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Inngangur 
 

Ársskýrsla Flataskóla kemur nú út í tuttugasta sinn. Markmiðið með útgáfu skýrslunnar er að gera grein 
fyrir fjölbreyttu skólastarfi Flataskóla skólaárið 2021-2022. Ýmsar frekari upplýsingar um daglegt starf 
í skólanum er að finna á heimasíðu skólans, http://www.flataskoli.is.  Ársskýrslan er gefin út á rafrænu 
formi og er vistuð á vef skólans. 

Annáll skólaársins 
 

Skólastarfið í Flataskóla skólaárið 2021-2022 gekk að mestu með hefðbundnum hætti en það hafði að 
sjálfsögðu áhrif á starfið að heimsfaraldur geisaði og nokkrum sinnum á skólaárinu  þurfti að breyta 
skipulagi.  Það skipulag tókst þó vonum framar með samtakamætti hins öfluga starfsfólks skólans. Lögð 
var áhersla á að hafa skólaárið eins hefðbundið og hægt var þrátt fyrir fjöldatakmarkanir á tímabilum 
og mörg smit í skólanum. Fjölval féll alveg niður mestan hluta vetrarins, hefðbundnar morgunsamverur  
voru fáar framan af skólaárinu og einstaka öðrum hefðbundnum viðburðum í skólastarfinu þurfti að 
breyta eða aflýsa.  

Viðvera nemenda í skólanum raskaðist að litlu leyti fyrir utan að þann 3. janúar 2022 var skólastarf fellt 
niður svo starfsfólki gæfist kostur á að endurskipuleggja skólastarfið m.t.t. nýrra reglna um 
samkomutakmarkanir.  Frá október og töluvert fram yfir áramót settu mikil veikindi nemenda og 
starfsmanna svip á skólastarfið. Örsjaldan kom fyrir að senda þurfti nemendur heim heilan skóladag 
eða hluta úr degi vegna mikilla veikinda starfsmanna. Allt starfsfólk lagðist á árarnar og lagði sig fram 
um að halda úti skólastarfi eins og alltaf þegar eitthvað bjátar á í skólanum. Þegar 
samkomutakmörkunum var aflétt  í samfélaginu fór skólastarf í eðlilegt horf að mestu leyti fyrir utan 
það að fjölval var ekki sett af stað.  

Skólaárið hófst með því að starfsmenn mættu að loknu sumarleyfi á endurmenntunarnámskeið 12. og 
13. ágúst. Að loknum námskeiðum hófu starfsmenn vinnu við undirbúning skólaársins. Skipulagsdagar 
voru frá 16. til og með 23. ágúst. 

Skólasetning var þriðjudaginn 24. ágúst. Skólastarf hófst síðan samkvæmt stundaskrá miðvikudaginn 
25. ágúst. 

Skólanum var slitið við hátíðlega athöfn miðvikudaginn 9. júní. Forráðamenn máttu vera viðstaddir 
skólaslit og útskriftir allra nemenda.  

Í tilefni útskriftar nemenda í 7. bekk var sérstök athöfn 8. Júní kl. 12:00.  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. 

Að lokinni stuttri athöfn í sal skólans fóru nemendur annarra árganga í heimastofur með 
umsjónarkennurum sem kvöddu þá. Fimm ára leikskólabörnin voru útskrifuð á sama degi við 
hátíðalega athöfn sem þau tóku virkan þátt í.  

Útprentaður vitnisburður var aðeins afhentur nemendum í 4. og 7. bekk. Námsmat annarra árganga er 
að finna á hæfnikortum nemenda inni á Mentor og er það í fyrsta skipti sem námsmat skólans er birt 
þannig með formlegum hætti. 

Unnið var markvisst að því að innleiða námsmenningu leiðsagnarnáms og kennarar fengu kynningar, 
lásu um, gerðu tilraunir og ígrunduðu hversvegna, hvernig og hvað þeir geta þróað í sínu starfi til að 
starfa í anda leiðsagnarnáms.  

http://www.flataskoli.is/


Ársskýrsla Flataskóla 2021-2022 
 

5 
 
 

Markmiðið með þessu er að skólastarfið verði sífellt sem árangursríkast fyrir nemendur. Áhersla 
vetrarins á innleiðingu leiðsagnarnáms hélst jafnframt í hendur við breytingar á námsmati skólans sem 
nú fer fram með mati á framvindu með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár. 

Þegar leiðsagnarnám einkennir starfið í kennslustofunni sést að nemendur eru virkir þátttakendur í 
eigin námi, þeir vita til hvers er ætlast af þeim, hvert þeir stefna og hvernig þeir komast þangað. 

Markvisst skipulag kennslustunda, samræður um nám og vel grunduð endurgjöf eru lykilþættir í 
leiðsagnarnámi. Til að sú námsmenning geti einkennt starfið í kennslustofum þurfa kennarar að hafa 
miklar væntingar til allra nemenda, nemendur verða að finna fyrir þeim væntingum og traust og 
hugarfar vaxtar að ríkja í kennslustofunni. 

Mistök eru viðurkennd sem hluti af lærdómsferli og þeim er fagnað sem lærdómstækifærum. Ef 
nemendur kunna ekki eitthvað ennþá þýðir það að þeir þurfa að æfa sig meira eða fara nýjar leiðir til 
að öðlast leiknina/færnina/hæfnina og þannig mynda þeir nýjar tengingar í heilanum. 

Þróunin þarf að felast í tvennu, breyttum viðhorfum og breyttum starfsháttum í kennslustofunni. 

Skólaárið 2021-2022 tókum við fyrstu  fyrstu skrefin í markvissari innleiðingu leiðsagnarnáms.  

Fjallað var um og gerðar tilraunir með : 

· Námsmenningu 
· Hæfnimiðað nám, námsmarkmið og viðmið um árangur 
· Hlutdeild og virkni nemenda 
· Endurgjöf 

Sjö kennarar skólans voru í leiðtoganámi á vegum Menntafléttunnar til að leiða kennarahópa í 
innleiðingu leiðsagnarnáms í hvetjandi námsumhverfi. Markmið námskeiðsins var að styrkja leiðtoga 
við að leiða hóp samkennara sinna í námssamfélagi með samræðum um leiðsagnarnám. 

Allir kennarar og stjórnendur skólans tóku  þátt í innleiðingunni, haldnir voru 13 fundir. 

Markmiðið er að menntun nemenda verði árangursríkari og nemendur ánægðari í skólanum, en um 
langtímaverkefni er að ræða. 

Ef vel tekst til munu nemendur verða: 

· meðvitaðri um eigið nám 
· virkari þátttakendur í sínu eigin námsferli 
· betri námsmenn 
· tilbúnari að glíma við viðfangsefni sem reyna á þá 

Skólinn verður einnig sterkara námssamfélag þar sem kennarar skólans hafa fengið tóm til að gera 
tilraunir, þróa og ígrunda eigin nálgun í námi og kennslu og ræða saman í smærri hópum undir stjórn 
jafningja. 

Innleiðing leiðsagnarnáms mun halda áfram næstu árin og von okkar er sú að það einkenni starfið í 
öllum kennslustofum á næstu þremur til fimm árum og höfum við tengt þætti í innra mati skólans við 
innleiðingu leiðsagnarnáms svo við getum fylgst með hvernig okkur gengur. Lögð er áhersla á 
leiðbeinandi kennsluhætti og fræðslu og þróun sem lýtur að framgangi þeirra. Þá er horft til nýtingar 
upplýsingatækni í námi, kennslu og mati.       

Skólaárið 2021-2022 tók  námsmat í Flataskóla breytingum frá því sem verið hefur undanfarin ár eins 
og tæpt var á hér að framan. Formleg framsetning á námsmati felst í mati á hæfniviðmiðum á 
svokölluðum hæfnikortum í Mentor sem gilda annars vegar fyrir 1.-4. bekk en hins vegar fyrir 5.-7. 
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bekk. Er þetta í samræmi við áherslur aðalnámskrár grunnskóla um hæfnimiðað nám. Hér er um 
töluverða breytingu að ræða en auk þessa erum við að feta áfram veginn í átt að námsmenningu sem 
við kennum við leiðsagnarnám. Þar er hugmyndin að nemendur fái ætíð markvissa leiðsögn um hvernig 
þeir geta náð þeim markmiðum sem stefnt er að og til hliðsjónar séu höfð skýr viðmið um árangur. 

Í stað þess að tíunda helstu viðburði skólaársins 2021-2022  í annál ársskýrslu bendum við á fréttabréf 
skólans sem út koma mánaðarlega skólaárið 2021-2022 og finna má á heimasíðu skólans. 

Sjá hér: 

Fréttabréf 25. maí 2022: https://www.smore.com/sajg0 

Fréttabréf 2. maí 2022: https://www.smore.com/u57hp 

Fréttabréf 1. apríl 2022: https://www.smore.com/akjvm 

Fréttabréf 1. mars 2022:  https://www.smore.com/sgzc3 

Fréttabréf 1. febrúar 2022: https://www.smore.com/r1tsy   

Fréttabréf 1. jan 2022: https://www.smore.com/1dy53 

Fréttabréf 2. des 2021: https://www.smore.com/wjt1p 

Fréttabréf 1. nóv 2021: https://www.smore.com/73xw2 

Fréttabréf 4. okt. 2021:  https://www.smore.com/t2613 

Fréttabréf 1. sept 2021: https://www.smore.com/hzy0j    

Fréttabréf 12. ágúst 2021: https://www.smore.com/wyk76 

 

Garðabæ júní 2022, 
Edda Gíslrún Kjartansdóttir, aðstoðarskólastjóri 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smore.com/sajg0
https://www.smore.com/u57hp
https://www.smore.com/akjvm
https://www.smore.com/sgzc3
https://www.smore.com/r1tsy
https://www.smore.com/1dy53
https://www.smore.com/wjt1p
https://www.smore.com/73xw2
https://www.smore.com/t2613
https://www.smore.com/hzy0j
https://www.smore.com/wyk76
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Ýmsar upplýsingar 

Stjórnendur Flataskóla 
Skólastjóri    Ágúst Frímann Jakobsson 
Aðstoðarskólastjóri   Edda Gíslrún Kjartansdóttir 
Deildarstjóri stoðþjónustu  Helga Melsteð 
Deildarstjóri eldra stigs   Heiðveig Hanna Friðriksdóttir 
Deildarstjóri yngra stigs   Helga Kristjánsdóttir  
Skrifstofustjóri    Ásta Ragna Stefánsdóttir 
 

Nefndir og ráð 
Skólaráð    Ágúst Jakobsson, skólastjóri  
     Edda Gíslrún Kjartansdóttir, aðstoðarskólastjóri 
     Guðrún Yrsa Richter, foreldri 
     Hrefna Marin Sigurðardóttir, foreldri 
     Vilborg Garðarsdóttir, foreldri (leikskóladeild) 
     Halla Björg Ragnarsdóttir fltr. starfsmanna  

Hanna Lóa Friðjónsdóttir, fltr. kennara  
Katrín Anna Eyvindardóttir, fltr. kennara 
Fulltrúar nemenda eru útnefndir af réttindaráði.  

        
Nemendaverndarráð   Ágúst Jakobsson 
     Edda Gíslrún Kjartansdóttir  

Guðrún Kristófersdóttir fyrrihluta vetrar / Kristín Ósk 
Leifsdóttir og Kristín Eva Rögnvaldsdóttir seinni hluta vetrar  
Guðrún Hrefna Sverrisdóttir 

     Heiðveig Hanna Friðriksdóttir 
     Helga Kristjánsdóttir 
     Helga Melsteð 
     Katrín Anna Eyvindardóttir 
     Eva Þórey Sigurðardóttir 
   

Stjórn Starfsmannafélags Flataskóla Ágústa Lúðvíksdóttir 
Elín Ása Þorsteinsdóttir 
Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir 
Herdís Jónsdóttir 

     María Hrönn Valberg 
 
Áfallaráð    Ágúst Jakobsson 
     Edda Gíslrún Kjartansdóttir 
     Helga Melsteð 

Katrín Anna Eyvindardóttir 
     
Trúnaðarmaður kennara  Hannes Ingi Geirsson  

Jón Bjarni Pétursson  
 

Trúnaðarmaður starfsmanna  Íris Pálsdóttir 
 
Öryggisnefnd    Andri Freyr Björnsson 
     Ásta Ragna Stefánsdóttir 
     Miralem Haseta 

http://flataskoli.is/skolinn/starfsfolk/starfsmadur/?itemid=ed794b53-1d28-11ec-b677-918fcb1ad379
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Skóladagatal 
Starfsemi Flataskóla var að mestu í samræmi við samþykkt skóladagatal ársins 2021-2022  þó að örlítil 
frávik hafi orðið vegna heimsfaraldurs af völdum Covid19. Dagatalið 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, jólaskemmtun, samtalsdagar og skólaslitadagur.  

Skólasetning var 24. ágúst 2021. Jólaskemmtanir voru 20. desember og jólaleyfi frá 21. desember til og 
með 2. janúar 2022. Vetrarleyfi var frá 21.-24. febrúar og páskaleyfi frá 11. apríl  til og með 18. apríl.  

Fimm skipulagsdagar kennara voru á skólaárinu og var ekki kennsla þá daga , þ.e. 1. september, 22. 
október, 11.janúar, 25. febrúar og  27. maí. Skólaslit voru 8. júní. 

 

 

 

http://flataskoli.is/
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Nemendur Flataskóla  
Í lok skólaárs í júní 2022 voru nemendur skólans 439, þar af 236 drengir og 203 stúlkur. Skipting 
nemenda í árganga var eins og sjá má í töflunni hér neðar. Í 4 og 5 ára bekk voru 29 börn í einum 
umsjónarhópi.  Á vorönn bættust 7 nemendur frá Úkraínu við leikskóladeildina og tveir þeirra voru 
yngri en önnur börn á deildinni, tæplega tveggja ára. Þrjár mæður frá Úkraínu bættust í 
starfsmannahópinn. 

Í 1. bekk voru 41 nemandi í þremur umsjónarhópum. Í 2. bekk voru 47 nemendur í þremur 
umsjónarhópum. Í 3. bekk voru 50 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 4. bekk voru 52 nemendur í 
þremur umsjónarhópum. Í 5. bekk voru 69 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 6. bekk voru 73 
nemendur í fjórum umsjónarhópum og í 7. bekk voru 85 nemendur í fjórum umsjónarhópum. 

  Piltar Stúlkur  Alls Umsjónarkennarar 

4ra og 5 ára  11  9  20 Herdís Jónsdóttir 
      Kristín Sigurðardóttir Hagalín 
 
1.bekkur 21  20  41 Elísabet Blöndal/Rósa Lilja Thorarensen 

Margrét Tómasdóttir 
      Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir    

 
2.bekkur 25  22  47 Auður Gunnarsdóttir  

Unnur Magnúsdóttir 
Þórdís Þórðardóttir 

 
3.bekkur 23  27  50 Andri Freyr Björnsson 

Erna Þorleifsdóttir 
Rakel Svansdóttir 

       
4.bekkur 30  22  52 Anna Margrét Pálsdóttir 
      Sif Helgadóttir Bachmann 
      Svanhvít J Guðbjartsdóttir 
             
5.bekkur 39  30  69 Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir 
      Elín Ása Þorsteinsdóttir 

Hanna Lóa Friðjónsdóttir 
        
6.bekkur 46  27  73 Andri Marteinsson 
      Kristín Ósk Þorleifsdóttir 
      Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir 
      Ragna Gunnarsdóttir 
 
7.bekkur 41  44  85 Auður Skúladóttir 

Bryndís Rut Stefánsdóttir 
      Erla Björg Káradóttir 
      María Hrönn Valberg 
 
 
               236  203               439 
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Fjöldi nemenda í Flataskóla síðustu fimm ár 
 

  
2017-18 

 
2018-19 

 

 
2019-20 

 
2020- 

 
2021-22 

 
Fjöldi nemenda 

 
539 

 
512 

 
484 

 
478 

 
439 

 

Skóladagur nemenda 
Skólastarf hófst kl. 8:30 hjá öllum árgöngum. Hjá  1. - 4. bekk lauk skóla alla daga kl. 13:30 en hjá 5. – 6. 
bekk kl. 14:10.  Hjá 7. bekk lauk skóla kl. 14:10 þrjá daga í viku, kl. 14:50 einn dag í viku en kl. 13:30 á 
föstudögum.   

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 frístundaheimilis 
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 sáu nemendur um skipulag 
morgunsamveru.  Þetta fyrirkomulag raskaðist þó verulega vegna Covid19, morgunsamverur féllu niður 
hluta vetrar og á löngum tímabilum þurfti að takmarka fjölda nemenda á morgunsamverum. Þá skiptust 
árgangar á að mæta í salinn.   

Nemendur fengu tíu mínúta nestistíma einu sinni á dag og einu sinni 40 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 en  hádegisútivist var 
þrískipt, 4. og 7. bekkur var saman úti, 1.-3. bekkur saman og 5. og 6. bekkur saman. 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 en auk þess útivistar- og hreyfingartíma undir stjórn 
umsjónarkennara. 

 

  

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.  

Haustið 2021 var tekin sú ákvörðun að nemendafélag og réttindaráð myndi renna saman. Sjá kafla um 
réttindaráð. 

 

Réttindaráð 
Flataskóli er Réttindaskóli Unicef og þar er starfrækt réttindaráð. Í réttindaráði eru kjörnir fulltrúar úr 
hverjum árgangi í 2. – 7. bekk. Réttindaráð framkvæmir kannanir á umhverfi nemenda og tekur þátt í 
að efla nemendalýðræði. Nemendur könnuðu m.a. hvort að Barnasáttmálinn væri uppi í öllum rýmum 
ásamt árgangasáttmálum. 
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Á degi mannréttinda barna unnu öll börn í skólanum verkefnið Fótspor – hvað skil ég eftir mig í hjörtum 
annarra. Nemendur fengu pappírshjarta og pappírsblað. Á blaðið skrifaði hver og einn eitthvað um 
sjálfan sig og hvernig hann myndi vilja að aðrir hugsuðu um hann eftir kynni við sig. Hjörtun og 
pappírsblaðið var fest saman og svo hengt upp á mismunandi hátt eftir árgöngum.  

Réttindaráðsfundir fóru af stað í haust á hefðbundinn hátt en svo skall á ný covid bylgja sem varð til 
þess að fundum fækkaði en þeir fóru af stað á ný eftir vetrarfrí. 

Umsjónarmenn réttindaráðsins 2021-2022 voru Heiðveig Hanna Friðriksdóttir og Ragna Gunnarsdóttir.  

 

Starfsmenn Flataskóla 
 

Skólaárið 2021 - 2022 störfuðu alls við skólann 85 starfsmenn, 69 konur og 16 karlmenn. Þar af voru 
44 kennarar og stjórnendur. Starfsmannahópurinn samanstendur af fagmenntuðum og ófaglærðum 
sem vinna saman með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Hér á eftir má sjá hverjir störfuðu við skólann 
skólaárið 2021-2022 en geta þarf þess að sumir starfsmenn voru í hlutastörfum og/eða störfuðu ekki 
allt skólaárið.  
 

Nafn Starfsheiti 

Agnes Þórisdóttir Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi á frístundaheimili 

Alexander Egholm Alexandersson Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Amanda Michelle Tyahur Stuðningsfulltrúi 

Ana Christina Da Conceicao Benta Skólaliði 

Andri Freyr Björnsson Umsjónarkennari 3. bekk 

Andri Marteinsson Umsjónarkennari 6. bekk 

Anna Margrét Pálsdóttir Umsjónarkennari 4. bekk 

Anna María Daníelsdóttir Stuðningsfulltrúi 

Arngunnur Ýr Magnúsdóttir Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Aron Fannar Sigurgeirsson Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi á frístundaheimili 

Aron Snær Júlíusson Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi á frístundaheimili 

Atli Jóhannesson Íþróttakennari 

Auður Gunnarsdóttir Umsjónarkennari 2. bekk 

Auður Skúladóttir Umsjónarkennari 7. bekk 

Aþena Nína Newman Eiríksdóttir Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi á frístundaheimili 

Ágúst Frímann Jakobsson Skólastjóri 

Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir Umsjónarkennari 5. bekk 

Ágústa Lúðvíksdóttir Safnstjóri skólasafns 

Áskell Dagur Arason Umsjónarmaður frístundaheimilis 

Ásta Ragna Stefánsdóttir Skrifstofustjóri 

Benjamín Hjörtur Þórðarson Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi á frístundaheimili 

Birgitta Líndal Þórisdóttir Stuðningsfulltrúi og leiðbeinandi á frístundaheimili 

Bryndís Rut Stefánsdóttir Umsjónarkennari 7. bekk 

Danero Axel Thomas Skólaliði 

Edda Gíslrún Kjartansdóttir Aðstoðarskólastjóri 

Elín Ása Þorsteinsdóttir Umsjónarkennari 5. bekk 
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Elín Rós Ármannsdóttir Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Elínborg Anna Siggeirsdóttir Kennsluráðgjafi 

Elísabet Blöndal Umsjónarkennari 1. bekk 

Eric Ndayisaba Skólaliði 

Erla Björg Káradóttir Umsjónarkennari 7. bekk 

Erna Þorleifsdóttir Umsjónarkennari 3. bekk 

Fanndís Kara Guðnadóttir Stuðningsfulltrúi 

Haukur Þór Þorvarðarson Stuðningsfulltrúi 

Halla Björg Ragnarsdóttir Þroskaþjálfi 

Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir Umsjónarkennari 6. bekk 

Hanna Lóa Friðjónsdóttir Umsjónarkennari 5. bekk 

Hannes Ingi Geirsson Íþróttakennari 

Heiðveig Hanna Friðriksdóttir Deildarstjóri miðstigs 

Helena Bryndís Hauksdóttir Leiðbeinandi frístundaheimili 

Helga Kristjánsdóttir Deildarstjóri leikskóla og yngra stigs 

Helga María Guðmundsdóttir Sérkennari 

Helga Melsteð Deildarstjóri stoðþjónustu 

Herdís Jónsdóttir Deildarstjóri leikskóla 

Hildur Hlíf Sigurkarlsdóttir Umsjónarmaður frístunaheimilis 

Hildur Jakobína Tryggvadóttir Sviðslistakennari 

Hólmfríður Bára Magnúsdóttir Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Ingólfur Hreggviðsson Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Íris Björk Baldursdóttir Í námsleyfi 

Íris Pálsdóttir Stuðningsfulltrúi 

Jelena Djuric Stuðningsfulltrúi 

Jóhanna G. Ólafsson Heimilisfræðikennari 

Jóhanna María Bjarnadóttir Forföll 

Jón Bjarni Pétursson Íþróttakennari 

Katrín Anna Eyvindardóttir Námsráðgjafi 

Katrín Brynja Hermannsdóttir Forfallakennari 

Kristín Ósk Þorleifsdóttir Umsjónarkennari 6. bekk 

Kristín Sigurðardóttir Deildarstjóri leikskóla 

Linda Þorvaldsdóttir Myndmenntakennari 

Margrét Ásdís Haraldsdóttir Sérkennari 

Margrét Indíana Guðmundsdóttir Textílkennari 

Margrét Tómasdóttir Umsjónarkennari 1. bekk 

María Gísladóttir Skólaliði 

María Hrönn Valberg Umsjónarkennari 7. bekk 

Marley Bayacag Maniquez Starfsmaður á leikskóladeild 

Marta Manzanilla Manumbas Skólaliði 

Máni Huginsson Forfallakennari 

Miralem Haseta Húsvörður 

Noemi Rodriguez Peinado Skólaliði 

Oddný Jóna Þorsteinsdóttir Sérkennari 
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Petra Björg Kjartansdóttir Þroskaþjálfi 

Ragna Gunnarsdóttir Umsjónarkennari 6. bekk 

Rakel Svansdóttir Umsjónarkennari 3. bekk 

Randí E.L. Rasmusson Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Rogélia Helena Pinheiro Grilo Skólaliði 

Rosa Elvira Castillo Fabian Skólaliði 

Rósa Lilja Thorarensen Umsjónarkennari 1. bekk 

Rut Ingólfsdóttir Blurton Smíðakennari 

Sif H. Bachmann Umsjónarkennari 4. bekk 

Svanhvít Guðbjartsdóttir Umsjónarkennari 4. bekk 

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir Umsjónarkennari 1. bekk 

Syeda Maham Fatima Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Unnur Magnúsdóttir Umsjónarkennari 2. bekk 

Vania Da Silva Armando Sigurðsson Skólaliði og leiðbeinandi á frístundaheimili 

Þórdís Þórðardóttir Umsjónarkennari 2. Bekk 
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Þróunarverkefni   
Unnið var markvisst að  þróunarverkefni við að innleiða námsmenningu leiðsagnarmats  með það að 
markmiði að skapa lærdómssamfélag sem leggur áherslu á námsmenningu sem einkennist af 
hæfnimiðuðu leiðsagnarnámi, einnig kallað leiðsagnarmat.  
Með námsmenningu leiðsagnarnáms sem einkennist af skýrleika og virkni nemenda er hægt að stuðla 
að meiri námsárangri nemenda. Skýrleikinn felur það í sér að nemendum er ljóst hvert þeir stefna og 
til hvers er ætlast af þeim og þeir fá markvissa upplýsandi endurgjöf í námsferlinu sem gerir þeim kleift 
að bæta sig í því sem þeir þurfa að bæta sig í. Virkni nemenda felur það í sér að þeir ræða nám sitt 
markvisst, taka afstöðu í eigin námi og eru meðvitaðir um eigin áhrif á nám sitt og hvernig þeir geta 
bætt sig.  
Haldnir voru 13 fundir yfir skólaárið með kennurum og leiðtogar úr hópi kennara og stjórnenda leiddu 
þá vinnu. Kennarar rannsökuðu, fræddust um, gerðu tilraunir  og ígrunduðu  hvernig markvissast er að 
vinna í þessum anda. 
 
Einnig sótti teymi stjórnenda sér fræðslu um“ collaborative response model“ eða lausnafundi.  
Markmið verkefnisins var  að koma á markvissum samráðsfundum um málefni nemenda eftir 
hugmyndafræðinni "collaborative response model" sem Kurtis Hewson hefur þróað í Kanada.   
 
Hugmyndafræðin felur það í sér að færa fókusinn frá einstaklingum að ákveðnum áskorunum sem fleiri 
eru líka að kljást við, þannig nýtast lausnirnar mörgum nemendum. Módelið er aðlagað að hverjum 
skóla fyrir sig og byggir á þeirri þekkingu og reynslu sem er í skólanum. Fundir eru skipulagðir í þaula 
og hver og einn sem er viðstaddur hefur hlutverki að gegna. Gengið er úr frá því að hegðun, 
námsáskoranir og líðan eins nemanda sé ekki bara hans, heldur séu aðrir sem græði á umræðu um 
þessi atriði. Styrkleikar nemenda eru settir í forgrunn til að hægt sé að finna út hvort eða hvernig hægt 
er að nýta þá til að byggja upp það sem þarf að skoða. Kennarar mæta vel undirbúnir á fundina og 
viðfangsefni fundanna eru alltaf skýr fyrirfram. Yfirheiti hvers fundar stýrir því hvaða nemendur eru 
ræddir á hverjum fundi. Umræðan er byggð á gögnum en ekki tilfinningu og lausnir eru mikilvægastar.   
 
Teymið sótti fjórar málstofur og gerði tilraun með einum árgangi. Við erum komin stutt á veg en höfum 
uppi plön um að nýta okkur það sem við lærðum á næsta skólaári. 

Hér er hægt að lesa sér nánar til um hugmyndafræðina https://www.jigsawlearning.ca/ 

 

Skólastarf á dögum COVID-19 
Skólaárið 2021-2022 hafði Covid19 töluverð áhrif á skólastarf Flataskóla, mikill meirihluti nemenda og 
starfsmanna veiktist á einhverjum tímapunkti.  Forföll voru því mjög mikil og töluvert marga daga var 
allt að fjórðungur nemenda og starfsmanna í skólanum fjarverandi vegna veikinda eða sóttkvíar.  

Skólastarfið var aðlagað nýjum reglugerðum þegar þær voru gefnar út. Það tókst að halda úti nokkuð 
eðlilegu skólahaldi allan veturinn með breytingum og aðlögun eftir því hvað mátti og hvað ekki. Allt var 
gert til að nemendur fyndu sem minnst fyrir því að veiran gerði kröfur um breytingar.  

Mörg smit greindust í skólanum frá nóvember og fram í febrúar bæði hjá börnum og starfsfólki.  
Morgunsamvera raskaðist nokkuð á tímabilum og fjölval datt alveg upp fyrir þetta skólaár. 

Ferlum í matsal þurfti að breyta vegna Covid, sjálfskömmtun var tekin af á tímabilum og sótthreinsa 
þurfti borð á milli hópa. Það gerði kröfur um aukinn mannskap í matsalinn og skólinn lagði til 1 – 3 
starfsmenn til viðbótar til að skammta mat og sótthreinsa. 

https://www.jigsawlearning.ca/
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Á tímabilum var kaffistofum starfsmanna fjölgað  vegna samkomutakmarkana. Salerni þurfti að merkja 
ákveðnum hópum. 

Hluta vetrar voru flestir fundir starfsfólks rafrænir nema einstaka fámennari fundir. 

Skólinn var meira en minna lokaður foreldrum stærstan hluta skólaársins. Foreldrar fengu ekki að fara 
inn með börnum sínum á leikskólann né sækja þau. Starfsmaður tók við þeim við útidyr og foreldrar 
gátu hringt í ákveðið númer þegar sækja átti börnin.   

Utanaðkomandi notendur að húsnæði skólans fengur ekki að nýta húsnæðið í langan tíma. 

Á vorönn var flest starfsfólk skólans búið að fá þrjár bólusetningar og vegna afléttinga 
samkomutakmarkana á vorönn voru síðustu mánuðir skólaársins eðlilegir. 

 

Samstarf heimilis og skóla  
Í árgangahandbókum sínum haustið 2021 settu kennarateymi sér markmið með samstarfi sínu við 
heimilin og þar segja teymin einnig frá því hvernig hægt er að hafa samband við kennara og hvernig 
upplýsingum er komið á framfæri til foreldra.  Þar  sést að öll teymi vilja að samstarfið sé gott og telja 
mikilvægt að hafa hag nemenda að leiðarljósi.   

Samstarf heimila og skóla var að hluta með nokkuð sérstöku sniði þetta skólaár vegna Covid19.  Stóran 
hluta skólaársins  máttu foreldrar ekki koma inn í skólahúsið og útilokað var að boða til hefðbundinna 
funda með foreldrahópnum. Þess í stað þurfti að notast við fjarfundi en seinni hluta skólaársins komst 
á hefðbundið ástand.   

 

Haustfundir foreldra 
Venjan er að halda kynningarfundi fyrir foreldra að hausti. Á þessum fundum kynntu umsjónarkennarar 
skólastarfið og foreldrar ræddu ýmis mál. Að þessu sinni voru fundirnir með rafrænu sniði.  
 

Nemenda- og foreldraviðtöl 
Nemenda- og foreldraviðtöl voru í október og febrúar að venju þar sem umsjónarkennarar, nemendur 
og foreldrar ræddu um nám, ástundun o.fl. Nemendur og foreldrar gátu valið hvort þeir mættu í 
skólann eða funduðu  í gegnum myndsímtöl.   
 

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 2021-2022 sátu Ágúst Jakobsson, skólastjóri, Hanna Lóa Friðjónsdóttir, 
kennari, Katrín Anna Eyvindardóttir námsráðgjafi,  Halla Björg Ragnarsdóttir þroskaþjálfi, Vilborg 
Garðarsdóttir, foreldri (leikskóladeild), Guðrún Yrsa Richter , foreldri, Hrefna Marín Sigurðardóttir , 
foreldri.  Edda Kjartansdóttir, aðstoðarskólastjóri sat einnig fundi skólaráðs. Skólaráð hélt fimm fundi 
á skólaárinu og fóru þeir fram með fjarfundasniði nema síðasti fundur skólaársins.  Fundargerðir má 
nálgast á heimasíðu skólans.  
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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.  
 
 
 

Stjórn foreldrafélagsins 2021-2022 
 
Formaður:  Ylfa Guðný Sigurðardóttir  
Gjaldkeri : Laufey Einarsdóttir 
Aðrir í stjórn: Vilborg Anna Garðarsdóttir, Hrefna Marín Sigurðardóttir, Fríður Guðmundsdóttir, Guðrún 
Yrsa Richter, Unnur Tómasdóttir, Edda Björk Pétursdóttir,  
Grunnstoð : Erla Pétursdóttir /Unnur Tómasdóttir 
Skólaráð: Guðrún Yrsa Richter / Hrefna Marín Sigurðardóttir / Vilborg Anna Garðarsdóttir 

 
 

Bekkjarfulltrúar 
Að venju voru valdir nokkrir bekkjarfulltrúar fyrir hvern árgang skólans. Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir 
foreldra við kennara og annað starfsfólk skóla. Bekkjarfulltrúar aðstoða eða sjá 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 2021-2022 var minna  um hefðbundið bekkjarstarf s.s. bekkjakvöld vegna 
samkomutakmarkana en í flestum árgöngum fór starfið af stað þegar samkomutakmörkunum var 
aflétt.   

Bekkjarfulltrúar í Flataskóla 2021 -  2022 voru: 

4-5 ára deild  
Vilborg Anna Garðarsdóttir - skólaráð  vgardarsdottir83@gmail.com   
Karólína Stefánsdóttir  karolinastefansdottir@gmail.com   

1. Bekkur 
Hrefna Marín Sigurðardóttir - skólaráð  marinsigurdar@gmail.com  

mailto:vgardarsdottir83@gmail.com
mailto:karolinastefansdottir@gmail.com
mailto:marinsigurdar@gmail.com
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Lárus Magnússon  lamagnum@gmail.com   
2. Bekkur 

Fríður Guðmundsdóttir fridurgud@gmail.com   
Hólmfríður Bjarnadóttir holmfridurb@yahoo.com   
Aðrir: Jóna Dóra. Nanna 

3. Bekkur 
Guðrún Yrsa Richter - skólaráð  gyr@cb.is   
Hrefna Marín Sigurðardóttir  marinsigurdar@gmail.com  
Ylfa Guðný, Karólína, Hildur 

4. Bekkur 
Unnur Tómasdóttir - Grunnstoð  unto01@rvkfri.is   
Erla Pétursdóttir - Grunnstoð  erlapeturs@gmail.com   
Aðrir: Katrín, Sirrý, Fríður, Hanna María, Anna Sigurlaug, Kristín.  

5. Bekkur 
Edda Björk Pétursdóttir  eddabp@gmail.com   
Berglind Ósk Einarsdóttir berglind.osk.einarsdottir@gmail.com   
Aðrir: Lilja, Þórhalla, Edda Björk, Svava.   

6. Bekkur 
Laufey Einarsdóttir - gjaldkeri  laufey1973@gmail.com   
Lárus Magnússon  lamagnum@gmail.com   
Aðrir: Bára Mjöll 

7. Bekkur 
Ylfa Guðný Sigurðardóttir ylfasig18@gmail.com   
Þórunn Ása Þórisdóttir  thorunnath@gmail.com   
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Skýrslur árganga 
 

Leikskóladeild 
 

Nemendur 

Skólaárið 2021-2022 voru 22 nemendur í 4-5 ára deild Flataskóla.                                                                                               

                  

 

  

Í apríl tókum við á móti 7 börnum frá Úkraínu á aldrinum 1-4 ára.  

1 árs 2 ára 3 ára 4 ára 

2 drengir 1 stúlka 2 drengir 2 drengir 

 

Starfsfólk  

Fastir starfsmenn voru sex talsins. 

Linda Björk Sveinbjörnsdóttir Leiðbeinandi  

Helen Rakel Þorleifsdóttir Leiðbeinandi 

Helga Kristjánsdóttir  Leik- og grunnskólakennari 
Deildarstjóri yngsta stigs 

Herdís Jónsdóttir Leikskólakennari - Sérkennslustjóri 

Kristín Hagalín Sigurðardóttir Leikskólakennari – Deildarstjóri 
Veikindaleyfi 

Marley Bayacag Maniquez Leiðbeinandi 

 

Einnig kenndu íþróttakennari og bókasafnsfræðingur hópnum vikulega.  

Stoðþjónusta 

Margrét Haraldsdóttir  sérkennari Markviss málörvun með einstaka nemendur 

Sandra Dögg Vignisdóttir talmeinafræðingur Talkennsla   

 

  

4 ára 

4 stúlkur 4 drengir 

5 ára 

7 stúlkur 7 drengir 
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Mat á innra starfi  

Matsáætlun 4-5 ára deildar: 

Matsþáttur Tenging við 
aðalnámskrá 

Viðmið Hver metur Hvenær 

 

Matsgögn Framsetning 
á 

niðurstöðum 

Lubbastundir 

 

Læsi og 
samskipti 

Að börnin kynnist 
bókstöfum og 
hljóðum þeirra.  

Börn/starfsfólk Janúar/ 

júní 

Ígrundun/ 

matsblöð 

Ársskýrsla 

Bókstafir og 
hljóð í 
stöðvavinnu 

Læsi og 
samskipti 

Að veita aukin 
tækifæri til að vinna 
með bókstafi og 
hljóð á fjölbreyttan 
hátt. 

Börn/starfsfólk Janúar/ 

júní 

Ígrundun/ 

matsblöð 

Ársskýrsla 

Stærðfræði í 
leik og starfi 

Sjálfbærni og 
vísindi 

Að veita aukin 
tækifæri til að þjálfa 
grunnþætti 
stærðfræðinnar.  

Börn/starfsfólk Janúar/ 

júní 

Ígrundun/ 

matsblöð 

Ársskýrsla 

Blær 
vináttu-
verkefni 

 

Heilbrigði og 
vellíðan 

Að stuðla að 
jákvæðum 
samskiptum og 
umburðarlyndi. 

Börn/starfsfólk Janúar/ 

júní 

Ígrundun/ 

matsblöð 

Ársskýrsla 

Vettvangs-
ferðir og 
útinám 

Heilbrigði og 
vellíðan 

Sjálfbærni og 
vísindi 

Að börnin kynnist 
náttúrunni og hreyfi 
sig í fjölbreyttu 
umhverfi.  

Börn/starfsfólk júní Ígrundun/ 

matsblöð 

Ársskýrsla 

Lýðræði 

 

Sköpun og 
menning 

Taki lýðræðislegar 
ákvarðanir og fái 
tækifæri til að hafa 
áhrif.  

Börn/starfsfólk júní Ígrundun/ 

matsblöð 

Ársskýrsla 

Forritun Sjálfbærni og 
vísindi 

Fái tækifæri til að 
kynnast forritun á 
hlutbundinn hátt. 

Starfsfólk/kenn
slu- 

ráðgjafi 

júní Ígrundun/ 

matsblöð 

Ársskýrsla 

Brúum bilið 

Samstarf 
leik- og 
grunnskóla 

Heilbrigði og 
vellíðan 

 

Að stuðla að 
tengslum, öryggi og 
skapa samfellu á 
milli skólastiga.  

Deildarstjórar júní Ígrundun/ 

matsblöð 

Ársskýrsla 

 

  



Ársskýrsla Flataskóla 2021-2022 
 

21 
 
 

Lubbastundir 

Lagður var inn 1 bókstafur á viku í Lubbastundum og í framhaldi af því unnið með bókstafinn á 

fjölbreyttan hátt alla vikuna m.a. í stöðvavinnu.  Stundirnar gengu vel og voru börnin mjög áhugasöm.  

Betur gafst að hafa hópinn aldursskiptan í tvennu lagi.  

 

Bókstafir og hljóð í stöðvavinnu 

Það gafst vel að æfa bókstafi og hljóð á fjölbreyttan hátt í gegnum leik bæði inni og úti.   

 

Stærðfræði í leik og starfi 

Stærðfræði var unnin í hringekju  í stuttum lotum og gaf það góða raun.  Áhersla var lögð á grunnþætti 

stærðfræðinnar; tölur, talnaskilning, flokkun, form og mynstur.   

 

Blær 

Reglulegar stundir í vináttuverkefninu gengu vel.  

 

Vettvangsferðir og útinám 

Farið var vikulega í vettvangsferðir og stundum á áfangastaði sem börnin höfðu sjálf komið með 

hugmyndir að.  Það gafst mjög vel og úr urðu skemmtilegar lengri og styttri ævintýraferðir ýmist í 

nærumhverfi eða lengri ferðir þar sem farið var með strætó.  

 

Brúum bilið – samstarf leik- og grunnskóla 

Samstarfssamningi og áætlun var hægt að fylgja eftir að hluta til en covid setti strik í reikninginn.   

1.bekkur heimsótti leikskólana og komu verðandi 1.bekkingar í eina heimsókn í Flataskóla og einnig í 

vorskóla í maí.   

 

Lýðræði 

Unnið var með lýðræði á fjölbreyttan hátt í daglegu starfi með því leita eftir hugmyndum frá börnunum 

og leyfa þeim að finna að þau geti haft áhrif og að skoðanir þeirra skipti máli.   

 

Forritun 

Ekki náðist að fylgja eftir áætlun um forritunarkennslu. 

 

Foreldrasamstarf 

Samskipti við foreldra voru góð miðað við aðstæður.  Vikulega voru sendir tölvupóstar til foreldra bæði 

til að segja frá starfinu og einnig til að upplýsa um hvað framundan væri.  Foreldraviðtöl voru venju 

samkvæmt og var val um viðtal á staðnum eða í rafrænu formi.  Daglega voru settar upplýsingar á töflu 

í fataklefa fyrir foreldra. 

 

Útskriftarferð 5 ára barna tókst afar vel en farið var í dagsferð í Viðey.  Útskriftin sjálf fór fram við mjög 

hátíðlega athöfn í sal skólans að viðstöddum fjölskyldum barnanna.   

 

Fulltrúi leikskólans situr í skólaráði Flataskóla en starfið var nokkuð minna en venjulega vegna 

aðstæðna.  
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Öryggismál 

Öll fræðsla var í höndum starfsfólks leikskólans og kom það ekki að sök.  Engin slys urðu á börnum sem 

þurfti að sinna á slysadeild.   

 

Húsnæði og viðhald 

Settur var nýr dúkur á lítið salerni og keyptar voru mottur og annað smálegt.  Með tilkomu yngri barna 

frá Úkraínu var keyptur og fenginn að láni viðeigandi búnaður eins og dýnur fyrir hvíld, skiptiborð, 

leikefni, borð og stólar.   

 

Sérstaða leikskóladeildar Flataskóla 
Það sem einkennir starf 4-5 ára deildar Flataskóla er sambýlið við grunnskólastigið og þau tækifæri sem 

í því felast.  Leikskólabörnin fá snemmbæra aðlögun að grunnskólastarfinu jafnt og þétt yfir skólaárið.  

Þau bæði kynnast starfsfólki grunnskólans, aðlagast skólahúsnæðinu og leikskvæðinu.  Þau fara í 

morgunsamveru með öllum nemendum skólans 2x í viku og taka þátt í fjölvali með nemendum upp í 

4.bekk 1x í viku. Allt þetta stuðlar að öryggi og vellíðan sem styrkir stöðu þeirra og gerir umskiptin við 

að byrja í 1.bekk auðveldari.    

 

Skólaárið 2021-2022 var krefjandi en gekk þó vel.   Deildarstjórinn fór í veikindaleyfi að hausti og var 

fjarverandi út skólaárið.  Í hennar stað voru ráðnir 2 starfsmenn í hlutastarf.  Í maí tókum við á móti 

flóttamönnum frá Úkraínu og samanstóð hópurinn af 7 börnum og 3 mæðrum sem jafnframt urðu 

starfsmenn deildarinnar.  Það var okkur ljúft og skylt að bregðast við þeirri bón að taka á móti hópnum 

en verkefnið varð þó mun meira krefjandi en gert var ráð fyrir.  Yngstu börnin voru 1 ½ árs og þurfti að 

aðlaga leikefni, húsbúnað, aðstöðu og skipulag deildarinnar að breyttum þörfum.  Sum börnin höfðu 

aldrei verið á leikskóla, komu frá stríðshrjáðu landi þar sem faðir þeirra varð eftir og vissulega hafði 

það mjög mikil áhrif á líðan og aðlögun þeirra sem og mæðra þeirra.  Það er flókið að hafa mæður 

starfandi með eigin börnum en var það talin vænlegasta lausnin í ljósi mjög sérstakra aðstæðna.  Til 

stendur að færa yngstu börnin í lok sumars á leikskóla með börn frá 1 árs og gefur það þeim tækifæri 

á að vera með jafnöldrum sínum og munu 2 mæður fylgja þeim þangað. Eftir verða 4 börn á aldrinum 

4-5 ára og 1 úkraínskur starfsmaður í Flataskóla.  

 

Helga Kristjánsdóttir, deildarstjóri yngsta stigs 

 

 

 

 

  



Ársskýrsla Flataskóla 2021-2022 
 

23 
 
 

 1. bekkur  
 

Almennt um árganginn 
 
Nemendur í 1. bekk voru 41 á skólaárinu. Kennt var í þremur hópum sem tóku breytingum á u.þ.b 8 
vikna fresti yfir skólaárið. 

Umsjónarkennarar voru þrír: Margrét Tómasdóttir, Rósa Lilja Thorarensen og Sveinbjörg 
Sveinbjörnsdóttir. Elísabet Blöndal tók við af Rósu Lilju um miðjan janúar. 

Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru:, Atli Jóhannesson og Erna Þorleifsdóttir sund, Hannes 
Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson og Atli íþróttir. Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, Margrét Indíana 
Guðmundsdóttir textílmennt, Rut Ingólfsdóttir Blurton smíði og Helga Kristjánsdóttir heimilisfræði. 
Sérkennari var Margrét Ásdís Haraldsdóttir. Stuðningsfulltrúi var Aþena N. Eiríksdóttir. Þroskaþjálfi var 
Halla Ragnarsdóttir.  Kennt var í stofum A-204, A-206 og A-208. 

Kennslustundir og námsgreinar   
 
Nemendur fengu alls 30 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúru- og 
samfélagsgreinar, útikennslu, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, myndmennt, smíði, heimilisfræði, 
upplýsinga- og tæknimennt og samsöng á sal.  

 
Námsbækur 

• Sproti 1a, nemenda- og æfingahefti 

• Sproti 1b, nemenda- og æfingahefti 

• Sproti 2a, nemenda- og æfingahefti (hluti bókar) 

• Lestrarland 1+ og 2+  

• Verkefni úr Byrjendalæsi: 
o Gunnhildur og Glói 

• Smáforrit: 
o Book Creator 
o Toontastic 
o Osmo 
o Orðagull 
o Lestur er leikur 
o Stærðfræðipöddur 

 
Skipulag kennslunnar 
Unnið var með nemendur í 1. bekk sem eina heild. Hópnum var skipt upp í þrjá hópa sem var stokkað 
upp á u.þ.b. 8 vikna fresti yfir veturinn. Skipulag kennslunnar var fjölbreytt og unnið var á hlutbundinn 
hátt í hverri viku. Á fyrri hluta skólaársins var mest áhersla  á stafainnlögn og lestrarkennslu, tölustafi 
og talnaskilning sem og almenna skólafærni. Upplýsinga og tæknimennt var hluti af fjölbreyttri 
verkefnavinnu. Markvisst var unnið að því að ýta undir sjálfstæð vinnubrögð og efla ábyrgð nemenda 
á eigin námi. Nemendur höfðu oft ákveðið val um verkefni og í hvaða röð þau voru unnin. Mikil áhersla 
var lögð á námsspil, leiki og umræður. Útikennsla var að jafnaði einu sinni í viku þar sem ýmsar 
námsgreinar voru samþættar og mikil félagsþjálfun fór fram.   
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Fléttuverkefni - íslenska 

Kynnt var fyrir nemendum skipulag sem kallað var Flétta. Fléttan byggir á því að nemendur hafa 
ákveðið val um verkefni og í hvaða röð þau eru unnin. Nemendur merkja við þau verkefni sem þeir 
ljúka við. Þetta skipulag var notað í tengslum við stafainnlögn og aðra þætti íslensku kennslunnar. 

Stærðfræðispjall - stærðfræði 

Reglulega var unnið með stærðfræðispjall. Ákveðnar reglur giltu í stærðfræðispjalli og lagt var upp með 
að skapa andrúmsloft þar sem jákvæðni, virðing, traust og öryggi ríkti milli nemenda og kennara sem 
og nemenda innbyrðis. Þannig þjálfuðust nemendur í að útskýra fyrir öðrum hvernig þeir leystu 
stærðfræðiverkefnin og lærðu af eigin mistökum og annarra á uppbyggjandi hátt. Slík vinnubrögð efla 
sjálfstraust nemenda og ýta undir jákvæða sjálfsmynd.  

 
Þemaverkefni 

• Haust 
• Álfar 
• Vorið 

 

Foreldrasamstarf 
Samstarf við foreldra mjög gott. Mikilvægasti samstarfsþáttur heimilis og skóla er lestur. Lagt var upp 
með að nemendur læsu heima upphátt fyrir fullorðna í 10 til 15 mínútur a.m.k. 5x í viku. Heilt yfir gekk 
þetta samstarf vel. Niðurstöður heimalesturs voru færðar vikulega inn í Mentor og birtar 
foreldrum/forráðamönnum. Haft var samband heim ef misbrestur var á. Vikulega var sendur póstur 
heim þar sem farið var yfir verkefni liðinnar viku ásamt upplýsandi skilaboðum. Síðari hluta vetrar var 
pósturinn í formi fréttabréfs sem mæltist vel fyrir. Foreldrafulltrúar stóðu fyrir tveimur viðburðum utan 
skólatíma  yfir veturinn, einum á hvorri önn.  

Ferðir árgangsins 

● Gönguferðir um nærumhverfi skólans 

● Hraunið við skólann 

● Flataróló 

● Útisvæði við Vigdísarlund 

● Útivistarsvæði við Jötunheima 

● Heimsóknir á Bæjarból og Kirkjuból 

● Strætóferð í Hellisgerði 

● Bókasafn Garðabæjar 

● Hönnunarsafn Íslands 

● Skólalóð við Sjálandsskóla 

● Sleðaferðir 

● Vorferð í Furulund í Heiðmörk 

 

Námsmat 
• Stafakunnátta 
• Lesferill, próf til að meta grunnþætti læsis, var lagt fyrir nemendur 1. bekkjar í október. 
• Lesfimipróf frá Menntamálastofnun var lagt fyrir nokkra nemendur í september og alla í janúar 

og maí. 
• Leiðsagnarmati var beitt jafnt og þétt allt skólaárið. 
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Umsögn um veturinn 

Í heildina hefur gengið vel í vetur og hafa nemendur aðlagast skólastarfinu vel og tekið  góðum 
framförum í námi og félagsfærni. Niðurstöður lestrarkönnunar að vori sýna að árangur árgangsins í 
lestri er góður. Við teljum að fléttuverkefni hafi gefið sérlega góða raun og hafi eflt sjálfstæði og ábyrgð 
nemenda á eigin námi.  Einnig teljum við að stærðfræðispjallið  hafi þjálfað nemendur og gert þau 
öruggari í að kynna eigin lausnir og leiðir að niðurstöðum og aukið umburðarlyndi þeirra gagnvart 
skoðunum hvers annars.  Hópaskiptingar yfir veturinn hafa að okkar mati skilað sér í meira 
umburðarlyndi og auknum félagstengslum á milli nemenda. Nemendur litu á hópinn og kennarana sem 
eina heild. Við umsjónarkennarar teljum það mikilvægan kost að kynnast öllum nemendum árgangsins 
og foreldrum þeirra. Við rákum okkur þó  á að slíkar skiptingar henta ekki öllum nemendum og er því 
mikilvægt að hafa velferð hvers einstaklings að leiðarljósi í þessu sem og öðru.  

Innan árgangsins voru nemendur sem þurftu sérstakan stuðning og teljum við að sá stuðningur sem 
fékkst hafi verið nauðsynlegur fyrir nám þeirra. 

 

Elísabet Blöndal, Margrét Tómasdóttir, Rósa Lilja Thorarensen og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 
umsjónarkennarar 
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2. bekkur 
 

Almennt um árganginn 
 
Nemendur í 2. bekk voru 47  í byrjun skólaárs. Kennt var í þremur hópum sem tóku breytingum á 6-8 
vikna fresti á yfir skólaárið.  
Umsjónarkennarar voru þrír: Auður Gunnarsdóttir, Unnur Magnúsdóttir og Þórdís Þórðardóttir. 
Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru:, Atli Jóhannesson, Hannes Ingi Geirsson  og Jón Bjarni 
Pétursson íþróttir og sund,  Helga Kristjánsdóttir heimilisfræði, Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, 
Margrét Indíana Guðmundsdóttir textílmennt og Rut Blurton kenndi smíði. Sérkennari var Margrét 
Ásdís Haraldsdóttir. 
Stuðningsfulltrúar voru Aron Snær Júlíusson, Birgitta Líndal, og Haukur Þór Þorvarðarson 
Þroskaþjálfi var Halla Ragnarsdóttir.  
Kennt var í stofum S218, S220, S222.  
 

Kennslustundir og námsgreinar   
 
Nemendur fengu alls 30 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, myndmennt, samsöng á sal, smíði, tölvur og 
heimilisfræði. 
 
Námsbækur 

• Sproti 2a, nemenda- og æfingahefti  
• Sproti 2b nemenda og æfingarhefti 
• Viltu Reyna 
• Í undirdjúpunum – samlagning og frádráttur 
• Ljósrituð stærðfræðihefti 
• Við lesum B 
• Skrift 2 og 3 
• Halló heimur 1  
• Stærðfræðispæjarar 1 
• Komdu og skoðaðu Land og þjóð, Líkamann og Fjöllin  

 

Skipulag kennslunnar 
Unnið var með nemendur í 2. bekk sem eina heild. Hópnum var skipt upp í þrjá vinnuhópa sem var 
stokkað upp á u.þ.b. 6 – 8 vikna fresti allan veturinn. Skipulag kennslunnar var fjölbreytt og unnið var 
á hlutbundinn  hátt í hringekjuformi í hverri viku fyrir jól. Komið var til móts við getu nemenda í lestri 
og stærðfræði. 
Útitímar voru tvisvar sinnum í viku þar sem ýmist var farið í stuttar gönguferðir, hreyfileiki eða annað 
tengt náminu hverju sinni.  
 
Þemaverkefni 

• Fjöllin  

• Kurteisi  

• Hvað vil ég vera  

• Líkaminn  

• Land og þjóð 
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Foreldrasamstarf 
Nokkrir foreldar buðu sig fram sem bekkjarfulltrúar á haustfundi. Þau héldu hrekkjavökukvöld á 
haustönn og á vorönn var farið á skauta.  
 

Ferðir árgangsins 

• Gönguferðir um nærumhverfi skólans  

• Hraunið við skólann  

• Flataróló 
Flat+orólóF 
• Útivistarsvæði í nærumhverfi skólans  

• Heimsókn í Tónlistarskólann og bókasafn Garðabæjar 

• Strætóferð í Hellisgerði 

• Hjólaferðir um nærumhverfi skólans  

• Gegnum á Gunnhildi 

• Rútuferð í Heiðmörk/ Furulundur 

• Hjólaferð/strætó Kópavogstún/ Rútstún 

 

 

Námsmat 

• Lesfimi  

• Lesfimipróf frá Menntamálastofnun var lagt fyrir alla nemendur í september , í janúar og 

maí  

• Reglulegar kannanir úr námsefni í stærðfræði 

• Stafsetningarkannanir úr fyrstu 100 orðunum 

• Mat á Land og þjóð í  samfélagsfræði  

 

Umsögn um veturinn 

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

Innan árgangsins eru nemendur sem þurfa sérstakan stuðning og var brugðist við því þegar það var 

ljóst. Við teljum að þær breytingar sem gerðar eru reglulega varðandi skiptingu nemendahópsins hafi  

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

Auður Gunnarsdóttir, Unnur Magnúsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, umsjónarkennarar 
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3. bekkur 
 

Almennt um árganginn 

Nemendur í 3. bekk voru 51 í þremur umsjónarhópum. 

Umsjónarkennarar voru Andri Freyr Björnsson, Erna Þorleifsdóttir og Rakel Svansdóttir. 

Margrét Ásdís Haraldsdóttir sá um sérkennslu. 

Aðrir kennarar sem komu að hópnum voru Rut Ingólfsdóttir Blurton smíði, Linda Þorvaldsdóttir 
myndmennt, Margrét Indíana Guðmundsdóttir textílmennt, Hildur Jakobína Tryggvadóttir sviðslist, 
Helga Kristjánsdóttir heimilisfræði, Hannes Ingi Geirsson og Jón Bjarni Pétursson sund, Atli 
Jóhannesson, Jón Bjarni Pétursson og Hannes Ingi Geirsson íþróttir. 

Kennt var í stofum M206, M209 og A202.  

 

Kennslustundir og námsgreinar 

Nemendur fengu alls 30 kennslustundir á viku sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði,  
samfélagsfræði, ensku, upplýsingatækni, lífsleikni, sviðslist og morgunsamveru, íþróttir og sund, list og 
verkgreinar.  

 
Námsefni 

• Íslenska: Ritrún 3, Lesrún 1, Skrift 3, ritun/sögugerð, stafsetning, lesskilningur auk 
fjölbreyttra ítarefna.  

• Stærðfræði: Sproti 3a og 3b nemendahefti og æfingahefti. Viltu reyna, verkefni fyrir 
Vasareikni 2 og ýmiss hlutbundin vinna í stöðvum. 

• Náttúrufræði/Samfélagsfræði: Komdu og skoðaðu himingeiminn. Húsdýrin. Hani, krummi, 
hundur, svín - bók um húsdýrin. Eyjaverkefni, skapa samfélag með öllu sem að því kemur.  

• Enska: Right on, ýmiss konar efni á vef, tölvuforritið OSMO. 

• Útikennsla: Sveitaferð, útileikir, gönguferðir í fjöruna, hraunið og nánasta umhverfi, 
ratleikir og stöðvavinna/þrautalausnir. Nauthólsvík, Vífilsstaðavatn og hæðin Gunnhildur. 

• Upplýsingatækni:  Imovie, Book creator, Green Screen, Fingrafimi og vefsíður notaðar í 
margs konar vinnu.     

• Lífsleikni: Stofufundir, KVAN, hugleiðsla, jóga, nudd og leiðtogaþjálfun. 

 

Helstu áherslur árgangsins   

Í vetur var lögð áhersla á að vinna á fjölbreyttan hátt með 
námsmarkmiðin að leiðarljósi. Í íslensku og stærðfræði voru unnin bæði 
verkefni í bókum og á hlutbundinn hátt, einstaklingslega og í hópum. 
Reynt var að styrkja sjálfstæð og góð vinnubrögð auk þess að efla 
samvinnu á milli á nemenda með ýmiss konar hópavinnu.  

Himingeimurinn kannaður með reikistjörnur í aðalhlutverki og 
geimvísindastöð NASA. Við sköpuðum nýtt samfélag þegar við fluttum á 
nýja eyju og þurftum að finna upp hvað sé samfélag og á hverju það 
byggir.   

http://flataskoli.is/skolinn/starfsfolk/starfsmadur/?itemid=8a130643-c7b3-11e8-84b8-0050568b0a70
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Í upphafi skólaárs voru bekkjarfundir haldnir einu sinni í viku en þeim fjölgaði fljótt í tvisvar í viku. Lögð 
var áhersla á umræður og samvinnuleiki til að styrkja nemendur félagslega, efla góð samskipti, 
umburðarlyndi og skilning gagnvart öðrum. Því meiri þjálfun því auðveldara er fyrir nemendur að setja 
sig í spor annarra.  

 

Skipulag kennslunnar 

Umsjónarkennarar voru þrír og fór undirbúningur kennslustunda fram í teymisvinnu.  
Nemendahópnum var skipt upp á á 6-8 vikna fresti allt skólaárið.  Nemendur fóru í sund einu sinni í 
viku og íþróttir tvisvar sinnum. Smiðjur voru einu sinnum í viku, 2 kennslustund í senn og  fjölval ein 
kennslustund í viku. 

Þemaverkefni:  

• Himingeimurinn 

• Eyjaverkefni 

• Húsdýrin  

 

Mikið var um samþættingu á náttúrufræði/samfélagsfræði við greinar eins og upplýsingatækni, 
íslensku og listsköpun. Á haustdögum fórum við í  fjöruferð í rannsóknarleiðangur. Himingeimurinn 
kannaður og nemendur lærðu að forrita Sphero kúlur til komast út í geim og aftur heim. Nemendum 
var skipt upp í litla hópa sem unnu dýpra með eina reikistjörnu og tóku upp kynningu í „Green Screen“ 
og gerðu líkan af sinni reikistjörnu. Á vordögum var unnið þemaverkefni um húsdýrin. Nemendur nýttu 
sér vefinn „húsdýrin“ til að fræðst um helstu dýrin og unnu verkefni tengd því.  Upplýsingum var safnað 
um hvert dýr og skráð inn í húsdýrabók. Í lok verkefnisins var farið í heimsókn á sveitabæinn 
Bjarteyjarsand í Hvalfirði, húsdýr heimsótt og leikið í fjörunni.  

 

Foreldrasamstarf 

Foreldrafulltrúar fyrir 3. bekk voru sex talsins. Vegna Covid-19 var minna um hittinga en það sem lagt 
var upp með. Þau héldu hrekkjavöku í salnum, allir mættu í búningum og foreldrar lögðu til veitingar. 

 

Útikennsla 

• Fjöruferð 

• Leikur í hrauninu 

• Fjöruferð 

• Hjólaferð á útivistardögum, ratleikur og golfkennsla 

• Nauthólsvík, buslað og leikir 

• Sleðaferð í nágrenni skólans   

• Leikur við Jötunheima  

• Hönnunarsafnið, Sundlaugar landsins 

• Hönnunarsafn, bátasmíði 

• Sveitaferð á Bjarteyjarsand 

• Margar gönguferðir um nágrenni skólans  

• Ýmsir ratleikir og önnur verkefni á skólalóð 
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Ástundun nemenda  
Veikindadagar voru samtals:  562 dagur og 2 stundir. 
Leyfisveitingar voru samtals:  231 dagar og 230 stundir.  
Seinkomur voru samtals: 68 stundir.  
Fjarvistir voru samtals 2 stundir.  
 

Námsmat  

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

stærðfræðipróf. 

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

málfræðipróf    

• Kaflapróf voru lögð fyrir eftir hvern námsþátt í stærðfræði.   

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

 

Umsögn um veturinn 

Starfið í vetur gekk mjög vel.  Nemendur vinna einstaklega vel saman, þau eru dugleg að aðlagast nýjum 
hópum og finna félaga á hverjum stað. Stofufundir og ýmiskonar þjálfun í félagslegum samskiptum skila 
miklu til hópsins.  

Reynt var að koma til móts við þarfir allra nemenda með einstaklingsmiðuðu námi. Samstarf við 
foreldra var gott og skiptir miklu máli að samvinnan sé góð.  

 

Andri Freyr Björnsson, Erna Þorleifsdóttir og Rakel Svansdóttir, umsjónarkennarar 
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4. bekkur 
 

Almennt um árganginn 
 
Nemendur í 4. bekk voru 53 í þremur umsjónarhópum. 
Hópunum var skipt upp sex sinnum yfir veturinn. 
Umsjónarkennarar voru Anna Margrét Pálsdóttir, Sif H. Bachmann og Svanhvít Guðbjartsdóttir.  
Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru:  Atli Jóhannesson, Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni 
Pétursson, Margrét Indiana Jónsdóttir, Rut Ingólfsdóttir, Jóhanna G. Ólafsson, Linda Þorvaldsdóttir, 
Hildur Jakobína Tryggvadóttir. 
Kennt var í stofum M-211, N-213 og N-215. 
 

Kennslustundir og námsgreinar 
 
Nemendur fengu alls 30 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, sviðslist, smíði, ritvinnslu, forritun, myndvinnslu, 
heimilisfræði auk þess samveru á sal þrisvar í viku. Boðið var upp á fjölval einu sinni í viku innan 
árgangsins vegna aðstæðna. 
 
Námsbækur 
 

• Sproti 4a og 4b, nemenda- og æfingahefti  

• Loftur og gullfuglarnir 

• Lesrún 2 

• Litlu landnemarnir 

• Komdu og skoðaðu eldfjöllin 

• Komdu og skoðaðu tæknina 

• Speak Out og Work Out. 

• Hickory, Dickory, Dock 

• Ýmis hefti í málfræði 

 
Skipulag kennslunnar 
 
Árgangurinn var í þremur námshópum. Hópunum var skipt upp á sex til sjö vikna fresti. Í 
þemaverkefnum í samfélags- og náttúrufræði var lögð áhersla á að vinna út frá hæfniviðmiðum 
aðalnámskrár, þvert á námshópa. Nemendur tóku þátt í skipulagningu og þátttöku í uppbyggingu 
verkefna út frá hæfniviðmiðum s.s. í ensku og samfélags- og náttúrufræði. Kennarar deildu ábyrgð og 
höfðu afskipti af málefnum allra barna en sáu um samskipti við foreldra sinna umsjónarnemenda 
hverju sinni. 

 
Þemaverkefni 
 

• Litlu landnemarnir 

• Eldfjöll (náttúrufræði) 

• Tækni og vísindi (samfélagsfræði) 
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Foreldrasamstarf 
 
Samstarf við foreldra var gott. Sökum samkomubanns og fjöldatakmarkana voru foreldrar minna 
áberandi í skólanum og samskipti fóru að mestu leyti fram í gegnum síma eða rafrænt. Vikulegur 
upplýsingapóstur var sendur til foreldra þar sem skilaboðum var komið áleiðis varðandi námið s.s. 
sagt frá verkefnum liðinnar viku og hvað væri í vændum og fleira sem þurfti að koma á framfæri. 
Mikil áhersla var lögð á að börnin læsu a.m.k. 5x í viku heima og haft var samband heim ef þessu var 
illa sinnt. 
Samtalsdagar voru ýmist haldnir rafrænt eða foreldrar mættu í skólann. 
Bekkjafulltrúar skipulögðu tvo viðburði á skólaárinu, einn á haustönn og annan á vorönn. 
 
Ferðir árgangsins 

• Hjólaferð og leikir á Vífilsstaðatúni og golfkennsla hjá GKG 

• Nauthólsvík 

• Hellisgerði - ratleikur 

• Snjósleðaferð við Hraunhóla 

• Þrautir og leikir við Jötunheima 

• Nærumhverfi skólans t.d. hraunið og leikvöllur við hraunið 

Námsmat 

• Lesferilspróf frá Menntamálastofnun í september, janúar og maí 

• Orðarún, lesskilningur í október og maí. 

• Vorpróf í málfræði. 

• Miðsvetrarpróf og kannanir úr Sprota. 

• Stafsetningarkannanir á haust- og vorönn. 

• Orðaforða- og lesskilningspróf í ensku auk þess voru frumsamdir leikþættir sem unnir voru 

í 6 barna hópum metnir. 

• Námsmat út frá hæfniviðmiðum í samfélags- og náttúrufræði. 

 

Umsögn um veturinn 

Skólastarfið gekk mjög vel og tókst okkur að halda uppi jákvæðu og góðu skólastarfi þrátt fyrir 
talsverðar áskoranir s.s. miklar fjarverur nemenda vegna veikinda (Covid) o.fl. Við lögðum áherslu á að 
nemendur fengju að leggja sitt af mörkum við skipulagningu ákveðinna verkefna. Mæltist það mjög vel 
fyrir. Nemendur tóku þátt í Flatóvision í fyrsta sinn og var mikil eftirvænting þeirra á meðal. Það var 
ánægjulegt að fylgjast með hversu sjálfstæð og duglegir þeir voru í þeirri vinnu. 

 

Anna Margrét Pálsdóttir, Sif H. Bachmann og Svanhvít Guðbjartsdóttir, umsjónarkennarar 
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5. bekkur 
 

Almennt um árganginn.  
 
Nemendur í 5. 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 sund og íþróttir, Jóhanna G. Ólafsson 
heimilisfræði, Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, Margrét Indíana Guðmundsdóttir textílmennt, Rut 
Ingólfsdóttir Blurton smíði og goðafræði, Heiðveig Hanna Friðriksdóttir náttúrufræðismiðja og umsjón 
í HL á fimmtudögum og Hildur Jakobína Tryggvadóttir sviðslist.  
Kennt var í stofum V-203, V-205 og V-207. 
 

Kennslustundir og námsgreinar 
 
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, ensku, 
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, samsöng á sal, smíði, náttúrufræðismiðju, og 
heimilisfræði. Fjölval var einu sinni í viku en með öðrum hætti vegna Covid. 
 

Námsbækur 

• Stika 1a og 1b 

• Smellur 1 

• Málrækt 1 

• Yes we can 5 

• Víkingaöld 

• Ísland – hér búum við 
 

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 mjög oft. Komið var til móts við getu nemenda í lestri og stærðfræði.  

 
Þemaverkefni 
 

• Ísland – hér búum við 

• Víkingaöld, skjaldarbók 

• Áhugasviðsverkefni 
 

 
 
Foreldrasamstarf 
 
Foreldrasamstarf var lítið vegna Covid og engir viðburði á þeirra vegum. 
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Ferðir árgangsins 

• Þjóðminjasafn Íslands 

• Útivistarferðir (Esjan, Langisandur og Þingvellir) 

• Útivistarferðir (Hjólaferð á Álftanes, Vífilsstaðavatn, sundferð í Salalaug, Strætóferð í 

Hellisgerði/Vífilstaðatún) 

• Tónlistarskóli Garðabæjar – tónleikar  

• Nærumhverfi skólans (Hraunið, ýmsar gönguferðir) 

 

Námsmat 

• Lesferilspróf frá Menntamálastofnun í september, janúar og maí 

• Orðarún í október og maí 

• Vorpróf í íslensku (tveir lesskilningstextar og ritun, málfræði)  

• Stafsetningarpróf, orð og texti 

• Kaflakannanir úr Stiku  

• Áhugasviðsverkefni  

• Símat 

• Sjálfsmat 

 

Umsögn um veturinn 

Skólastarfið gekk nokkuð vel í heildina en það fór mikill tími í byrjun að aga og ramma inn nemendur.  
Margir nemendur tóku miklum framförum þennan vetur bæði í námi og félagslega. Eftir áramót var 
árganginum skipt í hópa í stærðfræði sem tókst nokkuð vel og þar með komið til móts við nemendur.  
Mikið var unnið með samskiptahæfni innan árgangsins með ýmsu móti. Nemendur stóðu sig ákaflega 
vel við flutning helgileiksins sem var tekinn upp á myndband.  

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

umsjónarkennarar 
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6. bekkur  
 

Almennt um árganginn.  
 
Nemendur í 6. bekk voru 73 í fjórum umsjónarhópum. 
Umsjónarkennarar voru Andri Marteinsson, Halla Rósenkranz, Kristín Ósk Þorleifsdóttir og Ragna 
Gunnarsdóttir.   
Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Oddný Jóna Þorsteinsdóttir sérkennari, Atli 
Jóhannesson, Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson sund og íþróttir, Jóhanna G. Ólafsson 
heimilisfræði, Linda Þorvaldsdóttir myndmennt, Margrét Indíana Guðmundsdóttir textílmennt, Rut 
Ingólfsdóttir Blurton smíði, Halla Rósenkranz náttúrufræðismiðja og Hildur Jakobína Tryggvadóttir 
sviðslist.  
Kennt var í stofum V-103, V-105, V-107 og V-114 
 

Kennslustundir og námsgreinar 
 
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, sund, textílmennt, samsöng á sal, smíði, náttúrufræðismiðju, og 
heimilisfræði.  
 

Námsbækur 

• Stika 2a og 2b 

• Smellur 

• Málrækt 3 

• Ready for Action 

• Snorrasaga 

• Norðurlöndin 

• Maðurinn – Hugur og heilsa 
 

Skipulag kennslunnar 
 

Kennt var í fjórum 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 
Stofufundir haldnir reglulega. Náið samstarf var við bæði námsráðgjafa og þroskaþjálfa. Komið var til 
móts við getu nemenda í lestri og stærðfræði.  

 
Þemaverkefni 
 

• Norðurlöndin 

• Áhugasviðsverkefni í ensku 

• Oliver Twist í ensku og íslensku 

• Benjamín dúfa 

• Snorri Sturluson 
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Foreldrasamstarf 
 
Skipulagður var einn viðburður á hvorri önn þar sem fyrir áramót var Hrekkjavökuskemmtun og eftir 
áramót ferð í keilu. 
 

Ferðir árgangsins 

• Guðmundarlundur 

• Langisandur 

• Esjan 

• Bláfjöll (skíðaferð) 

• Þingvellir 

• Hellisgerði/Víðistaðatún 

• Klambratún 

• Álftanes (hjólaferð) 

• Mosfellsbær (sundferð) 

• Nærumhverfi skólans  

 

Námsmat 

• Lesferilspróf frá Menntamálastofnun í september, janúar og maí 

• Orðarún í október og apríl 

• Vorpróf í íslensku  

• Stafsetningarpróf, orð og texti 

• Útgöngumiðar í stærðfræði 

• Símat 

• Sjálfsmat 

Umsögn um veturinn 

Skólastarfið gekk nokkuð vel. Töluverð orka fór í að leysa og vinna með samskiptavanda en flestir 
nemendur tóku góðum framförum þennan vetur bæði í félagslegri færni og námi. Mikið var unnið með 
samskiptahæfni innan árgangsins m.a. með aðstoð námsráðgjafa. Nemendur stóðu sig ákaflega vel í 
Flatóvision þar sem mikil þátttaka var á meðal  nemenda. 

Andri Marteinsson, Halla Rósenkranz, Kristín Ósk Þorleifsdóttir, Ragna Gunnarsdóttir, 
umsjónarkennarar 
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7. bekkur  
 

Almennt um árganginn. 

Nemendur í 7. bekk voru 86 í fjórum umsjónarhópum. 

Umsjónarkennarar voru Auður Skúladóttir, Bryndís Rut Stefánsdóttir, Erla Björg Káradóttir og María 

Hrönn Valberg. 

Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru, Margrét Indíana Guðmundsdóttir, Hildur Jakobína 

Tryggvadóttir (Bíbí), Linda Þorvaldsdóttir, Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson, Atli 

Jóhannesson og Helga María Guðmundsdóttir, Rut Inga Blurton, Jóhanna Guðríður Ólafsson.  

Kennt var í stofum N-117, N-119, N-217 og N-219  

 

Kennslustundir 

35 kennslustundir á viku sem skiptust í eftirfarandi námsgreinar: Íslenska, stærðfræði, samfélagsfræði, 

náttúrufræði, enska, danska, hreyfistund, lífsleikni, upplýsinga- og tæknimennt, list- og verkgreinar, 

morgunsamvera, íþróttir og sund. 

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

• Íslenska: Mikil áhersla á lestur í skóla og heima, nemendur skiluðu bókarýni eftir hverja 

bók og kynntu bækur, Málið í mark (gagnvirkar æfingar), Málrækt 3, Smellur 2 

kjörbókarritgerð, ritun og sögugerð, heimildaritgerðir (náttúrufræði), gagnvirkar 

lesskilningsæfingar, samþætting við aðrar greinar, framsögn og ýmis ljósrituð verkefni. 

• Stærðfræði: Stika 3a og 3b. Nemendabók. Stærðfræði er skemmtileg. Gagnvirkar 

æfingar.  

• Náttúrufræði: Vífilsstaðavatn , Auðvitað. 

• Samfélagsfræði:Trúarbragðafræði (glærur og myndbönd frá kennara). 

• Enska: Action lesbók, Action vinnubók A og B. 

• Danska: Start lesbók og vinnubók. 

• Lífsleikni: Hin ýmsu verkefni og bekkjarfundir haldnir reglulega. 

Skipulag kennslunnar 

Umsjónarkennarar sáu um kennslu í blönduðum hópum auk umsjónarhópa. Í þemaverkefnum var 

unnið í hópum ýmist þvert á árganginn eða innan hvers umsjónahóps. Vífilsstaðavatn, Auðvitað (Eldgos 

og jarðskjálftar, jarðfræði, lofthjúpur og veðurfar og stjörnufræði) og samfélagsfræði. Fórum með 

hópinn í ferð að eldgosinu í Geldingadölum. Nemendur unnu  áhugasviðsverkefni í stjörnufræði og 

jarðfræði, einstaklings- og hópavinnu. Í samfélagsfræði unnu nemendur trúarbragðafræða verkefni í 

hópavinnu.  

Í stærðfræði var árganginum skipt upp í 4 stærðfræðihópa og þemaverkefni í stærðfræði, 

líkindareikningur og mælingar.  

Mikil áhersla var lögð á að vinna eftir hæfniviðmiðum Aðalnámskrár og margir nemendur voru með 

einstaklingsmiðað nám.  

Í ensku og dönsku var nemendum skipt upp í hópa. Kennarar skiptu með sér verkum, tveir kenndu 

dönsku og tveir ensku.  

Smiðjur voru: heimilisfræði, textílmennt, myndmennt, sviðslistir og smíði. 



Ársskýrsla Flataskóla 2021-2022 
 

38 
 
 

 

Foreldrasamstarf og félagsstörf 

• Kynningarfundur (rafrænn) haldinn í september fyrir foreldra þar sem var farið var yfir 
verkefni vetrarins.  

• Árshátíð haldin undir skólalok. 

• Halloween hátíð í salnum í október, sem foreldrar skipulögðu.  

• Foreldraviðtöl voru í október og febrúar. 

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

• Nemendur fóru skólaferð í Vatnaskóg í lok apríl í 3 nætur.  

• Foreldrasamstarf gekk vel. 

Ferðir 

• Vífilsstaðavatn (3 ferðir), einnig voru Maríuhellar skoðaðir.  

• Ferð að eldgosinu í Geldingadölum 

• Hellisgerði í jólaljósaferð 

• Vatnaskógur 

• Gönguferðir um nágrenni 

• Tónleikar í Hörpunni (Pláneturnar) 

• Bókasafn Garðabæjar (Kristín Helga Gunnarsdóttir) 

• Jazztónleikar í Tónlistarskóla Garðabæjar 

• Hönnunarsafn Garðabæjar (Auglýsingar og þrykk) 

• Útivistardagar að vori, sundferð, Klambratún,  ferð að Þingvöllum, Langasandi og ganga 

upp á Esju. 

Námsmat 

Lesferilspróf frá Menntamálstofnun voru lögð fyrir í september, janúar og maí. Lesskilningspróf lögð 
fyrir að hausti og að vori, stöðluð stafsetningarpróf. Kennarar notuðu Google Classroom til að halda 
utan um nám og kennslu barnanna.  

Námsmatið var unnið eftir hæfniviðmiðum Aðalnámskrár og skráð í Mentor jafnt og þétt yfir veturinn. 
Unnið var eftir leiðsagnarnámi þar sem nemendur fengu reglulega endurgjöf og unnu einnig 
jafningjamat og sjálfsmat.  Nemendur fengu skýrar leiðbeiningar og kennt að vinna sjálfstætt og í 
samstarfi við aðra.  

 

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. Ferðin í Vatnaskóg heppnaðist frábærlega og var gott plan B þar sem Reykjaferð féll 

niður vegna Covid. Árshátíð heppnaðist einstaklega vel og vert að minnast á að nemendur 

stóðu sig vel í öllum undirbúningi.  

 
Auður Skúladóttir, Bryndís Rut Stefánsdóttir, Erla Björg Káradóttir og María Hrönn Valberg, 

umjónarkennarar 
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Skýrslur sérkennslukennara  
 

Um sérkennslu  
 

Með sérkennslu er átt við kennslu sem fram fer hjá sérkennara og/eða kennara í heimastofu og/eða 
öðru kennslurými. Unnið er með afmarkaða námsþætti og/eða hæfniviðmið í fámennum hópi eða 
einstaklingslega. 

Eftirtaldir kennarar komu að sérkennslu í Flataskóla veturinn 2021-2022. Margrét Á. Haraldsdóttir, 
sérkennari sá um sérkennslu í 5 ára bekk og í 1. - 3. bekk. Helga Melsteð, sérkennari sá um sérkennslu 
í 4. bekk. Oddný Jóna Þorsteinsdóttir, sérkennari sá um sérkennslu í 5. og 6. bekk. Helga María 
Guðmundsdóttir, sérkennari sá um sérkennslu í 7. bekk. Ólöf Ásta Guðmundsdóttir, sérkennari lagði 
LOGOS lestrargreiningar fyrir einstaka nemendur að beiðni skóla.  

Eftirtaldir stuðningsfulltrúar störfuðu í árgöngum og/eða með einstökum nemendum: Agnes Líndal 
Þórisdóttir, Alexander Egholm Alexandersson (tímabundin ráðning á vorönn), Amanda Michelle Tyahur 
(tímabundin ráðning á vorönn), Anna María Daníelsdóttir, Aron Fannar Sigurgeirsson (tímabundin 
ráðning á vorönn), Aron Logi Sigurpálsson (tímabundin ráðning á vorönn), Aron Snær Júlíusson (starfaði 
á haustönn), Aþena Newman Eiríksdóttir, Benjamín Hjörtur A. Þórðarson (tímabundin ráðning á 
vorönn), Birgitta Líndal Þórisdóttir (tímabundin ráðning á vorönn), Fanndís Kara Guðnadóttir, Haukur 
Þór Þorvarðarson, Hrafntinna Sverrisdóttir (tímabundin ráðning á haustönn), Íris Pálsdóttir og Jelena 
Djuric (tímabundin ráðning á vorönn).  
 
Aðrir sérfræðingar sem komu að málefnum nemenda voru Bjarnfríður Leósdóttir, talmeinafræðingur, 
verktaki á skóladeild Garðabæjar, Kristín Ósk Leifsdóttir og Kristín Eva Rögnvaldsdóttir, sálfræðingar á 
skóladeild Garðabæjar.  
 
Skipulag 

Deildarstjóri sérkennslu hafði yfirumsjón með skipulagi sérkennslu og annarrar stoðþjónustu innan 
skólans í samráði við sérkennara, þroskaþjálfa og umsjónarkennara. Fundað var reglulega og fylgst með 
námi og framförum nemenda sem nutu sérkennslu og/eða annars stuðnings.  

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 og kom að myndun teyma vegna einstakra nemenda. Deildarstjóri skipulagði 
fundi Nemendaverndarráðs og ritaði fundargerð. Eftirfylgni prófa og greininga var í umsjón 
deildarstjóra.  

Próf og greiningar 

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

• Lesferill - Lesskimun fyrir 1.bekk (hét áður Leið til læsis) frá Menntamálstofnun var lögð fyrir 
alla nemendur í 1.bekk í október. Niðurstöður voru nýttar við skipulag lestrarkennslu.  

• Lesferill – lesfimipróf frá Menntamálastofnun voru lögð fyrir alla árganga í september, janúar 
og maí af umsjónarkennurum. Sami texti var lagður fyrir í öll skiptin. Niðurstöður voru nýttar 
við skipulag lestrar- og sérkennslu. Niðurstöður nýttar í foreldraviðtölum. Sérkennarar 
milliprófuðu þá nemendur sem voru undir lágmarksviðmiðum í október og mars og/eða eftir 
þörfum. 
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• Stuðningspróf Lesferils, sem meta Orðleysulestur og sjónrænan orðaforða voru lögð fyrir 
nemendur sem voru nokkuð undir lágmarksviðmiðum MMS. Niðurstöður veita upplýsingar um 
stöðu í lestri. Þær geta gefið vísbendingar um undirliggjandi lestrarvanda og eru nýttar við 
skipulag lestrar- og sérkennslu. 

• LOGOS-skimun var lögð fyrir nemendur í 3. og 6.bekk sem voru undir lágmarksviðmiðum 
Menntamálastofnunnar. Sama skimun var lögð fyrir einstaka nemendur í öðrum árgöngum. 

• 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 skóla.  

 

Sérkennsla í 4/5 ára bekk – 3. bekk 
 

Í 4/5 ára bekk (22 nem.). Naut eitt barn aðstoðar sérkennara. HLJÓM-2 er aldursbundin skimun sem 

er lögð fyrir til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund barna í elsta árgangi leikskólans í því skyni að 

greina þau börn sem eru í áhættu fyrir síðari lestrarerfiðleika. HLJÓM-2 metur; rím, samstöfur, samsett 

orð, hljóðgreiningu, margræð orð, orðhlutaeyðingu og hljóðtengingu. Í ljósi niðurstaðna koma þeir 

nemendur sem þarfnast frekari þjálfunar til sérkennara.  

1. bekkur (41 nem.). Að hausti lagði sérkennari stafa- og hljóðakönnun fyrir alla nemendur og kannaði 

lestrarfærni þeirra sem komnir voru af stað í lestri. Sérkennari lagði lesfimipróf fyrir 19 nemendur. 

Lesskimun fyrir fyrsta bekk (áður Ltl.) var lögð fyrir seinni hluta október mánaðar. Hún sýndi stöðu 

nemenda hvað varðar málþroska, stafaþekkingu og hljóðkerfisvitund. Umsjónarkennarar og sérkennari 

fylgdust vel með þeim nemendum sem fengu slakar niðurstöður og nokkrir nemendur komu í 

markvissa málörvun til sérkennara um tíma. Foreldrar voru upplýstir um niðurstöður. 

Umsjónarkennarar lögðu fyrir Lesfimi í janúar og maí. Sérkennari kannaði bókstafaþekkingu þeirra 

nemenda sem voru undir 90% viðmiðum MMS í janúar og maí og lagði einnig fyrir þá stuðningspróf 

MMS.  

Sérkennari kom að kennslu allra nemenda í 1. bekk og vann ýmist með nemendum inni á heimasvæði 

eða í sérkennslurými. Tólf nemendur hlutu sérkennslu. Einn nemandi kom í einstaklingskennslu tvisvar 

í viku allan veturinn. Tveir nemendur fengu aðstoð með íslensku og níu nemendur komu ýmist í hópum 

eða einstaklingslega til sérkennara. 

Áhersla var lögð á hljóðkerfisvitund og þá sérstaklega að nemendur gætu kallað fram hljóð bókstafa af 

sjálfvirkni. Einnig var unnið með hljóðtengingu og sjónræn orð. Samstarf við forráðamenn var gott. 

 

2. bekkur (47 nem.). Almennt lestrarmat nemenda var í höndum umsjónarkennara. Sérkennari lagði 

stuðningspróf fyrir þá nemendur sem mældust undir 90% viðmiði MMS. Sérkennari lagði einnig 

millipróf fyrir þessa nemendur í október og mars og stafa- og hljóðakannaði nemendur eftir þörfum. 

Þrettán nemendur fengu sérkennslu ýmist í hóp eða einstaklingslega. Sérkennsla fór fram bæði í 

sérkennslurými og inn á svæði nemenda.  
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Áhersla var lögð á nemendur gætu nefnt  hljóð bókstafa hratt og af öryggi (sjálfvirkni). Unnin voru ýmis 

verkefni sem efla hljóðkerfisvitund. Lögð var áhersla á Lesfimi (sjálfvirkni lestrar, leshraða og 

nákvæmni). Víxllestri, bergmálslestri og kórlestri beitt við þjálfun. Einnig var unnið með stafsetningu í 

gegnum hljóðgreiningu og sjónminni.  

Umsjónakennarar lögðu fyrir Lesfimipróf í september, janúar og maí, Sérkennari lagði fyrir 
stuðningspróf Lesfimi fyrir börn sem voru undir 90% viðmiðum í þeim prófum og afhenti kennurum 
niðurstöður. Sérkennari lagði einnig millipróf í lestri fyrir þessa nemendur í nóvember og mars (og oftar 
eftir þörfum) og upplýsti um niðurstöður. Í sérkennslu í stærðfræði var áhersla lögð á talna- og 
aðgerðaskilning. Unnið var með tugakerfið og sætiskerfið. Samstarf við forráðamenn var gott. 

3. bekkur (50 nem.). Í þriðja bekk kom sérkennari að námi átta nemenda. Einn nemandi fékk 

einstaklingskennslu allan veturinn. Hópur nemenda með íslensku sem annað tungumál kom einnig einu 

sinni í viku allan veturinn. Með öðrum nemendum vann sérkennari ýmist einslega eða inn á svæði með 

íslensku eða stærðfæði. LOGOS skimun var lögð fyrir einn nemanda. 

Áhersla var lögð á hljóðkerfisvitund, hljóð bókstafa, lestur, lesskilning, lestrarnákvæmni, 

samhljóðasambönd, tvöfaldan samhljóða og hljóðgreiningu í gegnum ritun. Í stærðfræði var unnið með 

talna- og aðgerðaskilning. Samstarf við forráðamenn var gott. 

Margrét Ásdís Haraldsdóttir, sérkennari 

 

Sérkennsla í 4.bekk 
 

Í 4.bekk nutu 11 af 52 nemendum sérkennslu í sérkennslurými, allan veturinn eða hluta úr vetri ýmist 
í hópi eða í einstaklingskennslu.  

Unnið var með: 

• Grunnlestrarfærni, lesskilning, stafsetningu og ritun.  

• Stærðfræði. 

• Íslensku sem annað tungumál. 

• Prófun í fámennum hópi eða einslega.  

• LOGOS-skimun var lögð fyrir nemendur sem voru undir lágmarksviðmiðum MMS. 

• LOGOS-greining var lögð fyrir þrjá nemendur vegna gruns um dyslexíu. 
 

Áherslur í sérkennslu tengdust einkum lesfimi og lesskilningi en einnig var unnið með stærðfræði 
árgangs með einstaka nemanda. Fylgst var með nemendum sem ekki náðu lágmarksviðmiðum 
Menntamálastofnunar í raddlestri strax að hausti sem og nýjum nemendum sem komu inn í árganginn. 
Nemendur voru milliprófaðir í raddlestri eftir þörfum auk þess sem stuðningspróf MMS voru nýtt 
samhliða öðrum prófum til þess að meta stöðu þeirra. Í sérkennslu var unnið með öryggi stafs og hljóðs, 
nákvæman og skýran lestur, orðbúta, klappa í atkvæði, endurtekinn lestur, kórlestur, víxlestur, 
einfaldar og flóknar orðmyndir, bæði rithátt þeirra og lestur. Fundað var með foreldrum einstakra 
barna varðandi leiðir í lestrarkennslunni og leiðir til þess að glæða áhuga á lestri. Á vorönn vann einn 
af fjórum hópum árgangs lesskilningsverkefni tengdu Litlu landnemunum hjá sérkennara.  

Þrír nemendur voru í íslensku sem annað tungumál (ÍSAT) að hausti og einn að vori. Áhersla var á 
orðaforða og lesskilning, setningar, samræður og lestur. 
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Teymisfundir voru haldnir vikulega með kennurum árgangs auk funda með foreldrum nokkrum sinnum 
yfir veturinn. Skilafundir vegna LOGOS-greininga voru haldnir með foreldrum viðkomandi barna. 
Samstarf við nemendur, kennara og foreldra í árgangi var einstaklega gott og gefandi.  

Helga Melsteð, sérkennari 

 

 

Sérkennsla í   5. og 6. bekk 
 

Í 5.bekk nutu 7 af 69 nemendum eða 10% nemenda sérkennslu í sérkennslustofu, allan 
veturinn eða hluta úr vetri í einhverju formi, í hóp eða einstaklingskennslu, allt drengir. 
Sérkennari kom að fleiri nemendum inni á svæði, bæði drengjum og stúlkum.  

Í sérkennslunni var áhersla lögð á eftirfarandi atriði  

• Grunnlestrarfærni, lesskilning, stafsetningu og ritun  

• Íslensku sem annað tungumál 

• Lestrarprófun nemenda 

• Aðstoða kennara við próftökur  

• LOGOS-skimun, lögð fyrir 4 nemendur  

• LOGOS-greining, lögð fyrir 2 nemendur  
• LOGOS-greining, lögð fyrir 2 nemendur  

 
 

Mikil áhersla er lögð á lestur í Flataskóla og að börnin lesi bæði heima og í skóla. Vel var 
fylgst með þeim nemendum sem ekki náðu lágmarks viðmiðum Menntamálastofnunar að 
vori 2021. Á haustönn var haldið 4 vikna lestrarnámskeið. 22 nemendur tóku þátt, 13 drengir 
og 9 stúlkur. Á námskeiðinu var lögð áhersla á endurtekinn lestur, lestrarnákvæmni og 
lestraröryggi. Sérkennari prófaði nemendur fyrir og eftir námskeið og var árangur vel 
sýnilegur hjá flestum þeirra. 
Sérkennari leggur raddlestrarpróf fyrir nýja nemendur, í ágúst en þar fyrir utan prófar hann 
nemendur sem ekki ná lágmarks viðmiðum í lesferli prófi Menntamálastofnunar, tvisvar til 
þrisvar sinnum yfir veturinn, einu sinni á haustönn og einu sinni til tvisvar sinnum á vorönn. 

Sérkennslan fór fram bæði í minni hópum og á einstaklingsgrundvelli ýmist í sér rými að inni í 
kennslustofu, allt eftir þörfum hvers og eins. 

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

  

Í 6. bekk nutu 8% nemenda sérkennslu (6 af 73 nemendum) allan veturinn eða hluta úr vetri í 
einhverju formi, 5 drengir og 1 stúlka.  
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Í sérkennslunni var áhersla lögð á eftirfarandi atriði 

• Grunnlestrarfærni og stafsetningu 

• Lestrarprófun nemenda  

• Aðstoð við próftökur í minni hópum 

• LOGOS-skimun, lögð fyrir 14 nemendur  
 

Sérkennslan fór fram bæði í litlum hópi og á einstaklingsgrundvelli, allt eftir því hve þörfin var 
mikil annað, hvort í sérkennslustofu eða á námssvæðum nemenda.  

Sérkennari leggur raddlestrarpróf fyrir nýja nemendur í ágúst en þar fyrir utan prófar hann 
nemendur sem ekki hafa náð lágmarks viðmiðum í lesferli, próf Menntamálastofnunar, tvisvar 
til þrisvar sinnum yfir veturinn, einu sinni á haustönn og einu sinni til tvisvar sinnum á vorönn. 

Teymisfundir voru haldnir með kennurum og foreldum.  

Oddný Jóna Þorsteinsdóttir, sérkennari 

 

Sérkennsla í 7. bekk  
 

Í 7. bekk (86 nem.) fengu alls 16 nemendur sérkennslu allan veturinn eða hluta úr vetri í 
íslensku og stærðfræði. Námið fór fram í minni hópum og sem einstaklingskennsla í 
sérkennslurými. Sérkennari var einnig til aðstoðar nemendum á heimasvæðum þeirra. Fjórir 
nemendur komu daglega í sérkennslu allan veturinn og unnu í litlum hópi í sérkennslurými. 
Sérkennari var einnig með  lestrar- lesskilningsnámskeið fyrir nemendahópa sem á þurftu að 
halda.  

Sérkennari sá um að útbúa einstaklingsnámskrár og einstaklingsáætlanir fyrir nokkra 
nemendur og sat teymisfundi með kennurum og foreldrum.  

Íslenska 

Í sérkennslu í íslensku var áhersla lögð á lestrarfærni, lesskilning, ritun, stafsetningu og íslensku sem 
annað tungumál.  Sérkennari sá um að lestrarprófa og meta þá nemendur sem þurfti að skoða 
sérstaklega og eftirfylgni þeirra.  Unnið var með einstaka nemendur í afmörkuðu námsefni þar sem 
þeir voru staddir námslega.  Í lestri var áhersla á að þjálfa lesfimi, lestrarnákvæmni og lestraröryggi.  

Sérkennari lagði raddlestrarpróf fyrir nýja nemendur í ágúst og lagði fyrir stuðningspróf í Lesfimi fyrir 
börn sem voru undir 90% viðmiðum í þeim prófum. Sérkennari lagði einnig fyrir millipróf í lestri fyrir 
þessa nemendur og upplýsti um niðurstöður. Þar fyrir utan prófaði hann nemendur sem ekki náðu 
lágmarks viðmiðum í lesferli prófa Menntamálastofnunar, þrisvar sinnum yfir veturinn, í október, mars 
og maí. 

Tvisvar á skólaárinu voru í boði lestrar- og lesskilningsnámskeið fyrir þá nemendur sem á þurftu að 
halda. Á þeim námskeiðum voru nemendum kynntar ýmsar hagnýtar aðferðir og tækni við lesturinn. 
Áhersla var lögð á að þjálfa lesskilning. Nemendur komu einu sinni til tvisvar í viku og unnu verkefni í 
tímanum og einnig á milli tíma. Sérstök áhersla var lögð á orðaforða og kenna nemendum tæknina við 
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að leysa lesskilningsverkefni. Í orðaforðavinnu voru yfir- og undirhugtök tekin fyrir, orð skoðuð og 
greind. 

Sérkennari lagði tvisvar sinnum á skólaárinu lesskilningsprófið Orðarún fyrir nokkra nemendur og var 
þá textinn lesinn fyrir nemendur. Nemendur tóku einnig miðsvetrarpróf, vorpróf og önnur próf í minni 
hópum og einstaklingslega hjá sérkennara.  

 

 

Stærðfræði 

Í stærðfræði var nemendum í 7. bekk skipt í fimm getuskipta hópa í stærðfræði þrisvar sinnum í viku, 
60 mínútur í senn. Vann þá sérkennari með umsjónarkennara á heimasvæði nemenda með þá 
nemendur sem þurftu á mestri aðstoð að halda. Voru þar átján nemendur saman í hópi og tveir 
kennarar kenndu og tveir stuðningsfulltrúar voru til aðstoðar nemendum í hópnum. Unnið var með 
hæfniviðmið árgangsins en eftir sérnámsáætlun og markmiðum. Nemendur höfðu tök á að taka 
kannanir og próf í fámennum hópi hjá sérkennara. Sérkennari sá um að útbúa aðlagað námsefni og 
kannanir fyrir þá nemendur sem á þurftu að halda.  

Voru nemendur í stærðfræðihópnum mjög ánægðir með þetta fyrirkomulag. Fannst gott að geta unnið 
á sínu heimasvæði, þurfa ekki að fara út úr tíma. Kennarar voru einnig sérstaklega ánægðir með 
samstarfið og að geta unnið saman með hópinn. 

Allt samstarf við nemendur, kennara og foreldra í árganginum hefur verið einstaklega gott og gefandi.  

Helga María Guðmundsdóttir, sérkennari 
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Skýrslur kennara í list- og verkgreinum 
 

Hönnun og smíði 
 

1.bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar og kennt var 1 sinni í viku í 
samfelldum lotum.   
Nemendur fengu 9 skipti, 60 mín í senn.  

Helstu verkefni: 

• naglabroddgöltur 

• hús fyrir broddgöltinn 

• lítill broddgöltur 

• lítil límd flugvél 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og lokamat 

 

 

 

2. bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar. Kennt var einu sinni í viku í samfelldum 
lotum. Nemendur fengu 9 skipti, 60 mín í senn. Nemendur þurftu að hanna 
naglaskrímslið sitt á blaði áður en þeir fengu að teikna og vinna á tréplötu.  

Helstu verkefni:  

• naglaskrímsli 

• myndastandur 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og lokamat 
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3. bekkur 

Á skólaárinu voru 5 
blandaðar hópar. Kennt 
var einu sinni í viku í 
samfelldum lotum.  
Nemendur fengu 6-7 
skipti og kennt var í 80 
mín í senn.  

Nemendur þurftu að hanna og hugsa vel út í húsið sitt áður en þeir fengu að vinna með tré. 

Markmiðið var að húsið væri 
persónulegt eða tengdist 
áhugamáli. 

Helstu verkefni:  

• lyklahús 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og 
lokamat. 

 

 

4. bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir 
hópar. Kennt var 1 sinni í viku í 
samfelldum lotum. Nemendur 
fengu 6-7 skipti og kennt var í 
80 mín í senn. 

Helstu verkefni: 

• þorpsreitur í 
„Domino“þorp 4. bekkjar 

Námsmat: Leiðsagnarmat og lokamat. 

Markmið: sköpun, frelsi í hugmyndavinnu og nýting efniviðar 
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5. bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar sem fengu 2 tíma í viku, 80 mín í senn 
og kennt var í samfelldum lotum. Nemendur fengu 10-11 skipti. 

Helstu verkefni:  

• kubbakall – nemendur þurftu að hanna kallinn fyrst á blað ásamt því að 

skila inn mælingum og persónulegum upplýsingum um kallinn sem þau 

sköpuðu. 

• púsl 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 

 

 

 

 

6. bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar. Kennt 
var tvisvar í viku, 80 mín í senn í samfelldum 
lotum. Nemendur fengu 10-11 skipti. 

Helstu verkefni:  

• gítar – nemendur þurftu að sinna smá 

rannsóknarvinnu, hanna svo gítarinn 

sinn og svo var einstaklingsviðtal þar 

sem lokaútlit var ákveðið með 

kennara. 

Námsmat: Leiðsagnarmat og lokamat. 
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7.bekkur 

Á skólaárinu voru 8 blandaðir hópar sem 
fengu 80 mín. tvisvar í viku. Kennt var í 
samfelldum lotum. Nemendur fengu 16-
17 skipti. 

Helstu verkefni:  

• Fuglahús (hönnun) 

• smáhlutahilla 

• mynd með brennipenna 

• Frjáls verkefni 

Námsmat: Leiðsagnarmat og lokamat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mat á vetrinum 

Veturinn gekk vel og var sköpunargleðin í hávegum höfð. Áhersla var lögð á að nemendur sæju tækifæri 
í öllum verkefnum til persónulegrar sköpunar – innan ramma árangursviðmiða. Einnig var lögð áhersla 
á að mistök og vandamál eru bara tækifæri til að þroskast, finna lausnir og jafnvel til betrumbóta. 
Markmiðið var að nemendum liði vel í eigin skinni þrátt fyrir mismunandi áhugasvið (og stundum 
takmarkaðan áhuga á smíði) og að þeir sæju að af öllu er hægt að læra eitthvað sem nýtist innan 
persónulegs áhugasviðs. 
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Niðurstaða 

Krakkarnir voru upp til hópa ánægðir með verkefnin sín – ekki allir auðvitað en langflestir voru 
metnaðarfullir og tóku leiðbeiningum vel. Nemendur tóku breytingum innan smíðastofunnar vel og 
virtust ánægðir með nýtt skipulag í ýmsum hornum stofunnar (málning, brennipennar, verkefnaskápar 
og fl.) 

Tiltekt í stofunni þarf að halda áfram og losa út hitt og þetta sem ekki er notað. Einnig þarf að þrífa og 
skipuleggja sagherbergi upp á nýtt en ég náði ágætis byrjun á því í vetur – m.a. með því að smíða stand 
undir efnivið til að skapa öryggi á vinnustað. Ég hlakka til að halda áfram næsta vetur og byggja á því 
sem ég lærði í vetur. 

Rut Ingólfsdóttir Blurton, smíðakennari 
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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 60 mínútur í senn í 
samfelldum lotum. Nemendur fengu 9 skipti. 

Helstu verkefni:  

• Vatnslitamálun  

• Teikning 

• Grunnform  

• Hveitibatik  

• Púðar, málun 

• Textílverk 

 

Námsmat: leiðsagnamat og lokamat. 

 

 

 

2. bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar kenndir 1 x í viku í 60 mínútur í senn í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 9 skipti. 

Helstu verkefni:                

• Þæfðir myndarammar              

Námsmat: leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 

 

 

 

3. bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir hópar kenndir 1 x í viku, 60 mínútur í senn  í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 6-7skipti. 

Helstu verkefni: 

• Litla ég   

• Puttahekluð blóm                                                                             

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 
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4. bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku, 60 mínútur í senn í samfelldum lotum. Nemendur 
fengu 11 skipti. 

 

Helstu verkefni:            

• Púðar 

• Guðsaugu 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat 

 

 

 

5. bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í 80 mínútur í senn í samfelldum lotum. 

Nemendur fengu 10-11 skipti. 

                                                     

Helstu verkefni:                                         

• Krosssaumur 

• Dúskadýr 

• Frjáls verkefni 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 

 

 

6. bekkur 

Kennt var í textílstofunni, 6 hópar á skólaárinu. Kennt var 2x í viku, 80 mínútur í senn. Nemendur fengu 
10-11 

Helstu verkefni:                                                                               

• Sokkapar 

• Verkefni að eigin vali. 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. 
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7. bekkur 

Kennt var í textílstofunni, 8 hópar á skólaárinu. Kennt var 2x  í viku, 80 mínútur í senn. Nemendur fengu 
16-17skipti 

Helstu verkefni: 

• Náttbuxur 

• Húfur 

• Töskur 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og lokamat 

 

Mat á skólaárinu:  

Kennsla í textílmennt hefur gengið mjög vel í vetur og ánægjulegt að sjá hvað allir 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. 

# 3 og 4 bekkur fékk of fáa tíma í listgreinum (6-7skipti) og komu bara einu sinni í viku 

# Hópstærðir voru mjög góðar 

#7. Bekkur fékk of marga tíma í lotu eða 16-17 skipti 

Samvinna í list og vergreinateyminu var mjög góð í ár. 

Mikið var brasað og skoðað pælt og legið yfir leiðsagnanámi og hæfniviðmiðum þetta árið       

 

Margrét Indíana textílkennari 
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Myndmennt 
 

1.bekkur 

Á þessu skólaári var myndmenntakennslan í 1.bekk unnin í samvinnu við textílmennt. Kennslan fór 
fram í myndmenntastofunni og textílstofunni. 4 blandaðir hópar, kenndir 1 x í viku  í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 9 skipti og eru í 60 mín. í senn. 

Helstu verkefni: 

• Vatnslitamálun  

• Teikning 

• Grunnform  

• Hveitibatik  

• Púðar, málun 

• Textílverk  

Námsmat: leiðsagnamat og lokamat. 

 

2.bekkur 

Á skólaárinu voru 4 blandaðir hópar kenndir 1 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 9 skipti, 
60 mín. í senn. 

Helstu verkefni: 

• Litafræði, litablöndun.  

• Grunnform  

• Vatnslitamálun  

• Myndbygging   

Námsmat:  leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

 

3.bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir hópar kenndir 1 x í viku í samfelldum 
lotum. Nemendur fengu um 6-7 skipti að meðaltali, 80 mín. í senn.  

Helstu verkefni: 

• Litafræði,  litablöndun, heitir og kaldir litir, vatnslitir og 

vaxlitir. 

• Myndbygging, forgrunnur, miðrými og bakgrunnur. 

Vatnslitamálun. 

• Minion  

 

Námsmat:  leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

 



Ársskýrsla Flataskóla 2021-2022 
 

54 
 
 

4.bekkur 

Á skólaárinu voru 5 blandaðir hópar kenndir 1x í viku í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 6-7 skipti, 80 mín.í senn. 

Helstu verkefni: 

• Andlitsteikning m/svipbrigðum 

 

Námsmat:  leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

 

 

5.bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2 x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 10-11 skipti 
og 80 mín í senn.  

Helstu verkefni:  

• Þrívíddarvinna með gifs 

• Áströlsk frumbyggjalist 

Námsmat: leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat. 

 

6.bekkur 

Á skólaárinu voru 6 blandaðir hópar kenndir 2x í viku í samfelldum lotum. Nemendur fengu 10-11 skipti, 
80 mín.í senn. 

Helstu verkefni:  

• Vatnslitun 

• Op-art-optical illusion 

• Modigliani listamaður 

Námsmat: leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat.  

 

 

7.bekkur 

Á skólaárinu voru 8 blandaðir hópar kenndir 4 x í viku í samfelldum lotum. 
Nemendur fengu 17 skipti, 80 mín.í senn. 

Helstu verkefni: 

• Andlitsteikning með ljós og skugga  

Námsmat: leiðsagnamat, sjálfsmat og lokamat 
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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. 
Listgreinatímum hefur fækkað ansi mikið þetta árið á hvern árgang nema 7.bekkinn sem fékk allt of 
mikið.  
 
Hópastærðir í ár voru mjög passlegar og er ég afskaplega ánægð með það.     

Annað: Er mjög ósátt við hve listgreinatímum hefur fækkað mikið á kostnað fjölvals. Mér finnst við vera 
svíkja nemendur okkar um uppáhaldstímana þeirra. 

 
Niðurstaða 
Í heildina gekk myndmenntakennslan vel í vetur. Nemendur virðast una sér vel og með skemmtilegt  
hugmyndaflug.  
Samvinna myndmenntar og textíls gekk vel eins og alltaf og er sú vinna alltaf í þróun. 

Linda Þorvaldsdóttir, myndmenntakennari. 
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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 2021-22 voru þeir Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson og 
Atli Jóhannesson. Auk þeirra komu þær Erna Þorleifsdóttir og Sif H. Bachmann að sundkennslunni.  

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 innan- og utandyra í og við Ásgarð. Að hausti er kennt 
utandyra og vorum við úti vel fram í október m.a. vegna Covid-19. Eftir það var kennslan færð inn. Eina 
viku eftir páskafrí, þann 25.apríl færðist öll íþróttakennsla út. 

 

Námsmat 

Námsmat nemenda í 1.- 7.bekk er veitt með leiðsögn yfir skólaárið. Áhersla í vetur var að nota 
leiðsagnarmat við kennslu og innleiða hæfiviðmið fyrir hvern árgang fyrir sig. Mat á hæfniviðmiðum 
gefin í gegnum Mentor. 

 

Mat á vetrinum 

Íþróttakennslan skólaárið 2021-22 gekk vel. Aðstæður til útiíþróttakennslu við Flataskóla eru til 
fyrirmyndar. Útikennslusvæði er eflaust með því besta sem gerist hérlendis og er það svæði mikið nýtt 
að hausti og svo aftur að vori. Hins vegar eru íþróttasalurinn okkar kominn til ára sinna og aðstæður 
varðandi hljóðvist mjög ábótavant. Íþróttakennarar sendu formlega fyrirspurn um bætta hljóðvist í 
salnum til stjórnenda í Garðabæ. Í kennslu með stærri hópa höfum við skipt upp hópunum og nýtt 
okkur fimleikahúsið í 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 
almenningslaug Ásgarðs. 

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.  

Að sundkennslunni komu Hannes Ingi Geirsson, Jón Bjarni Pétursson, Atli Jóhannesson, Erna 
Þorleifsdóttir og Sif Helgadóttir Bachmann.  

 

Sundmarkmið 

Sundmarkmið 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. 

 

Sundmarkmið 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. 

 

Sundmarkmið 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. 

 

Sundmarkmið 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. 
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Sundmarkmið 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. 

 

Sundmarkmið 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. 

 

Sundmarkmið í 7. bekk 

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

• 50 m skólabaksund, stílsund 

• 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, Atli Jóhannesson, Sif Bachmann og Erna Þorleifsdóttir, 
sundkennarar 
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Heimilisfræði   
 

Heimilisfræði 4. bekkur   

Nemendum var skipt í fimm 11 – 13 manna hópa. Hver hópur var í 6 - 7skipti, 80 mínútur í senn, einu 
sinni  í viku. 

Nemendur æfðu sig 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. Sérstök áhersla var lögð á að þeir æfðu sig í  uppvaski, frágangi og 
góðri umgengni í eldhúsi. Nemendur fengu þjálfun í samvinnu og þeir hvattir til að vinna með öllum í 
hópnum. 

Námsefni: Heimilisfræði 4 og uppskriftir frá kennara.  

Kennsluaðferðir: - verklegar æfingar - þjálfa vinnubrögð og leikni. Nemendum var skipt í hópa, tveir til 
þrír nemendur unnu 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 var með allan hópinn og  nemendur leystu verkefni eins og 
að baka, vaska upp og ganga frá áhöldum.  

Námsmat:  Leiðbeinandi kennsluhættir í lok smiðju. 

Verkefni: Bakaðar  voru m.a. múffur, smákökur, kryddkaka og  hjónabandssæla og brauð úr gerdegi. 
Verkefni í kennslubók. 

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

Heimilisfræði 5. Bekkur 

Nemendum var skipt í sex 10 - 12 manna hópa. Hver hópur kom í 10 - 11 skipti, 80 mínútur í senn, 
tvisvar í viku.  

Nemendur æfðu sig 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, æfðu sig í frágangi, uppvaski og snyrtimennsku varðandi umgengni í 
eldhúsi. Nemendur fengu þjálfun í samvinnu og getu til að vinna með öllum í hópnum. 

Námsefni: Námsbókin Gott og gagnlegt 1, vinnubók og  lesbók.  

Kennsluaðferðir: - verklegar æfingar - þjálfa vinnubrögð og leikni. Nemendum var skipt í hópa, tveir til 
þrír unnu 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 var með allan hópinn og  nemendur leystu verkefni eins og að baka þar sem lögð var 
áhersla á að lesa vel uppskriftir, sjálfstæð vinnubrögð, vaska upp og ganga frá.  

Námsmat: Leiðsagnarmat í lok smiðju.  

Verkefni: Bakaðar voru m.a. tebollur, bananamúffur, brauð, smákökur og búinn til ávaxtabakki með 
jógúrtídýfu. Horft var á myndbönd af netinu  (Youtube) til að kynna hvernig má leita að uppskriftum 
sem henta börnum á þeirra aldri. Verkefni í kennslubók.  

Mat: Gekk ljómandi vel. Nemendur voru afar áhugasamir, unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum 
kennarans. 
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Heimilisfræði 6. Bekkur 

Nemendum var skipt í sex  11-13 manna hópa. Hver hópur kom 10-11 skipti, tvisvar í viku, 80 mínútur 
í senn.  

Nemendur æfðu sig 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, æfðu sig í frágangi, uppvaski og snyrtimennsku varðandi umgengni í 
eldhúsi. Nemendur fengu þjálfun í samvinnu og getu til að vinna með öllum í hópnum.   

Námsefni: Uppskriftir frá kennara.  

Kennsluaðferðir: - verklegar æfingar - þjálfa vinnubrögð og leikni. Nemendum var skipt í hópa, tveir til 
þrír unnu 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 var með allan hópinn og  nemendur leystu verkefni eins og að baka þar sem lögð var 
áhersla á að lesa vel uppskriftir, sjálfstæð vinnubrögð, vaska upp og ganga frá.  

Námsmat: Leiðsagnarmat í lok smiðju.  

Verkefni: Bakaðar voru m.a. tebollur, bananamúffur, foccaciabrauð, smákökur, súkkulaðikaka, 
formkaka, snúðar og brauðbollur.  

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

Heimilisfræði 7. Bekkur 

Nemendum var skipt í átta 10-12 manna hópa. Hver hópur kom 16-17 skipti, tvisvar í viku, 80 mínútur 
í senn.  

Nemendur æfðu sig 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, æfðu sig í frágangi, uppvaski og snyrtimennsku varðandi umgengni í 
eldhúsi. Nemendur fengu þjálfun í samvinnu og getu til að vinna með öllum í hópnum.   

Námsefni: Uppskriftir frá kennara og fyrirlestur og glærur um næringarfræði (orkuefnin)  

Kennsluaðferðir: - verklegar æfingar - þjálfa vinnubrögð og leikni. Nemendum var skipt í hópa, tveir til 
þrír unnu 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 var með allan hópinn og  nemendur leystu verkefni eins og að baka þar sem lögð var 
áhersla á að lesa vel uppskriftir, sjálfstæð vinnubrögð, vaska upp og ganga frá.  

Námsmat: Leiðsagnarmat í lok smiðju.  

Verkefni: Bakaðar voru m.a. tebollur, bananabrauð, foccaciabrauð, smákökur, bláberjamúffur, fyllt 
horn, súkkulaðikaka, formkaka og brauðbollur. Unnið var verkefni í næringarfræði og því skilað sem 
kynning á rafrænu formi til kennara.  

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

Jóhanna G. Ólafsson, heimilisfræðikennari 
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Sviðslistir 
 

Sviðslist 7. bekkur.  

Nemendahópnum var skipt í 2 hópa. 

A hópur. Nemendur í bekk mættu 1x viku 40 mín í senn yfir árið. 

B hópur. Nemendum skipt í 2 hópa, 15 skipti á hóp 80 mín í senn.  

Áhersla var lögð á að nemendur æfðu sig í skapandi hópavinnu, dans sköpun og látbragði. Að styrkja 
sköpunargleðina í fjölbreyttum verkefnum og að hún fái að njóta sín. Jafnframt að nemandinn setji sitt 
persónulega mark á verkefnin hverju sinni. Þeir kynntust ýmsum líkamstjáningarformum frá 
mismunandi heimshornum.  

Nemendur fengu þjálfun í dansi og upphitun á rödd og líkama. Þeir æfðu sig að standa fyrir framan 
samnemendur, tjá sig og kynna verkefni.   

Námsviðmið: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfa samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og samkennd 
innan hópsins.   

Námsmat:  Lokamat og leiðbeinandi mat í ferlinu. 

Verkefni: Nemendur kynntust ólíkum dansstílum. Til dæmis afríska dansa, Bollywood dans, japanskan 
dans, sunddans og fl. Þeir lærðu að dansa línudans, diskó og Hand jive.  

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

 

Sviðslist 6. bekkur.  

Nemendum var skipt í sex 12 - 14 manna hópa. Hver hópur var í 9 – 11 skipti, 80 mínútur í senn, tvisvar 
í viku.  

Áhersla var lögð á að nemendur æfðu sig í framkomu, dansi og látbragði. Að styrkja sköpunargleðina í 
fjölbreyttum verkefnum og að hún fái að njóta sín.  Jafnframt að nemandinn setji sitt persónulega mark 
á verkefnin hverju sinni. Þeir kynntust ýmsum líkamstjáningarformum frá mismunandi heimshornum.  

Nemendur fengu þjálfun í dansi og upphitun á rödd og líkama. Þeir æfðu sig að standa fyrir framan 
samnemendur, tjá sig og kynna verkefni.   

Námsviðmið: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfa samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og samkennd 
innan hópsins.   

Námsmat:  Lokamat og leiðbeinandi endurgjöf í ferlinu. 
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Verkefni: Nemendur iðkuðu jóga í upphitun.  Þeir kynntust og skoðuðum ólíka dansstíla. Til dæmis 
afríska dansa, Bollywood dans, íslenskan þjóðdans (viki vaki), japanskan dans, sunddans og fl. Þeir 
lærðu að dansa línudans, diskó og Hand jive. Aðalverkefnið var að semja sögu í spuna og búa til örleikrit 
með búningum og sviðshlutum. 

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

 

Sviðslist 5. bekkur. 

Nemendum var skipt í sex 12 - 14 manna hópa. Hver hópur var í 9 – 12 skipti, 80 mínútur í senn, tvisvar 
í viku.  

Áhersla var lögð á að nemendur æfðu sig í framkomu, dansi og látbragði. Að styrkja sköpunargleðina í 
fjölbreyttum verkefnum og að hún fái að njóta sín.  Jafnframt að nemandinn setji sitt persónulega mark 
á verkefnin hverju sinni. Þeir kynntust ýmsum líkamstjáningarformum frá mismunandi heimshornum.  

Nemendur fengu þjálfun í dansi og upphitun á rödd og líkama. Þeir æfðu sig að 
standa fyrir framan samnemendur, tjá sig og kynna verkefni.   

Námsviðmið: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. 
Útskýringar og miðlun sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess 
að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað og virða skoðanir annarra. 
Hópvinnubrögð sem þjálfa samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og samkennd innan 
hópsins.   

Námsmat: Lokamat og leiðbeinandi endurgjöf í ferlinu. 

Verkefni: Nemendur iðkuðu jóga í upphitun.  Þeir kynntust og skoðuðum ólíka dansstíla.  . 
Til dæmis afríska dansa, Bollywood dans, japanskan dans, sunddans og fl. Þeir lærðu að 
dansa línudans, diskó og Hand jive. Aðalverkefnið var að hanna skuggaleikhús. Búa til sögu, 
persónur og klippa út.  Skuggaleikhúsið var leikið og tekið upp og horft á í síðasta tímanum. 

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

 

Sviðslist 4. bekkur. 

Nemendum var skipt í fimm 12 - 14 manna hópa. Hver hópur var í 10 – 11 skipti, 80 mínútur í senn, 
einu sinni í viku.  

Áhersla var lögð á að nemendur æfðu sig í framkomu, dansi og látbragði. Að styrkja sköpunargleðina í 
fjölbreyttum verkefnum og að hún fái að njóta sín. Jafnframt að nemandinn setji sitt persónulega mark 
á verkefnin hverju sinni. Þeir kynntust ýmsum líkamstjáningarformum frá mismunandi heimshornum.  

Nemendur fengu þjálfun í dansi og upphitun á rödd og líkama. Þeir æfðu sig að standa fyrir framan 
samnemendur, tjá sig og kynna verkefni.   

Námsviðmið: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr aðalnámskrá grunnskóla. 
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Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfa 
samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og samkennd innan hópsins.   

Námsmat: Lokamat og leiðbeinandi endurgjöf í ferlinu. 

Verkefni: Nemendur iðkuðu jóga í upphitun.  Þeir kynntust og 
skoðuðum ólíka dansstíla. Til dæmis afríska dansa, Bollywood 
dans, japanskan dans, sunddans og fl. Þeir lærðu að dansa 
línudans, diskó og Hand jive.  

Mat: Gekk ljómandi vel.  

Nemendur voru afar áhugasamir,  

unnu mjög vel og fylgdu fyrirmælum kennarans.  

 

Sviðslist 3. bekkur. 

Nemendum var skipt í fimm 12 - 14 manna hópa. Hver hópur var í 10 – 11 skipti, 80 mínútur í senn, 
einu sinni í viku.  

Nemendur unnu sjálfstætt og í hópum að verkefnum sem þjálfaði þá í hæfni sem stefnt er að hverju 
sinni. Áhersla var lögð á að hugmyndir og sköpunarkraftur hvers og eins fái að njóta sín. Nemendur 
æfðu sig í að kveikja á ímyndunaraflinu, í framkomu , dansi, látbragði og að efla jákvæð samskipti. Það 
var unnið með margvíslegar grunnæfingar til að kynnast leiklist og dansi. 

Nemendur fengu þjálfun í grunnhreyfingum dansins. Æfðu sig að standa fyrir framan samnemendur 
sína og tjá sig.  Rætt var um að sýna tillitssemi og að efla heilbrigð samskipti. 

Námsviðmið: Hæfniviðmið fyrir sviðslistir og danslist úr aðalnámskrá grunnskóla. 

Kennsluaðferðir: Innlögn og sýnikennsla var notuð til að kenna nýjar aðferðir. Útskýringar og miðlun 
sem eflir skilning nemenda á viðfangsefni. Mikilvægi þess að taka virkan þátt og hlusta á hvert annað 
og virða skoðanir annarra. Hópvinnubrögð sem þjálfar samskiptahæfni, jákvæða gagnrýni og 
samkennd innan hópsins. Nemendur unnu sjálfstætt eða í hópum undir eftirliti kennara. 

Námsmat: Lokamat og leiðbeinandi endurgjöf í ferlinu. 

Verkefni: Nemendur æfðu dans (klappa í takt, hliðar saman hliðar og hringdans).  Gerðu ýmis skapandi 
verkefni eins og látbragðsleikrit, leikrit sem þau sömdu sjálf í hóp. Kynntust jóga og æfðu þeir sig í 
hugleiðslu undir leiðsögn kennara. 

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

 

Hildur Jakobína, sviðslistarkennari. 
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Skýrsla náms- og starfsráðgjafa 
 

Stöðuhlutfall og starf náms- og starfsráðgjafa við Flataskóla 

Skólaárið 2021-2022 var Katrín Anna Eyvindardóttir náms- og starfsráðgjafa í 100% starfshlutfalli við 

Flataskóla.  

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. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er að vinna með 

nemendum, forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiss 

konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. Námsráðgjafi sinnir 

einstaklingsráðgjöf, námstækniráðgjöf og ráðgjöf vegna prófaundirbúnings. Þá sinnir hann fræðslu um 

einelti, kynferðislegt ofbeldi, sjálfsmynd, sjálfstraust og lausnir við samskiptavanda 

Markmið námsráðgjafar í grunnskólum er að veita nemendum faglega þjónustu og ráðgjöf í 

málum sem tengjast námi þeirra, framtíðaráformum, samskiptum og líðan í skólanum. Öllum 

nemendum skólans stendur til boða að hitta námsráðgjafa.  

 

Verkefni skólaársins 2021-2022 

Starf náms- og starfsráðgjafa í Flataskóla veturinn 2021 - 2022 verið margþætt og byggst á nánu 
samstarfi við nemendur, foreldra, stjórnendur, fagfólk í sérfræðiþjónustu (s.s. sálfræðinga og 
félagsráðgjafa), 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 
styðja við nám, efla sjálfsskilning nemenda, félagsfærni, vináttu og samkennd á leið þeirra til aukins 
þroska.  

Fjölmargir nemendur leituðu til námsráðgjafa í vetur. Nemendur komu ýmist í einstaklingsráðgjöf 

eða hópráðgjöf en einnig tók námsráðgjafi þátt í fræðslu með kennurum. Ástæður tilvísana eða þess 

að nemendur leituðu til námsráðgjafa voru margskonar, s.s. ráðgjöf vegna náms, félagslegrar stöðu, 

tilfinninga, sjálfsmyndar, hegðunar, prófkvíða, líðan í skóla, erfiðleika í samskiptum og fleira.  

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 óskum 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 allt skólaárið. Ástæður komu nemenda voru af fjölbreyttum toga 
enda ólíkar þarfir einstaklinga sem lágu að baki.  

Námsráðgjafi átti marga fundi með foreldrum, ýmist í skólanum eða í gegnum síma eða 
tölvusamskipti ýmist til að 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.  
 

Samráðsfundir og teymi 

Fundir í teymum; með stjórnendum, umsjónarkennurum, foreldrum, nemendum og sérfræðingum í 
stoðþjónustu voru margir og af margvíslegum toga og tengdust líðan, framkomu og námsframvindu 
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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. 
Námsráðgjafi sat skilafundi með sálfræðingi, foreldrum og umsjónarkennara þar sem niðurstöður 
greininga sálfræðings og mat á þjónustu er kynnt innan skólans. Oft er óskað aðkomu námsráðgjafa í 
kjölfar slíkra funda.  
Fundir eineltisteymis skólans voru nokkrir á þessu skólaári. Nemendaverndarráðsfundir eru haldnir 
annan hvern miðvikudag. Námsráðgjafi situr fundi nemendaverndarráðs, enda ber honum skv. lögum 
skylda til að sitja í ráðinu. 

Námsráðgjafi tók þátt í stigs- og fagfundum innan skólans, nemendamálafundum, 
samráðsfundum náms- og starfsráðgjafa í Garðabæ; 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 forvarnarviku Garðabæjar.  

 
Fræðsla, forvarnir og stuðningur í bekkjum og hópum 

Það kemur í hlut námsráðgjafa að halda utan um forvarnaráætlun Flataskóla. Hún er í stöðugri þróun 
og endurskoðun og þar er að finna gagnlegt efni er varða sjálfsábyrgð og félagsþroska, jafnrétti, 
netnotkun og samfélagsmiðla, einelti, kynferðislegt- og kynbundið ofbeldi, vímuefnafræðslu, 
skyndihjálp, umferðarfræðslu og heilsuvernd. Eftirfarandi fræðsla fór einnig fram í vetur: 

2. bekkur Nemendur sáu brúðuleikhúsið Krakkarnir í hverfinu. Fjallað var um forvarnir gegn 
líkamlegu- og kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. 

 
3. bekkur Nemendur sáu teiknimyndina Leyndarmálið – semjum nei, segjum frá! Myndin fjallar 
   um muninn á góðum og slæmum leyndarmálum og hefur það gildi að vera 
   forvarnarfræðsla um kynferðislega misnotkun á börnum. 
 
5. bekkur Nemendur fengu fræðslu frá Samtökunum ´78 um. Í henni var fjallað um hinseginleika, 

hvað það þýðir að vera hinsegin og hvert er hægt að leita eftir aðstoð og stuðningi.  

Farið var yfir grunn að hinseginleikanum, kynhneigð og kynvitund, kyneinkenni og 

kyntjáningu, grunnhugtök og orðanotkun. 

6. og 7. bekkur Nemendur fengu fræðslu um sjálfsmynd og samskipti þegar Andrea Marel og Kári 

Sigurðsson komu frá Fokk me – fokk you. 

 

Í október var haldin forvarnarvika í Garðabæ. Yfirskrift vikunnar var að þessu sinni „Virðing og velferð“. 
Námsráðgjafi hélt utan um dagskrá forvarnarviku og úthlutaði verkefnum til árganga. Í 
forvarnarvikunni var foreldrum boðið upp á fræðsluerindi frá námsráðgjöfum Garðabæjar, fræðslu um 
KVAN og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í sömu viku kom Þorsteinn V. Einarsson með fyrirlestur 
um Karlmennsku í skólakerfinu fyrir starfsfólk Flataskóla. 
 
Endurmenntun og viðhald fagþekkingar 

Námsráðgjafi hefur reglulega sótt námskeið, námsstefnur, fyrirlestra og fræðsluerindi í því skyni að 
bæta við sig þekkingu og efla sig í starfi. Hluti af fræðslunni fór fram í gegnum fjarfundabúnað sökum 
Covid-19 líkt og Lausnateymisnámskeið á vegum Kurtis Hewson sem hefur staðið yfir frá í haust, en 
eftir því sem leið á skólaárið opnuðust möguleikar á að sækja staðbundna fræðslu s.s. ráðstefnuna 
„Geðrækt er málið“, Dag nám- og starfsráðgjafa o.fl. 
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Eineltismál 

Eineltisteymi Flataskóla skipa námsráðgjafi og deildarstjórar ásamt umsjónarkennara hverju sinni. 
Aðstoðarskólastjóri hefur einnig verið þátttakandi í teyminu í vetur. Teymið tekur þátt í verkefninu 
Gegn einelti í Garðabæ sem er samstarfsverkefni grunnskóla Garðabæjar. Þar hafa námsráðgjafar og 
deildarstjórar grunnskólanna samvinnu. Það er skýr stefna í grunnskólum Garðabæjar að taka strax á 
eineltismálum og markmið verkefnisins er að koma á samræmdum vinnubrögðum til að fyrirbyggja og 
bregðast við einelti, bæta líðan og öryggi nemenda og skólabraginn í heild. Sjá nánar á www.flataskoli.is 
og www.gardabaer.is  
 

Þegar grunur um eineltismál kemur upp hefur sá sem fær tilkynningu grunur um einelti samband 
við aðila úr eineltisteymi skólans og haft er samráð um viðbrögð og aðgerðir. Markviss vinna fer í gang 
þegar grunur um eineltismál koma upp og lögð er áhersla á að allir starfsmenn skólans séu meðvitaðir 
um hvernig eigi að bregðast við. 

Þegar grunur leikur á samskiptavanda eða einelti, er brugðist við með ýmsum úrræðum. Þar má 
nefna fræðslu og þjálfun í samskiptum, félagsfærnihópa, reglulega bekkjarfundi með nemendum og 
umsjónarkennurum, viðtölum við nemendur auk þess sem samstarf við foreldra skiptir miklu máli. Með 
þessum úrræðum er oft hægt að leysa úr málum á farsælan hátt.  

Eineltismál eru mismunandi og haga ber vinnu hvers máls eftir eðli þess. Öll mál sem upp koma 
eru rannsökuð og skráð. Námsráðgjafi og deildarstjóri/aðstoðarskólastjóri hafa yfirumsjón með 
skráningum á þeim eineltismálum sem upp koma, hvort sem um er að ræða samskiptavanda, grun um 
einelti eða sannanlegt einelti. Virkni í öflun upplýsinga og skráningar á framkomu nemenda í tímum, á 
göngum, úti í frímínútum og íþróttahúsi getur gefið heildstæða mynd af stöðu mála. Náms- og 
starfsráðgjafi heldur utan um skráningar og geymslu gagna.   

Á skólaárinu barst ein formleg tilkynning um einelti, en einnig var unnið með annað mál eftir 
formlegu ferli eineltismála.  Í nokkrum tilfellum var haft samband við skólann vegna samskiptavanda 
og unnið með málin strax þannig að ekki kom til þess að lögð var inn formleg tilkynning um einelti.  

Þegar kemur að því að vinna með samskiptavanda og einelti er forvarnarvinna árangursrík og því 
nauðsynlegt að halda bekkjarfundi reglulega. Námsráðgjafi og skólastjórnendur hafa hvatt kennara til 
að vera duglega að halda bekkjarfundi og boðist til að aðstoða þá ef þörf er á. Fræðsla til nemenda um 
einelti, stríðni og áhrif þess er mikilvæg því með aukinni þekkingu nemenda á einelti, áhrifum þess og 
aukinni virðingu nemenda gagnvart sjálfum sér og öðrum er mögulegt að vinna að bættri líðan 
nemenda. Sama gildir um gott samstarf við foreldra þegar upp kemur samskiptavandi milli nemenda. 
Góð upplýsingagjöf í báðar áttir og vilji til samstarfs við úrlausn mála, getur skipt sköpum í vinnu með 
samskiptavanda. 

 
Lokaorð 

Eins og hér hefur komið fram eru verkefni námsráðgjafa margvísleg og fjölbreytt. Líkt og undanfarin ár 
voru samskiptamál stór partur af vinnu námsráðgjafa. Þarna skiptir gríðarlegu máli að öflug 
forvarnarvinna sé unnin innan bekkja og árganga. Þar á ég við reglulega bekkjarfundi, hópefli, 
samvinnuleiki og lífsleikni af ýmsum toga. Ég sé fyrir mér að starfskraftar mínir gætu náð til enn breiðari 
hóps nemenda með því að vinna náið með umsjónarkennurum að slíkum verkefnum; tengdum 
sjálfsmynd, tilfinningum, samskiptum og líðan. 
        Eins og undanfarin ár hef ég lagt áherslu á að vera sýnileg og til taks innan skólans og hafa 
nemendur verið duglegir að leita til mín. Sömuleiðis hafa umsjónakennarar verið duglegir að hvetja 
nemendur sína til að leita aðstoðar hjá mér, sem og sjálfir fengið ráð varðandi einstaka nemendur. 
Sveigjanleiki og samstarf við allt starfsfólk skólans og forráðamenn skiptir að ég tel, lykilmáli varðandi 
það að ná góðum árangri í vinnu minni með nemendur.  

 
Katrín Anna Eyvindardóttir  Náms- og starfsráðgjafi Flataskóla 

http://www.flataskoli.is/
http://www.gardabaer.is/


Ársskýrsla Flataskóla 2021-2022 
 

67 
 
 

Skýrsla þroskaþjálfa 

Tveir þroskaþjálfar störfuðu við skólann skólaárið 2021-2022. Þeir þroskaþjálfar heita Halla Björg 
Ragnarsdóttir og Petra Björg Kjartansdóttir. Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu verkefnum sem 
þroskaþjálfar í Flataskóla unnu skólaárið 2021-2022.   

 

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. Helstu verkefni í skólanum í vetur: 

• Gera einstaklingsáætlun í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, foreldra og aðra eftir því 
sem við á 

• Sjá um færni- og þroskamat  
• Skipuleggja þjálfunaraðstæður, velja og semja þjálfunar- og námsgögn eftir settum 

markmiðum 
• Bera ábyrgð á samstarfi og samskiptum milli skólastiga og vegna skólaskipta einstakra 

nemenda  
• Meta árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við samstarfsaðila 
• Skila skriflega niðurstöðum til næsta yfirmanns og foreldra 
• Taka þátt í kennara-, starfsmanna, og nemendamálafundum  
• Veita foreldrum nemenda sinna ráðgjöf og leiðbeiningar 
• Annast upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemenda sinna 
• Miðla sérþekkingu til kennara og annarra starfsmanna skólans 
• Bera, ásamt deildarstjóra stoðþjónustu, ábyrgð á upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna 

flutninga nemenda milli skóla 
• Sinna stöðu teymisstjóra 
• Bera ábyrgð á reglulegu sambandi við umsjónarkennara viðkomandi bekkja 
• Bera ábyrgð á að trúnaðargögn nemenda hans berist til deildarstjóra stoðþjónustu til 

varðveislu 
• Virkir þátttakendur í innleiðingu á leiðsagnarnámsmati 
• Handleiðsla til annars árs þroskaþjálfanema við Háskóla Íslands 
• Vinna önnur þau verkefni sem skólastjóri felur honum og eðlilegt getur talist að rúmist innan 

verksviðs hans. 
 

Helstu þættir starfsins sem unnið hefur verið með í vetur: 

 

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, 
námsaðstæðum 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. 
Stuðningur er skipulagður í samstarfi við umsjónarkennara og deildarstjóra stoðþjónustu. Þjálfunin fór 
bæði fram innan bekkjar og utan og fólst aðallega í hegðunarmótun og aðstoða við félagsleg samskipti 
auk þess að finna leiðir varðandi boðskipti og námsleiðir. Þroskaþjálfar hafa eftir bestu getu komið til 
móts við þá nemendur sem þurfa sérstök úrræði við próftöku vegna kvíða, einbeitingarerfiðleika eða 
lestrartengdra erfiðleika.  

 

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 þar sem við á, aðalnámsskrá grunnskóla og 
niðurstöðum SIS mats. Hún getur falið í sér námsáætlun í mörgum námsgreinum fyrir sama einstakling 
eða einungis áætlun í einni grein. Einstaklingsnámskrár eru unnar í samvinnu við foreldra, sérkennara 
og kennara í upphafi skólaárs og endurskoðaðar eftir þörfum.  

 

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. Einnig hefur handleiðsla verið veitt til 
annars árs nema í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands. 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, stjórna og boða til funda.  

 

Teymisvinna í árgöngum 

Þroskaþjálfar taka þátt í vikulegum teymisfundum í þeim árgöngum sem þeir tilheyra ásamt 
umsjónakennurum og sérkennurum. Teymisvinnan tengist undirbúning fyrir skólastarfið, útfærslu og 
skipulagi á aðstæðum eða sem tengdist líðan, framkomu og námsframvindu nemenda. Teymisvinna er 
hluti af starfi þroskaþjálfa innan skólans, sem felst í stuðningi við nemendur og þarfir þeirra. 
Þroskaþjálfar taka einnig þátt í stigsfundum. 
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Önnur verkefni – viðhald fagþekkingar 

Fræðsla sem þroskaþjálfar sóttum á kennsluárinu: 

• SIS mat 
• Námskeið í leiðsagnarmati 
• Menntadagar á vegum Garðabæjar 
• Lausnafundarnámskeið 
• Vettvangsnemar á 2. ári við þroskaþjálfabraut Háskóla Íslands 
• Málþing þroskaþjálfanema við Háskóla Íslands 
• Örnámskeið um kynferðislegt og kynbundið ofbeldi og áreiti 
• Rafræn fræðsla á vegum Þroskaþjálfafélags Íslands 

 

Lokaorð 

Af ofangreindu má sjá að starfið hefur verið fjölbreytt. Þó hafi verið mikil breyting á og þörf á 
sveigjanleika í starfi vegna faraldursins sem enn gengur yfir sem hefur orðið til þess að minni fræðsla 
var sótt. 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 og Petra Björg Kjartansdóttir þroskaþjálfar 
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Skólasafn Flataskóla  
 

Bókasafnið er að öllu jöfnu opið á meðan nemendur eru í skólanum með örfáum undantekningum þó. 
Safnið hefur verið nýtt undir fundi og fræðslu, samanber vinaliðafundi og fleira. Hillur safnsins eru á 
hjólum og auðvelt er að aðlaga það að ólíkum viðburðum og uppákomum.  

 

Klúbbar og sögustundir  

Í desember var boðið upp á Jólalestur en þá gátu nemendur valið jólabækur, fylgt út seðil og að loknum 
lestri fimm bóka dregið sér jólasveinanafn og fengið merkt jólabókamerki. Vakti jólalesturinn mikla 
lukku og er áætlað að nemendur hafi lesið u.þ.b. 300 bækur. Nemendur tóku einnig þátt í kosningu 
vegna Bókaverðlauna barnanna en þar geta krakkarnir valið eina til þrjár bækur sem þeim finnast 
skemmtilegastar, áhugaverðastar eða bestar af hvaða ástæðu sem er. Það skapast alltaf skemmtileg 
umræða um hvaða bækur verða hlutskarpastar hverju sinni og gaman að hafa veggspjald uppi við með 
öllum útgefnum barna- og ungmennabókum liðins árs. 

Þann 27. október ár hvert er alþjóðlegi bangsadagurinn haldinn hátíðlegur á flestum bókasöfnum. Í ár 
var börnum úr 1. og 2. bekk boðið að koma með bangsana sína í bangsasögustund sem lauk með 
heljarinnar bangsaballi þar sem börn og loðnir mjúkir vinir þeirra slettu úr klaufunum. Í tengslum við 
bangsadaginn fór bangsagetraun fram dagana á undan einnig sem í boði var að lita bangsamyndir og 
klippa út bangsabókamerki og bangsabækur fengu heiðurssess í hillum safnsins. 

Leikskóladeildin var með fastar sögustundir á safninu á miðvikudögum. Komu börnin í tveimur hópum, 
lesin var saga og að henni lokinni boðið upp á frjálsan leik. Gengu sögustundirnar mjög vel og er áætlað 
að þær haldi áfram á næsta skólaári. Fjölval var ekki í boði á bókasafninu á nýliðnu skólaári vegna Covid. 

 

Safnkostur 

Áfram er unnið að grisjun á safninu. Skólasöfn eru ekki varðveislusöfn og gamall og úreldur safnkostur 
eru engum til gagns eða ánægju. Einnig benda allar rannsóknir til þess að börn og ungmenni vilji helst 
lesa nýútkomnar bækur þar sem þeirra samtíma eru gerð skil. Sígildar barnabækur eftir þekkta 
innlenda-  sem erlenda höfunda standa þó alltaf fyrir sínu og er þess gætt sérstaklega við grisjun 
safnkostsins. 

Jafnframt grisjun og tiltekt var mikið magn keypt inn af nýjum bókum fyrir safnið og má áætla að flestir 
nýir titlar barna- og ungmennabóka, frumsamdar sem þýddar,  hafi ratað í hillur safnsins, notendum 
þess til mikillar gleði. 

 

Önnur starfsemi á safninu 2021-2022 

Á vordögum, nánar tiltekið þann 4. apríl var aðalfundur og fræðslustund Félags fagfólks á skólasöfnum 
haldin í Flataskóla. Fundurinn var vel sóttur og að loknum hefðbundnum aðalfundarstörfum voru flutt 
tvö erindi, Elínborg Anna Siggeirsdóttir sagði frá starfi sínu sem kennsluráðgjafi í tækni, nýsköpun og 
skólaþróun hér í Flataskóla og Guðrún Lára Pétursdóttir bókmenntafræðingur flutti erindi sem hún 
nefnir: Fanga íslenskar barna- og unglingabækur margbreytileika samfélagsins nægilega vel? Hversu 
mikið rými fær fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk af ólíkum kynþáttum og uppruna í bókmenntum fyrir 
börn og ungmenni? Fá allir að vera með?  
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Í fyrirlestrinum leitaði Guðrún svara við þessum spurningum með því að skoða útgáfu ársins 2021 og 
rýna í margbreytileika þeirra verka sem þá komu út. 

Ekkert var um samráðsfundi bókasafnsfræðinga úr öðrum skólum Garðabæjar þetta skólaárið vegna 
heimsfaraldurs en það stendur vonandi til bóta á nýju skólaári einnig sem rætt hefur verið um að 
starfsmenn skólasafna í nágrannasveitarfélögum Garðabæjar hittist einnig á samráðsfundum a.m.k. 
tvisvar yfir veturinn. 

 

Nýtt útlánakerfi  

Ekki verður unnt að birta útlánatölur eða tölfræði nýliðins skólaárs þar sem verið er að skipta um 
útlánakerfi á öllum bókasöfnum. Gegnir verður áfram heiti kerfisins en verið er að breyta grunnþætti 
þess í skýjalausn, þ.e. Aleph skipt út fyrir Alma, sem á að gera rekstur þess auðveldari og aðgengilegri. 
Þegar þessi skýrsla er rituð hefur kynning á nýja kerfinu farið fram og búið er að flytja rafrænt gögn 
skólasafns Flataskóla ásamt útlánum yfir í nýja grunninn. Viðtökuprófanir hafa farið fram og virðast 
gögn skólasafnsins hafa skilað sér en ekki er búið að taka nýja kerfið í notkun og því eru til dæmis skil 
nemenda á vordögum enn skráð sem útlán. Í ágúst munu starfsmenn skólasafna fá leiðsögn og kennslu 
á nýja kerfið en aðgengileg kynningarmyndbönd hafa verið sett inn á vef Landskerfis bókasafna til 
fróðleiks. 

 

Ágústa Lúðvíksdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur 
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Frístundaheimilið Krakkakot  
 

Starfsmannamál 

Í frístundaheimilinu Krakkakoti störfuðu 18  starfsmenn veturinn 2021-2022. Tíu  af þeim unnu  við 

skólann sem skólaliðar og stuðningsfulltrúar fyrri hluta dags og fóru svo yfir í Krakkakot klukkan 

13:30/14:10.  

Töluverð starfsmannavelta var í Krakkakoti en  u.þ.b. 10 manns unnu á sama tíma í Krakkakoti.  

Fastráðnir starfsmenn í Krakkakoti: 

• Hildur Hlíf Sigurkarlsdóttir /Áskell Dagur Arason Forstöðumaður 

• Syeda Maham Fatima Frístundaleiðbeinandi 

 

Frístundaleiðbeinendur í hlutastarfi: 

• Agnes Líndal Þórisdóttir Stuðningsfulltrúi / Frístundaleiðbeinandi 

• Alexander Egholm Alexandersson Stuðningsfulltrúi / Frístundaleiðbeinandi 

• Áskell Dagur Arason Frístundaleiðbeinandi 

• Aron Fannar Sigurgeirsson   Stuðningsfulltrúi / Frístundaleiðbeinandi 

• Aron Logi Sigurpálsson Stuðningsfulltrúi / Frístundaleiðbeinandi 

• Arngunnur  Ýr Magnúsdóttir Frístundaleiðbeinandi 

• Aþena Nína Newman Eiríksdóttir  Stuðningsfulltrúi / Frístundaleiðbeinandi 

• Benjamín Hjörtur A Þórðarson  Stuðningsfulltrúi / Frístundaleiðbeinandi 

• Birgitta Líndal Þórisdóttir Stuðningsfulltrúi/ Frístundaleiðbeinandi 

• Elín Rós Ármannsdóttir Frístundaleiðbeinandi 

• Fanndís Kara Guðnadóttir Stuðningsfulltrúi / Frístundaleiðbeinandi 

• Hólmfríður Bára Magnúsdóttir Frístundaleiðbeinandi 

• Ingólfur Hreggviðsson Frístundaleiðbeinandi  

• Randí E. L. Rasmussen Frístundaleiðbeinandi 

• Rosa Elvira Castillo Fabian Skólaliði/ Frístundaleiðbeinandi 

• Vania Da Silva Armindo Sigurðsson Skólaliði/Frístundaleiðbeinandi 

 

Forstöðukona/Forstöðumaður 

Forstöðumaður/forstöðukona Krakkakots sér um skipulagningu og umsjón með faglegu starfi og 

daglegum rekstri frístundaheimilisins. Samskipti og samstarf við skólann, félög og aðra þá sem bjóða 

upp á frístundastarf fyrir börn. Samstarf og samskipti við foreldra og starfsfólk skólans. Ásamt því að 

sinna upplýsinga- og kynningarstarfi. Hildur Hlíf Sigurkarlsdóttir  var forstöðukona Krakkakots frá ágúst 

2021 – 20. 12. 2022 þá tók  Áskell Dagur Arason við starfinu og sinni því til 10.06. 2022. 

 

Frístundaleiðbeinandi 

Starf leiðbeinanda felur í sér umsjón með nemendum frá því að skóla lýkur og þar til þeir fara heim, í 

íþróttir eða annað tómstundastarf. Hlutverk þeirra er að hafa umsjón yfir ákveðnu svæði og þeim 

nemendum sem eru á því svæði. Forstöðumaður/forstöðukona sér um að raða niður leiðbeinendum á 

svæði sem í boði eru dags daglega til eftirlits og aðstoðar fyrir börnin. Í vetur byrjaði Krakkakot að bjóða 
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uppá klúbba en þá sáu tómstundaleiðbeinendur um skipulagningu og framkvæmd þeirra í samráði við 

forstöðumann/forstöðukonu en vegna covid tókum við svo klúbbana úr umferð um jólin. Mesti 

álagstíminn í Krakkakoti er fyrst eftir að skóla lýkur þegar nemendafjöldinn er sem mestur. Krakkarnir 

mæta og skrá sig inn, fá sér hressingu og fara svo út í útiveru. Eftir því sem börnunum fækkar þegar 

líður á daginn minnkar starfsmannaþörfin og því sumir starfsmenn sem fara fyrr heim en aðrir. Tveir 

starfsmenn bera svo ábyrgð á því að loka frístundarheimilinu. Það felur í sér að tryggja það að allir 

nemendur séu farnir heim, frágangur á svæðum sé viðunandi, öll ljós séu slökkt, gluggar lokaðir og 

útidyrahurðum læst. Af öryggisástæðum eru alltaf tveir starfsmenn sem sjá um að loka. Það hafa verið 

einhverjar breytingar á starfsmannahópnum eftir áramót en heilt yfir var forstöðumaður/forstöðukona 

mjög ánægð með starfsmannahópinn og starfsandann allt skólaárið.  Sveigjanleiki, gleði og jákvæðni 

réð ríkjum meðal starfsmanna Krakkakots í ár. 

 

Undirbúningsvika 

Viku fyrir skólasetningu gefst börnum sem eru að byrja í 1. bekk kostur á að koma í svokallaða 

undirbúningsviku/sumarviku. Markmiðið með henni var að börn og starfsmenn kynnast betur áður en 

skólastarf hefst. Í þessari viku er farið í hópeflisleiki, sýnt börnunum skólann, skólalóðina, leiðina í 

íþróttahúsið og fleira. Þessi vika tekst yfirleitt mjög vel og er mjög sniðug fyrir 1.bekkinn til að aðlagast 

betur. 

 

Krakkakot í vetur 

Í vetur voru 108  börn skráð í Krakkakot. Almennur starfstími Krakkakots er frá því að skóla líkur kl. 

13:30 til kl. 17:00 alla daga. Eftir klukkan 16.00 fer börnunum að fækka umtalsvert og þá er hægt að 

fækka starfsfólki eftir þann tíma. Krakkakot er einnig opið á þeim dögum sem ekki er skóli, s.s. í jólafríi, 

páskafríi, vetrarfríi, á skipulagsdögum og þegar nemenda- og foreldraviðtöl eiga sér stað. Þá er opið frá 

kl. 8:00 til 16:30 og þurfa foreldrar að skrá börn sín sérstaklega á þessa daga.  

 

Húsnæði 

Krakkakot er staðsett í suðurálmu skólans. Krakkakot nýtti sér einnig Djúpið, bókasafnið, Niðri rýmið, 

salinn, heimilisfræðistofuna og auðvitað útisvæðið  

 

Eftirlit 

Mikil áhersla er lögð á útiveru í Krakkakoti og er lögð áhersla á að á hverri útivakt séu allir starfsmenn 

Krakkakots fyrir utan 1-2 sem sjá þá um að ganga frá eftir síðdegishressingu og undirbúa valið. Þeir 

starfsmenn sem eru á útivakt bera ábyrgð á börnunum og að sá sem bera ábyrgð á símanum og 

mætingarlistum þarf að sjá til þess að allir séu sendir á æfingar á réttum tíma. Gott er að 1-2 starfsmenn 

sjái um það. 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 ábendingar 

og fyrirspurnir eða ef upp kemur ágreiningur eða vandamál meðal nemenda.  

Þar sem starfsemin í Krakkakoti dreifist 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 og djúpið) 

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 forstöðukona/maður yfirumsjón 

með því á hverjum degi. Í byrjun dags þarf að athuga hvort allir séu ekki mættir og ef einhver sem er 
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skráður skilar sér ekki þá þarf að finna hann og/eða heyra skýringuna á því hvar hann sé. Finnist barn 

ekki eftir ítarlega leit á skólasvæði/starfssvæði verður að gera foreldrum viðvart, og einnig kanna hvort 

þeir hafi sótt barnið eða gefi því leyfi á að fara heim. Það gat því miður komið fyrir með einstaka börn 

að þau mættu ekki og foreldrar létu ekki vita, þá fór oft dýrmætur tími í leit að barni sem var svo bara 

heima hjá sér í með leyfi foreldis. 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. 

Forstöðukona/maður sér um að senda innheimtu vegna tímaskráningu barnanna 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.   

 

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. 

 

Covid 

Vegna covid vorum við með  árgangaskipta hópa í Krakkakoti stóran hluta vetrar.  En þegar 

samkomutakmörkunum var aflétt gátum við sett af stað klúbbastarf. 

 

Klúbbar í Krakkakoti skólaárið 2021-2022: 

 

• Grímugerðarklúbbur: 

Í grímugerðaklúbbnum leyfðum við  ímyndunaraflinu að ráða för. Við vorum  bæði með fyrirfram 

klipptar og mótaðar grímur sem við gátum litað og föndrað að vild og svo klipptum við  og mótuðum 

grímur sjálf. Hér gátu  börnin fengið að hleypa sínum innri listamanni út. 

 

• Tækniklúbbur: 

Hann var  staðsettur í Djúpinu í skólanum. Þar voru gerð ýmiss verkefni svo sem að byggja 

brautir/hús/annað úr pappa/rörum eða ákveðnum kubbum. Í Djúpinu vorum  við með aðgang að 

kúlum sem hægt var  að forrita til þess að fara eftir brautum og gera þrautir. Þarna lærðu börnin létta 

forritun ásamt því að gera þrautabrautirnar fyrir kúlurnar. Við höfðum einnig aðgang að Osmo, sem 

er leikja og kennsluforrit í I-pad. 

 

• Vísindaklúbbur: 

Í vísindaklúbbnum var  mikið fjör. Þar gerðumst við  alvöru vísindamenn þar sem við prufuðum okkur 

áfram með allskonar skemmtilegar tilraunir og þrautir. Börnin fengu  sjálf að blanda saman ólíkum 

efnum (engum hættulegum) sem gáfu af sér ólík munstur og form. 
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• Bókasafnsklúbbur: 

Bókasafnsklúbburinn var  staðsettur inni á bókasafninu. Hann var hugsaður fyrir þá krakka sem vilja 

vera eiga rólega stund, lesa blöð eða bækur og spila spil. Bókasafnið hefur að geyma mörg skemmtileg 

verkefni. 

Börnin fóru  líka í smá fjársjóðsleitarverkefni / þraut þar sem þau fá blað með hlutum sem þau eiga að 

leita af inni á bókasafninu. Það getur verið einhver ákveðin bók, spil eða annað skemmtilegt. 

 

• Myndlistarklúbbur: 

Í myndlistarklúbbnum voru málaðar fallegar myndir saman og jafnvel föndrað eitthvað skemmtilegt. 

Það var alltaf fyrirfram ákveðið hvað var málað eða föndrað svo væri gaman að hengja jafnvel 

myndirnar upp til sýnis inni í Krakkakoti. 

 

• Fótboltaklúbbur:  

Í fótboltaklúbbnum fór  einn starfsmaður með krakkana út á fótboltavöll og þau spiluðu saman 

fótbolta. Þau skipta í lið, spila fótbolta leik eftir fótbolta reglum. Þau fóru í vítaspyrnukeppni sem þau 

fengu síðan viðurkenningarskjöl fyrir. 

Fótboltaklúbburinn gat líka snúist um það að ræða saman um fótboltaliðin, uppáhalds fótboltaliðið, 

ákveðna leikmenn. Þau gátu einnig litað fótboltamyndir, farið í fótboltaspilið okkar og annað 

skemmtilegt. 

 

• Dansklúbbur:  

Í þessum heimi sem við búum í dag er mikið um mismunandi dansa sem börnin okkar hafa gaman af. 

Þau eru fljót að læra og því væri gaman að dansa saman í þessum klúbbi. Hugsunin með þessum klúbbi 

var að við myndum velja okkur ca. 2 dansa fyrir hvern klúbbatíma, við myndum svo læra þá dansa, æfa 

okkur og dansa saman. Tókum jafnvel upp dansinn ef krakkarnir vildu. 

 

• Textílklúbbur: 

Í textílklúbbnum okkar var hægt að föndra armbönd og hálsmen. Einnig var hægt að búa til dúska, 

puttaprjóna og annað sem börnunum þykir skemmtilegt. Þessi klúbbur var hugsaður til að æfa börnin 

í fínhreyfingum. 

 

Samstarf og samskipti við foreldra  

Samskipti við foreldra í Krakkakoti er stór partur af starfi forstöðumanns/forstöðukonu. 

Símhringingar, tölvupóstur og stutt spjall eða fundir eru nánast daglegur partur af starfinu hjá 

forstöðumanni/forstöðukonu. Ekki er ákveðinn fundardagur í Krakkakoti með foreldrum en 

foreldrum er ávalt velkomið að hringja eða senda tölvupóst til okkar ef það er eitthvað sem þeir vilja 

koma á framfarir. Símhringingar og tölvupóstar eru fjölmargar á hverjum degi og fer mikill tími 

forstöðumanns/konu í að sinna hvorutveggja. Hagnýtum upplýsingum er komið til foreldra í gegnum 

tölvupóst.  

Foreldar fá allskyns hagnýtar upplýsingar frá Krakkakoti í byrjun hvers skólaárs en þær upplýsingar fara 

einni inn á Facebook síðu Krakkakots. Í Krakkakoti eru nokkrar grunnreglur sem fylgt er eftir. Sem dæmi 

má nefna:  

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



Ársskýrsla Flataskóla 2021-2022 
 

76 
 
 

• Símar í Krakkakoti eru bannaðir og er skylda að geyma þá í skólatöskum. Við þurftum dálítið 

að taka á þessu í vetur en með góðu samstarfi við foreldra gekk það vonum framar. 

• 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 úr síma Krakkakots 

nema af brýnustu nauðsyn. 

• Við brýnum fyrir foreldrum að koma inn og sækja börnin (þegar við erum covid laus) og láta 

starfsmenn vita nema búið sé að láta vita að barnið gangi sjálft heim. Annars fara starfsmenn 

í lok dags að leita af 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!  

Við erum einnig með nokkrar reglur innan Krakkakots.  

#1 Við komum vel fram við hvort annað, erum góð og hjálpsöm. 

#2 Við göngum alltaf vel um og göngum frá eftir okkur. 

#3 Ef eitthvað kemur uppá og okkur líður illa, leitum við til starfsmanna Krakkakots. 

#4 Við berum virðingu fyrir nemendum og starfsfólki Krakkakots. 

#5 Við erum kurteis við aðra nemendur og stafsfólk Krakkakots 

 

Samskipti við önnur frístundaheimili í Garðabæ 

Forstöðumenn/forstöðukonur frístundaheimilanna hittust reglulega yfir skólaárið til að fá fleiri 

hugmyndir að viðfangsefnum og einnig til að vinna saman með sameiginleg markmið.  Vegna covid 

varð þó minna úr því en við hefðum viljað. Hópurinn er frábær og vinnur ótrúlega vel saman. Samband 

forstöðumanna var mjög gott. Miklu máli skiptir að undirstrika það að frístundaheimilin reka ekki barna 

pössun eða gæslu fyrir börn heldur sé þar unnið markvisst og faglegt starf sem við getum verið stolt af. 

Lokaorð 

Nokkur starfsmannavelta var í Krakkakoti í vetur en starfsmenn lögðu sig fram á hverjum degi. 

Samskipti og samband við skólann og foreldra hefur gengið vel.   

 

Áskell Dagur Arason, Forstöðumaður Krakkakots. 
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Mat á skólastarfinu  

 

Lesfimipróf 
Lesfimipróf Menntamálastofnunar eru lögð fyrir í öllum bekkjum skólans þrisvar á ári og þannig fylgst 
með framvindu lestrarhraða hjá nemendum með hliðsjón af settum viðmiðum og niðurstöðum á 
landsvísu.  Prófin eru lögð fyrir í september, janúar og maí.  Hér á eftir má sjá meðaltalsniðurstöður 
árganga í Flataskóla við síðustu fyrirlögn skólaársins.   

 

 

Eins og sjá má koma prófin nokkuð vel út og er meðaltal lesinna orða yfir landsmeðaltali í öllum 
árgöngum nema 5. bekk.  Þá er rétt að geta þess að skráningarhlutfall, þ.e. hlutfall nemenda sem taka 
prófin, er hærra í Flataskóla á landinu að meðaltali.  Hjá okkur taka nær allir nemendur prófin en á 
landsvísu er það að meðaltali á bilinu 91-95% í 1.-7. bekk.  Við þurfum að halda áfram á sömu braut 
með að vinna í því að efla lestraráhuga nemenda okkar. Hvað varðar 5. árgang verður bætt við mönnun 
starfsmanna næsta vetur þannig að hægt verði að vinna enn frekar að því að koma til móts við 
einstaklingsbundnar þarfir í árganginum.   
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Starfsmannakönnun Skólapúlsins 
Annað hvert ár er könnun á vegum Skólapúlsins lögð fyrir starfsfólk skólans og nú var hún lögð fyrir í 
marsmánuði 2022.  78 starfsmenn voru skráðir til þátttöku en svör fengust frá 54 sem gerir 69% 
svarhlutfall.  Það þykir í það minnsta til að niðurstöður geti talist áreiðanlegar en þær geta samt sem 
áður gefið vísbendingar.  Könnunin mælir liðlega 20 þætti sem skipað er í 7 flokka og má sjá helstu 
niðurstöður hér fyrir neðan.  Niðurstöður könnunarinnar í heild (með öllum spurningum og 
undirþáttum nema opnum spurningum) má finna á heimasíðu skólans eða beint á eftirfarandi slóð:   
http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/Starfsmannak%C3%B6nnun%20Sk%C3%B3lap%C3%BAlsinn
%202022.pdf  
 

 

Í þáttum sem snúa að vinnuálagi, skýrleika hlutverka og áskorunum í starfi er ekki um miklar breytingar 
að ræða.  Þarna hafa niðurstöður ekki verið nægilega jákvæðar og eru það ekki enn en vinnuálag virðist 
þó fara minnkandi.  Þarna þarf að gæta þess betur að hlutverk starfsmanna skýr og að fólki gefist færi 
á að nýta sína kunnáttu og færni til fullnustu í starfinu.  Hugmyndin er ná þessu með því að skýra enn 
frekar starfslýsingar og endurbæta ýmsa þætti í starfsmannahandbók og skólanámskrá.  Þá munu 
stjórnendur leitast við að sinna betur umsjón og eftirfylgni með starfi starfsmannateyma skólans.    

 

 

Hér má sjá jákvæðar breytingar frá síðustu könnun þó að landsmeðaltali sé ekki að fullu náð.  Ekki 
virðast allir starfsmenn líta vinnustaðinn nægilega jákvæðum augum eða vera nægilega ánægðir með 
sín afköst og vinnugæði. Ekki eru fyrirhugaðar aðgerðir vegna þessa hluta að svo komnu máli en 
hugsanlega munu aðrir þættir skila árangri hér einnig.   

http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/Starfsmannak%C3%B6nnun%20Sk%C3%B3lap%C3%BAlsinn%202022.pdf
http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/Starfsmannak%C3%B6nnun%20Sk%C3%B3lap%C3%BAlsinn%202022.pdf
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Í þessum kafla könnunarinnar eru bæði góðar og slæmar fréttir.  Þættir sem falla undir starfsanda fara 
örlítið batnandi og starfsfólk upplifir aukinn stuðning frá samstarfsfólki. Hugsanlega er þarna hægt að 
þakka aukinni áherslu á teymisvinnu, betra skipulagi á fundum o.fl.  og þar þarf að halda áfram á sömu 
braut.  Áhyggjum veldur hins vegar að hluti starfsfólks upplifir mismunun á einhvern hátt, einn 
starfsmaður upplifir einelti á vinnustað og fleiri virðast hafa tekið eftir slíku. Málið hefur verið tekið til 
umræðu, ekki hefur tekist að finna út í hverju það liggur en ljóst að fylgjast þarf vel með og halda 
umræðu um samskipti og mismunun á vinnustað lifandi.   

 

 

Hér kemur fram töluverð neikvæð sveifla milli kannana og marktækur neikvæður munur frá 
landsmeðaltali varðandi stuðning frá næsta yfirmanni og valdeflandi forystu.  Hugsanlega hefur áhrif 
að við fyrirlögn þessarar könnunar var skólastjóri skilgreindur sem næsti yfirmaður allra en í síðustu 
könnun var því dreift á alla stjórnendur.  Þá kann að hafa áhrif að þegar könnunin var lögð fyrir hafði 
skólastjóri verið töluvert fjarverandi af vinnustaðnum.  Engu að síður eru þarna vísbendingar um að 
gera þurfi betur.  Skólastjóri og aðrir stjórnendur hyggjast því gera meira af því að sitja fundi með 
starfsmannateymum, leita eftir sjónarmiðum starfsfólks og hvetja það til að koma þeim á framfæri. 
Þessar áherslur munu meðal annars birtast í fundaáætlun og lýsingu á fundafyrirkomulagi í 
starfsáætlun næsta skólaárs.    
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Mikilvægustu niðurstöðurnar í þessum þætti snúa að einstaklingsmiðaðri kennslu og einstaklingsvinnu 
í bekk.  Þar virðist okkur hafa hrakað og ljóst að taka þarf meiri umræðu um kennsluhætti, 
einstaklingsmiðun í námi og ábyrgð nemenda sjálfra á námi sínu.  Þá er athyglisvert að heimavinna 
virðist hafa aukist þó að það sé í raun þvert á þær áherslur sem stjórnendur hafa haft uppi.  Þó gætu 
þarna endurspeglast áherslur á aukna eftirfylgni með heimavinnu eða að covid-tímabilið sé að hafa 
áhrif.  Þá er erfitt að meta niðurstöður sem varða hópavinnu í bekk með hliðsjón af þeim spurningum 
sem sá þáttur innifelur.  Framangreinda þætti þarf að taka til frekari rýni og umræðu á næsta skólaári 
en það tengist reyndar einnig þeirri áherslu sem lögð er á áframhaldandi vinnu með leiðsagnarmat í 
skólanum.   

 

 

Hér eru niðurstöður í heildina tekið jákvæðar, en stjórnendur þurfa þó að vera vakandi fyrir að veita 
nægan stuðning vegna hegðunarerfiðleika nemenda og auka fræðslu hvað þann þátt varðar.   
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Símenntun kennara virðist vera að aukast sem er af hinu góða en jafnframt meta kennarar aukna þörf 
fyrir símenntun.  Þar er um að ræða fræðslu um inntak og áherslur aðalnámskrár, námsmat, 
upplýsingatækni, kennslu nemenda með sérþarfir, hegðunar- og agamál og kennslu í 
fjölmenningarumhverfi.  Þeir punktar verða hafðir til hliðsjónar við skipulagningu endurmenntunar 
næsta skólaárs.   

 

 

Nemendakönnun Skólapúlsins 
Fastur liður í mati á skólastarfi í Flataskóla er fyrirlögn nemendakönnunar Skólapúlsins. Könnunin er 
lögð fyrir smátt og smátt yfir veturinn þannig að hver nemandi í 6.-7. bekk svarar henni einu sinni á ári. 
Á myndunum hér á eftir má sjá heildarniðurstöður en á bak við hvern þátt liggja nokkrar spurningar. 
Nálgast má má ítarlega skýrslu um niðurstöður könnunarinnar á heimasíðu skólans og þar má sjá 
sundurliðaðar niðurstöður fyrir hvern þátt, skýrslan er á eftirfarandi slóð:   
http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/Nemendak%C3%B6nnun%20Sk%C3%B3lap%C3%BAlsinn%2
02022.pdf  
 
 

 

Hér má sjá neikvæða sveiflu milli ára þó að niðurstöðurnar séu í heildina góðar. Á síðasta skólaári var 
jákvæð sveifla í þessum þætti þannig að við erum nú á svipuðum slóðum og fyrir 2 árum síðan.  Sem 
fyrr höfum við mestar áhyggjur af dalandi ánægju af lestri og þurfum enn að leita leiða til að styrkja 
þann þátt.   

http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/Nemendak%C3%B6nnun%20Sk%C3%B3lap%C3%BAlsinn%202022.pdf
http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/Nemendak%C3%B6nnun%20Sk%C3%B3lap%C3%BAlsinn%202022.pdf
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Þessi þáttur kemur sem fyrr vel út og gefur ekki tilefni til sértækra aðgerða.  Ánægjulegt er að sjá tíðni 
eineltis fara minnkandi.  Áfram verður haldið með áherslu á bekkjafundi og þjálfun nemenda í 
samskiptahæfni og sjálfsstjórn.   

 

 

Eins og í öðrum þáttum könnunarinnar eru niðurstöður hér í heildina góðar þó að um sé að ræða nokkra 
niðursveiflu milli ára.  Vonir standa til að áframhaldandi vinna við áhersluþætti í stefnu skólans, s.s. 
leiðsagnarnám og bekkjafundi, muni leiðrétta kúrsinn á nýjan leik á nýju skólaári.   

Hvað könnunina varðar er í sumum þáttum að finna mun milli árganga og kynja sem fullt tilefni er til 
að skoða betur.  Á yfirstandandi skólaári varð minna úr því en efni stóðu til að niðurstöður væru teknar 
til umfjöllunar með starfsmönnum og nemendum jafnóðum og þær lágu fyrir.  Sumpart var þar um að 
ræða áhrif faraldurs og sóttvarnartakmarkana en gæta þarf þess á næsta skólaári að nýta betur þau 
tækifæri sem niðurstöður gefa til að vekja umræður og ígrundun um nám og kennslu og skólastarfið 
almennt.   
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Íslenska æskulýðsrannsóknin 2022 
Íslenska æskulýðsrannsóknin er rannsókn sem Menntavísindastofnun Háskóla Íslands framkvæmir fyrir 
Mennta- og barnamálaráðuneytið á grundvelli 12 gr. æskulýðslaga nr. 70/2007. Markmið verkefnisins 
er að safna gögnum um velferð og viðhorf barna og ungs fólks og gera niðurstöður aðgengilegar til að 
styðja við stefnumótun.  Rannsóknin var lögð fyrir nemendur í 4. og 6. bekk Flataskóla á skólaárinu og 
má nálgast heildarniðurstöður hennar á heimasíðu skólans eða beint á eftirfarandi slóð:   
http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/%C3%8Dslenska%20%C3%A6skul%C3%BD%C3%B0sranns%
C3%B3knin%202022.pdf   
Í stuttu máli sagt voru niðurstöður Flataskóla í þessari rannsókn afar ánægjulegar og jákvæðar í nær 
öllum þáttum, bæði í 4. og 6. bekk.  Hér á eftir má sjá lykiltölur úr rannsókninni.  
 

 

http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/%C3%8Dslenska%20%C3%A6skul%C3%BD%C3%B0sranns%C3%B3knin%202022.pdf
http://flataskoli.is/library/Files/Sjalfsmat/%C3%8Dslenska%20%C3%A6skul%C3%BD%C3%B0sranns%C3%B3knin%202022.pdf
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Ytra mat 
Lokaskýrslu vegna ytramats frá 2018  var skilað í maí 2022 og var hún sett á heimasíðu skólans:  

http://flataskoli.is/library/Files/Ytra%20mat%20ma%C3%AD%202018%20skil%20%C3%AD%20ma%C
3%AD%202022.pdf  

Öllum athugasemdum sem fram komu hefur verið mætt og umbótum lokið fyrir utan þætti sem eru í 
stöðugri þróun og er aldrei í rauninni aldrei að fullu lokið.   

 

Samræmd könnunarpróf 
Engin samræmd könnunarpróf fóru fram skólaárið 2021-2022 og verða þau ekki lögð fyrir að nýju fyrr 
en búið verður að ákveða nýtt fyrirkomulag á prófunum.   

 

  

http://flataskoli.is/library/Files/Ytra%20mat%20ma%C3%AD%202018%20skil%20%C3%AD%20ma%C3%AD%202022.pdf
http://flataskoli.is/library/Files/Ytra%20mat%20ma%C3%AD%202018%20skil%20%C3%AD%20ma%C3%AD%202022.pdf
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Samantekt og umbætur 
 

Framangreind gögn draga í heildina tekið upp jákvæða mynd af skólastarfinu í Flataskóla og gefa 
vísbendingar um að starfið sé í meginþáttum farsælt og gott. Ákveðnir þættir í starfsmannakönnun 
valda heilabrotum og þarf að bregðast við á þann hátt að stjórnendur geri betur í að vinna náið með 
starfsmönnum og starfsmannateymum.     

Hér á eftir er að finna yfirlit yfir helstu verkefni sem fyrirhugað er að vinna að á næsta skólaári. Flest 
tengjast þau í raun niðurstöðum matsins sem tæpt hefur verið á hér að framan en einnig er mikil 
áhersla lögð á að samfella sé í áherslum milli ára og áherslur séu í samræmi við setta stefnu fyrir 
skólann. Gerð verður frekari grein fyrir þessum verkefnum og öðrum áherslum næsta skólaárs í 
starfsáætlun skólans fyrir 2022-2023. 

Stjórnun og samstarf 

Áfram verður lögð áhersla á teymisvinnu og teymiskennslu og stuðlað að fræðslu og eftirfylgni til að 
vinna í starfsmannahópum verði sem skilvirkust og sjónarmið allra komist örugglega á framfæri. 
Stjórnendur munu skipta með sér umsjón starfsmannateyma og þess gætt að stjórnendur sitji reglulega 
fundi með öllum teymum.   Fyrirkomulagi stjórnendafunda verður breytt að því leyti að húsvörður, 
skrifstofustjóri, kennsluráðgjafi og umsjónarmaður frístundar sitji þá fundi að hluta.  
Fundum stjórnenda með skólaliðum verður fjölgað og verða þeir hálfsmánaðarlega yfir skólaárið.  Lögð 
verður áhersla á aukna fræðslu til skólaliða og stuðningsfulltrúa.  

Kennsluhættir og námsmat  

Áfram verður unnið að innleiðingu leiðsagnarmats í skólanum.  Jafnframt verður regluleg fræðsla til 
kennara skólans um leiðsagnarnám, verkefni unnin einstaklingslega og í hópum og niðurstöðum 
miðlað.  Kennarateymi munu velja sér áherslur úr „viðmiðum um starfhætti“ sem skólinn hefur sett 
sér, gera tilraunir, meta og miðla. Skólinn hefur hlotið styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar til 
að vinna að þessu verkefni. 

 Á síðasta skólaári var fyrirkomulagi námsmats í Flataskóla breytt þannig að nýtt eru hæfnikort í Mentor 
til að halda utan um og miðla námsmati til nemenda og foreldra. Þetta tengist verkefninu um 
hæfnimiðað leiðsagnarnám þar sem horft er markvissar en áður til hæfniviðmiða aðalnámskrár við 
námsáætlanagerð og námsmat. Áfram verður haldið á þessari braut og námslotur í Mentor nýttar 
markvissar til að halda utan um áætlanir og námsmat.  Aukinn kraftur verður settur í að nýta 
ferilmöppur til að miðla upplýsingum um nám nemenda og tilraunir gerðar með að nýta rafrænar 
möppur í Mentor í því skyni.  Fyrirkomulagi fjölvals verður breytt, nemendahópnum þrískipt í 
fjölvalstímum, kennslustundir lengdar og lotur hópa einnig lengdar í því skyni að hægt sé að dýpka 
viðfangsefni í fjölvalinu.  Unnið verður þróunarverkefni um nýtingu matsramma fyrir lestur.  

Agamál og skólabragur  

Áfram verður unnið að því að styrkja bekkjafundi innan skólans og er miðað við að formlegir 
bekkjafundir séu haldnir í öllum námshópum tvisvar í viku skv. ákveðnu vinnulagi. Jafnframt er ætlast 
til að umsjónarkennarar taki regluleg einstaklingsviðtöl við nemendur til að styrkja tengslin og fylgjast 
með stöðunni hvað varðar nám og líðan. Aukin áhersla verður lögð á fræðslu til starfsmanna um agamál 
og viðbrögð við þeim, bæði til kennara og allra annarra starfsmanna skólans. Áfram unnið að því að 
koma á fót markvissum samráðsfundum eftir hugmyndafræðinni „collaborative response model“ til að 
leita lausna á náms- og hegðunarvanda.  Lögð verður áhersla á að styrkja starf skólans sem 
Réttindaskóli Unicef og fengin aðstoð ráðgjafa til að leiðbeina kennurum um réttindafræðslu o.fl.  
Unnið verður þróunarverkefni sem felst í að tengja saman réttindafræðslu og leiðsagnarnám.   
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Stefna skólans og mat á skólastarfi  

Unnið hefur verið að útfærslu á stefnu skólans með því að setja niður viðmið um starfshætti fyrir 
skólastarfið í Flataskóla. Þessi viðmið voru tekin í notkun á síðasta skólaári og að hluta nýtt til leiðsagnar 
fyrir starfsmenn, til kynningar á stefnu skólans fyrir foreldra og nemendur, og við mat á skólastarfinu. 
Minna fór þó fyrir því en áformað var vegna covid o.fl. en ætlunin er að taka upp þráðinn af fullum 
krafti á því næsta.  Eins og framan greinir munu kennarateymi m.a. nýta þessi viðmið til að leggja 
áherslur í starfinu og meta markvisst hvernig til tekst.  Viðmiðin munu einni nýtt sem grunnur að 
sjálfsmati skólans á næsta skólaári, þ.e. metið verður hvernig framkvæmd skólastarfsins gengur með 
tilliti til settra viðmiða.  Unnin verða sambærileg viðmið fyrir leikskólastarfið í skólanum.   Áhersla 
verður jafnframt lögð á að nýta matsgögn (s.s. niðurstöður kannana) jafnóðum og þau berast til 
umræðna og áætlanagerðar.   


