórnendur Flataskóla 
Skólastjóri    Ólöf Sigurðardóttir 
Aðstoðarskólastjóri   Helga María Guðmundsdóttir 
Deildarstjóri stoðþjónustu  Helga Melsteð 
Deildarstjóri eldra stigs   Lilja Karlsdóttir 
Deildarstjóri yngra stigs   Sigrún Guðmundsdóttir  
Aðstoðarleikskólastjóri   Fanney Ófeigsdóttir 
 

Nefndir og ráð 
Skólaráð    Ólöf S. Sigurðardóttir, skólastjóri 
     Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri 
     Bertrand Andre Marc Lauth, foreldri 
     Ólafur Nils Sigurðsson, foreldri 
     Úlfhildur E.Þ. Bjarnasen, foreldri 
     Ingibjörg Egilsdóttir, foreldri til vara 
     Heiðveig Hanna Friðriksdóttir, kennari 
     Rakel Svansdóttir, kennari 

Íris Pálsdóttir, stuðningsfulltrúi 
        
Nemendaverndarráð   Branddís Jóna Garðarsdóttir 

Fanney Ófeigsdóttir  
Guðrún Kristófersdóttir  

     Helga María Guðmundsdóttir 
     Helga Melsteð 
     Katrín Anna Eyvindardóttir 
     Lilja Karlsdóttir 

Ólöf S. Sigurðardóttir 
     Sigrún Guðmundsdóttir   
   

Stjórn starfsmannafélags Flataskóla Anna María Daníelsdóttir 
Anna Elísabet Sævarsdóttir 
Dóra Þórisdóttir 
Harpa Hjartardóttir 

     Íris Pálsdóttir 
     Rakel Svansdóttir 
 

Áfallaráð    Branddís Jóna Garðarsdóttir 
     Helga María Guðmundsdóttir 

Jóna Guðrún Oddsdóttir 
Katrín Anna Eyvindardóttir 
Ólöf S. Sigurðardóttir 

      
Trúnaðarmaður kennara  Hannes Ingi Geirsson  

Árni Már Árnason til vara    
   

Trúnaðarmaður starfsmanna  Íris Pálsdóttir 
 
Ritstjórn heimasíðu   Elínborg Anna Siggeirsdóttir 
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Skóladagatal  

Starfsemi Flataskóla var í samræmi við samþykkt skóladagatal ársins 2018-2019. Það var unnið í 
samráði við skólaráð skólans og skólaskrifstofu. Sjá nánar á heimasíðu skólans http://flataskoli.is  

Samkvæmt skóladagatali voru skóladagar nemenda 180. Kennsludagar nemenda voru 175 og skertir 
dagar alls fimm. Skertir dagar eru þeir dagar sem nemendur mæta aðeins hluta úr degi. Þeir dagar eru 
skólasetningardagur, tveir samtalsdagar (nemenda- og foreldraviðtöl), jólaskemmtun og 
skólaslitadagur.  

Skólasetning var miðvikudaginn 22. ágúst 2018. Jólaskemmtanir voru 20. desember og jólaleyfi frá 21. 
desember til og með 2. janúar 2019. Vetrarleyfi var frá 16.-24. febrúar og páskaleyfi frá 13. apríl til og 
með 22. apríl. Einnig féll kennsla niður vegna fimm skipulagsdaga kennara á skólaárinu, þ.e. 17. 
september, 27. október, 27. nóvember, 11. janúar og 31. maí. Skólaslit voru föstudaginn 7. júní. 
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Nemendur Flataskóla    
 
Í lok skólaárs í maí 2019 voru nemendur skólans 512 þar af 269 drengir og 243 stúlkur. Skipting 
nemenda í árganga var eftirfarandi. Í 4 og 5 ára bekk voru 26 börn í einum umsjónarhópi. Í 1. bekk voru 
48 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 2. bekk voru 62 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 3. 
bekk voru 66 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 4. bekk voru 90 nemendur í fjórum 
umsjónarhópum. Í 5. bekk voru 68 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 6. bekk voru 68 nemandi í 
þremur umsjónarhópum og í 7. bekk voru 84 nemendur í fjórum umsjónarhópum. 

Nemendafjöldi skiptist á eftirfarandi hátt eftir umsjónarhópum: 

 

  Piltar Stúlkur  Alls Umsjónarkennarar 

4ra og 5 ára  16    8  26 Fanney Ófeigsdóttir 
 
1.SSS  29  27  48 Sara Lind Gunnarsdóttir,  

Sif Bachmann 
Svanhvít Guðbjartsdóttir 

 
2.ÍMR  33  29  62 Íris Björk Baldursdóttir 
      Margrét Tómasdóttir 
      Rósa Lilja Thorarensen 
 
3.AER  40   26  66 Auður Gunnarsdóttir 
      Erna Þorleifsdóttir 
      Rakel Svansdóttir 
 
4.AEHK  43  47  90 Auður Skúladóttir 
      Erla Björg Káradóttir 
      Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir 
      Kristín Þorleifsdóttir  
 
5.AB    9  14  23 Andri Freyr Björnsson 
5.BS    6  16  22 Bryndís Rut Stefánsdóttir 
5.RG  11  12  23 Ragna Gunnarsdóttir 
 
6.bekkur 34  34  68 Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir 
      Elín Ása Þorsteinsdóttir 
      Hanna Lóa Friðjónsdóttir 
 
7.HF    9   10  19 Heiðveig Hanna Friðriksdóttir 
7.HH  15     7  22 Harpa Hjartardóttir 
7.MV  13     9  22 María Hrönn Valberg 
7.RI  12     9  21 Rut Ingólfsdóttir Blurton  
 
 
             268 242             512 
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Fjöldi nemenda í Flataskóla síðustu fimm ár 
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Skóladagur nemenda 
Skólastarf hófst kl. 8:30 hjá öllum árgöngum. Hjá  1. - 4. bekk lauk skóla alla daga kl. 14:00 og hjá 5. – 7. 
bekk kl. 14:20.   

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

Þrisvar í viku var morgunsamvera þar sem allir nemendur og starfsmenn komu saman í hátíðarsal skólans 
í 10 – 15 mínútur. Þar voru rædd mál líðandi stundar, fluttar tilkynningar og sungið saman. Markmiðið 
var að eiga notalega stund saman í byrjun skóladags. Á miðvikudögum sáum nemendur um skipulag 
morgunsamveru. 

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

 

  

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

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

 

Skólaþing 
Á skólaárinu var áfram unnið að því að efla nemendalýðræði og liður í því var að halda skólaþing sem 
nemendur sátu í aldursblönduðum hópum. Vegna mikillar fjölgunar í nemendahópnum var nemendum 
nú skipt eftir árgöngum á skólaþingin.  

Markmið þinganna er að nemendur þjálfist í að ræða ýmis mál, læri að koma skoðunum sínum á 
framfæri og læri einnig að virða skoðanir annarra. Mál þau sem tekin voru til umræðu voru bæði 
fyrirfram ákveðin og einnig gátu nemendur borið upp mál sem þeir vildu ræða. Rætt var m.a. um það 
sem betur mætti fara varðandi skipulag á útivist, lagaval í morgunsamveru, matinn og samskipti 
nemenda. Skólaþingin tókust mjög vel og eru nú orðin fastur þáttur í skólastarfinu. 
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Starfsmenn Flataskóla 
 

Skólaárið 2018 - 2019 voru starfandi við skólann 77 starfsmenn. Þarf af voru fjörutíu og sjö kennarar 
og stjórnendur, 30 starfsmenn í hinum ýmsu störfum s.s. skólaliðar, stuðningsfulltrúar, starfsmenn 
tómstundaheimilis, starfsmenn í 4ra og 5 ára deildinni og aðrir starfsmenn. Starfsmannahópurinn 
samanstendur af fagmenntuðum og ófaglærðum sem vinna saman með hagsmuni nemenda að 
leiðarljósi.  
 
Eftirfarandi starfsmenn störfuðu við skólann skólaárið 2018 - 2019: 
 

Nafn Starfsheiti            Ráðningarhlutfall 

Andri Freyr Björnsson Grunnskólakennari 100 

Anna Elísabet Sævarsdóttir Kennari í 4 og 5 ára deild 100 

Anna Lára Friðriksdóttir Leiðbeinandi í 4ra og 5 ára deild 63 

Anna Margrét Pálsdóttir Grunnskólakennari 100 

Anna María Daníelsdóttir Stuðningsfulltrúi 63 

Anna Sigríður Pálsdóttir Leiðbeinandi í tómstundaheimili 55 

Asti Tyas Nurhidayati Leiðbeinandi í tómstundaheimili 50 

Atli Jóhannesson Grunnskólakennari 100 

Auður Gunnarsdóttir Grunnskólakennari 100 

Auður Skúladóttir Umsjónarkennari 100 

Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir Grunnskólakennari 100 

Ágústa Lúðvíksdóttir Safnstjóri skólasafns 80 

Árni Már Árnason Grunnskólakennari 100 

Bryndís Rut Stefánsdóttir Grunnskólakennari 100 

Dóra Þórisdóttir Stuðningsfulltrúi 80 

Elín Ása Þorsteinsdóttir Grunnskólakennari 100 

Elína Helga Hallgrímsdóttir Leiðbeinandi í 4ra og 5 ára deild 100 

Elínborg Anna Siggeirsdóttir Kennsluráðgjafi 100 

Elísabet Kristjánsdóttir Skólaliði 56 

Erla Björg Káradóttir Grunnskólakennari 100 

Erna Þorleifsdóttir Grunnskólakennari 100 

Fanney Ófeigsdóttir Aðstoðarleikskólastjóri 100 

Guðlaug Einarsdóttir Grunnskólakennari 67 

Gunnar Ágúst Arnórsson Húsvörður 100 

Halla Björg Ragnarsdóttir Þroskaþjálfi 100 

Halla Rósenkranz Guðmundsd. Grunnskólakennari 100 

Hanna Borg Jónsdóttir Grunnskólakennari 100 

Hanna Lóa Friðjónsdóttir Grunnskólakennari 100 

Hannes Ingi Geirsson Grunnskólakennari 100 

Harpa Hjartardóttir Grunnskólakennari 100 

Heiðveig Hanna Friðriksdóttir Grunnskólakennari 80 

Helga María Guðmundsdóttir Aðstoðarskólastjóri 100 

Helga Melsteð Deildarstjóri sérkennslu 100 

Helga Sigríður Guðjónsdóttir Grunnskólakennari 49,9 

Inga Kristrún Gottskálksdóttir Grunnskólakennari 80 

Íris Björk Baldursdóttir Grunnskólakennari 100 
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Íris Pálsdóttir Stuðningsfulltrúi 100 

Jolita Balciuniene Umsjónarmaður tómstundah. 100 

Jóhanna G. Ólafsson Grunnskólakennari 100 

Jón Bjarni Pétursson Grunnskólakennari 100 

Jóna Guðrún Oddsdóttir Skólaritari 100 

Jónína Sigrún Ólafsdóttir Leiðbeinandi í tómstundaheimili 55 

Katrín Anna Eyvindardóttir Námsráðgjafi 100 

Kimberly Ann Adams Leiðbeinandi í tómstundaheimili 30 

Kristín Ósk Þorleifsdóttir Grunnskólakennari 100 

Lilja Karlsdóttir Deildarstjóri 100 

Linda Þorvaldsdóttir Grunnskólakennari 100 

Margrét Ásdís Haraldsdóttir Grunnskólakennari 100 

Margrét Indíana Guðmundsd. Grunnskólakennari 100 

Margrét Tómasdóttir Grunnskólakennari 100 

María Gísladóttir Skólaliði 70 

María Hrönn Valberg Grunnskólakennari 100 

Marta Manzanilla Manumbas Skólaliði 100 

Nikulás Árni Þorkelsson Leiðbeinandi í tómstundaheimili 25 

Noemi Rodriguez Peinado Skólaliði 100 

Oddný Jóna Þorsteinsdóttir Grunnskólakennari 100 

Ólöf Ásta Guðmundsdóttir Grunnskólakennari 49,9 

Ólöf S. Sigurðardóttir Skólastjóri 100 

Petra Björg Kjartansdóttir Þroskaþjálfi 100 

Rafn Emilsson Atferlisfræðingur 25 

Ragna Gunnarsdóttir Grunnskólakennari 100 

Ragnhildur Andrésdóttir Kjerúlf Stuðningsfulltrúi 100 

Rakel Svansdóttir Grunnskólakennari 100 

Rogélia Helena Pinheiro Grilo Skólaliði 100 

Rosa Elvira Castillo Fabian Skólaliði 100 

Rósa Lilja Thorarensen Grunnskólakennari 100 

Rut Ingólfsdóttir Blurton Grunnskólakennari 100 

Sara Björk Magnúsdóttir Þroskaþjálfi 100 

Sara Lind Gunnarsdóttir Grunnskólakennari 100 

Sif H. Bachmann Grunnskólakennari 100 

Sigrún Guðmundsdóttir Deildarstjóri 100 

Sóley Grímsdóttir Leiðb. í tómstundaheimili 100 

Steinunn Geirmundsdóttir Skólaliði 70 

Svanhvít Guðbjartsdóttir Grunnskólakennari 100 

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir Grunnskólakennari 100 

Syeda Maham Fatima Leiðbeinandi í tómstundaheimili 50 
 

Við skólalok lét Helga Sigríður Guðjónsdóttir kennari af störfum eftir 28 ára starf, Jóna Guðrún 
Oddsdóttir, ritari lét af störfum eftir 26 ára starf og Guðlaug Einarsdóttir, kennari lét af störfum eftir 
18 ára starf. Þær munu allar fara á eftirlaun. Einnig létu af stöfum Inga Kristrún Gottskálksdóttir, 
kennari, Ragnhildur Andrésdóttir Kjerúlf, stuðningsfulltrúi og Sóley Grímsdóttir, stuðningsfulltrúi. Þeim 
eru öllum þökkuð vel unnin störf við skólann og færðar bestu óskir um farsæla framtíð. 
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Samstarf heimilis og skóla  
 
Samstarf heimila og skólans hefur aukist mjög á undanförnum árum. Margir kennarar eru nánast í 
daglegu sambandi við foreldra í gegnum tölvupóst. Mentor hefur verið er í stöðugri þróun og verður 
sífellt aðgengilegri í notkun. Þar geta foreldrar fylgst náið með námsframvindu barna sinna og ástundun 
þeirra. Heimasíða skólans er sívirk og þess gætt að þar séu stöðugt birtar gagnlegar upplýsingar og 
nýjar fréttir úr skólastarfinu. Yfirumsjón með heimasíðunni Elínborg Anna Siggeirsdóttir 
kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni og sér hún einnig um að fræða kennara um nýjungar í 
samskiptum og tölvumálum.  

Haustfundir foreldra 
Haustfundir foreldra voru haldnir á tímabilinu  6. - 14. september. Fundartíminn var kl. 17:30-18:30. Á 
þessum fundum kynntu umsjónarkennarar skólastarfið og foreldrar ræddu ýmis mál. Mæting á 
námskynningarfundina var um 80% og var betri en árið áður. 
 
Í 4 og  5 ára bekk og 1. bekk voru kynningarfundir haldnir 18. og 22. ágúst kl. 17:30 fyrir foreldra og 
síðan voru einstaklingsviðtöl umsjónarkennara við foreldra og barn miðvikudaginn 22. ágúst. 
 

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

Skólaráð Flataskóla 
Samkvæmt lögum um grunnskóla sem tóku gildi 1. júlí 2008 skal starfa skólaráð við grunnskóla. 
Reglugerð um störf skólaráða var gefin út í árslok 2008.  Skólaráð Flataskóla var formlega stofnað 
haustið 2008. Í skólaráði 2018-2019 sátu Ólöf S. Sigurðardóttir, skólastjóri, Heiðveig Hanna 
Friðriksdóttir, kennari, Rakel Svansdóttir, kennari, Íris Pálsdóttir, stuðningsfulltrúi, Ólafur Nils 
Sigurðsson, foreldri, Bertrand Andre Marc Lauth, foreldri, Úlfhildur Bjarnasen, foreldri. Helga María 
Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri sat einnig fundi skólaráðs. Skólaráð hélt fjóra fundi á skólaárinu. 
Á fundunum voru rædd ýmis mál og hér verða nefnd þau helstu: Skipulag skólastarfsins, starfsáætlun 
vetrarins, fjármál skólans, kannanir á skólastarfinu og skóladagatal.  
 

Foreldrafélag Flataskóla 
Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir að við grunnskóla skuli starfa foreldrafélag. Skólastjóri er 
ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Hlutverk foreldrafélags er 
að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Foreldrafélag hvers 
skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð.  
 
Markmið foreldrafélagins er að efla samstarf heimila og skólans þannig að það leiði af sér öflugra 
skólastarf. Einnig á það að vera samstarfsvettvangur foreldra sem uppalenda. Rannsóknir hafa sýnt að 
ef foreldrar eru virkir í samstarfi þá líður börnunum betur í skólanum og námsárangur þeirra eykst. 
Einn mikilvægasti liðurinn í starfsemi félagsins er að stuðla að öflugu bekkjarstarfi. Fulltrúar foreldra 
koma að félagslífi í samstarfi við kennara, bekkjarkvöldum og ferðum ásamt því að aðstoða á ýmsan 
hátt við stærri viðburði. Foreldrafélagið hefur milligöngu um að kosnir séu tveir bekkjarfulltrúar í 
hverjum bekk sem síðan hafa það hlutverk að skipuleggja og halda utan um félagsstarf bekkjarins í 
samvinnu við kennara.  
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Bekkjarfulltrúar 
Á námskynningarfundum í öllum bekkjum eru valdir tveir til þrír bekkjarfulltrúar fyrir hvern bekk. 
Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir foreldra við kennara og annað starfsfólk skóla. Bekkjarfulltrúar aðstoði 
eða sjái um að kennari fái aðstoð við vettvangsferðir, skemmtanir eða önnur verkefni sem kennari 
óskar aðstoðar við. Bekkjarfulltrúar sjá um að koma vinahópastarfi af stað þar sem það er í gangi. 
Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir foreldra innbyrðis. Þeir aðstoða foreldra í bekknum við að koma 
hugmyndum sínum á framfæri, hvort sem það snýr að námi og kennslu eða félagslífi. Þeir aðstoða 
foreldra við að samræma útivistarreglur, afmælisgjafir og ýmislegt annað er varðar almenna 
samræmingu í uppeldi. Þeir geta líka átt frumkvæði að skemmtunum og fræðslu fyrir nemendur 
bekkjarins og fjölskyldur þeirra. Bekkjarfulltrúar eru einnig tengiliðir foreldra við stjórn 
foreldrafélagsins. Fulltrúar eru ábyrgir fyrir að mæta á bekkjarfulltrúafundi tvisvar á vetri þar sem 
lagðar eru línur fyrir vetrarstarfið. Komist þeir ekki skulu þeir kalla aðra til. Þeir skulu einnig aðstoða 
stjórn félagsins með nefndarstörf eða önnur verkefni sem til falla. 

Skólaárið 2018-2019 voru eftirfarandi bekkjarfulltrúar: 

1.   bekkur  
Gerður Guðmundsdóttir  
Katrín Pálsdóttir   
Birna Rut Viðarsdóttir  
Georg S. Ólafsson   
Íris Tara Ágústsdóttir  
Fríður Guðmundsdóttir  
 

2.   bekkur 
Rebekka Árnadóttir   
Bryndís Lára Torfadóttir  
Lovísa Anna Pálmadóttir  
Arna Atladóttir   
Halla Stefánsdóttir   
Lea Kristín Guðmundsdóttir  
Hannes Ingi Geirsson   
Jóhannes Karl Sigursteinsson  
 

3.   bekkur  
Kristín Sigríður Harðardóttir  
Rebekka Árnadóttir   
Rebekka Helga Sveinsdóttir  
Heiðveig Hanna Friðriksd.  
 

4.   bekkur 
Úlfhildur E.Þ. Bjarnasen   
Sunna Björg Helgadóttir  
Hafdís Hrönn Reynisdóttir  
Björg Baldvinsdóttir   
Ása Björg Tryggvadóttir   
 
5.  bekkur 
Kristín Sigríður Harðardóttir  
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6.   bekkur 
Ása Björg Tryggvadóttir   
Svanbjörg Helena Jónsdóttir   
 
 
7.  bekkur  
Auður Björgvinsdóttir    
Lára Valdís Kristjánsdóttir  
Einar Karl Birgisson   
Margrét Íris Baldursdóttir  
Anna Soffía Gunnlaugsdóttir   
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Skýrslur árganga 
 

Skýrsla af starfi í 4ra og 5 ára bekk 2018-2019 
 
 
Nemendur:                                                                                               
Skólaárið 2018-2019 voru nemendur í 4 og 5 ára bekk Flataskóla alls 23 talsins í upphafi skólastarfs í 
ágúst. Frá áramótum og fram í byrjun apríl bættust 5 nemendur við hópinn og lukum við vetrinum með 
28 nemendur.  22 nemendur í 5 ára bekk og 6 nemendur í 4 ára bekk. Í 5 ára hópnum voru 7 stelpur og 
15 strákar. Í 4 ára hópunum voru 4 stelpur og 2 strákar. Nemendum var skipt í 2 hópa. Mánahóp sem í 
voru fjórtán börn, átta 5 ára og sex 4 ára og Sólarhóp sem í voru fjórtán börn, öll 5 ára. Öllum hópnum 
var síðan einnig skipt í tvo aðra smiðjuhópa sem í hverjum voru fjórtán nemendur. Skipt var um 
smiðjuhópa þrisvar sinnum yfir veturinn. 
 
Starfmenn: 
Í vetur störfuðu að jafnaði  4-5 starfsmenn í 4 og 5 ára bekk. Fanney Ófeigsdóttir aðstoðarleikskólastjóri 
og íþróttakennari kenndi öllum hópum íþróttir. Anna Elísabet Sævarsdóttir kennari hafði umsjón með 
Mánahóp sem var blandaður hópur af 4 og 5 ára börnum. Leiðbeinendur á haustönn voru Elína Helga 
Hallgrímsdóttir og Gissur Hrafn Gíslason og höfðu þau umsjón með Sólarhópi sem í voru 5 ára 
nemendur. Gissur sá einnig um hluta af íþróttakennslu barnanna á haustönn. Steinunn 
Geirmundsdóttir aðstoðaði inn á deildinni á morgnana ásamt því að aðstoða með hádegismatinn. Asti 
Tyas Nurhidayati og Anna Lára Friðriksdóttir voru í hlutastarfi frá áramótum og Kristín Friðriksdóttir 
bættist í þann hóp í byrjun apríl. 
Aðrir kennarar sem komu að námi barnanna voru tónmenntakennarar frá Tóney sem sáu um 
tónmenntakennslu tvisvar sinnum í viku, Guðlaug Einarsdóttir  sérkennari var með málörvunarhóp einu 
sinni í viku og Ágústa Lúðvíkdóttir starfsmaður á bókasafni. Halla Björg Ragnarsdóttir kom að deildinni 
í vetur með aðstoð og vinnu með einstaklinga og hópa. 
Í sumar verða við störf starfsmenn deildarinnar ásamt sumarstarfsmanni sem ráðinn er af skólanum og 
mun halda utan um starfsemina þegar kennarar eru í sumarleyfi. Tveir sumarstarfsmenn sem ráðnir 
eru í gegnum sumarstörf Garðabæjar verða í vinnu hjá okkur í sumar og ásamt þeim verða einnig tveir 
starfsmenn vinnuskólans á deildinni. 
 
Meginmarkmið: 
Samkvæmt lögum um leikskóla skal meginmarkmið leikskólauppeldis vera: 

 að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, 

 að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

 að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo 
að börnin fái notið bernsku sinnar, 

 að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

 að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 
lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun, 

 að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd 
þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta. 

Megin árherslur: 

 Brúa bilið milli leik- og grunnskóla 

 Undirbúa börnin fyrir komandi grunnskólagöngu og ýta undir jákvæð kynni af 

skólaumhverfinu 

 Aukin félagsleg færni 

 Ýta undir nám barna með leik að leiðarljósi 
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o Áhersla á stærðfræði og læsi 

 Að læra og tileinka sér siði skólans og umhverfi hans 

 

 Kennslustofur:   

4ra og 5 ára bekkur nýtir kennslustofur  S-226,  og  S-224. Rennihurðir eru á milli  kennslustofanna. 

Fatahengi barnanna eru fyrir framan stofurnar. Notaðir voru plastkassar undir aukaföt sem láu undir 

bekkjum í fataklefa fram eftir vetri en á vormánuðum komu  fatahengin sem beðið hafði verið eftir. 

Auk kennslustofanna höfðum við aðgang að íþróttahúsi/fimleikasal þrisvar sinnum í viku, 

tónlistarstofu tvisvar sinnum í viku, heimilisfræðistofu einu sinni í viku, bókasafni, hátíðarsal og 

Krakkakoti. Stóru útisvæði/skólalóð og fótboltavöllum.  

 
 
Skóladagurinn    
Boðið var upp á vistun frá kl. 8:00- 17:00. Ekki var boðið upp á morgunmat en ávaxtastund var á 
hverjum morgni. Hádegismatur kom frá Skólamat og seinni partinn sá starfsfólk um síðdegishressingu.  
Í upphafi einkenndist stundarskráin af vali, leikjum og útiveru. Lögð var áhersla á að börnin fengju 
tækifæri til að kynnast hvert öðru, kennurum og nýju skólaumhverfi í gegnum leik. Í september varð 
stundaskráin markvissari. Samverustundir og lestrarstundir í minni hópum og undirbúningur í 
markvissri málörvun hófst. Unnið var með kennslumiðaða leiki í spjaldtölvum, stafainnlögn einu sinni í 
viku og hljóðin kynnt, stærðfræði/leikir með tölur, heimilisfræði, farið í íþróttir, textil og  myndmennt. 
Vinátta, Vináttuverkefni Barnaheilla var á sínum stað, og  einnig unnið með Barnasáttmálann (Flataskóli 
er réttingaskóli UNICEF). Börnin í 4 og 5 ára bekk tóku þátt í Fjölvali á föstudögum ásamt nemendum í 
1.-4. bekk í allan vetur. Þau völdu sér viðfangsefni úr miklum fjölda efna og hittu aðra nemendur og 
kennara úr öðrum árgöngum. Þetta vakti mikla lukku og ánægju meðal nemenda. Ásamt fjölbreyttri 
verkefnavinnu var mikill leikur allan veturinn inni sem úti. Börnin fóru einnig í frímínútur með öðrum 
nemendum skólans þar sem þau læra að koma inn þegar skólabjallan hringir ásamt útiveru eftir hádegi.   
Hópnum var skipt niður í tvo umsjónarhópa, Sólir og Mána sem hvor um sig átti sína heimastofu og 
kennara/leiðbeinanda. Hóparnir unnu saman í verkefnavinnu og voru saman í samverustundum. Einnig 
var mikil blöndun milli hópanna í frjálsum leik. Rík áhersla var lögð á einstaklingsmiðað nám þar sem 
geta hvers og eins var metin og fengu allir verkefni við sitt hæfi. Einnig var unnið með allan barnahópinn 
í senn t.d. í hópavali, hringekju, vettvangsferðum, í útiveru og í frjálsum leik.  Í október voru tekin Hljóm-
2 próf á öllum 5 ára börnum (börnum fædd 2013).  Að þeirri könnun lokinni fóru nokkur 5 ára börn í 
málörvunarhóp til Guðlaugar einu sinni í viku frá byrjun nóvember og fram í lok apríl. 
Fimm sinnum í viku var öllum hópnum skipt upp í 2 smiðjuhópa. Í hverjum smiðjuhóp voru 14 börn. 
Alla daga vikunnar voru smiðjutímar frá kl. 10:30-12:00. En þá fóru börnin ýmist í íþróttir eða 
einingakubba.  Á mánudögum fóru hóparnir í heimilisfræði og verkefni í heimastofu og á föstudögum 
fóru hóparnir í tónmennt og á bókasafnið. Smiðjuhópum var skipt upp þrisvar sinnum yfir veturinn. 
Almenn ánægja var með þessa smiðjuhópa og var þetta fyrirkomulag einstaklega gott, minnkaði álag, 
passlega stórir hópar og gekk almennt mjög vel. Börnin voru einnig ánægð með þetta fyrirkomulag. 
Hádegisverður var í Krakkakoti.   
 
Foreldrasamstarf 
Foreldrasamstarf einkenndist af daglegum samskiptum, tölvupóstsendingum, símtölum og 
skipulögðum foreldra/nemendasamtölum, eitt í upphafi skólaárs og annað í janúar  2019. Nokkrir 
foreldrar komu með okkur í skíðaferð í Bláfjöll sem var einstaklega vel heppnuð ferð og allir höfðu 
gaman af.  Við skólaslit í júní komum við saman á sal ásamt nemendum úr 1. og 2. bekk og hlustuðum 
á orð skólastjóra og skóla var formlega slitið.  Að því loknu útskrifuðum við eldri barnahópinn okkar 
með skemmtilegri samveru í stofunni okkar og fengu þau að gjöf viðurkenningaskjal og rós.  Var öllum 
foreldrum, bæði 4 ára og 5 ára barna boðið að koma og vera viðstödd þessa samveru og í kjölfarið var 
morgunkaffi þar sem allir komu með veitingar á sameiginlegt veisluborð.   
Ekki voru skipaðir foreldrafulltrúar þennan vetur.  
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Vinabekkur:                                                                               
Að venju var 7. bekkur í Flataskóla vinabekkurinn okkar veturinn 2018-2019. Bekkirnir voru saman í 
sameiginlegum ferðum skólans sem og öðrum uppákomum eins og jólaföndri, jólaballi og 
öskudagsballi. Samvera vinabekkjanna hefðu þó mátt vera enn meiri. 
 
Ferðir  

 September: Haustferð Flataskóla – Guðmundarlundur  

 September: Tónleikar með Sinfóníuhljómsveit Ísland. 

 Mars -  Skíðaferð í Bláfjöll 

 Maí – Ferð með 1.bekk í Tónlistaskóla Garðabæjar, Maximús 

 Júní – Útskriftarferð í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn. 

 Gönguferðir í nærumhverfi, Flataróló, Fitjaróló 

 
Uppákomur: 

 Samvera á sal: Þrisvar í viku var samvera á sal með öllum nemendum skólans. Nemendur 

skólans skiptust á að vera með uppákomur fyrir samnemendur sína.  4 og 5 ára  bekkurinn 

var tvisvar sinnum yfir veturinn með undirbúið atriði sem þau fluttu í samverunni fyrir 

nemendur, starfsfólk og foreldra. Þriðju samveruna héldu þau sameiginlega með 1. bekk. 

 Slökkviliðið kom í heimsókn með kynningarefni fyrir barnahópinn. 

 Umferðarskólinn. 

 Sönghópur kom í desember og söng jólalög fyrir nemendur í 4 og 5 ára og 1.bekk 

 Afmælishátið skólans 

 Heimsókn kennara úr leikskólanum Smultronstället í Jävle, Svíþjóð. 

 
 Samstarf við 1. bekk –  Leikur sem kennsluaðferð 
 Með verkefninu var ætlunin að styrkja tengsl og samskipti barna í 1. bekk og í 5 ára bekk með 
skipulögðum hætti. Meginmarkmið verkefnisins var það að börnin myndu læra í gegnum leikinn og 
nota hann sem kennsluaðferð í að efla meðal annars samskipti og læsi í allri sinni mynd. Hóparnir 
hittust reglulega á vorönn annars vegar í stofu 5 ára barnanna og í stofum 1. bekkjar. Þegar tók að vora 
færðu hóparnir sig út. Farið var í gönguferðir ásamt því að leika á skólalóðinni. Í júní var svo lokahátíð 
árganganna. Þá voru þau með sameiginlega samveru á miðvikudagsmorgni fyrir nemendur og starfsfólk 
skólans.  Á aðventunni komu hóparnir einnig saman og hlustuðu á jólalög. Þetta var ákaflega 
skemmtilegt og vel heppnað verkefni, og verður haldið áfram með. 
 
Sumarið 2018 
Í lok mars voru foreldrar beðnir um að skila inn óskum um sumarleyfi barna sinna. Öll börn á 
leikskólaaldri þurfa að taka 4 vikur samfleytt í sumarleyfi. Sumarleyfi barnanna dreifðist þannig að  opið 
verður í allt sumar. Að jafnaði munu þrír starfsmenn sjá um hópinn.  
 
Mat á vetrinum 
Skólagangan hófst með samtali kennara við foreldra og nemendur. Daginn eftir hófst síðan hópaðlögun 
sem gekk mjög vel. Bekkurinn samanstóð af dugmiklum ákveðnum ungum einstaklingum sem þurftu 
gott utanumhald. Allt skipulag hópanna gekk afar vel og var í stöðugri þróun þennan vetur.  Ný og 
skemmtileg verkefni tekin inn ásamt því að vinna áfram með þau verkefni sem fyrir voru.  
Vináttuverkefni Barnaheilla, Réttindaskólaverkefnið, afmælishátíð Flataskóla, samvinna við leikskóla í 
Jävle í Svíþjóð, smiðjur, fjölval ásamt mörgu öðru. Verkefnavinnan með börnunum var fjölbreytt en 
innlögn bókstafa, lestur og stærðfræði í leik og skemmtilegri og hentugri verkefnavinnu voru gerð góð 
skil.  Mörg barnanna í 5 ára bekk voru orðin læs eftir veturinn. Skólaárið 2018-2019 var skemmtilegt, 
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fjölbreytt og uppbyggilegt. Börnin voru í íþróttum tvisvar sinnum í viku sem gekk vel en því miður 
náðum við ekki að bæta inn sundaðlögun fyrir 5 ára nemendurna eins og stóð til. Það verður vonandi 
verkefni næsta vetrar. Börnin tóku miklum framförum jafnt félagslega sem og í almennum þroska og 
mörg ný vinatengsl mynduðust. 
 
Samvinna við talmeinafræðing, sálfræðing og sérkennslufulltrúa frá Sérfræðiþjónustu skóladeildar var 
afar gott og góður stuðningur og viðbót við allt það fagfólk sem við höfðum aðgang að hér í Flataskóla.  
Foreldrasamstarf var mjög gott. Upplýsingaflæði til foreldra var gott sem og öll samskipti milli foreldra 
og starfsmanna. Kennari sendi póst til foreldra í lok hverrar viku með upplýsingum um hvað gert var í 
liðinni viku og hvað væri framundan. Eins konar vikupóst. 
 
Allt samstarf innan starfsmannahópsins einkenndist af virðingu, gleði og gagnkvæmu trausti. Samvinna 
og  starfsgleði ríkti innan starfsmannahópsins sem skilaði sér í metnaðarfullu og góðu starfi með 
börnunum.  
 
 

Fanney Ófeigs 
aðstoðarleikskólastjóri Flataskóla 
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Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk  

 

Almennt um árganginn 
 

 Nemendur í 1. bekk voru 48 fram á miðja vorönn en þá heltust 2 nemendur úr lestinni. Kennt 
var í þremur hópum sem tóku breytingum reglulega yfir veturinn.  

 Umsjónakennarar voru þrír: Sara Lind Gunnarsdóttir, Sif H. Bachmann og Svanhvít 
Guðbjartsdóttir. 

 Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Guðlaug Einarsdóttir sérkennari, Hanna Borg 
Jónsdóttir lífsleikni til áramóta,  Sigrún Guðmundsdóttir stundakennari, Atli Jóhannesson, 
Hannes Ingi Geirsson  og Jón Bjarni Pétursson íþróttir, Atli 
og Sif kenndu einnig sund, Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir 
heimilisfræði, ýmsir kennarar frá Tóney sáu um 
tónmenntakennslu, Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, 
Margrét Indíana Guðmundsdóttir textílmennt, Árni Már 
Árnason smíði.  

 Kennt var í stofum S218, S220, S222.  
 

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

Námsbækur 
 

Sproti 1a nemenda – og æfingahefti 
Sproti 1b, nemenda- og æfingahefti  
Sproti 2a, nemenda- og æfingahefti (6 kaflar) 
Viltu reyna? 
Í undirdjúpunum – samlagning 
Verkefni fyrir vasareikni 
Ljósrituð stærðfræðihefti 
Við lesum A 
Við lesum B 
Listin að lesa og skrifa 1 og 2  
Leikur að orðum (ljósrit) 
Verkefni úr byrjendalæsi: 
• Asnaskóli 
• Flóðhestur á heimilinu 
• Sirrý í Vigur 
• Tóta og Tumi 
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Skipulag kennslunnar 
 
Unnið var með nemendur í 1. bekk sem eina heild. Hópnum var skipt upp í 3 vinnuhópa sem var stokkað 
upp á u.þ.b 6 vikna fresti allan veturinn. Skipulag kennslunnar var fjölbreytt og unnið var á hlutbundinn  
hátt í hringekjuformi í hverri viku. Komið var til móts við getu nemenda í lestri og stærðfræði. Unnið 
var með PALS í átta vikur þar sem nemendur æfðu paralestur eftir ákveðnum fyrirmælum. Tveir 
nemendur fóru í gegnum K-PALS námsefnið með sérkennara. Hópafundir voru einu sinni í viku þar sem 
hóparnir ræddu siði skólans, samskipti og önnur mál sem upp komu í nemendahópnum. Útitímar voru 
einu sinni í viku þar sem ýmist var farið í stuttar gönguferðir, hreyfileiki eða annað tengt náminu hverju 
sinni.  
 
Þemaverkefni 

 Skólinn okkar – nánasta umhverfi 

 Álfar 

 Kristinfræði (jól – páskar)   (  

 Vísindi 

 Vorið 

 

Foreldrasamstarf 
 
Nokkrir foreldar buðu sig fram sem bekkjarfulltrúar á haustfundi. Þeir sáu um  viðburði bæði á haust- 
og vorönn. Foreldrar voru duglegir að mæta í skólann þegar hópurinn sá um morgunsamveru auk þess 
komu flestir foreldrar á afmælissýningu skólans. 
 

Ferðir árgangsins 

 Guðmundarlundur 

 Nærumhverfi skólans  

 Hraunið við skólann 

 Strætóferð í Hörpu (Drekinn innra með mér)  

 Flataróló 

 Útivistarsvæði við Jötunheima 

 Skíðaferð í Bláfjöll 

 Heimsóknir á Bæjarból og Kirkjuból. 

 Tónleikar í Tónlistarskóla Garðabæjar 

 Strætóferð í Hellisgerði 

 Gönguferð á ylströndina í Sjálandi 

 

Námsmat 

 Stafakunnátta  

 Lesferilspróf frá Menntamálastofnun lögð fyrir nokkra nemendur í september og alla í 

janúar og maí.  

 Reglulegar kannanir úr námsefni í stærðfræði. 

 Sjálfsmat í samfélagsfræði. 

 Orð vikunnar á vorönn – stafsetningakannanir vikulega. 
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Umsögn um veturinn 

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

félagsfærni. Við teljum að þær breytingar sem hafa verið gerðar varðandi skiptingu nemendahópsins 

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

Sara Lind Gunnarsdóttir, Sif H. Bachmann  og Svanhvít Guðbjartsdóttir umsjónarkennarar 

 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk 
 

Almennt um árganginn 

 

 Nemendur í 2. bekk byrjuðu 62 en í lok árs voru þeir 64  alls. 

 Umsjónarkennarar voru Íris Björk Baldursdóttir, Margrét Tómasdóttir og Rósa Lilja 

Thorarensen.  

 Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru Margrét Indíana Guðmundsdóttir með 

textílmennt, Árni Már Árnason með smíði, Linda Þorvaldsdóttir með myndmennt,  Helga 

Sigríður Guðjónsdóttir með heimilisfræði, Jón Bjarni Pétursson, Atli Jóhannesson og Hannes 

Geirsson með íþróttir en Hannes og Atli sáu einnig um sundkennslu. Guðlaug Einarsdóttir sá 

um sérkennslu árgangsins.  Í samfélagsfræði og upplýsingatækni aðstoðaði Elínborg 

Siggeirsdóttir við kennslu. Kennt var í stofum V - 203, V - 205 og - 207.  

 

Kennslustundir og námsgreinar 

Nemendur fengu alls 32,5 kennslustundir á viku sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, ensku, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, tölvur, tónmennt, myndmennt, 
heimilisfræði og smíði. Íslenska 8 st. Stærðfræði 6 st. Náttúrufræði 3 st. Samfélagsfræði 4 st. Enska 1 
st. Lífsleikni 1 st. Upplýsingatækni 1 st. Íþróttir 2 st. Sund 1 st Tónmennt og morgunsamvera 1,5 st. List- 
og verkgreinar 4 st. 

Námsbækur 

 Íslenska:  Ritrún 1 og 2, Skrift 2 og 3, ritun/sögugerð, stafsetning, lesskilning auk 
fjölbreyttrar hlutbundinnar vinnu.  

 Pals – bækur við hæfi. 

 Stærðfræði: Sproti 2a og  2b nemendahefti og æfingahefti. Viltu reyna, Í undirdjúpunum, 
ýmis hlutbundin vinna í stöðvum 

 Náttúrufræði/Samfélagsfræði: Land og þjóð, Fjöllin og Líkaminn í bókaflokknum „Komdu 
og skoðaðu“, Trúarbrögðin okkar. 

 Enska: í gegnum tölvuforritið OSMO 

 Útikennsla: Útileikir, gönguferðir í fjöruna, hraunið og nánasta umhverfi, ratleikir, 
orðasúpur og stöðvavinna 

 Upplýsingatækni: Fingrafimi, krækjur Flataskóla t.d. efni í möppu á yngsta stigi. 2Create a 
story. 

 Lífsleikni: Bekkjarfundir reglulega. Umræður um lífið og tilveruna og samskipti. Unnið með 
neikvæða og jákvæða leiðtoga og fleira efni úr Verkfærakistu Vöndu Sigurgeirsdóttur. 
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Helstu áherslur árgangsins   

Meginmarkmið í námi vetrarins var að vinna með íslensku og stærðfræði á fjölbreyttan hátt.  Mikil 
áhersla var einnig lögð á aukna víðsýni, skilning og umburðarlyndi gagnvart hverju öðru. Reynt var að 
styrkja sjálfstæð og góð vinnubrögð og auka félagslega færni. Það var gert með miklum samskiptum, 
reglulegum fundum, hópavinnu og breytilegum stofuhópum yfir veturinn þar sem nemendur áttu ekki 
fasta heimastofu né fastan umsjónarkennara. Hreyfing og útivera var hluti af skólastarfinu eins og áður 
til að koma til móts við hreyfiþörf barnanna og útinám. 

 

Skipulag kennslunnar 

Morgnarnir byrjuðu með spjalli í krók og morgunsamveru þrjá daga vikunnar. Alla daga var unnið með 
stærðfræði og íslensku en mikil áhersla var lögð á hlutbundna vinnu. Mikil samskipti og samvinna voru 
milli hópa sem og kennara. 

Foreldrasamstarf  

Foreldrafulltrúar árgangsins voru sex og var einn viðburður á þeirra vegum yfir veturinn. Foreldrum var 
boðið á sýningu í tengslum við vinnuna um Land og þjóð.   

Ferðir  

Guðmundarlundur 

Heimsókn í Alþingishúsið 

Heimsókn á Þjóðminjasafnið 

Gönguferð út í  hraun  

Bæjarferð í Kópavog 

Tónleikar í Hörpu  

Flataróló 

Jötunheimar 

Skíðaferð í Bláfjöll 

 

Ástundun nemenda  

Veikindadagar voru samtals: 303 dagur. 

Leyfisveitingar voru samtals: 170 dagar og 19 stundir.  

Seinkomur voru samtals: 247stundir.  

Fjarvistir voru samtals 8 dagar og 2 stundir. 
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Námsmat  

Fyrirkomulag námsmats var þannig háttað:  

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

Stafsetning var metin í janúar og maí og reglulega yfir allan veturinn. 

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

Umsögn um veturinn 

Starfið í vetur gekk vel. Framfarir í lestri voru góðar. Nemendur efldust í námi og félagslegum þroska 
eftir því sem leið á veturinn. Reynt var að koma til móts við þarfir og getu allra nemenda. 
Foreldrasamstarf var með ágætum. Samvinna og skólastarf gekk afar vel í 2.bekk í vetur. 

 

Íris Björk Baldursdóttir, Margrét Tómasdóttir og Rósa Lilja Thorarensen, umsjónarkennarar 

 

 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk 
 

Almennt um árganginn 

 Nemendur í 3. bekk voru 66 í þremur umsjónarhópum  

 Umsjónarkennarar voru Auður Gunnarsdóttir, Erna Þorleifsdóttir og Rakel Svansdóttir   

  Guðlaug Einarsdóttir og Sigríður Ólafsdóttir sáu um sérkennsluna 

 Aðrir kennarar sem komu að hópnum voru list- og verkgreinakennarar og íþróttakennarar  

Árni Már smíði, Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, Margrét Indiana Guðmundsdóttir, Jóhanna 

G. Ólafsson, Hanna Borg/Auður Gunnarsdóttir réttindasmiðja, Erna Þorleifsdóttir, Jón Bjarni 

Pétursson sund og Atli Jóhannesson, Jón Bjarni Pétursson og Hannes Ingi Geirsson íþróttir. 

 Kennt var í stofum M.206, M.209 og  A206  

 
Kennslustundir og námsgreinar 

 32 kennslustundir. Námsgreinarnar íslenska, stærðfræði, enska, lífsleikni, samfélags- og 

náttúrufræði, list- og verkgreinar, sund og íþróttir voru kenndar veturinn 2018-2019 

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

o Íslenska – unnið var með bækurnar Ritrún 3, Lesrún 1, , Skrift 3 og 4. Mikið af 

verkefnum úr lestrarkassanum. Orð og setningar 1 og 2 af Skólavefnum.  123skoli.is 

o Stærðfræði – unnið var með Sprota 3 a og b, bæði nemendahefti og æfingahefti.  

Verkefni með vasareikni. Útprentuð verkefni af skólavefnum og 123skóli.  

o Samfélags- og náttúrufræði – Komdu og skoðaðu hafið, Afmælishátíð Flataskóla, 

verkefni og sýning. Húsdýrin af 123skoli.is og eyjaverkefnið sem byggt er á verkefninu 

Kisulandi  eftir Herdísi Egilsdóttur  
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o Enska – unnið var með Right on vinnubók og ýmis verkefni á netinu og kennsluforrit.  

o Upplýsingatækni – tölvur einu sinni í viku þar sem farið var í Fingrasetningu, Word, 

2create a story, Multi-sproti, og fleiri forrit. Gagnvirk kennsluforrit í íslensku 1.-7. 

bekk.  

 

Skipulag kennslunnar 

Þessum árgangi er alltaf blandað á 6.-8. vikna fresti yfir veturinn. Þá taka við nýir hópar með nýjum 
kennara. Með þessu verður samstarfið meira og við berum allar jafna ábyrgð á nemendum.  Sund er 
einu sinni í viku og leikfimi 2 sinnum. Svo eru smiðjur 2 sinnum í viku tvær kennslustundir í einu. 

Þemaverkefni:  

 

 Eyjaverkefni 

 Húsdýrin  

 Komdu og skoðaðu hafið 

 Afmæli Flataskóla 

 Vináttuverkefni  

 Fjölval 

 Dagtal fyrir jólin 

 

 

Unnið var með höfin í hringekju þar sem námsgreinar eins og náttúrufræði, upplýsingatækni og sköpun 
komu við sögu. Bókin Komdu og skoðaðu hafið var notuð í þeirri vinnu. Eyjaverkefnið var unnið af 
miklum áhuga nemenda og tókst mjög vel. Allar námsgreinar fléttast þar inn í. Bókin Kisuland eftir 
Herdísi Egilsdóttur var notuð til hliðsjónar í því verkefni. Við enduðum veturinn á því að vinna með 
Húsdýrin, en þar komu flestar námsgreinar við sögu eins og náttúrurfræði og upplýsingartækni, 
lífsleikni og framsögn. Í þeirri vinnu unnu nemendur nokkur ólík verkefni um húsdýrin og  enduðum 
með sveitaferð á Bjartareyjarsand.  

 

Foreldrasamstarf 

 

Foreldrafulltrúar voru 6. Foreldrar voru með tvær bekkjarskemmtanir í ár. Hrekkjuvökupartý í 
nóvember og síðan bekkjarkvöld í vetur þar sem var boðið uppá spilakvöld frá Spilavinum. Foreldrum 
var boðið á lokahátíð Eyjaverkefnisins sem nemendur kláruðu um miðjan maí.  

 

 

 Skólaferð í Guðmundarlund 

 Berjamó í hrauninu  

 Heimsókn í Hellisgerði 

 Sleðaferð og skíðaferð í febrúar   

 Fórum á sýningu í verkið Strákurinn með slikkeríið í boði Sinfóníuhljómsveitar Íslands  

 Farið var í sveitaferð á Bjarteyjarsand í júní  

 Fórum á ylströndina í Sjálandinu,  
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 Ótal gönguferðir um nágrenni skólans  

  

Námsmat  

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

stærðfræðipróf 

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

málfræðipróf og stærðfræðipróf   

 Kaflapróf voru lögð fyrir eftir hvern kafla í stærðfræði   

 Stafsetningapróf lögð fyrir nokkrum sinnum á hvorri önn 

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

 

 

Umsögn um veturinn 

Starfið í vetur gekk mjög vel.  Blöndun í hópa höfðu góð áhrif á nemendur, hópurinn blandaðist vel og 
ný vinasambönd mynduðust.  Það hefur verið gott samstarf við foreldra en starf bekkjarfulltrúa kannski 
heldur lítið. 

  

Auður, Gunnarsdóttir, Erna Þorleifsdóttir og Rakel Svansdóttir, umsjónarkennarar  

 

 

 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk 
 

Almennt um árganginn.  
 

 Nemendur í 4. bekk voru 90 í fjórum umsjónarhópum, skiptum hópnum í fimm skipti 

 Umsjónarkennarar voru Auður Skúladóttir, Inga Kristrún Gottskálksdóttir/Erla Björg 
Káradóttir, Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir og Kristín Ósk Þorleifsdóttir 

 Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Guðlaug Einarsdóttir, Oddný Jóna 
Þorsteinsdóttir og Sigríður Ólafsdóttir sérkennarar, Atli Jóhannesson, Hannes Ingi 
Geirsson, Jón Bjarni Pétursson sund og íþróttir, Jóhanna G. Ólafsson heimilisfræði, Linda 
Þorvaldsdóttir myndmennt, Margrét Indíana Guðmundsdóttir textílmennt, Árni Már 
Árnason smíði, Hanna Borg réttindasmiðja  Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir íslenska 

 Kennt var í stofum N-117, N119, N-217 og N-219 
 

 

 

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

Námsbækur 

 Sproti 4a og 4b, nemenda- og æfingahefti  

 Mál til komið, vinnubók 

 Málrækt, aukaefni 

 Litlu landnemarnir 

 Komdu og skoðaðu Landnámið 

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

 Náttúran allan ársins hring 
 

Skipulag kennslunnar 
 

Áganginum var skipt upp í fjóra hópa. Á átta vikna fresti var hópunum skipt upp. Kennarar deildu ábyrgð 
og höfðu afskipti af málefnum allra barna.  

 
Þemaverkefni 
 

 Litlu landnemarnir 

 Litla upplestrarhátíðin 

 Fuglarnir 

 Árstíðirnar 
 
Foreldrasamstarf 
 
Foreldrasamstarf var ágætt. Foreldrafulltrúar skipulögðu einn viðburð á vorönn með Spilavinum sem 
var haldin á sal skólans. Einnig var foreldrum boðið á Litlu upplestrarhátíðina þar sem allir komu með 
eitthvað góðgæti á hlaðborð.  
 

Ferðir árgangsins 

 

 Guðmundarlundur 

 Vetrarferð í Bláfjöll 

 Landnámssýningu til Reykjavíkur 

 Tónleikar í Hörpu 

 Ylströndin í Garðabæ 

 Hellisgerði í Hafnarfirði 

 Nærumhverfi skólans  

 

 

 

Námsmat 

 Lesferilspróf frá Menntamálastofnun í september, janúar og maí 
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 Orðarún í október og apríl 

 Vorpróf í íslensku 

 Kaflakannanir úr Sprota  

 Vorpróf í stærðfræði 

 Stafsetningarpróf, orð og texti 

 Sjálfsmat 

 

Umsögn um veturinn 

Skólastarfið gekk ljómandi vel. Töluverð áhersla var lögð í félagsfærnivinnu í góðu samstarfi við 
námsráðgjafa, þroskaþjálfa og atferlisfræðing.  

Árgangurinn tók þátt í Litlu upplestrarkeppninni sem tókst með ágætum. Fleiri tækifæri til að koma 
fram fengust með þátttöku í morgunsamverum, s.s. söng-, dans- og leiklist. Árgangurinn tók þátt í 
Flatóvision í fyrsta sinn. 

Það sem kennarar eru einkum stoltir af eftir veturinn eru góðar framfarir í lestri eftir sleitulausa 
hvatningu og þjálfun. Sömuleiðis var lögð mikil áhersla á að nemendur lærðu utanbókar 
margföldunartöflurnar tíu og var hlýtt  yfir.   

 

Auður Skúladóttir, Erla Björg Káradóttir, Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir og 
Kristín Ósk Þorleifsdóttir, umsjónarkennarar 

 
 

 

Smiðja 4. bekkur   Ritun- og ljóð   

Nemendum var skipt í sjö 13 manna hópa. Hver hópur var í 10 skipti, 80 mínútur í senn tvisvar í viku.  

Nemendur fengust við fjölbreytt verkefni, sem höfðu þann tilgang að ýta undir sköpunargleði og 
sjálfstraust þeirra í ritun og ljóðavinnu. Nemendur sóttu efnivið út í náttúruna og skrifuðu sögu sem 
spratt út frá þeirri ferð. Einnig hlustuðu nemendur á brot úr sögu og skrifuðu síðan sitt eigið framhald. 
Þeir gerðu teiknimyndasögu og sögu út frá orðum í krossglímu. Nemendur unnu líka með ljóð á 
fjölbreyttan hátt. Flestir voru fúsir til að lesa upp verk sín fyrir hópinn í lok kennslustundar. 

Nemendur voru mjög áhugasamir og virkir og afraksturinn var vinnubók sem nemendur fóru með heim.  

Námsmat: Leiðsagnar- og lokamat. 

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, kennari 
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Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk 
 

Almennt um árganginn.  
 

 Nemendur í 5. bekk voru 68 í þremur umsjónarhópum. 

 Umsjónarkennarar voru Andri Freyr Björnsson, Bryndís Rut Stefánsdóttir og Ragna 
Gunnarsdóttir. 

 Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Guðlaug Einarsdóttir, Oddný Jóna 
Þorsteinsdóttir og Ólöf Ásta Guðmundsdóttir sérkennarar, Atli Jóhannesson, Hannes Ingi 
Geirsson, Jón Bjarni Pétursson sund og íþróttir, Jóhanna G. Ólafsson heimilisfræði, Linda 
Þorvaldsdóttir myndmennt, Margrét Indíana Guðmundsdóttir textílmennt, Árni Már 
Árnason smíði, Hanna Borg og Ragna Gunnarsdóttir réttindasmiðja. 

 Kennt var í stofum A-202, A-204 og A-208 
 

Kennslustundir og námsgreinar 
 
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, samsöng á sal, smíði, réttindasmiðju, tölvu og 
upplýsingatækni og heimilisfræði. Einnig var boðið upp á fjölval einu sinni í viku. 
 

Námsbækur 

 Stika 1a og 1b 

 Orðspor 1 

 Málrækt 

 PALS 

 Build Up 1 

 Hickory, Dickory, Dock 

 Portfolio smábækur 

 Víkingaöld 

 Ísland veröld til að njóta 

 Auðvitað – á ferð og flugi 
 

Skipulag kennslunnar 
 

Kennt var í þremur umsjónarhópum en hópnum var skipt þvert á árganginn í hringekju og öðrum 
verkefnum yfir veturinn. Mikil áhersla var lögð á jákvæð samskipti innan hópsins og aukið 
umburðarlyndi á milli nemenda og nýttum við meðal annars  til þess verkfærakistu KVAN. Einnig voru 
árgangafundir haldnir reglulega. Náið samstarf var við bæði námsráðgjafa og þroskaþjálfa. Komið var 
til móts við getu nemenda í lestri og stærðfræði. Í nóvember bættist við nemandi frá Brasilíu sem talaði 
einungis portúgölsku og fékk hún dygga aðstoð.  

 
Þemaverkefni 
 

 Ísland veröld til að njóta 

 Víkingaöld, skjaldarbók 

 Halloween 
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Foreldrasamstarf 
 
Foreldrasamstarf var mjög gott. Foreldrafulltrúar skipulögðu einn viðburð á hvorri önn, annars vegar 
Hrekkjavökuhátíð og hins vegar var perlað fyrir Kraft. Í báðum þessum tilvikum var sett upp 
sameiginlegt hlaðborð. Í lok annar buðu foreldrar nemendum og kennurum í kökuveislu og stóðu fyrir 
fjölskyldugrilli í Heiðmörk. 
 
 

Ferðir árgangsins 

 

 Guðmundarlundur 

 Vetrarferð í Bláfjöll 

 Landnámssýningin 871  

 Þjóðminjasafn Íslands 

 Reykjavíkurferð (mannvirki skoðuð) 

 Nærumhverfi skólans  

 

Námsmat 

 Lesferilspróf frá Menntamálastofnun í september, janúar og maí 

 Orðarún í október og apríl 

 Vorpróf í íslensku  

 Stafsetningarpróf, orð og texti 

 Kaflakannanir úr Stiku  

 Vorpróf í stærðfræði 

 Læra margföldunartöflurnar utanbókar 

 Vorpróf í ensku 

 Samvinnupróf 

 Símat 

 Sjálfsmat 

 

Umsögn um veturinn 

Skólastarfið gekk í heild mjög vel. Margir nemendur tóku miklum framförum þennan vetur bæði í námi 
og félagslega. Mikið var unnið með samskiptahæfni innan árgangsins með góðri aðstoð námsráðgjafa 
og þroskaþjálfa. Nemendur stóðu sig ákaflega vel við flutning helgileiksins á jólaskemmtun.  

 

Andri Freyr Björnsson, Bryndís Rut Stefánsdóttir og Ragna Gunnarsdóttir, umsjónarkennarar 
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Bókmenntir 5. bekkur 

Hæfnimarkmið: 

 að nemandi lesi gamlar og nýjar bókmenntir líkt og ljóð og sögur ætlaðar börnum og 

unglingum. 

 að nemandi geti gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann. 

 að nemandi geti sett sig í spor sögupersóna, áttað sig á því hvernig honum myndi líða og/eða  

leysa þau mál sem persónurnar standa frammi fyrir.  

 að nemandi þekki og geti beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald ljóða líkt 

og rím, hrynjandi, ljóðstafi, líkingar og persónugerving.  

 

Kennsluefni: Flökkuskinna: Bókmenntir fyrir miðstig.  

 

Tilhögun kennslu:  

Kennari las sögur fyrir bekkinn, útskýrði merkingu orða, ræddi efni sögunnar og hvatti  nemendur  til 
að setja sig í spor sögupersóna. Krakkarnir fylgdust með í bókum sínum og tóku þátt í umræðunum. 
Ljóð voru lesin og merking þeirra rædd, farið var yfir hugtök eins og  rím, ljóðstafi, líkingar og 
persónugervingu og nemendur skrifuðu ljóðin í stílabók og myndskreyttu.  

Námsmat:   

Próf í lok skólaárs.  

 

Kennslustundir:   

Ein kennslustund (40 mín) á viku allt skólaárið.  

Verkefni:   

Fjölbreytt verkefni sem tengjast námsefninu í kennslubókinni og það sem kennari leggur fyrir líkt og 
myndasaga þar sem nemendur túlka efni einnar sögunnar í bókinni.  

 

Mat:   

Gekk ljómandi vel. Nemendur voru áhugasamir,flestir unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum kennarans. 

 

Jóhanna G. Ólafsson, kennari 
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Ritun 5. bekkur   

Hæfnimarkmið: 

 að nemandi skoði og kanni texta höfunda og nýti sér í eigin ritun.  

 Að nemandi skrifi læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd. 

 að nemandi tjái hugmyndir sínar og kynni fyrir öðrum. 

 að nemandi skapi frásögn og skrifi hana í bókina sína sem framhald  texta annars höfundar. 

 

Kennsluefni: 

Efni frá kennara, stuttir textar sem unnið er með.  

 

Tilhögun kennslu: 

Kennari varpar  texta (á pp glærum) á tjald. Þeir tengjast bókmenntum og flestir eru stutt brot úr 
bókmenntum eða tengjast árstíðinni  eða öðrum viðburðum sem við eiga.  Efnið er rætt og 
ritunarverkefni útskýrt.  

 

Námsmat:   

Símat, kennari skoðar verkefni nemenda á meðan þau eru unnin og að þeim loknum og gefur munnlega 
umsögn. Hrósar fyrir vel unnið verk og bendir á það sem betur má fara.  

 

Kennslustundir:   

Ein kennslustund (40 mín) á viku allt skólaárið.  

 

Verkefni:   

Verkefnin eru fjölbreytt.  Nemendur skrifa texta sem kennarinn setur fyrir og/eða semja sjálfir  í takt 
við viðfangefnið.  

Mat:   

Gekk ljómandi vel. Nemendur voru áhugasamir, flestir unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum kennarans. 

 

Jóhanna G. Ólafsson, kennari  
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Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk  
 

 

Almennt um árganginn.  
 

 Nemendur í 6. bekk voru 69 í þremur umsjónarhópum 

 Umsjónarkennarar voru Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir, Elín Ása Þorsteinsdóttir og Hanna 
Lóa Friðjónsdóttir. 

 Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru:  Oddný Jóna Þorsteinsdóttir sérkennari, Atli 
Jóhannesson, Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson, Hanna Lóa Friðjónsdóttir og Erna 
Þorleifsdóttir sund og íþróttir, Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, Margrét Indíana 
Guðmundsdóttir textílmennt, Árni Már Árnason smíði og Helga Sigríður Guðjónsdóttir 
heimilisfræði og Hanna Borg  Jónsdóttir / Inga Kristrún Gottskálksdóttir réttindasmiðja. 
Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir kenndi bókmenntir og stafsetningu. 

 Kennt var í stofum M111, M113 og  M115  
 

Kennslustundir og námsefni 

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

 

Námsefni: 

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

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

  Söguskinna (bókmenntir)  

  Mál í mótun, grunnbók og vinnubók (málfræði/ísl.) 

 Ready for Action (enska) 

 Enskar málfræðiæfingar, ljósrituð verkefni frá kennara (enska) 

 Snorra Saga (samfélagsfræði/ saga) 

 Maðurinn, lesbók og vinnubók (líffræði) 

 Norðurlöndin (samfélagsfræði/ landafræði) 

 Benjamín dúfa (íslenska/bókmenntir) 

 

 
Skipulag kennslunnar 
Bekkjardeildirnar voru þrjár. Dóra Þórisdóttir stuðningsfulltrúi vann með árgangnum og var stuðningur 
við  nokkra nemendur auk þess var Verið opið á ákveðnum tímum sem Petra Björg Kjartansdóttir sá 
um það og stýrði. Oddný Jóna sá um sérkennsluna en var mikið fjarverandi á þessu skólaári. Sveinbjörg 
Sveinbjörnsdóttir sá um bókmenntir og stafsetningu.  
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6. bekkur veturinn 2018-19 

Bókmenntir:  

 Hver námshópur fékk tvær kennslustundir á viku 

 Námsefni var unnið út frá bókunum Söguskinna og Trunt, trunt og tröllin 

 Fyrir áramót kynntust nemendur flökkusögum, dagbókum/dagbókaskrifum og 
frásögnum um tengsl manns og náttúru. Eftir áramót unnu nemendur með álfasögur, 
draugasögur, galdra- og ýkjusögur 

 Nemendur unnu með viðfangsefnin á fjölbreyttan hátt; útbjuggu veggspjöld, 
kynningarefni í tölvum, sömdu leikrit og söfnuðu verkefnum í vinnubók  

 
Þemaverkefni 

 Norðurlöndin 

 Snorra saga 

 Maðurinn 

 Oliver Twist 

 Benjamín dúfa   

 

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

Ferðir árgangsins 

 Guðmundarlundur 

 Norræna húsið 

 Nærumhverfi skólans  

 Hraunið við skólann 

 Listasafn Íslands  

 Harpa – Strákurinn og slikkeríið 

 Skálaferð/ skíðaferð 

 Klambratún 

 Hellisgerði 

 Hjólaferð í Nauthólsvík 

 Utanríkisráðuneytið 

 

Námsmat 

 Lesferilspróf frá Menntamálastofnun. Þrjú próf yfir veturinn. 

 Orðarún að hausti og vori 

 Kaflapróf úr Stiku  

 Stuttar kannanir úr málfræði 

 Haust og vorpróf í íslensku 

 Stafsetningarpróf 

 Hópavinna í Norðurlöndunum 

 Haust og vorpróf í ensku 
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 Glósupróf úr Maðurinn  

 Verkefnamöppur í Snorra og Maðurinn  

 Kjörabókarritgerð í íslensku 

 

Umsögn um veturinn 

Veturinn gekk ágætlega og foreldrasamstarf var gott. Nemendahópnum var skipt upp eftir áramót og 

fóru í 6-8 vikna lotur í sama kerfi og notað er í yngri deildinni þ.e. rúllandi kerfi þar sem 1/3 af hópnum 

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

Nemendahópurinn var fjölmennur en samstarf og skipulagning kennara gekk mjög vel. Daglega, að 

kennslu lokinni, hittust kennarar á samráðsfundum og skiptu milli sín verkum. Dóra Þórisdóttir var 

stuðningsfulltrúi vann mjög gott starf og var ómissandi partur af teyminu.  

 

Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir, Elín Ása Þorsteinsdóttir og Hanna Lóa Friðjónsdóttir 
umsjónarkennarar 

 
 

 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk  
 

Almennt um árganginn. 

 Nemendur í 7. bekk voru 83 í fjórum umsjónarhópum 

 Umsjónarkennarar voru Harpa Hjartardóttir, Heiðveig Hanna Friðriksdóttir, María Hrönn 

Valberg og Rut Ingólfsdóttir Blurton. 

 Aðrir kennarar sem kenndu í árgangnum voru Helga Sigríður Guðjónsdóttir, Margrét 

Indíana Guðmundsdóttir, Hanna Borg Jónsdóttir, Lilja Karlsdóttir, Árni Már Árnason, 

Linda Þorvaldsdóttir, Jóhanna G Ólafsson, Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson, Atli 

Jóhannesson, Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir og Ólöf Ásta Guðmundsdóttir.  

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

 

Kennslustundir 

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

samfélagsfræði, náttúrufræði, enska, danska, lífsleikni, upplýsinga- og tæknimennt, list- 

og verkgreinar, morgunsamvera, íþróttir, sund. 

 

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

o Íslenska: Orðspor 3 (vinnubók og lesbók), Málið í mark, Mál í mótun, Málrækt, 

Smellur, Leyndardómur ljónsins og ýmis ljósrituð verkefni. 

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

o Náttúrufræði: Vífilsstaðavatn (haust), Auðvitað (vor). 
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o Samfélagsfræði: Evrópa, trúarbragðafræði (glærur og myndbönd frá kennara), 

saga (Miðaldafólk á ferð, Ein grjóthrúga í hafinu og námsefni af alnetinu) og 

goðafræði (sérútbúið efni frá kennara) 

o Enska: Action lesbók, Action vinnubók A og B, horft á og rætt um Atypical. 

o Danska: Start lesbók og vinnubók (haust), Smart lesbók og vinnubók (vor). 

o Lífsleikni: hin ýmsu verkefni og bekkjarfundir haldnir reglulega. 

 

Skipulag kennslunnar 

 Umsjónarkennarar sáu um kennslu í sínum umsjónarhópum. Í þemaverkefnum var unnið 

í hópum ýmist þvert á árganginn eða innan hvers umsjónahóps. Vífílsstaðavatn, Auðvitað 

og samfélagsfræði. Kennarar skiptu á milli sín samfélagsfræðinni og kenndi hver þeirra 

eitt ákveðið viðfangsefni og kenndi því öllum árgangnum. Í smiðju voru: ritsmiðja, 

bókmenntir, réttindasmiðja, heimilisfræði, textílmennt, myndmennt og smíði. 

 

Þemaverkefni 

 Vífilsstaðavatn – hópavinna og 

verkefni. 

 Bókmenntir – 

einstaklingsverkefni unnið úr 

bókinni Leyndardómur ljónsins.  

 Danska – hópavinna unnið með 

líkamann og 

persónuupplýsingar. 

 Áhugasviðsverkefni tengt 

námsefni í náttúrufræði 

 

 

 

Foreldrasamstarf og félagsstörf 

 Kynningarfundur haldinn í september fyrir foreldra þar sem var farið var yfir verkefni 
vetrarins.  

 Árshátíð haldin að vori. 

 Foreldraviðtöl voru í október og janúar. 

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

 Foreldrasamstarf gekk mjög vel. 
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Ferðir 

 Vífilsstaðavatn (2 ferðir) 

 Guðmundarlundur 

 Tónleikaferð í Hörpu 

 Skíðaferð í Bláfjöll 

 Skólabúðir að Reykjum 

 Gönguferðir um nágrenni 

 Hellisgerði 

 

Námsmat 

Nemendur tóku próf jafnt og þétt yfir veturinn og var reynt að hafa námsmatið fjölbreytt og tóku jafnt 
skrifleg sem rafræn próf. Einnig voru metin vinnubrögð, skapandi hugsun, frumkvæði, sjálfstæði í 
vinnubrögðum, þátttaka í hópavinnu, vinnubækur og verkefnamöppur. Heimavinna var hjá þeim 
nemendum sem náðu ekki að klára vikuáætlun. Lesferilspróf frá Menntamálstofnun voru lögð fyrir í 
janúar og maí. Lesskilningspróf lögð fyrir að hausti og að vori. Kennarar byrjuðu í haust að nota Google 
Classroom og hefur það auðveldað alla yfirferð prófa og verkefna. 

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

úr kafla 5, 6  og lokapróf.  

 Íslenska: Málfræði (haust/vor). 

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

 Danska: Kaflapróf og tölur. Vinnubók metin og skapandi hópavinna. 

 Enska: Kaflapróf, kynning og stílar. 

 Náttúrufræði: Vífilsstaðavatn 2 vettvangsferðir metnar, hópavinna ásamt vinnubók 

(haust). Gagnapróf úr Auðvitað og vinnubók metin (vor).  

 Samfélagsfræði: Vinnubrögð og vinnubækur metnar, ritgerð, gagnapróf. 

 

 

Umsögn um veturinn 

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

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

verkefnum sem féllu til. Reykjaferðin og árshátíð heppnuðust einstaklega vel.   

 

 

Harpa Hjartardóttir, Heiðveig Hanna Friðriksdóttir, María Hrönn Valberg og Rut Ingólfsdóttir Blurton 
umsjónarkennarar 
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Smiðja 7. bekkur - Bókmenntir   

Nemendum var skipt í sjö 14 manna hópa. Hver hópur var í 13-14 skipti, 80 mínútur í senn þrisvar í 
viku.  

Meginmarkmið smiðjunnar var að kveikja áhuga nemenda á fjölbreyttum viðfangsefnum 
bókmenntanna. Að hvetja þá afram í leita að upplýsingum á netinu og í bókum og að koma efninu frá 
sér á aðgengilegan og áhugaverðan hátt.  

Viðfangsefni og efnistök voru fjölbreytt. Nemendur öfluðu sér meðal annars upplýsinga um geimverur, 
skoðuðu hvað skrifað hefur verið um geimverur og kynntu sér fréttaflutning á Íslandi í kringum 
væntanlega komu þeirra á Snæfellsjökul. Sagan um Hungurleikana var eitt umfjöllunarefnið og 
verkefnavinna í tengslum við þá sögu. Þá völdu nemendur sér bók sem þeir höfðu lesið og útbjuggu 
bókakynningu og fluttu fyrir hópinn. Nemendur kynntust handritagerð og  útbjuggu teiknimyndasögu 
út frá lesinni skáldsögu. Hlýnun jarðar og áhrif hennar á líf og tilvist ísbjarna var einnig viðfangsefni 
nemenda. 

Námsbókin Töfraskinna var lögð til grundvallar, auk efnis á netinu. Sögubók að eigin vali var einnig 
efniviður. Nemendur söfnuðu verkefnum í vinnubók. 

Námsmat: Leiðsagnar- og lokamat. 

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, kennari 

 

 

 

Ritsmiðja, 7. bekkur 

Hæfnimarkmið: 

• að nemandi kynnist uppbyggingu ritgerðar, læri að móta rannsóknarspurningu og hvernig á að nota 
textann til að svara henni í lokaorðum,  

• að nemandi geti skrifað ritgerð (á tölvu), nýtt sér heimildir máli sínu til stuðnings, vísað til þeirra og 
skráð svk. viðurkenndu kerfi (APA), 

• að nemandi setji fram hugmyndir sínar í texta og geti skólafélögum sínum stuttlega frá þeim, 

• að nemandi geti rætt texta skólafélaga á jafningjagrundvelli á uppbyggilegan og gagnrýninn hátt,  

• að nemandi liti á sig sem höfund sem miðlar efni og kemur því skýrt og skipulega á framfæri.  

Kennsluefni:  

Efni frá kennara, Heimir eftir Svanhildi Sverrisdóttur. 

 

Tilhögun kennslu: 

Innlögn í upphafi tíma. Fjallað um allt sem tengist rannsóknarritgerðum líkt og rannsóknarspurningu, 
efnisgrein, efnistök, tilvísun og skráning heimilda. Ritunarráðgjöf jafningja er kynnt og nemendur 
spreyta sig á að ræða texta sinn við skólafélaga. Skiptast á að vera í hlutverki ráðgefandi og þess sem 
þiggur ráðleggingar.  Nemendur æfa sig í hinum ýmsu þáttum og skrifa að lokum stutta 
rannsóknarritgerð sem inniheldur: inngang,  þrjár efnisgreinar, lokaorð og heimildaskrá.  
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Námsmat: Leiðbeinandi kennsluhættir í lok smiðju. 

Kennslustundir: Kennt í lotum, í 4 vikur, tvær kennslustundir í senn (80 mínútur) þrisvar í viku. 

Verkefni:  

Nemendur æfa sig að móta rannsóknarspurningu, skrifa m.a. efnisgreinar  með lykilsetningu, 
meginmáli og samantekt og læra að  skrá heimildir. Verkefni þar sem kveikja er  gefin sem fyrsta setning 
og nemendur eiga að halda áfram. Í lokin skrifa nemendur stutta rannsóknarritgerð.  

 

Mat:  

Gekk ljómandi vel. Nemendur voru mjög áhugasamir, flestir unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans. Örfáir skiluðu ekki ritgerð.  

Jóhanna G. Ólafsson, kennari 
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Skýrslur sérkennara 
 

Með sérkennslu er átt við sérkennslu eða stuðningskennslu sem fram fer hjá sérkennara og/eða 
kennara í heimastofu og/eða öðru kennslurými. Unnið er með afmarkaða námsþætti og/eða 
námsmarkmið í fámennum hópi eða einstaklingslega. Alls naut 101 nemandi Flataskóla (21%) slíkrar 
kennslu. 

Eftirtaldir kennarar komu að sérkennslu í Flataskóla veturinn 2018-2019. Guðlaug Einarsdóttir, 
sérkennari sá um sérkennslu í 5 ára bekk og í 1. og 2. bekk. Oddný Jóna Þorsteinsdóttir, sérkennari sá 
um sérkennslu í 3., 4., 5., og 6. bekk. Ólöf Ásta Guðmundsdóttir, sérkennari sá um sérkennslu í 7. bekk. 
Vegna forfalla komu Sigríður Ólafsdóttir, sérkennari og Erla Björg Káradóttir og Inga Kristrún 
Gottskálksdóttir, grunnskólakennarar að tímabundinni sérkennslu nemenda í 3., 4., 5., og 6. bekk  

Eftirtaldir stuðningsfulltrúar komu að árgöngum og einstökum nemendum: Anna María Daníelsdóttir, 
Dóra Þórisdóttir, Íris Pálsdóttir, Ragnhildur Andrésdóttir Kjerúlf og Sóley Grímsdóttir, . 

Aðrir sérfræðingar sem skólafólk gat leitað til utan skólans voru Sigurlaug Jónsdóttir, 
talmeinafræðingur, Rafn Emilsson, atferlisfræðingur og Guðrún Kristófersdóttir, sálfræðingur.  

 

Skipulag 

Deildarstjóri sérkennslu hafði yfirumsjón með skipulagi sérkennslu og annarrar stoðþjónustu innan 
skólans í samráði við sérkennara, þroskaþjálfa og umsjónarkennara. Fundað var reglulega með 
sérkennurum, þroskaþjálfum og umsjónarkennurum og fylgst með gengi nemenda sem nutu 
sérkennslu eða annars stuðnings. Auk sérkennslu í sérkennslustofum eða inni í bekkjum þá var Verið 
nýtt vegna einstakra nemenda eða nemendahópa. Í Veri er unnið að ákveðnum markmiðum undir 
umsjón þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa með samþykki foreldra. 

Eftirfylgni Lesferilsprófa og lestrarviðmiða frá Menntamálstofnun var í umsjón deildarstjóra. 
Lestrarstefna skólans var uppfærð í samræmi við ný lestrarviðmið. Á haustfundi með foreldrum barna 
í 1. bekk fóru sérkennari og deildarstjóri sérkennslu yfir lestrarkennslu, lestrarvanda og mikilvægi 
heimalesturs. 

Nemendur í 3. og 6. bekk, sem voru undir lágmarksviðmiðum Menntamálastofnunar voru skimaðir 
með LOGOS lestrargreiningarprófinu af sérkennurum skólans. Inngrip, íhlutanir og næstu skref voru 
unnar í samráði við kennara og foreldra.  

Deildarstjóri hafði yfirumsjón með umsóknum til sérfræðiþjónustu Garðabæjar vegna einstakra 
nemenda og sat skilafundi þeim tengdum með sérfræðingum, þroskaþjálfum, kennurum og foreldrum. 
Deildarstjóri sat í teymum ásamt ásamt foreldrum, sérkennurum, þroskaþjálfum og kennurum og kom 
að teymismyndum einstakra nemenda. Deildarstjóri skipulagði jafnframt og stjórnaði fundum 
Nemendaverndarráðs sem haldnir voru reglulega og samráðsfundi vegna 4. og 5. ára bekkjar.  

 
Próf og greiningar 
 

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

 Lestrarskimun (byggt á Leið til læsis) frá Menntamálstofnun var lögð fyrir alla nemendur í 
1.bekk í október. Niðurstöður voru nýttar við skipulag lestrarkennslu.  
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 Stafaþekking könnuð í desember hjá öllum nemendum í 1.bekk af sérkennara. 

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

 LOGOS-skimun var lögð fyrir nemendur í 3. og 6.bekk sem voru undir lágmarksviðmiðum 
Menntamálastofnunnar.  

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

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

 

Sérkennsla í íslensku í 1.-5. bekk og markvissri málörvun í 4-5 ára bekk 
 

Í 4-5 ára bekk (28 nem.) nutu 5 nemendur aukaþjálfunar í námsefninu „markvissri málörvun“  

(5 drengir). 

Í 1.bekk (46 nem.) vann sérkennari að mestu leyti með umsjónarkennurum á svæði barnanna. Fylgst 
var með þeim börnum sem áttu í erfiðleikum með stafaþekkingu og lestur. Á vorönn fengur tveir 
nemendur aðstoð utan kennslustofu í K-Pals. Þrír nemendur með annað móðurmál en íslensku fengu 
aðstoð sérkennara (2 stúlkur og 1 drengur).   

 

 Að hausti kannaði sérkennari stafaþekkingu hjá nemendum og lestrarfærni þeirra sem 
komnir voru af stað í lestri. 

 „Leið til læsis“ lesskimun var lögð fyrir seinni hluta októbermánaðar. Hún sýndi stöðu 
nemenda  hvað varðar: málþroska, stafaþekkingu og hljóðkerfisvitund. Fylgst var vel með 
þeim nemendum sem fengu slaka niðurstöðu bæði hjá umsjónarkennara og sérkennara. 

 Í desember var stafaþekking könnuð hjá öllum nemendum. Sérkennari fylgdist sérstaklega 
með þeim nemendum sem áttu í erfiðleikum með að fylgja eðlilegum hraða á stafainnlögn og 
voru lengi að ná lestrartækninni. 
Í þeim tímum var unnið með: 

 heiti og hljóð stafa  

 tengingu stafs og hljóðs 

 lestur 

 K Pals fyrir þá nemendur sem voru óöruggir í sambandi við stafaþekkingu og tengsl stafs 
og hljóðs 

 

Lestrarmat allra nemenda var í höndum umsjónarkennara í janúar og maí. Í september prófaði 
sérkennari lestrarfærni þeirra barna sem þekktu flesta stafi og voru eitthvað farin að lesa. Í mars 
prófaði sérkennari lestrarfærni þeirra nemenda sem sérkennari hafði sérstaklega fylgst með og voru 
undir 90% viðmiðum Menntamálastofnunar. 
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Í 2.bekk (64 nem.) vann sérkennari að mestu leyti með umsjónarkennurum á svæði barnanna. Tíu 
nemendur fengu sérkennslu í íslensku (7 drengir og 3 stúlkur). Fimm nemendur með annað móðurmál 
en íslensku fengu aðstoð sérkennara (einn þeirra er einnig talinn upp í hópi sérkennslunemenda í 
íslensku. 

Í 2.bekk var sérkennslu skipt í: 

 Upprifjun stafa á haustönn 

 Sérkennslu í lestri og stafsetningu (lestur, lestrarnákvæmni, lessskilningur, stafsetning, 
hljóðkerfisvitund, orðaforði) 

 

Lestrarmat allra nemenda var í höndum umsjónarkennara. Í október og mars prófaði sérkennari 
lestrarfærni þeirra nemenda sem hann hafði haft afskipti af og þeim sem voru undir 90% viðmiðum 
Menntamálastofnunar. 

 

Í 3.bekk (66 nem.) nutu 8 nemendur sérkennslu í íslensku hluta úr vetri í litlum hópum eða 
einstaklingslega (4 stúlkur og 4 drengir). Fleiri sérkennarar komu að kennslu nemenda í 3. bekk. 

Í sérkennslunni var unnið með: 

 Lestur, lesskilning, lestrarnákvæmni, sérhljóða/samhljóða, hljóðkerfisvitund, orðaforða og 
stafsetningu. 

 

Í 4.bekk (90 nem.) nutu þrír nemendur sérkennslu hluta úr vetri í litlum hópi eða einstaklingslega ( 2 
drengir og 1 stúlka sem hefur annað móðurmál en íslensku). Fleiri sérkennarar komu að kennslu 
nemenda í 4. bekk. 

Í sérkennslunni var unnið með: 

 Stafaþekkingu, tengsl stafs og hljóðs, lestur, lesskilning, lestrarnákvæmni, 
sérhljóða/samhljóða, hljóðkerfisvitund, orðskilning, orðaforða og stafsetningu. 

 

Í 5.bekk (67 nem.) naut einn nemandi með annað móðurmál en íslensku sérkennslu hluta úr vetri. 

Í sérkennslunni var unnið með: 

 Stafaþekkingu, tengsl stafs og hljóðs, lestur, lesskilning, orðskilning, orðaforða og 
stafsetningu.  

 

Mjög góð samvinna hefur verið við foreldra barna í þessum árgöngum. 

Guðlaug Einarsdóttir, sérkennari 
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Sérkennsla í 3.-4. bekk 
 

Tímabundin sérkennsla vegna forfalla.  

Í 3. bekk naut 1 nemandi sérkennslu tímabundið.  

Lestur: 

 Lögð var áhersla á endurtekinn lestur, lestraröryggi og nákvæmni. 

 Upprifjun stafa, tvöfalda samhljóða og samhljóðasambönd.  

 Lögð var áhersla á endurtekningu lesturs og stafsetningu og orðaforða.  
 

Í 4. bekk (90 nem.) nutu 9 nemendur tímabundinnar sérkennslu: 4 drengir og 5 stúlkur. Lögð var 
aðaláhersla á grunnfærni í lestri, talnaskilning og reikniaðferðir í stærðfræði. 

Lestur: 

 Upprifjun bókstafa, sérstaklega var unnið með sérhljóðana. 

 Áhersla á þjálfa lestur á samhljóðasamböndum, þjálfaður lestur á smáorðum, samsettum 
orðum, lesskilningur og fl. 

 Áhersla lögð á lesfimi, lestrarnákvæmni og lestraröryggi.  
 

 
Stærðfræði: 

 Unnið með talnaskilning, einingu, tug og hundrað. 

 Reikniaðferðir (sérstaklega margföldun) 

 Lesdæmi 
 

Undirrituð kom inn í tímabundna sérkennslu vegna forfalla. Sérkennsla fór fram í sérkennslustofu, 
ýmist einstaklingslega eða í litlum hópum. 

Mjög góð samvinna hefur verið við foreldra og kennara barnanna. 

Sigríður Ólafsdóttir, sérkennari 

 

Sérkennsla í 3. – 6. bekk 
 

Tímabil: ágúst til nóvember og mars til júní 

 

Í 3.bekk (66 nemendur) nutu 2 nemendur sérkennslu á haustönn hjá undirritaðri. Fleiri 
sérkennarar komu að kennslu 3.bekkjar. 

 

Sérstök áhersla var lögð á:  

 upprifjun bókstafa 
 lestur samhljóðasambanda 
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 lestur á smáorðum og léttum texta 

 að þjálfa hljóðkerfisvitund  

 að raða saman stöfum í orð, bæði eftir fyrirmynd og upplestri 

 lesskilning 
 
Útbúið var sérstakt lestrarplan þar sem stafirnir voru teknir skipulega fyrir og unnið með hvern staf 
bæði sjónrænt og heyrnrænt. Lesskilningur var unninn samhliða léttum sögum sem lesnar voru. 

 

Í 4.bekk (87 nemendur) nutu 18 nemendur (20,6%) sérkennslu allan veturinn eða hluta úr vetri í 
einhverju formi, 9 drengir og 9 stúlkur. Hjá undirritaðri voru 17 nemendur á haustönn og 1 nemandi á 
vorönn. Fleiri sérkennarar komu að kennslu 4.bekkjar. 

Í sérkennslunni var áhersla lögð á eftirfarandi atriði  

 Grunnlestrarfærni, lesskilning, ritun og stafsetningu.  

 Íslensku sem annað tungumál.  

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

 Aðstoða kennara við próftökur og í samræmdum prófum.  

 LOGOS-skimun einstaka nemendur  

 LOGOS-greining, lögð fyrir 4 nemendur.   
  

Á haustönn var haldið lestrar- og lesskilningsnámskeið, sem náði yfir 4 ½ vikur í allt, fyrir hluta þeirra 
nemenda sem ekki höfðu náð lágmarks viðmiðum Menntamálastofnunar að vori 2017. Þátttakendur 
voru 11: 4 drengir og 7 stúlkur. Lögð var sérstök áhersla á lesfimi, lestrartækni og lesskilning, 
Lesskilningurinn byggðist að miklu leyti á forspá með því að skoða myndir og spá fyrir um hvað sagan 
fjallaði um, ræða hugmyndir allra og komast að niðurstöðu. Einnig þurftu nemendur að svara 
spurningum og gera stafsetningarverkefni. Á vorönn var undirrituð með einn nemanda í 4.bekk. 

Fyrir utan raddlestrarpróf í ágúst, fyrir nýja nemendur, prófar sérkennari aftur þá nemendur sem ekki 
höfðu náð lágmarks viðmiðum Menntamálastofnunar, í október, mars og maí. Einnig prófar hann fyrir 
og eftir hvert lestrarnámskeið og fylgist vel með framförum hvers þátttakanda.  

Sérkennslan fór fram bæði í minni hópum eða á einstaklingsgrundvelli. 

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

 

Í 5. bekk (67 nemendur) nutu 11 nemendur (16,4% nemenda) sérkennslu allan veturinn eða hluta úr 
vetri í einhverju formi, 2 drengir og 9 stúlkur. 6 nemendur voru í sérkennslu allan veturinn, 2 nemendur 
voru eingöngu á haustönn og 1 nemandi eingöngu á vorönn. Námið fór fram í minni hópum og á 
einstaklingsgrundvelli. Fleiri sérkennarar komu að kennslu í 5.bekk. 

Í sérkennslunni var áhersla lögð á eftirfarandi atriði 

 Grunnlestrarfærni, lesskilning, ritun og stafsetningu.  

 Íslenska þar sem unnið var með afmarkaða þætti og námsmarkmið árgangs. 

 Íslenska sem annað tungumál.  

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

 Aðstoð við próftökur í minni hópum.  
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Á haustönn var haldið 4 vikna lestrarnámskeið fyrir þá nemendur sem ekki höfðu náð lágmarks 
viðmiðum Menntamálastofnunar að vori 2017. Þátttakendur voru 8, eingöngu stúlkur. Lögð var sérstök 
áhersla á lesfimi, lestrartækni og lesskilning. Lesskilningurinn byggðist að miklu leyti á forspá með því 
að skoða myndir, ræða hugmyndir allra og komast að niðurstöðu. Einnig þurftu nemendur að svara 
spurningum og vinna bæði málfræði- og  stafsetningaræfingar. Á vorönn var annað lestrarátak sem 4 
nemendur tóku þátt í, einnig undir handleiðslu sérkennara. 

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

Námið fór að mestu leyti fram í minni hópum en einnig á einstaklingsgrundvelli.  

Teymisfundir voru haldnir með kennurum og foreldrum. 

 

Í 6. bekk (69 nemendur) nutu 10 nemendur (10,4% nemenda) sérkennslu allan veturinn eða hluta úr 
vetri, í íslensku (allan veturinn) og stærðfræði (á haustönn), 4 drengir og 6 stúlkur. Námið fór fram í 
minni hópum og á einstaklingsgrundvelli. 

Sérkennslunni var skipt í:  

 Íslensku þar sem unnið var með afmarkaða þætti og námsmarkmið árgangs.  

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

 Íslensku sem annað tungumál. 

 Stærðfræði (á haustönn) þar sem unnið var með afmarkaða þætti og námsmarkmið árgangs. 

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

 Aðstoð við próftökur í minni hópum.  
 

Á haustönn var haldið 3½ vikna lestrarnámskeið fyrir þá nemendur sem ekki höfðu náð lágmarks 
viðmiðum Menntamálastofnunar að vori 2017. Þátttakendur voru 7, 3 drengir og 4 stúlkur. Lögð var 
sérstök áhersla á lesfimi, lestrartækni og lesskilning. Lesskilningur byggðist á að svara spurningum með 
áherslu á að svara með heilum setningum. Valin voru verkefni þar sem bæði stafsetning og málfræði 
var þjálfuð. Á vorönn var annað lestrarátak sem 9 nemendur tóku þátt í, einnig undir handleiðslu 
sérkennara. 

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

Þrír nemendur, sem þurfa á sérkennslu að halda, afökkuðu alla hjálp sérkennara þetta árið. 

Námið fór að mestu leyti fram í minni hópum en einnig á einstaklingsgrundvelli.  

Teymis- og skilafundir voru haldnir með kennurum, foreldrum og sérfræðingum. 

 

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

Oddný Jóna Þorsteinsdóttir, sérkennari 
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Sérkennsla í 4. – 7. bekk 
 

Í 4. bekk  fékk einn nemandi sérkennslu í íslensku sem annað tungumál frá miðjum októbermánuði og 
út skólaárið. Lögð var áhersla á þekkingu stafa, lestur og orðaforða. 
 

Í 5. bekk fékk einn nemandi sérkennslu í íslensku sem annað tungumál frá miðjum nóvembermánuði 
og út skólaárið. Sex aðrir nemendur fengu tímabundna sérkennslu í janúar og febrúarmánuði. Tveir af 
þessum nemendum voru út maímánuð. Unnið var með lestur, lesskilning og ritun. 
 

Í 6. bekkk fengu 4 nemendur tímabundna sérkennslu í janúar og febrúarmánuði.  Unnið var með lestur, 
lesskilning og ritun. 
 

Í 7.bekk (83 nemendur) nutu 20 nemendur (24%) sérkennslu allan veturinn eða hluta úr vetri í íslensku 
og stærðfræði. Námið fór fram í minni hópum og einnig sem einstaklingskennsla.  Sjö nemendur komu 
daglega. 
 

Sérkennslunni var skipt í: 

° Lestrar- og lesskilningsnámskeið 

° Stafsetningarnámskeið 

° Íslensku þar sem unnið var með afmarkaða þætti í málfræði og einnig námsþætti árgangs 

° Stærðfræði þar sem unnið var með afmarkaða þætti og einnig námsþætti árgangs 

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

* Orðarún, lesskilningspróf lagt fyrir og lesið fyrir nemendur að hausti og vori 

* Miðsvetrarpróf, vorpróf og önnur próf í minni hópum og einstaklingslega 

° Raddlestrarpróf var lagt fyrir nemendur í september og maí 

* Logosskimun á 23 nemendum í 6. bekk. Prófaðir voru 5 þættir á hverjum nemanda 

*  Logosskimun á 6 nemendum í 4. bekk.  Prófaðir voru 5 þættir á hverjum nemanda  

 Logosgreiningar voru lagðar fyrir sex nemendur 

 

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

 

Ólöf Ásta Guðmundsdóttir, sérkennari 
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Samræmd könnunarpróf í 4. og 7. bekk  
 

Kynningarpróf fyrir 4. og 7. bekk voru útbúin í fullri lengd í íslensku og stærðfræði og gerð aðgengileg 
á heimasíðu MMS um það bil mánuði fyrir fyrsta prófdag. Tilgangurinn með kynningarprófum var að 
gera nemendum kleift að kynnast prófakerfinu fyrir prófdagana, til dæmis með því að æfa sig í rafrænni 
próftöku, vita betur hvað þeir eigi í vændum og hvernig innskráningin í prófið virkar og fleira.  

Samræmd könnunarpróf í 7. bekk fóru fram dagana 20. og 21. september og í 4. bekk dagana 27. og 
28 september. Prófin fóru fram á rafrænu formi þriðja árið í röð. Í töflunni hér að neðan má skoða 
raðeinkunnir Flataskóla 2017 og 2018.  

 

4. bekkur 
Meginreglan er sú að allir nemendur í prófárgangi þreyti prófin nema þeir hafi undanþágu frá prófi. 
Jafnframt er hægt að sækja um stuðningsúrræði í prófi, ýmist í einu prófi eða öllum en þá fær 
viðkomandi nemandi viðbótar próftíma og aðgang að hljóðskrám með upplestri. Í haust voru 85 
nemendur í 4. bekk, 85 þreyttu samræmd próf í íslensku og 84 í stærðfræði. Það voru 3 nemendur sem 
fengu undanþágu, 2 í báðum námsgreinum og 1 í annarri námsgreininni. Það voru 14 sem fengu 
lestrarstuðning. 

 

Íslenska og stærðfræði 
Myndirnar hér að neðan sýna raðeinkunnir Flataskóla í íslensku og stærðfræði í 4. bekk frá 2017 og 
2018.  
 

Á einkunnarblöðum koma fram heildareinkunnir í íslensku og stærðfræði og einkunnir fyrir námsþætti 
hvorrar greinar. Tvenns konar einkunnir eru gefnar, raðeinkunnir og samræmdar einkunnir. 
Raðeinkunn (á bilinu 1-99) sýnir stöðu nemandans í prófinu sem heild og í hverjum námsþætti fyrir sig. 
Þessi einkunn sýnir hvernig nemandi stendur í samanburði við aðra nemendur árgangsins. Mjög lítill 
munur er innan Flataskóla á árunum 2017 og 2018. 

  

Samræmt könnunarpróf 4.bekkur 

2018
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2017 

 
 

 

Samræmt könnunarpróf 4.bekkur 

2018

 

2017 

 



Ársskýrsla Flataskóla 2018-2019 

54 
 

7. bekkur 

Meginreglan er sú að allir nemendur í prófárgangi þreyti prófin nema þeir hafi undanþágu frá prófi. 
Jafnframt er hægt að sækja um stuðningsúrræði í prófi, ýmist í einu prófi eða öllum en þá fær 
viðkomandi nemandi viðbótar próftíma og aðgang að hljóðskrám með upplestri prófa. 
Í haust voru 80 nemendur í 7. bekk, 80 þreyttu samræmd próf í íslensku og stærðfræði. Það voru 2 
nemendur fengu undanþágu í prófunum. Það voru 14 nemendur sem fengu lestrarstuðning í prófunum 
í 7. bekk.  
 

Íslenska 
Myndirnar hér að neðan sýna raðeinkunnir Flataskóla í íslensku í 7. bekk frá 2017 og 2018. Mjög lítill 
munur er innan Flataskóla á árunum 2017 og 2018. 

 

Samræmt könnunarpróf  íslenska 7.bekkur 

2018 

 

 

 

 

 

2017 
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Stærðfræði 
Myndirnar hér að neðan sýna raðeinkunnir Flataskóla í stærðfræði í 7. bekk frá 2017 og 2018.  

 

 

Samræmt könnunarpróf  stærðfræði 7.bekkur 

2018 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

Almennt má segja að fyrirlagnir prófanna í 4. og 7. bekk árið 2018 hafi gengið vel og fáir hnökrar hafi 
komið upp. Þeir hnökrar tengdust þá aðallega tækninni. 

Niðurstöður prófanna eru notaðar við skipulagningu á áframhaldandi námi þar sem reynt verður að 
komast til móts við þarfir nemenda.  

Í Flataskóla er stuðst við snemmtæka íhlutun í námi nemenda í yngri árgöngum og reynt er að hafa 
námshópa fámenna. Stefnt er að því hafa námsefnið aðlagað og einstaklingsmiðað. Hluti nemenda 
hefur þegar fengið sérkennslu og munu þeir sem þurfa halda því áfram.  

Stefna Flataskóla er að allir nemendur fái námsefni við hæfi, bæði þeir sem eiga við námserfiðleika að 
etja og þeir sem eru bráðgerir. 
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Skýrslur kennara í list- og verkgreinum 
 

Skýrsla í hönnun og smíði 
 

1.bekkur 

Á þessu skólaári var smíði í 1. bekk . Kennslan fór fram í smíðastofu. 5 blandaðir hópar, kenndir 1 x í 
viku  í samfelldum lotum. Nemendur fengu 5-6 skipti sem telst 12 st. 

Helstu verkefni: 

 Teningur. 

 Nafnspjald. 

 Bátur. 

 Fánastöng. 

 Trékallar. 

 Fuglar úr tré. 

 

Námsmat: Umsögn. 

2. bekkur 

Á skólaárinu var Smíði í 2.bekk . Kennslan fór fram í Smíðastofu. 6 blandaðir hópar kenndir 1 x í viku í 
samfelldum lotum. Nemendur fengu 7 skipti sem eru 14st. 

Helstu verkefni: 

 Dúkku rúm. 

 Bíll . 

 Krítar tafla. 

 Bátur. 

 Frjálsir tímar. 

 Púsl.        

 

Námsmat:  Umsögn. 

3. bekkur 

Á skólaárinu var smíði í 3.bekk . Kennslan fór fram í 5 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum 
lotum. Nemendur fengu 6 skipti sem eru 24st.  

Helstu verkefni: 

 Bíl. 

 Dýr. 

 Vélmenni. 

 Símastandur. 

 Frjálstími. 

 Hilla. 
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 Tálka. 

 Púsl. 

 

Námsmat:  Umsögn. 

 

4. bekkur 

Á skólaárinu var smíði kennd.  4 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur 
fengu 16 skipti sem eru um 32 st.   

Helstu verkefni: 

 Jeppi. 

 Símastandur. 

 Vélmenni. 

 Lykla kippur. 

 Púsl. 

 Speglar. 

 Ostabakki. 

Námsmat:  Umsögn. 

 

5. bekkur 

Á skólaárinu  5.bekkjar. 6 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 12 
skipti sem eru 24,st.  

Helstu verkefni:  

 

 Ísland. 

 Hilla. 

 Speglar. 

 Vélmenni 

 Síma standur. 

 Frjálsir tímar. 

 Bakki. 

 Kollur. 

 Fuglahús. 

Námsmat:  Umsögn. 

6. bekkur 

Á skólaárinu var smíði 8 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 12 
skipti sem eru 48 kennslustundir. 

Helstu verkefni:  

 Hilla. 

 Bandverk. 

 Síma standur. 
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 Seglar. 

 Flísaverk. 

 Frjálsir tímar. 

 Ostabakki. 

 Bakki. 

 Kollur. 

 Taflborð og Taflmenn. 

Námsmat:  Umsögn. 

7.bekkur 

Á skólaárinu var smíði kennd . 7.bekkjar. 8 blandaðir hópar kenndir 3 x í viku í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 12 skipti sem eru 72 st. 

Helstu verkefni: 

 Lampi. 

 Bandverk. 

 Síma sandur. 

 Vémenni. 

 Steypu verk. 

 Frjálsir tímar. 

 Ostabakki. 

 Bakki. 

 Kollur. 

 Taflborð og Taflmenn. 

Námsmat:  Umsögn. 

Mat á vetrinum. 
Í vetur eins og undanfarin ár var lögð áhersla á sköpunargleðina, virkja hana og styrkja. Nemendur 
fengu ákveðið rými innan hvers verkefnis til að gera það að sínu eigin og nota eigið hugmyndaflug. 
Einnig var lögð áhersla á grunn- og praktískar hliðar  vinnufærni og tækni. Mikilvægi þess að  leiðbeina 
nemandanum og hjálpa til að ná grunntækni var í hávegum höfð. Markmiðið var að kveikja áhuga og 
vinnugleði nemenda og bar það í flestum tilvikum góðan árangur.  
 
Samvinna listgreina (myndmennt, textll og smíði) gekk vel  í 1.-4.bekkjar  skólaárið. Hugtakið „opnar 
listasmiðjur“ var haldið áfram að þróa í 5. – 7. bekk. Nemendur áttu að geta unnið listaverkin sín í þeim 
miðli sem hentaði þeim eða verkinu þeirra. Myndaðist mjög skemmtileg stemming og flæði á milli 
listgreinastofa og ótrúleg verk sem sköpuðust.  

Niðurstaða. Nemendur virðast una sér vel og með skemmtilegt hugmyndaflug. Fjöldi nemenda í 
hópum var mjög góður í nánast öllum árgöngum. 
Samvinna myndmenntar, textíl og smíði gekk vel eins og alltaf og er sú vinna alltaf í þróun. 

 

Árni Már Árnason 
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Skýrsla í textílmennt 
 

1.bekkur 

Á þessu skólaári var textílkennslan í 1.bekk unnin í samvinnu við myndmennt. Kennslan fór fram í 
myndmenntastofunni og textílstofunni. 4 blandaðir hópar, kenndir 1 x í viku  í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 6-8 skipti sem telst 8 k.st. 

Helstu verkefni:  

 Vatnslitamálun  

 Teikning 

 Grunnform  

 Hveitibatik  

 Púðar, málun 

 Textíverk 

 

Námsmat: leiðsagnamat og lokamat. 

 

 

2. bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir hópar kenndir 1 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 5-6 skipti 
sem eru 9 kennslustundir 

Helstu verkefni:                

 Þæfðir myndarammar              

Námsmat: leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 

 

3. bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 13 skipti 
að meðaltali sem eru 20 kennslustundir 

Helstu verkefni: 

 Litla ég                                                                               

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 
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4. bekkur 

Á skólaárinu voru 7 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 9-10 skipti 
að meðaltali sem eru um 18 kennslustundir. 

 

Helstu verkefni:            

 Púðar 

 Guðsaugu 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 

 

5. bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 12 skipti 

sem eru 24 kennslusundir. 

                                                     

Helstu verkefni:                                         

 Krosssaumur 

 Dúskadýr 

 Frjáls verkefni 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 

 

6. bekkur 

Kennt var í textílstofunni, 5 hópar á skólaárinu. Kennt var 2x í viku, 80 mínútur í senn. Nemendur mættu 
13-14 sinnum sem eru um 26-28 kennslustundir.  

Helstu verkefni:                                                                               

 Sokkaapar 

 Verkefni að eigin vali. 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 

 

7. bekkur 

Kennt var í textílstofunni, 7 hópar á skólaárinu. Kennt var þrisvar sinnum í viku, 80 mínútur í senn. 
Nemendur mættu 14 sinnum sem eru um 28 kennslustundir. 

Helstu verkefni: 

 Bækur 

 Verkefni að eigin vali. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 



Ársskýrsla Flataskóla 2018-2019 

61 
 

 

Mat á skólaárinu:  

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

Hópastærðir í 6. bekk of stórar, þ.e. 13-14 í hóp. 

 

 

Margrét Indíana textílkennari 

 

 

Skýrsla í myndmennt 
 

1.bekkur 

Á þessu skólaári var myndmenntakennslan í 1.bekk unnin í samvinnu við textilmennt. Kennslan fór 
fram í myndmenntastofunni og textílstofunni. 4 blandaðir hópar, kenndir 1 x í viku  í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 6-8 skipti sem telst 8 k.st. 

Helstu verkefni: 

 Vatnslitamálun  

 Teikning 

 Grunnform  

 Hveitibatik  

 Púðar, málun 

 Textilverk  

 

Námsmat: leiðsagnamat og lokamat. 

 

2.bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir hópar kenndir 1 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 5-6 skipti 
sem eru um 9 k.st. 

Helstu verkefni: 

 Litafræði, litablöndun.  

 Grunnform  

 Vatnslitamálun  

 Myndbygging   

 

Námsmat:  leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 
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3.bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 13-14 skipti 
að meðaltali sem eru 20 k.st.  

Helstu verkefni: 

 Litafræði,  litablöndun, heitir og kaldir litir, vatnslitir og 

vaxlitir. 

 Myndbygging, forgrunnur, miðrými og bakgrunnur. 

Vatnslitamálun. 

 Minion  

 

Námsmat:  leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

 

4.bekkur 

Á skólaárinu voru 7 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 10 skipti 
að meðaltali sem eru um 20 k.st. 

Helstu verkefni: 

 Andlitsteikning m/svipbrigðum 

 Fílateikning- vatnslitamálun 

 Myndbygging  

 3-vídd 

 

Námsmat:  leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

 

5.bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 13-14 skipti 
sem eru 20 k.st  

Helstu verkefni:  

 1.punkta fjarvíddarteikning 

 3D-teikning –áhrif ljóss og skugga 

 Þrívíddarvinna 

 Mynsturgerð-mandala  

Námsmat: leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 
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6.bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 13 skipti 
sem eru 20 k.st 

Helstu verkefni:  

 Multi media dýramynd 

 Op-art-optical illusion 

Námsmat: leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat.  

 

7.bekkur 

Á skólaárinu voru 7 blandaðir hópar kenndir 3 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 14 skipti 
sem eru 20 k.st 

Helstu verkefni: 

 Forn-Egypsk myndlist 

 Pop-art 

 Andlitsteikning með ljós og skugga  

Námsmat: leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

 

 

Mat á vetrinum. 
Í vetur eins og undanfarin ár var lögð áhersla á sköpunargleðina, virkja 
hana og styrkja. Nemendur fengu ákveðið rými innan hvers verkefnis til að gera það að sínu eigin og 
nota eigið hugmyndaflug. Einnig var lögð áhersla á grunn- og praktískar hliðar myndlistarinnar þ.e. 
vinnufærni og tækni. Mikilvægi þess að  leiðbeina nemandanum og hjálpa til að ná grunntækni var í 
hávegum höfð. Markmiðið var að kveikja áhuga og vinnugleði nemenda og bar það í flestum tilvikum 
góðan árangur.  
 
Myndlistarmenn og listastefnur voru kynntar og eftirprentanir af verkum sýndar nemendum sem voru 
hvattir til að prófa að skapa myndir í stíl gamalla meistara. Það var mjög gaman að fylgjast með upplifun 
nemendanna þegar var farið í gegnum þetta. 

Þrifin á myndmenntastofunni voru ekki til fyrirmyndar í ár og vonandi verður það betra næst. 

 
 
Niðurstaða 
Í heildina gekk myndmenntakennslan vel í vetur, nýuppgerð myndmenntastofa til fyrirmyndar. 
Nemendur virðast una sér vel og með skemmtilegt hugmyndaflug. Fjöldi nemenda í hópum var mjög 
góður í nánast öllum árgöngum nema 6.bekk sem hefði mátt vera minni. 
Samvinna myndmenntar og textíls gekk vel eins og alltaf og er sú vinna alltaf í þróun. 

Linda Þorvaldsdóttir, myndmenntakennari 
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Skýrsla í íþróttum og sundi 
 

Íþróttir 

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

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

Kennslufyrirkomulag 

Íþrótta- og sundkennarar skólaárið 2018-19 voru þeir Hannes Ingi Geirsson,Jón Bjarni Pétursson og Atli 
Jóhannesson. Auk þeirra komu þær Hanna Lóa Friðjónsdóttir, Erna Þorleifsdóttir og Sif H. Bachmann 
að sundkennslunni. Þar að auki komu ýmsir að kennslunni þá þrjá mánuði sem Atli var í fæðingarorlofi.  

Kennsla er mest í formi leikja og æfinga, þar sem lögð er áhersla á að hver og einn finni sig í þátttöku 
leikja, sem einstaklingur og í hóp. Nemendur fá að kynnast hinum ýmsu íþróttagreinum og 
grunnþáttum þeirra. Kennsla fer fram bæði innandyra og utandyra í Ásgarði. Að hausti er kennt 
utandyra út september og eftir það er kennslan færð inn. Að vori er kennt innandyra fram að páskum. 
Eftir páska færist kennslan að mestu leyti út en sé veður vont er alltaf hægt að færa kennsluna inn.  

 

Námsmat 

Námsmat nemenda í 1.- 7.bekk er veitt með leiðsögn yfir skólaárið. Mat kennara byggist m.a. á áhuga, 
mætingu, virkni og hegðun nemanda. Lokamat var lagt fram vorið 2019 

 

Mat á vetrinum 

Íþróttakennslan skólaárið 2018-19 gekk mjög vel. Aðstæður til íþróttakennslu við Flataskóla eru til 
fyrirmyndar og gildir þá einu hvort kennt er innan- eða utandyra. Útikennslusvæði er eflaust með því 
besta sem gerist hérlendis og er það svæði mikið nýtt að hausti og svo aftur að vori. Þar að auki höfum 
við nýtt okkur glæsilegt fimleikahús í mun meira mæli en áður. 

 

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

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

Kennsluaðferðir 

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

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

Að sundkennslunni komu Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson, Atli Jóhannesson, Erna 
Þorleifsdóttir, Hanna Lóa Friðjónsdóttir og Sif Helgadóttir Bachmann. Auk þess komu ýmsir að 
kennslunni þá þrjá mánuði sem Atli var í fæðingarorlofi. 

 

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

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

Flot á bringu eða baki með eða án hjálpartækja. 

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

Bringusundsfótatök við bakka, með eða án hjálpartækja. 

 

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

Marglyttuflot með því að rétta úr sér. 

10 m bringusund með eða án hjálpartækja. 

10 m skólabaksundsfótatök með eða án hjálpartækja. 

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

Hoppa af bakka í laug. 

 

3.sundstig (samræmd markmið í 3. bekk) 

12 m bringusund. 

12 m skólabaksund með eða án hjálpartækja. 

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

6 m baksundsfótatök með eða án hjálpartækja. 

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

25 m bringusund. 

15 m skólabaksund. 

12 m skriðsund með eða án hjálpartækja. 

12 m baksund með eða án hjálpartækja. 

Flugsundsfótatök með eða án hjálpartækja 

Stunga úr kropstöðu af bakka eða stiga. 

 

5. sundstig (samræmd markmið í 5. bekk) 

75 m bringusund, án hvíldar. 

25 m skólabaksund. 

25 m skriðsund með sundfit. 

12 m baksund. 

Stunga af bakka. 

Fatasund. 

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

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

Troða marvaða í 20-30 sekúndur. 

 

6. sundstig (samræmd markmið í 6. bekk) 

200 m bringusund, viðstöðulaust. 

50 m skólabaksund, stílsund. 

25 m skriðsund, stílsund. 

25 m baksund, stílsund. 

25 m bringusund á tíma. Lágmark 35.0 sek. 

15 m björgunarsund (skólabaksundsfótatök). 

8 m kafsund. 

 

7. sundstig (samræmd markmið í 7. bekk) 

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

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

8 m kafsund, stílsund 

50 m bringusund á tíma 1:14 mín 

25 m skriðsund á tíma 32 sek 

 

Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson og Atli Jóhannesson, Sif Bachman, Hanna Lóa 
Friðjónsdóttir, Erna Þorleifsdóttir, sundkennarar 

 

 

Skýrslur heimilisfræðikennara   
 

Heimilisfræði 1. bekkur 

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

Nemendur kynntust mikilvægi hreinlætis við eldhússtörfin. Þeir þjálfuðust í notkun einfaldra 
mæliáhalda við matargerð, kynntust mikilvægi fjölbreytts fæðuvals og fæðuhringnum. Nemendur 
kynntust mismunandi hráefnum og þjálfuðust í að útbúa einfalda og holla rétti. 

Námsbókin Gott og gaman, heimilisfræði fyrir byrjendur höfð til hliðsjónar við val á verkefnum. 

Námsaðferðir byggðust á umræðum í námshópunum um viðfangsefnið hverju sinni, leiðbeiningum frá 
kennara og virkri þátttöku nemenda. 

Námsmat: Leiðsagnar- og lokamat. 

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, kennari 

 

Heimilisfræði 5. bekkur 

Nemendum var skipt í fimm 14 manna hópa. Hver hópur var í 15 skipti, 80 mínútur í senn tvisvar í viku.  

Nemendur þjálfuðust í notkun rafmagnstækja við eldhússtörf. Öðluðust aukið öryggi í notkun 
mæliáhalda og að fara eftir uppskriftum og skriflegum leiðbeiningum. Nemendur unnu með og 
kynntust eiginleikum mismunandi hráefna. Þjálfuðust í frágangi, uppvaski og snyrtimennsku varaðandi 
umgengni í eldhúsi. Nemendur þjálfuðust í samvinnu  og getu til að vinna með öllum í hópnum. 

Námsbókin Gott og gagnlegt 1, lesbók og vinnubók höfð til hliðsjónar við val á verkefnum. 

Námsaðferðir: Leiðbeiningar frá kennara í upphafi kennslustundar, fræðsla og aðstoð við nemendur 
meðan á vinnu þeirra stóð. Samvinna nemenda og virk þátttaka í  hópnum. 

Námsmat: Leiðsagnar- og lokamat. 

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, kennari 
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Heimilisfræði – 3. bekkur 

Markmið:  

að nemendur: 

- fái innsýn í, í hverju góðar matarvenjur eru fólgnar,  

- geti mælt í heilum og hálfum dl og notað mæliskeiðar,  

- geti unnið í samvinnu við aðra,  

- geti gengið frá eftir sig undir leiðsögn.   

Námsefni: Heimilisfræði 3 og uppskriftir frá kennara.  

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

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í lok smiðju.  

Kennslustundir:  Í lotum, 5 vikur, 60 mínútur tvisvar sinnum í viku  

Verkefni: Nemendur bjuggu til brauðdýr úr gerdeigi. Bakaðar voru múffur, smákökur, kryddkaka og  
pizzu. Verkefni í kennslubók. 

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

 

Jóhanna G. Ólafsson, kennari 

 

Heimilisfræði 4. bekkur   

Markmið:  

Að nemandi:  

• tileinki sér hreinlæti við heimilisstörf,  

• fái þjálfun í að nota rafmagnstæki sem notuð eru við eldhússtörf, svo sem rafmagnsþeytara,    
ofn, eldavél og vöfflujárn,  

• geti unnið með hverjum sem er í sátt og samlyndi, 

• kunni skil á mæliskeiðunum og öðrum áhöldum, 

• þjálfist í að vinna eftir einföldum uppskriftum,  

• læri að  vaska upp, þurrka áhöld, og ganga frá þeim á sinn stað.  
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Námsefni: Heimilisfræði 4 og uppskriftir frá kennara.  

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

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í lok smiðju. 

Kennslustundir:  Í lotum, 6 vikur, 80 mínútur tvisvar sinnum í viku  

Verkefni: Nemendur bjuggu til brauðdýr úr gerdeigi. Bakaðar voru múffur, smákökur, kryddkaka og  
hjónabandssæla. Verkefni í kennslubók. 

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

 

Jóhanna G. Ólafsson, kennari 

 

Heimilisfræði - 6. Bekkur 

Nemendum var skipt í fimm 13 – 14 manna hópa sem komu í fimm lotum. Hver lota var 28-30 
kennslustundir.  Tvær kennslustundir í senn. 
 
Tekið var á ýmsum þáttum hins daglega lífs hvað varðar næringu, fæðu, umhverfi, neyslu, hreinlæti, 
frágang og heilbrigða lífshætti.  
 
Áhersla var lögð á að nemendur næðu tökum á að vinna með gerdeigsuppskriftir. Einnig lærðu þeir 
hvernig best er að gera þeytt deig þannig að kökurnar verði „léttar“ og ljúffengar. Eldaðir voru ýmsir 
réttir úr nauta- og kjúklingakjöti.   
 
Skipulag kennslunnar 
 
Mikil áhersla var lögð  á samvinnu nemenda.  Nemendum skipt í tveggja til þriggja manna hópa, sem 
þeir völdu sjálfir en stundum var dregið í hópa.  Nemendur báru ábyrgð á sínu vinnusvæði  og skiptu 
með sér verkum sem oftast gekk vel.  
 
Verkefni voru unnin úr heimilisfræðibókinni Gott og gagnlegt 2, en auk þess var unnið eftir uppskriftum 
frá kennara. 
 
Nemendur voru ánægðir með verkefnin sem lögð voru fyrir þau enda fengu þeir að hluta til að vera 
með í ráðum. 
 
Rík áhersla er lögð á flokkun á öllum úrgangi. Með því má draga úr auðlindanotkun og sóun. 
 
Mæli með að ekki séu fleiri en 12 nemendur í hverjum hópi  þannig að kennslutíminn nýtist sem best 
fyrir hvern nemanda.   
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Leiðsagnarmat 
  
Matið er lagt fyrir nemendur jafnt og þétt allan námstímann með það að markmiði að nota 
niðurstöðurnar til að bæta námsárangur og kennslu. 
 

Helga Sigríður Guðjónsdóttir, heimilisfræðikennari 

 
 
Heimilisfræði - 7. bekkur 

Nemendum var skipt í átta 12-14 manna hópa sem komu í sjö  lotum. Hver lota var 14 x 2 
kennslustundir.  
 
Tekið var á ýmsum þáttum hins daglega lífs hvað varðar næringu og fæðu, umhverfi, neyslu og 
heilbrigða lífshætti. 
 
Áhersla var lögð á að nemendur væru sjálfstæðir í verki. Gætu einnig unnið í samstarfi, farið eftir 
uppskriftum og leiðbeiningum. Bæru ábyrgð á bökunnar- eða steikingartíma og gengju vel frá í 
eldhúsinu. 
  
Bakað var og eldað, náðu nemendur frábærum tökum á hinum ýmsu verkefnum. 
  
Verkefni voru unnin úr heimilisfræðibókinni: Gott og gagnlegt 3, auk þess var unnið eftir uppskriftum 
af veraldarvefnum 
 
Nokkrir nemendur 7. bekkja tóku þátt í að baka eftirrétt, sem þeir báru fram á árshátíð þeirra í vor.  

Skipulag kennslunnar 
Mikil áhersla var lögð  á samvinnu nemenda.  Nemendum var oftast skipt í tveggja manna hópa, sem 
þeir völdu sjálfir en stundum var dregið í hópa.  Nemendur báru ábyrgð á sínu vinnusvæði  og skiptu 
með sér verkum sem oftast gekk vel.  
 
Í desember var jólaþema í skólanum. Nemendum var skipt í hópa og var ákveðið að þeir sem veldu 
heimilisfræði bökuðu smákökur. 
 
Leiðsagnarmat 
Matið er lagt fyrir nemendur jafnt og þétt allan námstímann með það að markmiði að nota 
niðurstöðurnar til að bæta námsárangur og kennslu. 
 
 
 
Mat á vetrinum 
Skólaárið gekk mjög vel, nemendur voru áhugasamir og unnu vel. Áttatíu mínútur eru lágmark til að 
ljúka við verkefni í heimilisfræði. Af áhuganum að dæma virtust verkefnin vera við hæfi og voru 
nemendur alltaf glaðir og ánægðir að tíma loknum. Þetta voru ánægjulegir tímar sem við nemendur 
áttum saman. 
 

Helga Sigríður Guðjónsdóttir, heimilisfræðikennari 
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Skýrsla námsráðgjafa 

 
Í ársskýrslu náms- og starfsráðgjafa Flataskóla fyrir skólaárið 2018-2019 koma fram helstu verkefni og 
áherslur í starfi hans við skólann. 

Stöðuhlutfall og starf náms- og starfsráðgjafa við Flataskóla 

Skólaárið 2018-2019 sinnti Katrín Anna Eyvindardóttir starfi náms- og starfsráðgjafa í 100% 
stöðuhlutfalli. Hún hefur starfað til nokkurra ára sem náms- og starfsráðgjafi (auk þess að vera 
grunnskólakennari til fjölda ára) og lauk starfsréttindum í náms- og starfsráðgjöf frá Háskóla Íslands 
árið 2009. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð um velferð nemenda og vera talsmaður 
þeirra. Hann leitar einnig lausna í málum nemenda og gætir þess að þeir búi við réttlæti og jafnrétti 
innan skólans. 

Heildarfjöldi nemenda í 1. til 7. bekk voru 486 nemendur en í skólanum öllum (með 4 og 5 ára 
börnum meðtöldum) voru 512 nemendur. 261 nemendur 1.-7. bekkja eða um 51% þess hóps naut 
ráðgjafar og stuðnings námsráðgjafa, um lengri eða skemmri tíma í einstaklings- og/eða hópráðgjöf. 
Einnig sá náms- og starfsráðgjafi (í einhverjum tilfellum í samstarfi við þroskaþjálfa) um þjálfun í 
samskiptum - leiðum til lausna og félagsfærniþjálfun í 1. bekk, 2. bekk, 4. bekk, 5. bekk, 6. bekk og 7. 
bekk í stærri og minni hópum í mislangan tíma yfir veturinn. Markmiðið var að vinna að því að styrkja 
sjálfsmynd nemenda, efla samskipta- og félagsfærni þeirra, stuðla að heilbrigðum lífsháttum og/eða 
vinna gegn óæskilegu hegðunarmynstri. 

Verkefni skólaársins 2018-2019 

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

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

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

Kynning á starfi náms- og starfsráðgjafa   

Námsráðgjafi byrjaði starf sitt að hausti með því að fara inn í alla bekki og kynna sitt starf og hlutverk í 
skólanum. Námsráðgjafi kynnti sig einnig fyrir nýjum nemendum sem innrituðust að hausti eða um 
miðjan vetur. Umsjónarkennarar voru sömuleiðis virkir að vísa foreldrum og nemendum til 
námsráðgjafa. 

Einstaklingsráðgjöf 

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

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

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

Námstækni 

Farið var í alla 7. bekki með námstækni. Þar sem nemendum voru kynntar ólíkar vinnuaðferðir, 
námsstílar, glósutækni, lestraraðferðir, minnistækni og fleira. Farið var í prófaundirbúning og próftöku. 
Einnig var farið yfir hvaða þættir hafa áhrif á námið svo sem líðan, viðhorf, trú á eigin getu, áhugi, 
metnaður, stuðningur, mætingar, kennsla, heimilisaðstæður og lífsvenjur.  

Verkefnið Velferð barna í Garðabæ 

Flataskóli er þátttakandi í verkefninu „Velferð barna í er Garðabæ“ en verkefnið er liður í því að setja 
fram heildstæða stefnu í málum sem tengjast jafnrétti – kynheilbrigði og velferð á öllum skólastigum 
meðal skólastofnana, íþrótta- og tómstundafélaga í Garðabæ. Náms- og starfsráðgjafar eru 
þátttakendur í verkefninu. 

Foreldraráðgjöf 

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

Samskipti við foreldra í gegnum tölvupóst og síma voru þó nokkur. Kostirnir voru að ferðir fyrir 
foreldra og fundartími spöruðust en á móti voru samskiptin stundum ópersónulegri. Engu að síður gaf 
þessi leið aukið svigrúm og valmöguleika.  
 
Handleiðsla 
Þó nokkuð var um að kennarar leituðu til náms- og starfsráðgjafa eftir ráðgjöf og handleiðslu. 

Handleiðsla er aðferð sem hjálpar starfsmönnum að þroskast í starfi og að nýta betur hæfni sína. 
Með henni er styrkur einstaklingsins leystur úr læðingi svo hann finnur frekar lausnir á þeim 
viðfangsefnum sem hann er að kljást við. Starfsmanni er hjálpað að átta sig á uppbyggingu 
vinnustaðarins, markmiðum starfsins og möguleikum sínum í vinnu og á vinnustað. Samtölin 
snérust oft um líðan, hegðan og samskipti milli nemenda og/eða samstarf við foreldra.  

Samráðs- og teymisfundir 

Fundir með stjórnendum, umsjónarkennurum, foreldrum, nemendum og sérfræðingum í stoðþjónustu 
voru ófáir og af margvíslegum toga og tengdust líðan, framkomu og námsframvindu nemenda. 
Teymisvinna var hluti af starfi námsráðgjafa innan skólans, sem fólst í stuðningi við nemendur og þarfir 
þeirra. Teymi voru stofnuð um þá nemendur sem sérstaklega þurfti að fylgja eftir og styðja. Samsetning 
teymis réðst af þörfum hvers nemanda fyrir sig. Sama var að segja um samráðsfundi með kennurum, 
foreldrum og nemendum. Samtöl við kennara voru nokkuð tíð þar sem þeir höfðu áhyggjur af 
ákveðnum nemendum og samræðan skapaði oft á tíðum fleiri víddir. 

Endurskoðun eineltisáætlunar skólans lauk haustið 2013 og var hún þá unnin í samstarfi við 
fulltrúa úr eineltisteymum annarra grunnskóla í Garðabæ. Þar með var tilbúin heildstæð eineltisáætlun 
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fyrir alla grunnskóla Garðabæjar. Einn samráðsfundur í eineltisteymi Garðabæjar var haldinn í byrjun 
janúar 2019 (í Sjálandsskóla) og annar í apríl 2019 (í Álftanesskóla). Kynning á eineltisáætlun skólans 
fór fram fyrir allt starfsfólk skólans í október. Markmið kynningarinnar er að fræða starfsfólk skólans 
um einelti, stilla saman strengi þeirra sem koma að starfi með nemendum skólans og bregðast við á 
viðeigandi hátt, ef þurfa þykir.  

Fundir eineltisteymis skólans voru haldnir að sjaldnar á þessu skólaári en því síðasta enda færri 
mál sem komu upp í vetur. Hverju máli innan eineltisteymis var fylgt þó eftir með fundum og síðan 
eftirfylgdarfundum með foreldrum nemenda sem hlut áttu að máli og kennurum. Fundir í 
nemendaverndarráði fóru að jafnaði fram annan hvern miðvikudag. Áfallateymi skólans kom ekki 
saman þetta skólaár.  

Námsráðgjafi tók þátt í stigs- og fagfundum innan skólans, samráðsfundum náms- og 
starfsráðgjafa í Garðabæ og Hafnarfirði; fagfundum Félags náms- og starfsráðgjafa ásamt fundum utan 
skólans sem tengdust nemendum á einn eða annan hátt svo sem fundir varðandi stoðþjónustu,  náms- 
og starfsfræðslu, eineltismál og Velferð barna í Garðabæ og forvarnarviku Garðabæjar. 
 

Fræðsla, forvarnir og stuðningur í bekkjum og hópum 

Í 1.bekk var hjúkrunarfræðingur ásamt námsráðgjafa með fræðsluna „Líkaminn minn“. Markmið 
fræðslunnar er að gera börn meðvituð um yfirráð þeirra yfir líkama sínum og tilfinningum og að styrkja 
þau í að setja persónuleg mörk. Fjallað er um snertingu og hvernig hún getur verið bæði jákvæð og 

neikvæð. 
Nemendum í 2. bekk var boðið á leikritið ,,Krakkarnir í hverfinu“ sem er brúðuleikhús með þema 

um líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi. Eftir leikritið vann námsráðgjafi yngra stigs úr upplifunum 
nemenda í samstarfi við leikara, umsjónarkennara og deildarstjóra yngra stigs Flataskóla.  

Í 3.bekk stóð til að sýna teiknimyndina „Leyndarmálið“ en því miður fórst það fyrir á þessu skólaári, 
stefnan er að nemendur þess árgangs fái að sjá myndina strax að hausti 2019 í staðinn. 

Í október var haldin forvarnarvika í Garðabæ. Yfirskrift vikunnar var að þessu sinni „Heilsueflandi 
samvera“. Nemendur Flataskóla tóku meðal annars þátt teiknimynda- og slagorðasamkeppni. 
Námsráðgjafi og aðstoðarskólastjóri leikskóla héldu utan um dagskrá forvarnarviku og úthlutuðu 
verkefnum til árganga.  

Netvera kom með fyrirlestur um rafíþróttir, netöryggi og netnotkun fyrir 4.-7. bekk. Netvera 
sérhæfir sig í að gefa fagfólki í tómstundageiranum verkfæri til þess að styrkja jákvæðra upplifun 
ungmenna til rafíþrótta. Þannig verða starfsmenn félagsmiðstöðva og ungmennahúsa tilbúin í sértækt 
hópastarf með ungmennum með áhugamál á rafíþróttum. Einnig er boðið upp á fræðslu til foreldra og 
forráðamanna sem og stofnanna. Markmið þeirra eru skýr, að: styrkja ungmenni félagslega; hafa 
gaman og eignast vini í raunheimum. 

Pálmar Ragnarsson kom í janúar og hélt (forvarnar)fyrirlestur um jákvæð samskipti fyrir 4.-7. bekk. 
Í erindi sínu fjallaði hann meðal annars um hrós, að skapa umhverfi þar sem öllum líður vel, að taka á 
móti nýjum, að gefa öllum vægi, mikilvægi hlustunar, hvernig liðsfélagi við viljum vera ofl.  

Námsráðgjafi var auk kennara og deildarstjóra til stuðnings nemendum á báðum fyrrnefndum 
fræðslum. 
 

Kannanir 

Nokkrar tengslakannanir voru lagðar fyrir þetta skólaárið í yngri bekkjum. Markmið tengslakönnunar 
er að fá mynd af félagatengslum í hópi. Eins og staðan er í dag er engin haldgóð íslensk tengslakönnun 
í boði en í skoðun er að kaupa aðgang að erlendu tengslakönnunarforriti . Námsráðgjafi aðstoðaði 
einnig umsjónarkennara við líðan- og áhugakannanir fyrir námsviðtöl.  
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Eineltismál 

Eitt mál var tilkynnt sem samskiptavandi/einelti en ástæða þótti til að setja einnig annað mál í 
könnunarferli á skólaárinu.  Þeim var báðum fylgt eftir og rannsóknarferli sett í gang þar sem fylgst var 
náið með samskiptum nemenda í tvær vikur í samstarfi við foreldra og starfsfólk skólans, boðað til 
funda með meintum þolendum og gerendum auk foreldra og starfsmanna. Brýnt var fyrir starfsfólki 
skólans að vera vakandi yfir velferð nemenda og ef vafi lék á og að hugsanlegir þolendur nytu vafans. Í 
báðum tilvikum reyndist um samskiptaerfiðleika að ræða fremur en einelti. Í öðru tilfellinu tilkynntu 
foreldrar málið en í hinu tilfellinu ákvað starfsfólk skólans að ástæða væri til að kanna málið og óskaði 
eftir samþykki foreldra til að setja af stað könnunarferli. Nemendur, foreldrar og starfsfólk lagði sig 
fram um að varpa ljósi á aðstæður og leiða málin til betri vegar. Misvel hefur til tekist að hafa áhrif á 
hegðun, líðan og samskipti milli nemenda en mikilvægast er þó að fá málin upp á yfirborðið og vinna 
með þau eftir bestu getu í skóla og heima fyrir. Í öllum tilvikum hefur náðst góð samvinna milli heimilis 
og skóla og leitað leiða til lausna.  

Virkni í öflun upplýsinga og skráningar á framkomu nemenda í tímum, á göngum, úti í frímínútum 
og íþróttahúsi hefur gefið heildstæða mynd af stöðu mála. Náms- og starfsráðgjafi heldur utan um 
skráningar og geymslu gagna.   

Samkvæmt eineltisáætlun skólans á að fara yfir áætlunina með öllu starfsfólki skólans í 
skólabyrjun. 

 
Meðal annarra verkefna – viðhald fagþekkingar  

 Í eineltisteymi grunnskólanna í Garðabæ 

 Í áfallaráði skólans  

 Í teymi náms- og starfsráðgjafa Garðabæjar og Hafnarfirði 

 Í forvarnarnefnd Garðabæjar 

 Leiðbeinandi kennsluhættir  

 Eflandi kennsluhættir í Flataskóla 

 Rannsóknir og greining – líðan barna í Garðabæ 

 Dagur náms- og starfsráðgjafar 

 Markmiðasetning á vegum KVAN 

 Motivated Child Event – GoZen ráðstefna 

 Sterkari út í lífið – málþing sálfræðinga fyrir fagfólk 

 Krakkaspjall og Bekkjarfundir – námskeið á vegum Háskólans á Akureyri 

 Hugleiðslunámskeið 1-2 í viku allt skólaárið á vegum Lotushúss 

 Jákvæð samskipti á vinnustað – Pálmar Ragnarsson 

 Fræðslufundir um kynjafræði og jákvæða sálfræði 

 Málþing á vegum SÍSF um skólasókn og skólaforðun 

 Ráðstefna: Emotional Well-being of Children í Reykjavík 
 

Lokaorð 

Skólastarfið var náms- og starfsráðgjafa mjög gefandi, fjölbreytt, skemmtilegt og umfram allt 
ánægjulegt. Góð samskipti við nemendur, foreldra, starfsfólk Flataskóla og fagaðila utan skólans hafa 
þar ráðið mestu um. 
 Það er von mín að nemendur og starfsfólk hafi notið gagns og gleði af samstarfinu í vetur og ég 
hlakka til að mæta þeim á hausti komandi.  
 

 
Katrín Anna Eyvindardóttir 

Náms- og starfsráðgafi Flataskóla 
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Skýrsla þroskaþjálfa  
 

Inngangur  

Þrír þroskaþjálfar störfuðu við skólann, tveir í fullu starfi og einn í hlutastarfi skólaárið 2018-2019. Einn 
hóf störf á haustönn. Eftirtaldir þroskaþjálfar störfuðu við skólann: Halla Björg Ragnarsdóttir, Petra 
Björg Kjartansdóttir og Sara Björk Magnúsdóttir. Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu verkefnum 
sem þroskaþjálfar í Flataskóla unnu skólaárið 2018-2019.    

Helstu áherslur í starfi þroskaþjálfa 

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

 Gerir einstaklingsáætlun í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, foreldra og aðra eftir 

því sem við á 

 Sér um færni- og þroskamat 

 Skipuleggur þjálfunaraðstæður, velur og semur þjálfunar- og námsgögn eftir settum 

markmiðum 

 Metur árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við samstarfsaðila 

 Skilar skriflega niðurstöðum til næsta yfirmanns og foreldra 

 Tekur þátt í kennara- og starfsmannafundum  

 Veitir foreldrum nemenda sinna ráðgjöf og leiðbeiningar 

 Annast upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemenda sinna 

 Miðlar sérþekkingu til kennara og annarra starfsmanna skólans  

 Ber, ásamt deildarstjóra sérkennslu, ábyrgð á upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna 

flutninga nemenda milli skóla 

 Ber ábyrgð á reglulegu sambandi við umsjónarkennara viðkomandi bekkja 

 Ber ábyrgð á að trúnaðargögn nemenda hans berist til deildarstjóra sérkennslu til varðveislu 

 Vinnur önnur þau verkefni sem skólastjóri felur honum og eðlilegt getur talist að rúmist innan 

verksviðs hans 

Helstu þættir starfsins  

Einstaklingsstuðningur  

Sérstakur stuðningur við nemendur byggir á grunnskólalögum, aðalnámskrá grunnskóla og stefnu 
fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar um skóla án aðgreiningar. Sérstakur stuðningur við einstaka 
nemendur er hluti af almennu skólastarfi og er markmið hans að styðja við nemandann í skóla án 
aðgreiningar, tryggja honum jákvæðar námsaðstæður, besta mögulega námsárangur og stuðla að 
alhliða þroska bæði andlega og líkamlegum. Leitast er við að ná þessum markmiðum með jákvæðu 
viðmóti og virðingu fyrir einstaklingnum um leið og lögð eru fyrir verkefni við hæfi.  
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Sérstakur stuðningur við nemendur getur falið í sér breytingar á námsmarkmiðum, námsefni, 
námssaðstæðum og kennsluaðferðum. Hann getur verið skipulagður í lengri eða skemmri tíma eftir 
þörfum nemandans, jafnvel alla skólagöngu  hans og fer fram innan og utan almennra bekkjardeilda.  

Gerð einstaklingsnámsskrár  

Einstaklingsnámskrá er námsáætlun fyrir einstakling þar sem markmiðin eru fyrst og fremst sniðin að 
þörfum hans en taka þó mið af markmiðum árgangsins. Hún getur falið í sér námsáætlun í mörgum 
námsgreinum fyrir sama einstakling eða einungis áætlun í einni grein.  

Hópþjálfun 

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

Handleiðsla  

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

Teymisfundir   

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

Ver  

Hlutverk Versins er að veita nemendum í 1.-7. bekk með ýmiskonar fötlun, hegðunar- eða þroskafrávik, 
almenn og sérhæfð úrræði og einstaklingsmiðað nám. Í veri býðst nemendum námsaðstoð í fámennum 
hópi. Þar skapast oft umræður um námið og námsefnið, tilgang námsins, hegðun og framkomu. 
Nemendur fá fastan tíma í stundatöflu og fylgja einstaklingsáætlun. Nemendur koma einnig í ver til að 
taka próf og þar hafa þau aðgang að þeim námsgögnum sem þau vilja nýta sér í náminu. 
Stuðningsfulltrúar aðstoða þroskaþjálfa í Veri.   

 

Önnur verkefni – viðhald fagþekkingar  

Fræðsla sem þroskaþjálfar sóttum á kennsluárinu: 

 Að setja mörk – námskeið 

 AEPS námskeið 

 Jákvæð samskipti á vinnustað 

 Bekkjarfundir  

 CAT kassinn  

 Eflandi skólastarf  

 ISBA ráðstefna  
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 Krakkaspjall  

 KVAN  

 Markmiðasetning 

 Menntasmiðjur fyrir starfsfólk Garðabæjar  

 Leiðbeinandi kennsluhættir  

 PMTO – foreldrafærni  

 Starfsdagar Þroskaþjálfafélags Íslands  

 Starfsferð til Barcelona  

 Uppeldi sem virkar – færni til framtíðar  

Lokarorð  

Af ofangreindu má sjá að starfið hefur verið fjölbreytt. Ekki er mögulegt að skrá alla þætti starfsins eðli 
málsins samkvæmt. Starfið byggir á góðu samstarfi og teymisvinnu við skólafólk, sérfræðinga og 
foreldra. Við höfum átt gott samstarf við nemendur, samstarfsfólk og foreldra.  

 

Halla Björg Ragnarsdóttir, Petra Björg Kjartansdóttir og Sara Björk Magnúsdóttir, þroskaþjálfar 
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Skýrsla kennsluráðgjafa í tækni, nýsköpun og skólaþróun 
 

 

Staða kennsluráðgjafa í tækni, nýsköpun og skólaþróun við Flataskóla 

Kennsluráðgjafi í tækni, nýsköpun og skólaþróun tók til starfa í Flataskóla vorið 2018 í 100% 
starfshlutfalli. Hlutverk hans er að efla og styðja starfsmenn til skólaþróunar með notkun tækni í 
samþættri kennslu. Styðja við nýsköpun í skólastarfinu og leiða innleiðingar í breytingastarfi skólans.  

 

Verkefni skólaársins  

Skólaárið fór að mestu í að kynnast starfsmönnum skólans og finna taktinn í skólastarfinu.  

Innleiðing á G-Suite Google skólaumhverfinu hófst að hausti og gekk vel bæði fyrir starfsmenn og 
nemendur í öðrum- og fjórða til sjöunda bekkjar.  

Innleiðing á Chrome Book tölvum (CBT) hófst á haustönn og þá sérstaklega hjá fjórða og sjöunda bekk 
þar sem þær voru notaðar í samræmdum prófum. Samvinna var við Garðaskóla um CBT í samræmdum 
prófum og þannig skapaðist tækifæri til að allir nemendur árgangsins gátu þreytt prófin samtímis í 
heimastofum með CBT. CBT voru nýttust vel í skólastarfinu og margir árgangar fóru aldrei í tölvustofu 
þetta skólaár. Kennarar óska eftir mun fleiri CBT og helst þá sem bekkjasett. 

iPadar skólans voru settir upp í 4 bekkjasett og deildu tveir árgangar frá leikskóla upp í sjöunda bekk 
hverju setti. Kennarar voru hvattir til að nýta þennan valkost til að vinna samþætt verkefni. Kennarar 
óska eftir bekkjasettum í hvern árgang. 

Umsjón með smátækjum, iPödum og CBT. 

Umsjón með vefsíðu skóla og upplýsingaskjá. 

Ráðgjöf varðandi tækjakaup og búnað. 

Umsjón með tæknibúri og aðstoð við stærri uppákomur í sal. 

 

Helstu áherslur skólaárið 2018-2019 

Stór samþætt verkefni með öðrum bekk (Land og þjóð), sjötta bekk (Norðurlönd) og sjöunda bekk 
(Auðvitað Jörð í alheimi). Unnið með áhugasvið nemenda, samþættingu námsgreina, nýsköpun og 
tækni. 

Forritun með BeeBot og BlueBot á yngsta stigi. 

Sýndarveruleiki (AR) um líkamann með Curiscope bolum og hugbúnaði í fyrsta og öðrum bekk. 

OSMO í fjölvali og inni í flestum árgöngum. 

SPHERO með fimmta bekk og í fjölvali 

Green Screen í fjölvali og samþættum verkefnum 

Nemendur í sjötta bekk fóru í skólaheimsókn í Háskólann á Akureyri (HA) og fengu að keyra Fjærverur 
með iPödum. Þeir unnu síðan verkefni um hvernig þessi búnaður gæti nýst samfélaginu í framtíðinni. 
Þetta var samstarfsverkefni við kennslumiðstöð HA. Verkefnið var kynnt á UTÍS ráðstefnunni 2018. 
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Samráð við aðra fagaðila 

Fundað með kennsluráðgjöfum í öðrum grunnskólum Garðabæjar. 

Fundað með kennsluráðgjöfum á höfuðborgarsvæðinu. 

Fundað með RANNUM hjá Menntavísindasviði Háskóla Íslands  

Þátttaka í Facebook faghópum. 

Þátttaka í faghópum á Twitter. 

 

Viðhald fagþekkingar  

 UTÍS ráðstefnan 

 Mini UTÍS um SPHERO og Makerspace 

 BETT ráðstefnan 

 MA námi í menntavísindum með áherslu á upplýsingatækni í skólastarfi lokið vorið 2019 

 Þátttaka í menntabúðum þar sem því var við komið. 

 

 

Elínborg Siggeirsdóttir, kennsluráðgjafi í tækni, nýsköpun og skólaþróun 
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Skýrsla tómstundaheimilis ins Krakkakots 
 

Starfsmannamál 

Í Krakkakoti störfuðu 10 starfsmenn: 3 af þeim vinna við skólann (skólaliðar og stuðningsfulltrúar) fyrir 
hádegi og koma svo yfir í Krakkakot klukkan 14.  

Fastráðnir starfsmenn í Krakkakoti 2018-2019 

Jolita Balciuniene umsjónarmaður 100% 
Anna Sigríður Pálsdóttir tómstundaleiðbeinandi 45% 
Jónína Sigrún Guðmundsdóttir tómstundaleiðbeinandi 50% 
Maham Fatima – 50% 
Asti Tayas Nurhidayati – 50% 
Kimberly Ann Adams – 25% 
Nikulás Árni Þorkelsson – 25% 
 
 

Forstöðumaður 

Forstöðumaður tómstundaheimilis ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd þess starfs sem unnið 
er á tómstundaheimilinu. Markmið starfsins er veita 6-9 ára börnum og foreldrum þeirra heildstæða 
og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi starfsins eru höfð að leiðarljósi. Það felur í sér að veita 
börnunum tækifæri til afþreyingar í frítíma og þjónustu óháð áhugasviði þeirra eða getu í umhverfi sem 
einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Starfsvið forstöðumanns er að hafa yfirumsjón með öllum 
þáttum Krakkakots. Það felur m.a. í sér að sjá um tímaskráningu nemenda, sjá um samskipti við 
bæjarskrifstofur Garðabæjar vegna greiðslumála og að samræma tómstundaheimilin í Garðabæ. 
Samskipti við foreldra og yfirmenn Flataskóla, innkaup, tímaskráningu starfsmanna og 
heildarskipulagningu starfsins í samvinnu við starfsmenn Krakkakots. 

 

Tómstundaleiðbeinandi 

Starf tómstundaleiðbeinanda felur í sér umsjón með nemendum frá því skóla lýkur og þar til þeir fara 
heim. Hlutverk þeirra var almenn gæsla úti og inni og umsjón með ýmsum verkefnum t.d. hafa til nesti 
í kaffitíma, skrá inn nemendur og aðstoða nemendur á völdum svæðum í daglegu starfi. Mesti 
álagstíminn í Krakkakoti er fyrst eftir að skóla lýkur þegar nemendafjöldinn er sem mestur. Í upphafi 
skólaárs vorum við á einum stað. Krakkarnir mættu og skráður sig inn, fengu sér hressingu og fóru svo 
út. Klukkan þrjú fóru börnin í val. Starfsmenn dreifðust á þau svæði til eftirlits og aðstoðar. Eftir því 
sem nemendum fækkar minnkar starfsmannaþörfin og fara því sumir starfsmenn fyrr heim en aðrir. 
Nokkrir starfsmenn bera ábyrgð á að loka tómstundaheimilinu. Það felur í sér að tryggja að allir 
nemendur séu örugglega farnir heim, að frágangur á svæðum sé í lagi, ljós séu slökkt og að 
útidyrahurðin sé læst. Ástæðan fyrir því að starfsmenn eru alltaf minnst tveir að loka er öryggisatriði 
þannig að ef eitthvað kemur uppá þá er starfsmaðurinn ekki einn á svæðinu.  

 

Undirbúningsvika 

Viku fyrir skólasetningu gafst börnum sem voru að byrja í 1.bekk að koma í svokallaða undibúningsviku. 
Markmiðið var að börn og starfsmenn kynnast betur áður en skólastarf hefst. Í þessari viku var farið í 
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hópeflisleiki, sýndum börnunum skólann, skólalóðina og leiðina í íþróttahúsið og fleira. Þessi vika tókst 
vel og verður hún aftur haldin næsta haust. Í undirbúningsvikunni voru 35 börn skráð.  

 

Krakkakot í vetur 

Í Krakkakoti í vetur voru á bilinu 105 -117 börn skráð. Um og uppúr áramótum fór börnunum að fækka 
og þá helst í 3. og 4. bekk. Ástæðan fyrir fækkuninni var oft á tíðum aukið sjálfstæði nemendanna sem 
og breyttar tímasetningar á íþróttaæfingum. Helst það í hendur við upplifun og reynslu starfsmanna 
Krakkakots fyrri ára. 

Starfstími Krakkakots er frá því að skóla lýkur kl. 14:00 til kl. 17:00 alla daga. Eftir klukkan 16.00 fer 
börnunum að fækka umtalsvert og því er hægt að fækka starfsfólki eftir þann tíma. Krakkakot er opið 
á þeim dögum sem ekki er skóli, s.s. í jólafríi, páskafríi, vetrarfríi, á skipulagsdögum og þegar nemenda- 
og foreldraviðtöl eiga sér stað. Þá er opið frá kl. 8:15 til 17:00 og þurfa foreldrar að skrá börn sín 
sérstaklega á þessa daga. Á þessu skólaári voru í kringum 20 börn skráð á þessum löngu dögum.  

Húsnæði 

Krakkakot er staðsett í suðurálmu skólans. Krakkakot nýtti sér bókasafnið, stóra salinn, 
heimilisfræðistofu og auðvitað útisvæðið. Húsnæðið er samt sem áður of lítið að mínu mati og erfitt 
að koma rúmlega 120 börnum á þetta svæði. Við reyndum þar af leiðandi að vera sem mest úti. 

 

Eftirlit 

Mikil áhersla er lögð á útiveru í Krakkakoti og er lögð áhersla á að á hverri útivakt séu að minnsta kosti 
tveir starfsmenn sem bera ábyrgð á börnunum á útisvæðinu. Þeir starfsmenn tómstundaheimilisins 
sem eru á útivakt sjá til þess að allt fari sem best fram og grípa inn í atburðarás ef þörf krefur. 
Nemendur geta snúið sér til þeirra með ýmsar kvartanir og fyrirspurnir eða ef upp kemur ágreiningur 
eða vandamál meðal nemenda.  

Þar sem starfsmenn í Krakkakoti dreifast á þó nokkur rými og herbergi eru ekki starfsmenn á hverju 
svæði allan daginn. Þegar við höfum hins vegar farið á svæði utan Krakkakots (s.s. bókasafnið, sal eða 
í heimilisfræði) er ávallt starfsmaður með í för sem hefur eftirlit með börnunum og heldur utan um 
þann hóp sem hann fer með hverju sinni.  

Misjafnt er hvort krakkarnir eru sóttir eða fara heim sjálfir og hefur forstöðumaður yfirumsjón með 
þessu á degi hverjum. Í byrjun dags þarf að athuga hvort allir séu ekki mættir og ef einhver sem er 
skráður skilar sér ekki þá þarf að finna hann og/eða skýringuna á því hvar hann er. Finnist barn ekki 
eftir ítarlega leit á skólasvæði/starfssvæði verður að gera foreldrum viðvart, og einnig kanna hvort þeir 
hafi sótt barnið. Of oft kom fyrir að foreldrar gleymdu að láta vita að barn ætlaði ekki að mæta og mikill 
tími fór í leit. Einnig kom of oft fyrir að barn sagðist ekki eiga að fara á æfingu þegar við vorum með 
upplýsingar um annað og fór því oft óþarflega mikill tími í símhringingar, dýrmætur tími sem annars 
hefði verið hægt að eyða með börnunum.  

Forstöðumaður sér um tímaskráningu til Garðabæjar og skilar inn tímum fyrirfram fyrir 25. hvers 
mánaðar. Við höfum verið eins sveigjanleg með þetta og við getum en þetta fyrirkomulag þarf hins 
vegar að ítreka betur við foreldra því of oft hringja foreldrar eftir þennan tíma og vilja breyta tímafjölda 
eftir að greiðsluseðillinn hefur borist þeim.  
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Tómstundir úr Krakkakoti 

Fjölmargir nemendur fara frá okkur úr Krakkakoti í hinar ýmsu tómstundir dag hvern, s.s. fótbolta, 
fimleika, dans, skák, körfubolta, sund og svo í Tónlistarskóla Garðabæjar svo fátt eitt sé nefnt. Tryggja 
þarf að öll börnin séu búin að borða, séu klædd eftir veðri, hafi með sér allt sitt hafurtask og leggi af 
stað tímanlega í því skyni að mæta stundvíslega á æfingu. Gott skipulag og góð samskipti við foreldra 
og íþróttafélög er lykillinn að því að þetta gangi vel fyrir sig og hefur vel gengið með þennan þátt hjá 
okkur í vetur. 

Samstarf og samskipti við foreldra  

Samskipti við foreldra í Krakkakoti er stór partur af starfi forstöðumanns. Símhringingar, tölvupóstur 
og stutt spjall eða fundir eru nánast daglegur partur af starfinu hjá forstöðumanni. Ekki er ákveðinn 
fundardagur í Krakkakoti með foreldrum en foreldrum er ávalt velkomið að koma við eða panta tíma 
með forstöðumanni vilji þeir koma einhverju á framfæri í eigin persónu en ekki í gegnum símann eða 
tölvupóst.  Símhringingar og tölvupóstar eru fjölmargar á hverjum degi og fer mikill tími forstöðumanns 
í að sinna hvorutveggja. Hagnýtum upplýsingum er komið til foreldra í gegnum tölvupóst.  

Í byrjun árs fá foreldrar bækling þar sem hagnýtar upplýsingar um Krakkakot koma fram. Í Krakkakoti 
eru nokkrar grunnreglur sem fylgt er eftir. Sem dæmi má nefna:  

 Börn mega ekki taka með sér dót að heiman í Krakkakot. 

 Símar í Krakkakoti eru bannaðir og er skylda að geyma þá í skólatöskum. 

 Ef breyting verður á dvöl barnsins verður að láta forstöðumann vita fyrir kl. 13:00 sama dag 

annars verður farið eftir umsókn með dvöl í Krakkakoti. 

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

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

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

nema um neyðartilvik sé að ræða. 

 Við brýnum fyrir foreldrum að koma inn og sækja börnin og láta starfsmenn vita nema búið 

sé að láta vita að barnið gangi sjálft heim. Annars fara starfsmenn í lok dags að leita að 

börnum sem gleymt hefur verið að skrá út. 

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

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

Það er mikilvægt að vera með þessar reglur því alltof oft kom fyrir að barn mætti ekki í Krakkakot og 
foreldrar létu ekki vita eða gleymdist að láta vita um breytingu á vistun. Í heildina voru þó samskipti og 
samstarf við foreldra mjög góð.  

 

Samskipti við önnur tómstundaheimili í Garðabæ 

Umsjónarmenn tómstundaheimilana hittust reglulega yfir skólaárið til að fá fleiri hugmyndir að 
viðfangsefnum og einnig til að vinna saman með sameiginleg markmið. Við spjölluðum mikið saman á 
Facebook ef einhver lenti í vandræðum með eitthvað. Samband umsjónarmanna var mjög gott. Miklu 
máli skiptir að undirstrika það að tómstundaheimilin reka ekki barnapössun eða gæslu fyrir börn heldur 
sé þar unnið markvisst og faglegt starf sem við getum verið stolt af. 
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Lokaorð 

Heilt yfir hefur starfið gengið vel þrátt fyrir manneklu í byrjun skólaárs. Starfsmenn Krakkakots eru 
ánægðir og lögðu allir starfsmenn sig fram á hverjum degi. Samskipti við skólann og foreldra hefur 
gengið vel og hafa margir foreldrar lýst yfir ánægju sinni með Krakkakot og komið með gagnlega og 
uppbyggjandi gagnrýni. 

 

Jolita Balciuniene forstöðumaður tómstundaheimilis 

 

 


