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Formáli 
 
 
Nú kemur í fyrsta sinn út ársskýrsla Flataskóla.  Skýrslunni er dreift til 
formanns og fulltrúa í skólanefnd, forstöðumanns fræðslu- og menningarsviðs 
grunnskólafulltrúa og foreldraráðs skólans.  Ársskýrslan er auk þess vistuð á 
heimasíðu skólans. 
 
Markmiðið með útgáfu skýrslunnar er að reyna að veita sem bestar 
upplýsingar um það mikla og fjölbreytta starf sem fram fer í skólanum. 
Jafnframt er von okkar sú að þeir sem skýrsluna lesa geri sér betur grein fyrir 
hvað vel er gert í skólastarfinu og einnig hvað það er sem mætti bæta eða 
breyta til að gera góðan skóla enn betri. 
 
Í skýrslunni er stutt yfirlit yfir starfsemi skólans og fjallað um ýmsa þætti 
skólastarfsins skólaárið 2001-2002.   
 
Deildarsjórar gera grein fyrir sinni vinnu og segja m.a. frá samræmdum 
prófum og viðhorfakönnunum sem þeir lögðu fyrir á skólaárinu.  
 
Umsjónarkennarar taka fyrir það helsta sem unnið var með í árgöngum. 
Sérkennarar fjalla um starfsemi sérkennslu, tölvuumsjónarmaður og 
kennsluráðgjafi í tölvu-og upplýsingatækni gera grein fyrir þeim þáttum sem                                                                     
þeir unnu að á skólaárinu.   
 
Fjallað er um starfsemi skólabókasafns og Tómstundaheimilis og fagstjórar 
gera grein fyrir áhersluatriðum í viðkomandi námsgreinum. 
   
Þá er einnig í skýrslunni komið inná samstarf heimila og skóla, skólanámskrá, 
fjárhagsáætlun, sjálfsmat skóla og endur-og símenntun starfsmanna, svo 
eitthvað sé nefnt.    
 
Það er ljóst að hér er ekki um tæmandi samantekt á skólastarfinu að ræða, 
slíkt væri alltof viðamikið.  Það sem hér kemur fram ætti þó að gefa nokkuð 
góða mynd af því fjölbreytta starfi sem fram fer í Flataskóla á einu skólaári. 
 
 
 

Garðabæ í júlí 2002, 
 

Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri 
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1. Ýmsar upplýsingar  
 

Stjórnendur Flataskóla  
 
Skólastjóri    Sigrún Gísladóttir 
Aðstoðarskólastjóri   Helga María Guðmundsdóttir 
 
Deildarstjóri 4.-6. bekk  M. Elín Guðmundsdóttir 
Deildarstjóri 1.-3. bekk  Ólöf Sigurðardóttir 
 
 
Nefndir, ráð og stýrihópar skólaárið 2001-2002 
 
Kennararáð    Guðríður Margrét Thorarensen 
     Hjördís Ástráðsdóttir 
     Vilhjálmur Kári Haraldsson 
     Til vara: Ólöf Sighvatsdóttir 
 
Fulltrúi kennara í skólanefnd: Auður Skúladóttir 

Til vara: Sigríður Ólafsdóttir 
 
Fagstjórar    Arnheiður Borg lífsleikni 

Auður Skúladóttir stærðfræði 
Bryndís Rail samfélagsfræði 
Guðríður Sveinsdóttir íslenska yngri  
Guðríður Margrét Thorarensen enska 
Helga S. Guðjónsdóttir íslenska eldri 
Hjördís Ástráðsdóttir tónmennt 
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir list-og 
verkgreinar 
Ragnheiður Friðjónsdóttir lífsleikni 
Sigrún Löve íslenska yngri  

     Vilhjálmur Kári Haraldsson íslenska eldri 
            
Ritstjórn skólanámskrár  Helga María Guðmundsdóttir 

Ásta Bára Jónsdóttir 
     Halla Svavarsdóttir 
     Sigrún Löve 
 
Stýrihópur – sjálfsmat skóla Sigrún Gísladóttir 

Auður Skúladóttir 
     Rafnhildur Jóhannesdóttir 
 
Skólahjúkrunarfræðingur  Ólöf  Stefánsdóttir 
Skólasálfræðingur   Trausti Valsson 
Talmeinafræðingur   Ingibjörg Símonardóttir 
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2. Nemendafjöldi skólaárið 2001-2002 
 
  piltar stúlkur alls umsjónarkennarar 
1. ED    9 10  19 Elfa Dögg Einarsdóttir 
1. ER    8   7  15 Erna Þorleifsdóttir 
1. GL  11   8  19 Guðlaug Einarsdóttir 
1. HS  10   8  18 Halla Svavarsdóttir 
 
2. GS  10   7  17 Guðríður Sveinsdóttir 
2. LH    9   8  17 Linda Halldórsdóttir 
2. MH    8 11  19 Margrét Haraldsdóttir 
2. ÞH    9   8  17 Þórunn Hafstein 
 
3. ASK 12 12  24 Auður Skúladóttir 
3. BR  12 10  22 Bryndís Rail 
3. HR  11   9  20 Hrafnhildur Sigurðardóttir 
 
4. HG  13 13  26 Halla Rósinkrans Guðmundsdóttir 
4. SG  15 11  26 Svanhvít Guðbjartsdóttir 
4. SK  14 12  26 Skúli Kristjánsson Þorvaldz 
 
5. EB  12 10  22 Erla Björg Káradóttir 
5. VG  13   8  21 Valgerður Guðlaugsdóttir 
5. VK  11 12  23 Vilhjálmur Kári Haraldsson 
 
6. ÁJ  13 10  23 Ásta Jónsdóttir 
6. HSG 13 10  23 Helga Sigríður Guðjónsdóttir 
6. ÓS  12 11  23 Ólöf Sighvatsdóttir 
6. RF  13 10  23 Ragnheiður Friðjónsdóttir 
           239      205           444 
 

 
 

 
Nemendur og kennarar saman á öskudag í íþróttahúsinu
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3. Starfsmenn Flataskóla skólaárið 2001-2002 
 
Arnheiður Borg   sérkennsla 
Auður Skúladóttir   umsjónarkennari í 3. bekk 
Áslaug B. Ólafsdóttir  tónmenntakennsla  
Ásta B. Jónsdóttir   umsjónarkennari í 6. bekk 
B. Helga Sigurþórsdóttir  kennsla í 3. bekk og heimilisfr. yngri 
Bryndís A. Rail   umsjónarkennari í 3. bekk 
Elfa Dögg Einarsdóttir  umsjónarkennari í 1. bekk 
Elín Birna Guðmundsdóttir  íþróttakennari    
Erla Björg Káradóttir  umsjónarkennari í 5. bekk  
Erna Þorleifsdóttir   umsjónarkennari í 1. bekk  
Guðbjörg Hjörleifsdóttir  sérkennari  
Guðlaug Einarsdóttir  umsjónarkennari í 1. bekk    
Guðríður Sveinsdóttir  umsjónarkennari í 2. bekk  
Guðríður M. Thorarensen  kennsla í 6. bekk  
Guðrún Friðriksdóttir  handmenntakennsla    
Guðrún Svava Hjartardóttir  kennsla í 3. bekk 
Halla I. Svavarsdóttir  umsjónarkennari í 1. bekk  
Halla Rósenkr. Guðmundsd. umsjónarkennari 4. bekk 
Hanna Lilja Valsdóttir  leiðbeinandi – kennsla í 5. bekk 
Heiðrún Björk Sigmarsdóttir íþróttakennari- kennsla í sérdeild   
Helga María Guðmundsdóttir aðstoðarskólastjóri    
Helga Sigríður Guðjónsdóttir umsjónarkennari í 6. bekk  
Hjördís Ástráðsdóttir  tónmenntakennsla  
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir myndmenntakennari             
Hrafnhildur Sigurðardóttir  umsjónarkennari í 3. bekk  
Ingveldur B. Stefánsdóttir  heimilisfræðikennari   
Júlíus Arnarsson   íþróttakennari  
Kristín Ósk Þorleifsdóttir  sérkennari  
Linda Björk Halldórsdóttir  umsjónarkennari í 2. bekk  
M. Elín Guðmundsdóttir  deildarstjóri 4. – 6. bekk   
Margrét Ásdís Haraldsdóttir umsjónarkennari í 2. bekk    
Margrét Hjaltadóttir   handmenntakennari  
Ólöf S. Sigurðardóttir  deildarstjóri 1.- 3. bekk 
Ólöf Sighvatsdóttir   umsjónarkennari í 6. bekk  
Rafnhildur Jóhannesdóttir  forfallakennsla 
Ragnheiður Friðjónsdóttir  umsjónarkennari í 6. bekk 
Sigríður Ólafsdóttir   sérkennari  
Sigrún Gísladóttir   skólastjóri  
Sigrún Löve    sérkennari   
Sigurður Óskarsson   leiðbeinandi - smíðakennsla   
Skúli Kristjánsson Þorvaldz umsjónarkennari í 4. bekk  
Svanhvít Guðbjartsdóttir  umsjónarkennari í 4. bekk   
Valgerður Guðlaugsdóttir  leiðbeinandi - bekkjarkennsla   
Vilhjálmur Kári Haraldsson  umsjónarkennari í 5. bekk    
Þorbjörg Þóroddsdóttir  sérkennari  
Þórunn Hafstein   umsjónarkennari í 2. bekk 
Auður Gunnarsdóttir  stuðningsfulltrúi 
Bára Einarsdóttir   skólaliði 
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Bára Þorgeirsdóttir   starfsmaður Tómstundaheimlis 
Bjarndís Harðardóttir  stuðningsfulltrúi 
Bryndís Scheving   matráðskona starfsmanna 
Gígja Jónatansdóttir   stuðningsfulltrúi 
Guðný Guðlaugsdóttir  skólaliði 
Guðríður Ágústsdóttir  skólaliði 
Helga Kristjánsdóttir   forstöðumaður Tómstundaheimlis 
Hildigunnur Guðlaugsdóttir  skólaliði 
Hólmfríður Valdimarsdóttir  starfsmaður Tómstundaheimlis 
Hrefna Einarsdóttir   skólaliði 
Hrefna Jónsdóttir   starfsmaður Tómstundaheimlis 
Ingibjörg Baldursdóttir  bókasafnsfræðingur  
Ingibjörg Jónasdóttir  skólaliði 
Ingigerður Baldursdóttir  starfsmaður Tómstundaheimlis 
Jón E. Ísdal    húsvörður 
Jóna Guðrún Oddsdóttir  ritari 
Kolbrún Kristjánsdóttir  starfsmaður Tómstundaheimlis 
Kolbrún Sigmundsdóttir  stuðningsfulltrúi 
Kristjana Guðlaugsdóttir  stuðningsfulltrúi 
María Alexandersdóttir  skólaliði 
Salóme K. Jakobsdóttir  skólaliði 
Sigrún Guðmundsdóttir  skólaliði 
Sigþór Jónsson   tölvuumsjónarmaður 
Steinunn Hall    kennsluráðgjafi í upplýsingartækni 
Svava Pétursdóttir   skólaliði 
Unnur Óskarsdóttir   skólaliði 
Vigdís Ketilsdóttir   skólaliði 
Viktoría Sigurðardóttir  skólaliði 
 
 
 

4. Skólanámskrá 

 
Skólanámskrá Flataskóla er í fimm hlutum.  Í fyrsta hluta eru ýmis almenn 
atriði sem varða skólastarfið í heild.   
 
Í öðrum hluta eru námsáætlanir árganga- og sérgreina. Í þriðja hluta eru 
námsvísar árganga sem foreldrar fá afhenta að hausti og innihalda 
upplýsingar um námsmarkmið skólans í hverri námsgrein. Þar er einnig getið 
um námsefni og námsmat. Nánari útfærsla á skipulagi náms og kennslu 
einstakra námsgreina er að finna í námsáætlunum hvers árgangs. 
 
Fjórði hluti skólanámskrár er handbók starfsmanna sem nýir starfsmenn fá. 
Fimmti hluti skólanámskrár er handbók nemenda og foreldra sem foreldrar 
nýrra nemenda fá. 
 
Skólaárið 2001-2002 var í fyrsta skipti starfandi ritstjórn skólanámskrár.  Í 
ritstjórn voru aðstoðarskólastjóri og þrír kennarar þær Ásta Bára Jónsdóttir, 
Halla Svavarsdóttir og Sigrún Löve.  Ritstjórn hélt vikulega fundi og vann við 
samantekt almenns hluta skólanámskrár en sá hluti hafði ekki verið unninn 
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áður.  Ritstjórn tók saman upplýsingar sem síðan voru lagðar fyrir 
kennarafundi og unnu kennarar í hópum og komu með athugasemdir og kaflar 
voru lagfærðir í framhaldi af því.  Einnig voru endurunnar undir stjórn 
ritstjórnar námsáætlanir árganga.   
 
Staða skólanámskrárvinnu er þannig að almenni hlutinn er langt kominn, 
nokkrir kaflar eru þó enn ekki fullunnir. Handbók starfsmanna er tilbúin og fá 
allir starfsmenn hana afhenta næsta haust.   
 
Almenni hluti skólanámskrár auk námsáætlana árganga og námsvísa verða 
vistaðir á heimasíðu skólans. 
 
Næsta skólaár mun Sigrún Löve hverfa úr ritstjórn en hún lætur nú af störfum 
eftir áratuga farsælt starf við Flataskóla. Í hennar stað kemur Svanhvít 
Guðbjartsdóttir í ritstjórn skólanámsrár, aðrir í ritstjórn munu sitja áfram. 
 
Forgangsverkefni skólanámskrárvinnu næsta skólaár er að vinna handbók 
fyrir nemendur og foreldra, endurvinna námsvísa árganga og vinna áfram að 
almenna hlutanum.   Endurnýjun annarra hluta skólanámskrár mun einnig fara 
fram því eins og öllum ætti að vera ljóst er skólanámskrá stöðugt í 
endurskoðun.  
 

Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri 
 
 

5. Samstarf heimila og skóla 
 

Foreldrasamstarf 
Í skólanum er lögð áhersla á mikilvægi foreldrasamstarfs og að gott 
upplýsingastreymi sé milli heimila og skóla, en skólinn leggur áherslu á að 
það eru foreldrar sem mestu máli skipta í uppeldi og námi barnsins. 
 
Heimili og skóli verða að vera samstíga við uppeldi og menntun barnsins. 
Reynslan hefur kennt að árangur næst aðeins með góðu sambandi og 
samvinnu milli heimilis og skóla.  Opin vika er í skólanum einu sinni á vetri, en 
auðvitað eru foreldrar ávallt velkomnir í skólann á skólatíma og jafnframt að 
taka þátt í störfum bekkjarins.  Opin vika var 12.-16. nóvember 2001 og nýttu 
mjög margir foreldrar sér það að koma í skólann og taka þátt í skólastarfinu 
Skráðar voru alls 422 heimsóknir foreldra og forráðamanna þá viku. 
 
Stjórn foreldra- og kennarafélags Flataskóla 
Aðalfundur er haldinn í apríl ár hvert. Stjórnina skipa fjórir foreldrafulltrúar og 
einn kennari skólans og skipta þeir með sér verkum. Félagið skipuleggur 
árlega fræðslufund fyrir foreldra og sameiginlega leikhúsferð fyrir nemendur, 
systkini og foreldra. Hvort og hvað annað er gert er á valdi stjórnar FKF hverju 
sinni. Einn stjórnarmeðlimur situr kennarafundi/starfsmannafundi skólans. 
Skólaárið 2001-2002 voru eftirfarandi í stjórn FKF: 
Guðrún Guðmundsdóttir, formaður fyrir 1. bekk 
Þorgerður Þráinsdóttir fyrir 2. bekk 
Sigríður Guðmundsdóttir fyrir 3. bekk 
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Magnús Már Halldórsson fyrir 4. bekk 
Oddný F. Árnadóttir fyrir 5. bekk 
Dóra Þórisdóttir fyrir 6. bekk 
Ingibjörg Baldursdóttir fulltrúi kennara. 
 
Foreldraráð 
Samkvæmt grunnskólalögum frá ’95 starfar foreldraráð skipað þremur 
fulltrúum foreldra við skólann. Á aðalfundi Foreldra- og kennarafélags 
Flataskóla var gengið frá skipun foreldraráðs fyrir komandi skólaár. Stefnt 
hefur verið að því að einn úr stjórn FKF sitji einnig í foreldraráði. Foreldraráð 
heldur fundargerðarbók og sendir fundargerðir til Garðabæjar sem greiðir 
fundarmönnum fyrir fundarsetu í foreldraráði. 
Skólaárið 2001-2002 voru eftirfarandi í stjórn foreldraráðs: 
Harpa Rúnarsdóttir 
Alda Ásgeirsdóttir 
Hafsteinn Jónsson 

 

Haustfundir 
Um miðjan september ár hvert eru foreldrar boðaðir til fundar með 
bekkjarkennara í kennslustofu barnanna. Þar gefst kennara tækifæri til þess 
að kynna vetrarstarfið, afhenda haustbækling og námsvísi. Foreldrar fá 
tækifæri til að ræða ýmis mál varðandi skólastarfið og félagsleg samskipti 
nemenda.  Haustfundir skólaárið 2001-2002 voru haldnir vikuna 17.-19. 
september. 
 
Í 1. bekk koma foreldrar fyrst á hópfund í skólann í maí vorið áður en barnið 
byrjar í skóla. Kynningarfundur var síðan haldinn 23. ágúst og í framhaldi af 
þeim fundi voru einstaklingsviðtöl umsjónarkennara við foreldra og barn 
mánudaginn 27. ágúst. Fræðslunámskeið var haldið fyrir foreldra nemenda í 
1. bekk 20. september.   Þar kynntu sérkennarar skólans fyrirkomulag 
lestarkennslu og fagstjóri í stærðfræði yngri barna kynnti nýtt 
stærðfræðinámsefni.  Fjölskylduráð Garðabæjar stóð síðan fyrir tveggja 
kvölda námskeiði fyrir foreldra barna í 1. bekk  og voru þau námskeið haldin 
24. og 29. október.  Þar fjallaði Þórkatla Aðalsteinsdóttir sálfræðingur um 
þroska 6 ára barna.  Var það námskeið mjög gagnlegt og verður haldið aftur 
næsta haust fyrir nýja foreldra. 
 
Í 4. bekk  komu foreldrar saman á sal. Þar var fyrirkomulag samræmdra prófa 
kynnt svo og sérgreinakennsla í skólanum.  Eftir kynningu á sal fóru foreldrar 
með bekkjarkennara í stofur barnanna þar sem skólastarfið í 4. bekk var kynnt 
nánar. 
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Foreldrar og börn við jólakortagerð 

 
 
Bekkjarfulltrúar 
Á haustfundum í öllum bekkjum eru valdir 2-3 bekkjarfulltrúar fyrir hvern bekk.  
Skólaárið 2001-2002 voru eftirfarandi bekkjarfulltrúar: 

 
6.  bekkur  ÁJ 
Gunnhildur Sveinsdóttir    
Valgerður Backman    
Þórleif Hjartardóttir     
6.  bekkur  HSG 
Hanna Kristín Pétursdóttir   
Halla Þórisdóttir    
Jóna Ósk Konráðsdóttir   
6.  bekkur  ÓS 
Áslaug Þráinsdóttir    
Ingigerður Skúladóttir   
Lára Sandholt    
Sigurbjörg Lilja Furrow   
6.  bekkur  RF 
Erla Gunnarsdóttir    
Guðmundur Níelsson   
 
5.  bekkur  EB    
Guðrún Guðmundsdóttir   
Oddný Árnadóttir    
Hulda G. Þóris    
5.  bekkur  VG  
Sigríður F. Björnsdóttir   
Ásdís Geirsdóttir    
Margrét R. Kristjánsdóttir   
5.  bekkur  VK 
Ómar Þór Eyjólfsson   
Þorgerður Þráinsdóttir   
Bjarney Sigurðardóttir   
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4.  bekkur  HG 
Viktor Sighvatsson   
Helga Guðlaugsdóttir   
Ragný Þóra Guðjohnsen   
4. bekkur  SG 
Guðfinna Harðardóttir   
Jenný Björgvinsdóttir   
Kristín Reynisdóttir    
4.   bekkur  SK 
Þóra Nielsen     
Margrét Ericsdóttir    
Sigríður Guðmundsdóttir   
 
3.   bekkur  ASK 
Gunnar Ólafsson     
Halldóra Gyða Matthíasdóttir    
3.   bekkur  BR 
Sigríður Guðmundsdóttir    
Ágústa Björnsdóttir    
Kristín Helga Gunnarsdóttir  
3. bekkur  HR 
Kristín Jónsdóttir     
Eva Rós Jóhannsdóttir   
Kristín Sigurbergsdóttir   
 
2.   bekkur  GS 
Sigrún Jónsdóttir    
Ársæll Baldursson    
Helena Guðmundsdóttir   
2. bekkur  LH 
Dóra Þórisdóttir    
Steinunn Jónsdóttir    
Ragnhildur Sigurðardóttir   
2.   bekkur  MH 
María Aðalheiður Sigurðardóttir  
Auður Guðmundsdóttir   
Ellen Sigurðardóttir    
 2.   bekkur  ÞH 
Guðbjörg Erlingsdóttir   
Sigríður Knútsdóttir    
Kristjana Kristjánsdóttir   
Helga Daníelsdóttir  
 
1. bekkur  ED 
Ragný Þóra Guðjohnsen   
Jóhannes Jóhannesson   
Guðrún Guðmundsdóttir   
1.   bekkur  ER 
Halldóra Benediktsdóttir   
Borghildur Jóhannsdóttir   
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Gerður Gústavsdóttir   
1.   bekkur  GL 
Hildur Hilmarsdóttir    
Þóra Lind Nielsen    
Jóna Sigurbjörg Eðvaldsdóttir  
1.   bekkur  HS 
Kristín Ósk Þorleifsdóttir   
Jenný Björgvinsdóttir   
Margrét Ragnarsdóttir   
Aðalheiður Bragadóttir 
  

Foreldradagar 
Tvisvar yfir veturinn er kennsla felld niður og foreldrar fá ásamt barni sínu 
viðtalstíma við umsjónarkennara. Aðrir kennarar og starfsmenn eru einnig til 
viðtals í skólanum á foreldradegi.  
 
Foreldrar og kennarar telja foreldradaga mjög mikilvæga fyrir samstarf heimila 
og skóla. Fyrri foreldradagurinn er um miðjan október, þegar bekkjarkennari 
hefur náð að kynnast nemendunum. Síðari dagurinn er í lok janúar að loknum 
miðsvetrarprófum og mati á haustönn. Á foreldradeginum í janúar eru 
miðsvetrarprófseinkunnir afhentar barni og foreldrum og gefur það tilefni til 
umræðna, spurninga og útskýringa.  
 
Foreldradagar skólaárið 2001-2002 voru miðvikudaginn 10. október og 
föstudaginn 25. janúar. Foreldrar mættu mjög vel á þessa fundi og var mæting 
á foreldradag í október 98% og í janúar 99% sem verður að teljast hreint 
frábær mæting. 

 
 

 

6. Ýmsar skýrslur 
 

Skýrsla deildarstjóra 
 
Í vetur voru í fyrsta sinn starfandi deildarstjórar við skólann, þeir voru Ólöf 
Sigurðardóttir fyrir 1.-3.bekk og M. Elín Guðmundsdóttir í 4.-6. bekk.  Starf 
deildarstjóra felst í að hafa umsjón með viðkomandi árgöngum, sjá um að 
eðlileg samfella myndist í náminu, fylgt sé námsáætlunum og að unnið sé 
samkvæmt aðalnámskrá.   
 
Deildarstjórar hafa hafið vinnu við meiri samræmingu á milli árganga.  Sú 
vinna er skammt á veg komin enda mjög tímafrek. Einnig hafa deildarstjórar 
haft yfirumsjón með prófum, prófagerð, yfirlestri á prófum og yfirferð.   
 
Deildarstjórar hafa stutt kennara í ýmsum málum sem koma upp er varða 
nemendur.  Fjölmargir kennarar hafa leitað til deildarstjóra vegna 
agavandamála  Deildarstjórar hafa skipulagt fundi með umsjónarkennurum, 
nemendum og forráðamönnum þeirra, einnig sérfræðingum. Mikið samstarf 
hefur verið við sérkennara skólans svo og sálfræðing.  
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Deildarstjórar funda vikulega með skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. Þeir 
funda að minnsta kosti einu sinni í mánuði eða oftar með umsjónarkennurum í 
hverjum árgangi. Á þessum fundum samræma þeir starfið og koma 
upplýsingum á framfæri. 
 
Deildarstjóri yngra stigs hefur fundað með tengiliðum leikskóla bæjarins og 
séð um skipulagningu á heimsóknum leikskólabarna. 
Deildarstjóri ásamt deildarstjóra sérkennslu heimsótti alla leikskóla bæjarins 
og fékk þar upplýsingar um verðandi nemendur.   Deildarstjóri sá um að raða 
nemendum í nýja 1. bekki fyrir skólaárið 2002-2003. 
 
Deildarstjóri eldra stigs hefur fundað með tengiliðum Garðaskóla og sá um 
heimsóknir elstu nemenda skólans í Garðaskóla.  
 
Deildarstjórar sáu um framkvæmd nokkurra kannana á skólaárinu.  Fyrst ber 
að nefna könnun á líðan barnanna í skólanum en hún var gerð í janúar.  
Önnur viðamikil könnun var um viðhorf foreldra til skólans.    Einnig var gerð 
könnun meðal kennara og nemenda á viðhorfum þeirra til þemadaga í 
nóvember. Niðurstöður úr þessum könnunum eru birtar hér í skýrslu þessari í 
sérstökum kafla. 
 
Í kjölfar niðurstaðna áðurnefndra kannana komu deildarstjórar með hugmyndir 
að breytingum.  Margt gekk betur en annað breyttist lítið.  
 
Deildarstjórar hafa séð um að kynna nýtt námsefni fyrir árgöngum og komið 
með hugmyndir að innkaupum á kennslutækjum.  Deildarstjórar hafa í vetur 
séð um að bæta við og kaupa í eðlis- og efnafræðigögn skólans.   

 
Skipulag þemadaga í nóvember og mars var að mestu í höndum deildarstjóra.  
Deildarstjórar skipulögðu öskudagsskemmtun og sáu einnig um vinaviku, dag 
stærðfræðinnar, jólaskemmtanir og ýmsar aðrar uppákomur í nánu samráði 
við skólastjórnendur.   
 
Deildarstjórar héldu námskeið fyrir nýja kennara um samvinnunám og 
lestraraðferðir samvinnunáms.   Deildarstjórar hafa fundað með deildarstjórum 
í Hofsstaðaskóla tvisvar í vetur.   
 

M.Elín Guðmundsdóttir deildarstjóri í 4.-6. bekk 
Ólöf Sigurðardóttir deildarstjóri í 1.-3. bekk 
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Málað saman (1.-6. bekkur) á þemadögum  

 
Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk. 

Nemendur árgangsins voru 72 talsins í fjórum bekkjardeildum og skiptust í 
eftirfarandi bekki: 19 í 1.ED, 15 í 1. ER, 19 í 1. GL og 18 í 1. HS. Kennarar 
voru Elfa Dögg Einarsdóttir, Erna Þorleifsdóttir, Guðlaug Einarsdóttir og Halla 
Svavarsdóttir. 
 
Eftirfarandi fög voru kennd: íslenska, stærðfræði, náttúrufræði, 
samfélagsfræði, kristinfræði, handmennt, myndmennt, tónmennt , íþróttir, 
tölvur og heimilisfræði. Nemendur fengu 10 kest. í íslensku, 7 kest. í 
stærðfræði, 3 kest. í náttúrufræði, 4 kest. í samfélagsfræði, 1 kest. í 
kristinfræði, 1 kest, í handmennt, 1 kest. í myndmennt, 1 kest. í tónmennt, 4 
kest. í íþróttum, u.þ.b. 1 kest. á mánuði í tölvum og 2 kest. á skólaárinu í 
heimilsfræði. Auk þessa fengu nemendur bókasafnsfræðslu einu sinni í viku. 
Þeir tímar sem ekki voru í samræmi við viðmiðunarstundaskrá voru tölvur og 
heimilisfræði. Nemendur fengu 6 sundtíma í námskeiði í lok skólaárs. 
 
Helstu þemavekefnin voru: skólinn minn Flataskóli, líkaminn minn og 
tröllaverkefnið um Flumbru sem byggir á sögu Guðrúnar Helgadóttur 
“Ástarsaga úr fjöllunum”. Verkefnið um Flataskóla var unnið í skólabyrjun og 
var tilgangur þess að kynna nemendum skólann, starfsfólk og umhverfi hans. 
Verkefnið um líkamann var í gangi allan veturinn. Þar voru nemendur að 
kynnast líkama sínum með umræðum, mælingum og rannsóknum. 
Flumbruverkefnið var mjög viðamikið og var unnið í samvinnu við 
sérgreinakennara og bókasafnsfræðing. Tilgangur þess var að vinna með 
tengsl þess raunverulega og þess sem gerist í sögum og ævintýrum. 
 
Í 1. bekk er lögð mikil áhersla á skólaaðlögun nemenda, markvissa málörvun 
og lestrarkennslu og að tengja stærðfræðina daglegu lífi nemenda. 
Íslenska: Efni tengt stafainnlögn, Listin að lesa og skrifa, Markviss málörvun, 
lestrarbækur við hæfi, Við lesum A vinnubók, sumir komust í Við lesum B 
vinnubók. Stærðfræði: Kátt er í Kynjadal, Eining 1 og 2, Viltu reyna gulur. 
Samfélagsfræði: Um mig og þig, flettibók um húsdýrin, ljósrituð hefti. 
Kristinfræði: Flettibók tengd siðfræði, ljósritað efni tengt jólum og páskum. 
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Náttúrufræði: Ný bók sem heitir Komdu og skoðaðu líkamann. Í 
tölvukennslunni studdumst við mest við eftirfarandi forrit: Leikver, talnaveiðar, 
Króna og Króni, A-Ö, ABC 123, Slönguspil, Húrra fyrir Hermínu. 
 
Í vetur fór kennsla fram í fjórum stofum, 1, 2, 3 og 4 í suðurálmu skólans. 
Astaða til kennslu eru bestar í stofum 1, 2 og 4.  Þessar stofur eru rúmar og 
búnaður góður. Stofa 3 er minnst og afskaplega þröng þó svo að aðeins 15 
nemendur væru í bekknum sem hana nýttu. Stofur 1 og 2 hafa það fram yfir 
aðrar stofur að salerni eru þar inni.  Nemendur í 3 og 4 nýta tvö salerni á 
gangi skólans ásamt nemendum í stofum 5 og heimilisfræðistofu. Þessar 
aðstæður eru mjög slæmar í yngri barna kennslu. Stöðugt ráp og er erfitt fyrir 
kennara að hafa eftirlit með nemendum. 
 
Árgangafundir voru haldnir einu sinni í viku, alltaf á miðvikudögum frá kl. 
14:30 – 16:00. Sérkennari, sérgreinakennarar, deildarstjóri og kennsluráðgjafi 
í tölvum komu reglulega á fundi hjá okkur. 
 
Ferðir sem farnar voru í 1. bekk í vetur voru: Ferð til Reykjavíkur að sækja 
“R”. Í þeirri ferð var farið upp á Arnarhól, í Ráðhúsið og niður að tjörn.  
Kirkjuferð var farin fyrir jól.  Farið var í Íslensku Óperuna að sjá Ófelíu. Á 
útivistardögum í júní var farið í Húsdýra- og fjölskyldugarðinn. Fyrirfram var 
búið að panta leiðsögn um húsdýragarðinn og var það mjög skemmtilegt. 
Tónlistarskólinn bauð 1.bekkingum á tónleika í júní. 
 

 
Dansað af innlifun í tónmennt í 1. bekk 

 

Bekkjarkvöld voru haldin 1- 2 sinnum yfir veturinn, misjafnt eftir bekkjum. 
Vinahópar voru starfandi í öllum bekkjunum og tókst það mjög vel. Ýmislegt 
var gert í bekkjunum á vegum foreldrafulltrúa, svo sem keiluferð, sundferð, 
grill að vori í Heiðmörk og farið að Grjóteyri.  
 
Í heild sinni gekk skólastarf vel í vetur. Í lok september var fyrsti stafur lagður 
inn og var það ágætt, við hefðum ekki viljað byrja fyrr.  Fyrstu mánuðina, á 
meðan nemendur voru að aðlagast skólanum, var mjög erfitt að vera alltaf að 
brjóta upp kennsluna mjög ört, til þess að fara í útileiki, í sérgreinar, í 
fjöldasöng o.s.frv. 
 

Elfa Dögg Einarsdóttir, Erna Þorleifsdóttir, 
Guðlaug Einarsdóttir og Halla Svavarsdóttir 
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Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk. 
 
 Í árganginum voru 70 nemendur í fjórum bekkjardeildum skólaárið 2001-
2002. Umsjónarkennarar voru Guðríður Sveinsdóttir, Margrét Ásdís 
Haraldsdóttir, Linda Björk Halldórsdóttir og Þórunn Hafstein.   
 
Námsgreinar í 2. bekk eru íslenska 10 kennslustundir á viku, stærðfræði 6 
stundir, samfélagsfræði 5 stundir, náttúrufræði 2 stundir, kristinfræði 1 stund, 
tölvur 1 ½ stund, útileikir 1 stund, handmennt 2 stundir hálfan veturinn, 
myndmennt 1 stund, tónmennt 1 ½ stund, leikfimi 2 stundir í átta mánuði 
síðan tekur sund við  daglega í námskeiðsformi.  
 
 

 
Gaman að búa til graskarla í 2. bekk 

 
 

Þemaverkefni vetrarins voru eftirtalin: umferðin, veður, villtar jurtir í 
nágrenniskólans, himintungl, árstíðir og tími. Mannslíkaminn, jólin fyrr og nú, 
skyndihjálp og jörðin okkar.  Sameiginleg þemaverkefni skólans voru: vatnið 
og er ekki jörðin fyrir alla ?.  
  
Stuðst var við nýtt námsefni Komdu og skoðaðu land og þjóð í 
samfélagsfræði.  Fyrst og fremst hefur verið stuðst við námsefni sem unnið 
hefur verið í Flataskóla í samfélagsfræði og náttúrufræði.  Í stærðfræði hefur 
verið unnið með Einingu 3 og 4. 
 
Sérstakar áherslur voru m.a. á lestrarkennslu, skriftarkennslu, 
stærðfræðikennslu og viðfangsefni þemaverkefna.  Einnig að gera nemendur 
sjálfstæða í vinnubrögðum og að þeir geti leyst sjálfir úr ágreiningi. 
 
Einn bekkur árgangsins var í lausri kennslustofu. 
 
Árgangafundir voru haldnir vikulega í 2 – 2 ½ klukkustundir í senn.  Fundað 
var með sérkennara eftir þörfum.  
 
Farnar voru gönguferðir í nágrenni skólans og fjöruferð. Farið var á 
Árbæjarsafn, Náttúrugripasafn og ýmsar ferðir í tengslum við þemaverkefni.   



 

 
Flataskóli 2001-2002    

17 

Foreldrafulltrúar árgangsins ásamt kennurum skipulögðu jólakortagerð, 
bingókvöld og vorferð. 
Foreldrasamstarf gekk vel.  Samstarf kennara árgangsins gekk einnig mjög 
vel.  
  

Guðríður Sveinsdóttir, Margrét Ásdís Haraldsdóttir, 
Linda Björk Halldórsdóttir og Þórunn Hafstein. 

 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk. 
 
Í þriðja bekk voru 66 nemendur í þremur bekkjardeildum. Í 3. ASK voru 24 
nemendur, í 3. BR 22 nemendur og í 3. HR 20 nemendur. Kennt var í stofum 
20, 21 og 22 (útihús fyrir austan Flataskóla). 
 
Kennarar voru: 
3. ASK Auður Skúladóttir 
3. BR Bryndís Rail og Ólöf Sigurðardóttir 
3. HR Berglind Helga Sigurþórsdóttir, Hrafnhildur Sigurðardóttir og Guðrún 
Hjartardóttir. 
 
Í þriðja bekk eru eftirtalin fög kennd: 
Íslenska, stærðfræði, samfélagsfræði, náttúrufræði, kristin fræði, tónmennt, 
kór, íþróttir, sund, lífsleikni, tölvur, handmennt, ritþjálfi, myndmennt og 
heimilisfræði. Auk þess var farið í útileiki einu sinni viku ásamt íþróttakennara.  
 
Í þriðja bekk fá nemendur 33 kennslustundir sem skiptast þannig: 
Íslenska   7 kennslustundir      
Stærðfræði  6 kennslustundir 
Samfélagsfræði 6 kennslustundir 
Náttúrufræði  3 kennslustundir 
Kristin fræði   1 kennslustund 
Tónmennt,  1 kennslustund 
Kór,    1 kennslustund  
Íþróttir   3 kennslustundir 
Sund,    námskeið að vori 
Lífsleikni,   1 kennslustund 
Tölvur   2 kennslustundir (1 kennslustund aðra hvora viku) 
Handmennt   2 kennslustundir aðra hvora viku 
Ritþjálfi   1 kennslustund aðra hvora viku 
Myndmennt   1 kennslustund  
Heimilisfræði.   námskeið 
 
Þemaverkefni voru nokkur sem voru samþætt öðrum námsgreinum: 
Náttúrufræði – náttúruhamfarir, fuglar. 
Samfélagsfræði – Kisulandsverkefni e. Herdísi Egilsdóttur. 
Þemaverkefni unnin með öðrum nemendum skólans: 

 Er jörðin ekki fyrir alla? 

 Vatnið 
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Sérstakar áherslur 
Átak í heimalestri og upplestri. Lestrarkennslunni var breytt þannig að 
nemendur lásu allir sömu bókina og svöruðu ákveðnum 
lesskilningsspurningum.  
Átak í stærðfræði. Lögð var áhersla á að læra margföldunartöfluna utanbókar.  
Stafsetning: Nemendur tóku stafsetningarkönnun einu sinni í viku eftir að hafa 
undirbúið sig heima með því að læra orðin.  
 
Námsefni 
Íslenska: Lestrarbókalisti fyrir 3. bekk, Litla Ritrún, Ritrún, Skinna, Tvistur og 
aukabækur. Ljóðsprotar. 
Stærðfræði: Eining 5 og 6 ásamt aukaverkefnum og aukabókum. 
Kristin fræði: Stjarnan. 
Samfélagsfræði: Kisuland Herdísar Egilsdóttur. 
Náttúrufræði: Verkefni unnin af kennurum og í lokin fengum við bókina Í 
sveitinni með Æsu og Gauta.  
Skrift: Skrift 4 og æfingabækur.   
 
Húsnæði og tækjakostur 
3. bekkur var í lausum kennslustofum á skólalóð. Gott húsnæði og það fór vel 
um alla, bjart og snyrtilegt. Gallar: Eru mikil hlaup á milli húsnæða, erfitt í 
vondu veðri og ekki hægt að nota fartölvuvagninn né myndbandstæki.  
Tækjakostur. Öll tæki sem þarf að nota eru til staðar í stofunni.  
 
Fundir 
Hefðbundnir árgangafundir voru haldnir einu sinni í viku, á miðvikudögum 
klukkan 14:20 – 16:00.  
 
Vettvangsferðir: 
Október - Mjólkursamsalan. 
Janúar – Hjálparsveit skáta í Garðabæ. 
Febrúar - Óperan Ófelía í Íslensku óperunni. 
Mars – Skautahöllin. 
Maí – Sveitabærinn á Grjóteyri. 
Ýmsar gönguferðir í nágrenni skólans, niður á sjó, Hofsstaðaskóla, 
Vífilsstaðavatn, hraunið og fleira.  
 
Félagsstarf 
Nóvember – spilakvöld. 
Apríl – bekkjarkvöld. 
Maí- Þjóðhátíð. 

 
Það sem gekk vel: 

 Almennur námsárangur nemenda hefur verið nokkuð góður. 

 Mjög gott að kenna úti í húsum, auðvelt að senda börnin út í frjálsan 
leik. 

 Útileikir voru vel skipulagðir og góðir. 

 Lestrarkennslan hefur gengið vel. 

 Samstarf á milli bekkjanna hefur verið til fyrirmyndar.  
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 Þær greinar þar sem lítið námsefni er til gengu mjög vel í ýmsum 
þemaverkefnu t.d. í samfélagsfræði og náttúrufræði.  

 
Það sem gekk illa eða var erfitt: 

 Koma nýrra nemenda var fyrirferðamikil, það þarf að undirbúa komu 
þeirra betur. 

 Þungir nemendur bættust í árganginn og þar með breyttust ýmsar 
forsendur í bekkjunum. 

 
Auður Skúladóttir, Bryndís Rail, 

Guðrún Hjartardóttir og Hrafnhildur Sigurðardóttir 

 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk. 
 
Í 4. bekk voru 78 nemendur í þremur bekkjardeildum skólaárið 2001-2002.  
Umsjónarkennarar voru: Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir, Skúli 
Kristjánsson Þorvaldz og Svanhvít Guðbjartsdóttir.  

 
Eftirfarandi fög voru kennd:  
Íslenska, stærðfræði, samfélagsfræði, náttúrufræði, kristinfræði, tölvur, 
bókasafnsfræði, lífsleikni, ritþjálfi, val/mat, tónmennt, kór, heimilisfræði, 
myndmennt, handmennt, smíðar, íþróttir og sund. 
 
Þemaverkefni:   
Nemendur unnu  verkefni sem nefndist “Er ekki jörðin fyrir alla”  þar sem 
fjallað var um fólk  frá ýmsum menningarheimum og heimsálfum.   
Einnig var unnið verkefni sem nefndist “vatn”.  Þar var unnið með vatn í 
ýmsum myndum. 
Unnið var með verkefni sem  nefndist “Garðabær, bærinn okkar”.  Þar var 
fjallað um uppbyggingu bæjarins, daglegt líf bæjarbúa, atvinnu og fyrirtæki 
staðsett í bænum. 
 

 
Spennandi að vinna í fartölvunum 
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Sérstakar áherslur: 
Höfum lagt áherslu á hreyfingu og útiveru.  Útihlaup voru einu sinni í viku svo 
og útileikir.  Einnig var lögð áhersla á hollt mataræði og hreinlæti t.d. eftir 
íþróttatíma. 
Höfum stefnt markvisst að því að gera nemendur sjálfstæða í vinnubrögðum. 
Stærðfræðihópar voru starfræktir seinnihluta vetrar og voru þeir getuskiptir.  
Einnig var heimavinna í stærðfræði, stafsetningu og lesskilningi getuskipt. 
 

Námsefni: 
Íslenska – Skinna 2, Tvistur, ljósrituð málfræðihefti, aukaverkefni. 
Stafsetning – ljósritað stafsetningarhefti, upplestraræfingar. 
Skrift – Skrift 5. 
Ljóð  - Ljóðsprotar, auk ljóða úr Skólaljóðum. 
Lestur – Heimalestur, nemendur völdu sér bækur á bókasafni til að hafa í 
stofunni.   
Lesskilningur – ljósrituð blöð auk lesskilningsspjalda sem búin voru til úr 
“Lifandi vísindum”. 
Stærðfræði – Eining 7 og 8, Stefnum á margföldun og Stefnum á deilingu, 
ljósrituð verkefni fyrir stærðfræðihópa. 
Samfélagsfræði – Ísland, landið okkar. 
Náttúrufræði – Náttúran allan ársins hring. 
Kristinfræði – Birtan. 
Fundir: 
Árgangafundir voru haldnir vikulega, tvær klukkustundir í senn. 
Ferðir: 
Hitaveita Suðurnesja,  Borgarleikhúsið, Sorpa, minjasafnið að Króki. 
Félagsstarf: 
Bekkjarkvöld, skautaferð, bíóferð.  
Samstarf kennara gekk vel og verkaskipting var góð. 
 

Halla Rósinkranz Guðmundsdóttir, Skúli K. Þorvaldz  
og Svanhvít Guðbjartsdóttir. 

 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk. 
 
Nemendur voru 66 í þremur bekkjardeildum.  Kennarar voru Vilhjálmur Kári 
Haraldsson,  Erla Björg Káradóttir og Valgerður Guðlaugsdóttir sem kenndi 
hálfan vetur á móti Hönnu Lilju Valsdóttur. 
 
Námsgrein    Fjöldi tíma 
Stærðfræði    6 
Íslenska    10 
Enska     2 
Tölvur     1,5 
Náttúrufræði    3 
Kristinfræði    2 
Samfélagsfræði   4 
Ritþjálfi    1 
Lífsleikni    0,5 
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Helstu þemaverkefni voru: Er ekki jörðin fyrir alla, landnám Íslands, fuglar og 
vatnið. 
 
Lögðum mikla áherslu á heildstæða móðurmálskennslu, samþættingu greina 
innan íslenskunnar. 
 
Námsefni var fjölbreytt: Stærðfræði 4B og 5A, Skræða 1 og 2, Mál til komið, 
Ljóðspor, Portfolio, Blákápa, Vetur, Auðvitað 1, Brauð lífsins, Landnám 
Íslands, Landshorna á milli, Skrift 6 og kennslumyndbönd og tölvuforrit. 
 
Húsnæði og tækjakostur er góður og má þar nefna vídeotæki, stærðfræðistofu 
og ritþjálfastofu en það vantar náttúrufræðistofu og betra tölvuver. 
 
Það voru alltaf fundir vikulega í árganginum þar sem sérkennari, 
kennsluráðgjafi í tölvum og deildarstjóri komu inn á. 
 
Farið var í nokkrar ferðir til dæmis, Listasafn Íslands, skoðuðum 
strætósýningu, fórum í Rafheima, gróðursetning, vorferð þar sem var gengið á 
Helgafell og ýmsar styttri ferðir. 
Haldin voru foreldrakvöld, félagsvist, bingó og diskótek. 
 

Erla Björg Káradóttir, Hanna Lilja Valsdóttir 
 og Vilhjálmur Kári Haraldsson 

 
 

 
Nemendur í 5. bekk gengu á Helgafell í yndislegu veðri í maí 
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Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk. 
 
Nemendur voru 92 í fjórum bekkjardeildum. 
 
Kennarar voru eftirfarandi: Bekkjarkennarar, Ásta B. Jónsdóttir, Guðríður M. 
Thorarensen, Ólöf Sighvatsdóttdir og Helga Sigríður Guðjónsdóttir. 
Aðrir kennarar voru: Halla R. Guðmundsdóttir, M. Elín Guðmundsdóttir, 
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir, Sigurður Óskarsson, Margrét Hjaltadóttir, Elín 
Birna Guðmundsdóttir, Júlíus Arnarson, Ingveldur Stefánsdóttir, Sigrún Löve 
og Ingibjörg Baldursdóttir. 
 
Fögin sem kennd voru: Íslenska (ljóð, bókmenntir, stafsetning, málfræði, skrift 
og ritsmíðar/framsögn)10 tímar á viku, stærðfræði 6 tímar, enska 2 tímar, 
samfélagsfræði (Íslandssaga og landafræði) 5 tímar, náttúrufræði 3 tímar, 
kristinfræði 2 tímar, tölvur 1,5 tímar, ritþjálfi 1 tími, lífsleikni 1 tími, 
heimilisfræði 2 tímar hálfan vetur, myndmennt 2 tímar hálfan vetur, smíði 2 
tímar hálfan vetur,  handmennt 2 tímar hálfan vetur, leikfimi 2 tímar, sund 1 
tími og bókasafn 0,5 tímar. 
 
Kennt var skv. viðmiðunarstundaskrá. 
 
Þemaverkefni: Er ekki jörðin fyrir alla? og vatn tók allur skólinn. Norðurlöndin 
kennd eftir söguaðferðinni með kynningu á bekkjarkvöldi í lokin. 
 
Sérstakar áherslur: tölvur, lestur og tjáning. 
 
Námsefni var skv. námsáætlun 6. bekkjar. 
 
Húsnæði og tækjakostur. 
Kennarar eru ánægðir með nýju skóhillurnar, fartölvuvagninn og ný borð á 
göngum fyrir framan 6. bekkjar stofur. 
En finnst erfitt að kenna í stofum 18 og 19 vegna truflana frá skólalóð. Þar 
vantar einhverjar grindur fyrir utan og “þyrnirósir”. Einnig vantar fleiri stóla af 
stærri gerðinni í stofurnar. Nemendur þurfa rétta stærð af stólum. 
 
Árgangafundir voru vikulega, á miðvikudögum, í tvær til þrjár klukkustundir í 
senn. 
 
Ferðir: Ferð í Bláfjöll og gist í Breiðabliksskálanum, Orkuheimar, Norræna 
húsið, Alþingishúsið, Ráðhúsið og vorferð í Kaldársel og Valaból. 
 
Félagsstarf: Félagsvist og diskótek, upplestrarkeppni, ræðukeppni, bingó og 
ásadans, bekkjarkvöld og ýmsar leiksýningar. 

 
Ásta B. Jónsdóttir, Helga Sigríður Guðjónsdóttir, 
Ólöf Sighvatsdóttir og Ragnheiður Friðjónsdóttir 
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Vatnstilraunir á Hraunsholtslæk á þemadögum 

 
 

Skýrsla sérkennara 
 
Í skýrslunni koma fram upplýsingar um tímafjölda í sérkennslu og hvernig þeir 
eru nýttir, hverjir kenna og hvernig kennslan er skipulögð í megindráttum. 
Einnig er skýrt frá niðurstöðum mats á sérkennslu. 
 
Tímafjöldi og kennarar 

 
Arnheiður Borg  24 stundir (íslenska og stærðfræði)  
Sigrún Löve   19     “                     
Þorbjörg Þóroddsd.  16     “                    
Sigríður Ólafsdóttir    14     “   
Guðbjörg Hjörleifsd.  14     “  
     
Elín Birna Guðmundsd. 4   st.(leikfimi/ hreyfiþjálfun) 
Sigurður     2    “  (smíði) 
Júlíus Arnarson    1    “   (sund) 
Margrét Hjaltadóttir       1    “   (handavinna) 

_______ 
Samtals    96 stundir 
  
Úthlutun sérkennslukvóta var 99 stundir á viku. Auk ofangreindra fastra 
sérkennslutíma voru 3 stundir á viku geymdar til þess að mæta ófyriséðum 
sérkennsluþörfum (3x 35 stundir, þ.e. 105 st. alls). Þessar stundir voru nýttar 
til sérkennslu á eftirfarandi hátt: 
Sigríður Ólafsdóttir     40 stundir (kennsla nem. m.sérþarfir) 
Guðbjörg Hjörleifsdóttir 22    “          “         “    “        “ 
Erna Þorleifsdóttir     15    “       (sundkennsla)   
Berglind Helga Sigþórsd.     16    “       (kennsla nýbúa) 
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Skipulag 
Nemendur í sérkennslu eru breiður hópur og tekur kennslan mið af 
mismunandi þörfum þeirra: 

 Kennsla samkvæmt einstaklingsnámskrá, m.a. nem. í sérkennsludeild. 
Hér er t.d. um að ræða nemendur með greindarskerðingu eða almennan 
seinþroska, nemendur með leshömlun/ dyslexiu og nemendur með mikla 
einbeitingar- og /eða tilfinningal. erfiðleika, t.d. ofvirka nemendur. 

 Stuðningsmiðuð kennsla, þar er um að ræða nemendur. sem fylgja 
kennslu og námsefni bekkjar en vinna hægt og þarfnast aðstoðar um 
lengri eða skemmri tíma. Námskeið, t.d. lestrar-, stafsetningar- 
stærðfæðinámskeið. 

 Kennsla í Skjóli (Skjóli eru gerð skil í annarri skýrslu). 

 Nýbúakennsla 
 
Kennsluaðstæður 
Fyrirkomulag sérkennslunnar er mismunandi og er reynt að taka mið af 
aðstæðum hverju sinni.  
Nokkur dæmi um kennsluaðstæður: 

 sérkennari aðstoðar nemendur inni í bekkjardeild. 

 sérkennari kennir hópi nemenda (hámark 10 nem.) úr nokkrum bekkjum 
í sérkennslustofu. 

 Sérkennari aðstoðar fámennan hóp nemenda úr einni bekkjardeild inni í 
sérkennslustofu 

 Einstaklingskennsla í sérkennslustofu 

 Kennsla í "sérdeild" 

 Kennsla í Skjóli 

 
Fjöldi nemenda og tímafjöldi í árgangi 
Alls komu 120 nemendur í sérkennslu í vetur. Nemendur sem voru í 
sérkennslu einungis á haustönn voru 35, nemendur sem komu einungis á 
vorönn voru 17, nemendur sem fengu sérkennslu allan veturinn voru samtals 
86. 
Hér er um mjög misjafnan tímafjölda að ræða. Örfáir nemendur fengu 
sérkennslu daglega, sumir fengu sérkennslu 2svar-3svar í viku og sumir voru 
á einu námskeiði eða fengu sérkennslu um örstuttan tíma. 
Deildarstjórn sérkennslu 
Deildarstjórn sérkennslu svarar til hálfrar stöðu og skiptist milli eftirtalinna 
kennara: 
Arnheiður Borg   deildarstjórn  í    3. og  4. bekk 
Sigrún Löve            “  “   5.   “  6.     “  
Þorbjörg Þóroddsdóttir         “  “   1.   “  2.     “ 
 
Í starfi deildarstjóra fólust eftirfarandi þættir 

 Umsjón með sérkennslu innan skólans 
Tímum úthlutað. Fylgst með sérkennsluþörfum og nýtingu tímamagns. 
Bekkjar- og sérgreinakennurum veittar upplýsingar um nemendur með 
sérþarfir. 
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 Skimanir og athuganir 
Lögð fyrir einstaklingspróf og hóppróf (hjálpartæki til skimunar eru m.a. 
samræmd próf í 4. bekk Læsi í 1. og 2. bekk,Tove Krogh prófið í 1. bekk, 
LH prófið í 8, 9 ára og 10 ára bekk ef með þarf og  Aston Index í 2.-6. 
bekk). 

 

 Aðstoð og ráðgjöf við bekkjarkennara 
Fylgst með gengi nemenda í þeim árgöngum sem hver sérkennari þjónar. 
Símat 

 Aðstoð við stuðningsfulltrúa 
Umsjón og stuðningur við starf stuðnings- og meðferðarfulltrúa. 
Ráðgjöf og aðstoð við öflun gagna. 

 Fundir 
Fundir voru setnir með bekkjarkennurum, foreldrum, sérfræðingum o.fl., 
heimsóknir í aðra skóla, sérdeildir eftir þörfum. Einnig voru setnir 
nemendaverndarráðsfundir og fræðslufundir. 

 Skráning gagna 
Tölvuskráning allra upplýsinga um nemendur með sérkennsluþarfir (í 
“Sérkennsluþjóninn”, varðveisla á niðurstöðum sérfræðinga og öðrum 
skjölum.  

 Umsjón vegna nýbúa 
Umsjón með nýbúakennslu, gagnaöflun, fundir og annar stuðningur 

 
Mat bekkjarkennara á sérkennslunni: 
Sérkennarar kynntu fyrirkomulag sérkennslunnar á almennum kennarafundi 
30. apríl ´02 og fór skrifleg viðhorfakönnun fram. Af  29 kennurum sem þátt 
tóku í könnuninni töldu 13 kennarar “mjög vel” staðið að sérkennslu í 
skólanum, 14 töldu “vel” staðið að kennslunni og  2 “sæmilega”(sjá 
niðurstöður mats). 
 

Arnheiður Borg, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir 
 

 
Skýrsla sérkennsludeildar -  Hreiðrið 

 
Í sérkennsludeild eru: 

 nemendur með einstaklingsnámskrá   

 nemendur á mismunandi þroskastigi 

 nemendur sem eiga erfitt með máltöku, tjáningu og lestrarerfiðleika 

 nemendur með einbeitingar-, félagslega og / eða tilfinningalega 
erfiðleika. 

 ofvirkir nemendur 

 nemendur með hegðunarvandkvæði 
Allir þessir nemendur þarfnast mikillar aðstoðar við námið. 
Kennarar í Hreiðrinu eru tveir, hvor í hálfu starfi og auk þess einn 
stuðningsfulltrúi, sem fylgir einu barni og er oftast meðan það er í Hreiðrinu ( 8 
stundir á viku). 
Nemendur skólaárið 2001-2002 voru 9.  Þeir eru á aldrinum 7 –10 ára. 
Öll börnin koma daglega og eru allt frá 6 tímum og upp í 18 tíma á viku. 
Börnin fá að meðaltali 10 tíma kennslu á viku. 
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Áhersla er lögð á: 

 Að greining sérfræðinga á þroska hvers barns liggi fyrir 

 Foreldrasamstarf, (fundi, símtöl, samskiptabækur) 

 Samstarf við bekkjarkennara (reglulegir fundir, samtöl ) 

 Að staða barnsins sé metin og endurskoðuð mánaðarlega 

 Atferlismótun, umbunarkerfi, sérkennari fer inn í bekk um stundarsakir 
ef þörf krefur. 

 
Áhersluþættir í kennslu: 

 Allt haft í föstum skorðum og öllu fylgt mjög vel eftir 

 Námsefni við hæfi 

 Vinnusemi, heimavinna, góð vinnubrögð, kurteisi 

 Lestrarþjálfun, máluppbygging 

 Stæðrfræði 

 Skrift 

 Tölvuvinna 

 Reynt að fylgja námsefni bekkjar að hluta ef hægt er. 
 
Sigríður Ólafsdóttir og Guðbjörg Hjörleifsdóttir   

 
 

Skýrsla sérkennsludeildar -  Skjólið 
 

Í sérkennsludeild – Skjólinu eru: 

 nemendur með einstaklingsnámskrá   

 nemendur á mismunandi þroskastigi 

 nemendur sem eiga erfitt með máltöku, tjáningu og lestrarerfiðleika 

 nemendur með einbeitingar-, félagslega og / eða tilfinningalega 
erfiðleika. 

 ofvirkir nemendur 

 nemendur með hegðunarvandkvæði 

 nemendur sem eiga erfitt með að vinna í bekk 
 

Áhersla er lögð á: 

 rólegt og afslappandi umhverfi 

 atferlismótun og umbunarkerfi er beitt daglega í samráði við kennara 

 að nemendur fylgi námskrá og vinni að mestu sömu verkefni og 
bekkjarfélagar þeirra 

 
Kennarar í Skjólinu voru tveir skólaárið 2001-2002, hvor í 8 stundir á viku og 
skiptu með sér tímunum.  Í Skjólinu voru þrír nemendur á yngra stigi sem 
fengu 3-13 kennslustundir á viku.   Ellefu nemendur voru á eldra stigi sem 
fengu 1-6 kennslustundir á viku.  Á yngra stigi voru þrír drengir og á eldra stigi 
voru níu drengir og tvær stúlkur.  Kennslan fór fram í fámennum 
aldursblönduðum hópum.  Nemendahóparnir voru breytilegir eftir þörfum 
hverju sinni.   
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Í upphafi skólaársins var ætlunin að hafa eingöngu nemendur af eldra stigi í 
Skjólinu.  Starfið fór hægt af stað og gafst þá tækifæri á að kynnast 
nemendum vel.  Ákveðið var að þrír nemendur af yngra stigi þyrftu einnig á 
þjónustu Skjólsins að halda en síðustu ár hafa aðeins verið þar nemendur af 
eldra stigi og bættust því yngri nemendur  inn í hópinn.  Með þessu blandaðist 
aldurshópurinn og oft komu upp erfiðleikar á milli þeirra.   Þó að starfsemin 
hafi byrjað hægt þá teljum við að hún hafi nýst mjög vel og þá sérstaklega eftir 
áramót. 
 
Við teljum að hámark sé  að hafa fjóra nemendur í Skjólinu  í einu og þá helst 
af sama aldursstigi.  Allt það sem betur má fara varðandi starfið verður tekið til 
umræðu og haft til viðmiðunar þegar starfið verður skipulagt fyrir næsta 
skólaár. 
 

Heiðrún Björk Sigmarsdóttir og Kristín Ósk Þorleifsdóttir   
 
 

Skýrsla fagstjóra í íslensku  yngri barna. 
 
Fundir voru haldnir vikulega. Fagstjórar skiptu með sér verkum sem þeir unnu 
milli funda. 
 
Handbókin Markviss málörvun 2. hefti var tekin til gagngerrar skoðunar en 
verkefni hennar tengjast bæði móðurmálskennslu yngri barna og lífsleikni. Í 
lýsingu sem fagstjórar unnu um bókina og afhentu kennurum í 1.- 3. bekk,  
kemur fram hvernig verkefnum er skipt, stigþyngjandi eftir aldri og þroska 
nemenda. Þar koma lika fram  tillögur að notkun bókarinnar sem gera notkun 
hennar aðgengilegri kennurum. 
 
Í 2.-3. bekk voru í vetur allmörg af þessum verkefnum notuð sem við lögðum 
til og málörvun höfð flesta daga fram í febrúar en sjaldnar eftir það. Valin 
verkefni er tengjast framsögn, umræðum og lífsleikni voru notuð allan veturinn 
í 2.-4. bekk. 
 
Í 1. bekk var Markviss málörvun 1. hefti notuð en gripið annað slagið í verkefni 
úr M M 2.hefti.  Nauðsynlegt er að hafa viðeigandi hjálpargögn samkvæmt 
lista í stofu. 
 
Í samvinnu við Arnheiði Borg, sérkennara,  var farið yfir öll lestrarpóf sem eru 
til í eigu skólans og þau flokkuð í tvær möppur.  Í annarri eru próf  fyrir 1.-3. 
bekk en í hinni eru próf  fyrir 4.-6. bekk. Tvö eintök eru til af hvorri möppu, 
önnur er geymd í sérkennslustofu en hin á vinnustofu.  
 

Guðríður Sveinsdóttir og Sigrún Löve 
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Skýrsla fagstjóra í stærðfræði  yngri barna  
 
Í stærðfræði eru nýjar námsbækur sem hafa verið á markaðnum í þrjú ár. Þar 
sem þetta nýja námsefni hefur nýjar áherslur hefur þurft að búa til ný próf. 
Núna er búið að vinna ný stærðfræðipróf úr námsmatsblöðum sem fylgja 
Einingu. Það var í fyrsta skipti vorið 2002, sem þessi próf voru lögð fyrir. 
 

 
Nemendur í 2. bekk vinna í Einingu 3 

 

Kennurum hefur fundist sitt um þessar bækur og margir hafa verið neikvæðir 
því að þær gera kröfur um ný vinnubrögð hjá nemendum og kennurum. Það 
tekur tíma að læra inn á nýjar bækur og hvernig best er að kenna þær og 
hverju megi sleppa og hvaða aukaverkefni þurfi að taka. Eftir þessa fyrstu 
reynslu með Einingu er talið mikilvægt að kennarar leggi líka áherslu á að 
hafa sérstaka reikningstíma því lítið er lagt áherslu á reikning á dæmum í nýju 
bókunum.  Einnig var í 3. bekk tími þar sem nemendur unnu í svokölluðum 
Húrraheftum og nokkrir nemendur voru sendir fram á gang og unnu erfið 
verkefni. 
 

Á báðum önnunum skólaárið 2001-2002 vann fagstjóri aðallega við skipulag 
námsmats og samningu prófa vegna tilkomu nýs námsefnis í stærðfræði. Fyrir 
áramót voru samin miðsvetrarpróf og eftir áramót vorpróf.  
 
Fagstjóri fór á árgangafundi hjá hverjum árgangi og kynnti viðkomandi  próf og 
fjallaði um námsmat, kennarar komu með athugasemdir. Einnig var fundað 
með árgöngum eftir prófin og skoðað hvað kom vel út og hvað hefði mátt 
betur fara. Skoðuð voru samræmd próf í stærðfræði fyrir 4. bekk og kannað 
hvort námsefnið væri í samræmi við þau. Einnig var látið eitthvað af dæmum 
úr gömlum sæmræmdum prófum á miðsvetrarpróf 3. bekkjar til að athuga 
hvernig nemendur stæðu.  
 
Fyrir áramót var útbúið nýtt próf fyrir 3. bekk þar sem ekki var til próf úr 
Einingabókunum.  Þetta próf var þyngt og tekin nokkur dæmi úr samræmdu 
stærðfræðiprófum 4. bekkja. Þetta próf sýndi vel stöðu nemenda og það kom í 
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ljós hvaða nemendur hefðu námsefnið á hreinu og hverjir ekki. Það voru til 
próf fyrir 1. og 2. bekk úr Einingabókunum.  
 
Eftir áramót voru búin til ný próf fyrir 1. – 4. bekk úr námsmatsblöðum sem 
fylgja verkefnamöppu í Einingu.  Fagstjóri útbjó prófin betrum bætti það sem 
þurfti að laga og bætti við dæmum þar sem við átti.  
 

Ný stærðfræðipróf voru lögð fyrir á vorönn. Sú nýbreytni var tekin upp að 
fagstjóri bjó til prófin með hjálp deildarstjóra og umsjónarkennara. Einnig 
hjálpaði deildarstjóri yngri deilda við að leggja prófin fyrir til að aðeins 
helmingur bekkjarins tæki prófið í einu. Þetta var gert til að koma til móts við 
þá nemendur sem ekki eru góðir í lestri.  
 

Þetta ár var aðallega notað til að búa til próf og samræma þau á milli árganga. 
Það sem betur mætti fara væri að fagstjórn væri í höndum hóps en ekki 
einstaklings. Það er erfiðara að vinna að svo viðamiklu verkefni eins og 
samningu prófa þar sem þetta eru nýjar námsbækur og breyttar áherslur í 
stærðfræðikennslu.  
Annað sem betur hefði mátt fara var að fagstjóri hefði þurft að fara meira inn á 
árgangafundi en ekki reyndist nægur tími til þess. Á þeim fundum hefði verið 
gott að heyra hvernig gangi að kenna eftir námsefninu og að ýta að kennurum 
aukaverkefnum eins og t.d. Húrraheftum.  
 

 
Unnið við mælingar í stærðfræði í 2. bekk 

 

Niðurstöður eftir fund með kennurum í árgöngum eftir innlögn 
stærðfræðiprófanna:  
1. bekkur 
Einkunnagjöfin var eftirfarandi. Nemendur sem voru með 36 – 45 atriði rétt 
fengu a og þeir sem voru með færri en 36 atriði rétt fengu b.  
Hugleiðingar kennara: 

 Símat allan veturinn. Prófa nemendur eftir hverja lotu. Annars verður 
prófið allt of langt og viðamikið. 

 Bæta við samlagningardæmum eins og er í 3. og 4. bekk.  

 Stóladæmi á bls. 2 kom illa út. 

 Bæta inn í kennsluna dæmum tengdum vinnu með peninga.  
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 Prófin eru grá og “ljót” á meðan nemendur eru með fallegar 
stærðfræðibækur. Spurning um að hafa falleg og góð próf eins og t.d. 
Læsisprófin. 

Kennarar í fyrsta bekk sögðu að það hafi verið mjög erfitt að leggja viðamikið 
próf fyrir á stuttum tíma, betra að hafa lotupróf. Erfitt fyrir nemendur að leysa 
mörg dæmin þar sem fáir þeirra eru orðnir nógu vel læsir.  
 
2. bekkur 
Meðaleinkunn jan: 8,4 og meðaleinkunn maí: 7,0.  
Hugleiðingar kennara: 

 Textinn í prófinu of smár og óskýr. 

 Prófið krefst of mikillar einbeitingar.  

 Telja að það sé betra að hafa próf eftir hverja lotu. Hafa síðan 
einfaldara lokapróf. 

Í heildina voru kennarar í 2. bekk nokkuð sáttir með prófið og einkunnirnar 
dreifðust vel. Þetta próf lýsir stöðu nemenda vel. Hvaða nemendur skilja 
námsefnið og hverjir ekki. Ástæðan fyrir lækkun meðaltalsins er að prófið var 
þyngt.  
 
3. bekkur  
Hugleiðingar kennara: 

 Ágætur undirbúningur fyrir samræmdu stærðfræðiprófin.   

 Telja að það eigi að leggja prófið fyrir í einu lagi það er allt prófið á 
vorprófi.  

 Hafa prófið tvískipt eins og vorið 2002. 
Í heildina voru kennarar í 3. bekk nokkuð sáttir með prófið og einkunnirnar 
dreifðust vel. 
 
4. bekkur 
Meðaleinkunn jan: 7,83 og meðaleinkunn maí: 7,40.  
Hugleiðingar kennara: 

 Vantaði ummáls og flatarmáls dæmi í prófið.  

 Spurning um að tvískipta prófinu á tvo daga á vorin.   

 Telja að það eigi að leggja prófið fyrir í einu lagi það er allt prófið á 
vorprófi.  

Í heildina voru kennarar í 4. bekk nokkuð sáttir með prófið og einkunnirnar 
dreifðust vel.  
 
Nýtt námsefni í stærðfræði hefur upp á bjóða skemmtileg þemu sem 
nemendur hafa gaman af að vinna.  Mikið er til af hjálpartækjum og hver stofa 
er vel útbúin af námstækjum fyrir nemendur. Einnig geta kennarar sótt í 
gagnabanka í stærðfræðistofu eins og t.d. vigt, vogir, lóð og mælitæki.  
 

Auður Skúladóttir fagstjóri stærðfræði í 1.-4. bekk 
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Skýrsla fagstjóra í ensku 
 

Enskukennsla hefst í 5.bekk.  Námsgögn í 5. bekk eru bækurnar Portfolio, 
Speak Out og Work-Out. Hljóðsnældur fylgja báðum bókunum. Þetta 
námsefni hefur reynst vel í byrjendakennslu. 
Ítarefni –  English is fun og Play with words. Til stendur að hafa kassa með 
léttlestrarbókum í kennslustofum fyrir nemendur sem eru lengst komnir í 5. 
bekk 
 
Haustið 2001 var tekin ákvörðun um að kenna Portfolio Build Up 1 í 6. bekk 
en ekki English Club eins og árið áður. Aðalástæðan fyrir því var sú að 
Námsgagnastofnun hætti með úthlutun á námsefninu English Club. 
Með Build Up 1 fylgja hljóðsnældur til hlustunar og úrvinnslu verkefna í 
námsefninu, einnig Tobic Books ( lesbækur ) og hljóðsnældur með miserfiðum 
verkefnum. Fyrir valinu urðu Year of fun, World of records og Amazing 
animals. Build Up 1 er vinnubók sem byggir nær eingöngu á 
málfræðiverkefnum en lítið um lestexta. 
 
Nemendur unnu  margs konar skrifleg verkefni í vinnubók.  Í vetur var unnið 
jöfnum höndum með námsefnið English Club 1 en þó eingöngu sem 
hlustunar-, söng- og umræðuverkefni. 
Ákveðið var að kaupa enskar léttlestrarbækur fyrir frjálsan lestur í skólanum 
og til útláns.  Útbúinn var listi yfir slíkar bækur og flokkað eftir þyngd. 
Í 6. bekk var unnið  niður bls. 40 í Build Up en bækurnar verða kenndar áfram 
í Garðaskóla og þær hafa verið sendar þangað. 
Fagstjóri fór á kynningarfund í Námsgagnastofnun á kennsluforritunum Play 
with words og A-files.  Play with words er til í Flataskóla og hentar vel í 5. 
bekk.  A- files myndi henta mjög vel í 6. bekk en þá þurfa allir nemendur að 
hafa heyrnartól.  Lagt er til að Flataskóli eignist kennsluforritið A- files. 
Mjög góð enskuverkefni er að finna á Netinu svo sem á Skólavefnum. 
Tölvuvagninn nýtist mjög vel í enskukennslu.  Fagstjóri hefur haldið utan um 
gögn sem tilheyra námsgreininni.  
 

Guðríður M. Thorarensen, fagstjóri í ensku 
 

 
Skýrsla fagstjóra í  list-og verkgreinum 

 

 SÖFN/SÝNINGAR. Fagstjóri fór yfir alla bæklinga um söfn og sýningar 
og deildi upplýsingum út til kennara. Fyrri áætlun um ferðir á söfn 
endurbætt og send deildarstjórum til athugunar. Tillaga fagstjóra var að 
rætt yrði um áætlunina á árgangafundum og hún fest í sessi í öllum 
árgöngum. Líklegast hefur það ekki verið gert þar sem ég hef ekki verið 
látin vita. 

 

 SAMÞÆTTING. Unnið var að því að reyna samþættingu list-og 
verkgreina. Tónmennt og myndmennt unnu slíka áætlun svo og 
bókasafn og tónmennt. 
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 NÁMSMAT. Rætt var oft og mikið um námsmat. Útkoman var sú að 
hannaður var umsagnarbanki sem vistaður er á sameig skólans.  

 

 NÁMSÁÆTLANIR. Fagstjóri reyndi eftir fremsta megni að fá áætlanir 
kennara fram, aðallega til að auðvelda samþættinguna. Áætlanir komu 
fram frá tónmennt og myndmennt. 

 

 EINKUNNIR. Unnið var skjal þar sem fram kemur hvernig námsmatið 
er reiknað út í flestum sérgreinum. Þar sést hvað hvert verkefni gefur í 
prósentum. Sérgreinakennarar voru hvattir til að vinna matið í 
verkefnabók í stundvísiforritinu. Verkefnabókina verður að prenta út að 
vori og ætlunin er að bekkjarkennarar fái aðgang að upplýsingunum til 
útskýringar einkunninni t.d. fyrir foreldra og nemendur. 

 

 HRÓSSPJÖLD. Spjöldin hafa gefið mjög góða raun hjá mörgum 
sérgreinakennurum og fer t.d.fram keppni milli bekkja um mesta hrósið 
í myndmenntinni. Fyrir jól var það hálfur hópur 4.SK sem vann 
viðurkenningarskjal en nú í maí lítur út fyrir að 5. EB ætli að vinna með 
100% árangri. 

 
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir, fagstjóri í list-og verkgreinum 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Mósaíkmynd unnin á þemadögum 
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Skýrsla tónmenntakennara 
 

Tímasókn í tónmennt skólaárið 2001-2002: 
1. bekkkur:  Einn tónmenntatími í tónstofu á viku með tónmenntakennara 

og bekkjarkennara.  Tónmenntakennari kom inn í hvern bekk hálfan 
tíma á viku og lagði inn lög og texta.  Fjöldasöngur í miðrými skólans er 
einu sinni í viku undir stjórn skólastjóra og tónmenntakennara.  Bekkir 
koma í miðrými með bekkjarkennara og syngja í 20 mínútur í senn. 

2. bekkur:  Tveir tónmenntatímar á viku.  Í annan tímann kemur heill 
bekkur í tónmennt og hálfur bekkur í hinn.  Í tímunum þar sem hálfur 
bekkur kemur í tónmennt fá hóparnir tíma aðra hverja viku. Tímafjöldi í 
2. bekk er því einn og hálfur tími á viku.  Fjöldasöngur í miðrými 
skólans er einu sinni í viku undir stjórn skólastjóra og 
tónmenntakennara.  Bekkir koma í miðrými með bekkjarkennurum og 
syngja í 20 mínútur í senn.    

3. bekkur:  Einn tónmenntatími á viku og annar í tónmennt/kór.   Í  
tónmennt/kór koma tveir bekkir, einn 3. bekkur og einn 4. bekkur 
saman á sal og syngja.  Fjöldasöngur er í miðrými skólans einu sinni í 
viku undir stjórn skólastjóra og tónmenntakennara.  Bekkir koma í 
miðrými með bekkjarkennurum og syngja í 20 mínútur í senn. 

4. bekkur:  Einn tónmenntatími á viku hálfur bekkur í senn.  Stelpur á 
haustönn og strákar á vorönn.  Einnig er tónmennt/kór einn tími á viku 
allan veturinn þar sem tveir bekkir, einn 3. bekkur og einn 4. bekkur 
koma saman á sal og syngja.  Fjöldasöngur er í miðrými skólans einu 
sinni í viku undir stjórn skólastjóra og tónmenntakennara.  Bekkir koma 
í miðrými með bekkjarkennurum og syngja í 20 mínútur í senn.  

5. bekkur:  Einn tími á viku hálfur bekkur í senn, einn hópur á haustönn og 
annar á vorönn.  Fjöldasöngur er í miðrými skólans einu sinni í viku 
undir stjórn skólastjóra og tónmenntakennara.  Bekkir koma í miðrými 
með bekkjarkennurum og syngja í 20 mínútur í senn. 

6. bekkur:  Fjöldasöngur í miðrými skólans einu sinni í viku undir stjórn 
skólastjóra og tónmenntakennara.   Bekkir (tveir og tveir) koma í 
miðrými með bekkjarkennara og syngja í 10-15 mín. í senn. 

    
Það sem hefur áunnist í tónmennt skólaárið 2001-2002 

1. Kennsluskipulag sem tekur til allra grunnþátta tónmenntarinnar þ.e. 
hlustunar, söngs, hreyfingar, hljóðfæraleiks og sköpunar var tekið 
saman í vetur.  Kennsluskipulagið er fyrir alla árganga sem eru í 
tónmennt (1., 2., 3., 4., og 5. bekk).  Einnig nær kennsluskipulagið yfir 
val fjöldasöngslaga (1. –6. bekkur). 

2. Kennslueiningar, skipulag hvers tíma í vetur tekið saman. 
3. Nótnaritun; hagræðing, innsláttur og útsetning á undirleiksnótum. 
4. Undirleiksnótur og almennt skipulag þeirra hefur verið tekið fyrir í vetur 

og er kominn vísir að góðu nótnaundirleikssafni.  Þegar nýtt 
skólabókasafn tekur til starfa innan skólans mun slík mappa verða þar. 

5. Unnið hefur verið að endurnýjun fjöldasöngsblaða eldri og yngri.  Hefur 
margt þokast þar í átt að 21. öldinni! 

6. Unnin hafa verið drög að heildarskipulagi fjöldasöngs. 
7. Byrjað á vinnu við undirleiksbækur sem fylgja tilteknum 

fjöldasöngsblöðum. 
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8. Jólamappa með öllu sem tilheyrir jólum; undirleik, leikritum, jólamessu 
etc. hefur verið sett saman. 

9. Jólasöngbók Flataskóla endurgerð og sett í prentun. 
10. Unnið að Norrænu efni (3. bekkur) fyrir næsta haust í samvinnu við 

bókasafn.  Einnig var unnið að bangsaefni með bókasafni fyrir 1. og 2. 
bekk. 

11. Unnið að endurnýjun á efni fyrir Kisuland 3. bekkja 
12. Unnið að uppbyggingu tónm./kórs og skipulagi og uppbyggingu þeirra 

tíma, ásamt námsefni. 
Tónleikar og lokahátíðir: 

1. Skólakór Flataskóla var með tónlistaflutning á degi ísl. tungu 16. 
nóvember. Einnig voru fjölmörg tónlistaratriði flutt á þeim degi sem 
unnin voru í tónmennt. 

2. Tónm./kór flutti Hljóðu kirkjuklukkurnar í jólamessu Flataskóla. 
3. Eyjakvöld 3. bekkja samvinnuverkefni í samfélagsfræði.  Unnið sem 

tónmenntarnámsefni 3. bekkja á vorönn, tónlistin í tengslum við 
samfélagið. 

4. Norðurlandakvöld skreytt með Norrænum söngvum. 
5. Skólakór Flataskóla flutti Litlu ljót á sal skólans 22. maí. 
6. Tónm./kór hélt þrenna tónleika í sal skólans 29. maí. 
7. Fyrstu bekkir héldu opna söngskemmtun á sal 31. maí. 

 

 
Kór 3. og 4. bekkja á lokatónleikum í maí 

 
Hljóðfærakaup:  

1. Flygill í tónstofu er dæmdur ónýtur af píanósmið.  Píanóið í fjöldasöng 
er með þungan og erfiðan áslátt. 

2. Ýmis smáleg hljóðfæri til skreytinga og blæbrigða vantar. 
3. Hljóðfæri frá framandi samfélögum vantar. 

 

Tímasókn: 
1. Vantar tíma fyrir 4.  og 5. bekk þannig að allir séu í tónmennt allan 

veturinn. 
2. Vantar tíma fyrir 6. bekk í tónmennt þannig að Norðurlandaverkefnið 

verði í betri tengingu við lifandi tónlist.  Hægt að byggja upp námskeið 
fyrir 6. bekkinga í tónlist Norðurlandanna þ.e. að hver hópur fengi 3-4 
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tíma sem tónlistarnámskeið.  Þar væri unnið með hljóðfæraslátt, söng, 
sköpun, hreyfingu, etc. 

 

Námskeið: 
1. Vantar námskeið í leik á ásláttarhljóðfæri. 
2. Vantar námskeið í hljómborðsleik og hljómsetningu laga. 

 

Það sem þarf að vinna að á næsta skólaári: 
1. Byggja upp og skrá geisladiskasafn.  Verður staðsett á nýju bókasafni. 
2. Áframhaldandi vinna í undirleik. 
3. Áframhaldandi vinna í útsetningum fyrir nem. á skólahljóðfæri. 
4. Áframhaldandi vinna í hreyfingu og tónlist. 
5. Gagnger vinna í uppbyggingu á hlustunarefni. 
6. Athuga Norðurlandakvöld 6. bekkja.  Gengur illa eins og verið hefur.  

Bekkirnir eru ekki í tónmennt og því er lítil gerjun í tónlistaratriðunum.  
 

Framtíðarsýn: 
Vinna meira skapandi starf í samstarfi við fleiri.  Vatnar almennari þátttöku í 
mörg verkefni til að gera þau meira lifandi og krassandi. Of oft eru verkefni 
endurtekin án þróunar og verða því svolítið þrá.  Við erum nú komin á 21. 
öldina og námsefnið þarf að miðast við stund og stað þó haldið sé í 
menningararfinn.   
 

Hjördís Ástráðsdóttir og Áslaug Ólafsdóttir, tónmenntakennarar 
 

 

 

Skýrsla kennsluráðgjafa í tölvu - og upplýsingatækni 

 
Fyrir skólaárið 2001-2002 lagði kennsluráðgjafi fram námsáætlanir í tölvu- og 
upplýsingatækni fyrir alla árganga skólans. Í áætlununum var lögð 
megináhersla á að hafa samfellu í tölvunámi nemenda þar sem mismunandi 
þættir voru teknir fyrir hjá hverjum árgangi. Kynnt var tölvuhandbók þar sem 
kennarar gátu nálgast ýmsar hagnýtar upplýsingar varðandi tölvur og 
tölvukennslu.  
Kennsluráðgjafi flokkaði öll kennsluforrit í eigu skólans og hafði umsjón með 
kaupum á kennsluforritum. Hann greindi og flokkaði jafnframt fyrir hvaða aldur 
forritin hentuðu, útbjó drög að kennslustundum með forritin í huga til að 
auðvelda kennurum skólans að velja forrit í samræmi við það sem 
nemendurnir voru að leggja áherslu á hverju sinni í náminu. Aðstoðaði 
kennara við að koma á samþættingu námsgreina þar sem tölvuvinnsla kom 
við sögu s.s. tölvur, bókasafn og landafræði Íslands í 5. bekk og aðstoðaði 
kennara í 6. bekk við kennslu í vefsíðugerð í Frontpage í tölvufærnitímum. 
Kennsluráðgjafi beitti sér fyrir að fá áskrift af Skólavefnum en fulltrúi frá 
honum kom á kennarafund og kynnti hann fyrir kennurum, einnig beitti hann 
sér fyrir áframhaldandi áskrift að Stærðfræði-og tölvulæsisvefnum. 
 
Nám og kennsla 
Allar kennsluáætlanir voru unnar í nánu samstarfi við kennsluráðgjafa í 
Hofsstaðaskóla, Elísabetu Benónýsdóttur. Auk þess funduðu kennsluráðgjafar 
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í tölvu- og upplýsingatækni grunnskóla Garðabæjar reglulega yfir skólaárið 
með það að markmiði að auka samfellu á milli skólastiga. 
Nemendur í 1. bekk fengu 1 tíma á mánuði í tölvuveri. Að auki var 
fartölvuvagninn mikið nýttur. Nemendur í 2. – 6. bekk fengu 1 tíma á viku heill 
bekkur allan veturinn í tölvuveri. Nemendur fengu einnig 1 tíma á viku ½ 
veturinn. Að auki notuðu nemendur fartölvuvagninn.  
Kennsluráðgjafi mætti mánaðarlega á árgangafundi. Þar var farið yfir kennslu 
liðins mánaðar og einnig skoðuð þau viðfangsefni sem framundan voru. 
Kennsluforrit sem og annar hugbúnaður var skoðaður eins og ástæða var til. 
Einnig var farið yfir skráningu í Stundvísi, kennt á myndavél, skanna og allt 
það sem kennarar óskuðu eftir. 
 
Stundvísi 
Í ár var sú nýbreytni höfð við að skrá alla ástundun og dagbókarfærslur 
nemenda í Stundvísi en ekki í kladda eins og tíðkast hefur frá upphafi skólans. 
Kennsluráðgjafi hélt námskeið fyrir alla kennara skólans í notkun forritsins, þar 
sem tekið var fyrir; nemendaspjald, ástundun, dagbókarfærslur og 
verkefnabók. Kennsluráðgjafi útbjó leiðbeiningar fyrir kennara og var ávallt til 
taks ef einhverjar spurningar vöknuðu. 
Öll einkunnavinnsla fór fram í Stundvísi og sá kennsluráðgjafi um allan 
undirbúning fyrir einkunnavinnslu sem og aðstoð við kennara meðan á henni 
stóð. 
Á næsta skólaári munu kennarar auk ofangreindra aðgerða fylla inn í 
Stundvísi; heimavinnu nemenda og tilkynningar. Einnig geta þeir sent 
forráðamönnum tölvupóst á auðveldan hátt í gegnum Stundvísi. 
 

 
 

Ritþjálfi – vélritun 
Í haust var tekin í notkun sérstök Ritþjálfastofa þar sem hægt var að taka á 
móti heilum bekk í einu. Nemendur í 3. –6. bekk fengu allir fastan tíma 1 sinni 
í viku allan veturinn. Í Ritþjálfastofu voru allir Ritþjálfarnir tengdir við 
kennaratölvu en það auðveldaði kennurum til muna að fylgjast með ástundun 
nemenda sinna. Í 5. og 6. bekk tóku nemendur í fyrsta sinn hraðapróf á 
Ritþjálfa en það var mikil hvatning fyrir þá til að ná settum markmiðum. 
Kennsluráðgjafi aðstoðaði kennara við að tileinka sér þessa nýjung og útbjó 
jafnframt leiðbeiningar fyrir þá til að fara eftir. Að auki stóð hann fyrir því að fá 
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fjölbreyttara námsefni í Ritþjálfana til að koma betur til móts við mismunandi 
þarfir nemenda. 
Það fer ekki á milli mála að með svo góðu aðgengi að Ritþjálfum eiga 
nemendur skólans eftir að ná mikilli leikni í réttri fingrasetningu og auknum 
hraða við allan tölvuinnslátt en það mun svo sannarlega auka forskot þeirra í 
leik og námi í framtíðinni.  
 

 
 

Fartölvuvagn fyrir nemendur 
Á haustmánuðum bættust við nemendatölvurnar níu fartölvur sem voru 
staðsettar í vagni ásamt þráðlausum höbb og prentara. Kennsluráðgjafi kom á 
pöntunarkerfi þar sem kennarar gátu pantað fartölvuvagninn í þær 
kennslustundir sem þeir óskuðu. Einnig mætti hann í eins margar 
kennslustundir og kennarar óskuðu eftir til að aðstoða þá við að tengja og 
kenna nemendum að umgangast tölvurnar. 
Þessi viðbót gerði kennurum kleift að kenna með tölvum þ.e. nota tölvurnar á 
margvíslegan hátt í kennslustofunni s.s. láta nemendur vinna verkefni í 
stærðfræði, stafsetningu, ensku, náttúrufræði o.fl. sem og afla sér upplýsinga 
um hvert það viðfangsefni sem var í gangi hverju sinni. Á súluritinu hér fyrir 
neðan má sjá fjölda þeirra kennslustunda þar sem fartölvuvagninn var í 
notkun. 
 

Fartölvunotkun í Flataskóla 

skólaárið 2001 - 2002
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Samstarfssamningur við Námsgagnastofnun 
Þann 19. desember 2001 var undirritaður samstarfssamningur milli 
Garðabæjar og  Námsgagnastofnunar. Það samstarf fól m.a. í sér að 
Námsgagnastofnun myndi útvega skólanum þau kennsluforrit sem óskað væri 
eftir í kennslu einstakara námsgreina. Farið var af stað með 
umsjónarkennurum í 5. bekk og bókasafnsfræðingi skólans. Kennd var 
landafræði Íslands og í lokin voru nemendur með kynningu fyrir bekkinn á 
„sínum“ landshluta og notuðu þeir Powerpoint við kynninguna sem tókst mjög 
vel. 
Á næsta skólaári er fyrirhugað að Námsgagnastofnun verði með kynningar á 
sínu efni fyrir kennara einstakra árganga með það í huga hvernig samþætta 
má kennsluefni við kennsluforrit og annað gagnvirkt efni sem 
námsgagnastofnun hefur uppá að bjóða. 
 
Símenntun í upplýsingatækni 
Símenntunarstofnun KHÍ hélt tvö námskeið á haustmánuðum annarsvegar 
námskeið í Hot Potatoes og hinsvegar námskeið í Frontpage sem var haldið í 
sameiginlega með Hofsstaðaskóla. Sem tengiliður skólans við 
Símenntunarstofnun sá kennsluráðgjafi um að auglýsa þessi námskeið auk 
þess að láta kennara svara þarfagreiningu í UT sem fram fór í febrúar. Á 
myndinni hér fyrir neðan má sjá niðurstöður Símenntunarstofnunar úr 
þarfagreiningum í Flataskóla samanborið við landsmeðaltal í febrúar 2002 
 
Bláa línan 
sýnir 
kennara 
skólans í 
febrúar 2001  
 
Rauða línan 
sýnir 
kennara 
skólans í 
febrúar 2002  
 
Gula línan 
sýnir lands-
meðaltal 
1350 
þátttakenda 
en það var 
tekið 25. 
febrúar 2002. 
 
 
Í samstarfi við Hofsstaða- og Garðaskóla undirbýr kennsluráðgjafi 
námskeiðahald fyrir kennara skólans fyrir haustið 2002 með því að hafa 
samband við nokkra tölvuskóla á stór Reykjavíkursvæðinu og fá tilboð í 
fyrirhuguð námskeið.  
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Námskeið, námsferðir og kynningarfundir 
Kennsluráðgjafi sótti námskeiðið Kennsluráðgjöf – væntingar og mótun 
starfsins en það var 40 stunda námskeið á vegum KHÍ í umsjón Allyson 
Macdonald. 
 
Kennsluráðgjafi fór í upphafi árs í fimm daga ferð á Bett -tölvusýninguna í 
London, ásamt kennsluráðgjöfum Garða- og Hofsstaðaskóla. Þessi sýning er 
ein sú besta sinnar tegundar í Bretlandi þar sem hægt var að finna allt milli 
himins og jarðar sem við kemur menntun og upplýsingatækni.  
Kennsluráðgjafi sótti einnig ráðstefnuna UT-2002 sem haldin var í 
Menntaskólanum við Hamrahlíð. Þar var hægt að sækja fyrirlestra / kynningar 
um allt það helsta sem er að gerast í upplýsingatækni á öllum skólastigum í 
landinu. 
Ráðstefna um Námsefnisgerð á neti sem haldin var í Borgartúni 6. 
Ráðstefnan var haldin af Menntamálaráðuneytinu.  
 
Vefur skólans 
Vefur skólans er andlit hans út á við. Hann skipar sífellt stærri sess í 
samskiptum skólans við heimilin. Á komandi skólaári munu þessi samskipti 
enn aukast með tilkomu nýs Fjölskylduvefs í tengslum við Stundvísi. Það 
verður því ávallt mikilvægara að leggja vinnu og metnað í að hafa 
upplýsingarnar á vefnum markvissar, réttar og aðgengilegar. Alls voru 
heimsóknir á vef skólans 21.370 frá 10. maí 2001 til júníloka 2002. 
Vefur skólans var í umsjón kennsluráðgjafa skólaárið 2001-2002. Engin 
ritstjórn var starfandi í tengslum við hann. Deildarstjórar og aðstoðarskólastjóri 
lögðu sig fram við að koma með efni og athugasemdir þegar við átti.  Vinna 
við vefinn er tímafrek og krefjandi. Það er því nauðsynlegt að hafa starfandi 
virka og öfluga ritstjórn. Lögð hafa verið drög af því að stjórnendur komi meira 
að vefnum. Þeir munu taka tíma á vikulegum fundum til að ræða efni sem 
birta á hverju sinni. 
 
Lokaorð 
Mikil framför hefur átt sér stað hjá kennurum skólans í notkun tölva. Með 
tilkomu fartölvanna og námskeiðahalds á vegum Símenntunarstofnunnar 
hefur okkur tekist að auka færnina til muna á flestum sviðum tölvuvinnslu. 
Haldið verður áfram með námskeiðahald fyrir kennara til að viðhalda 
þekkingunni og bæta við. 
Með aukinni tölvufærni kennara verður auðveldara að fá þá til að notast við 
tölvur í kennslu og eru alltaf fleiri og fleiri kennarar að bætast í hóp þeirra sem 
sjá kosti þess að vinna með tölvur. 
 

Steinunn Hall, kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni 
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Skýrsla tölvuumsjónarmanns 

 
Eitt af meginverkefnum tölvuumsjónarmanns skólaárið 2001-2002 hefur verið 
að þjónusta notendur (kennara). Sú þjónusta hefur yfirleitt gengið vel fyrir sig. 
Notendur hafa verið að bæta getu sína og því verður þjónustan sífellt meira 
krefjandi. 
 
Haft var samband við skólastjóra þar sem óskað var eftir að við í Flataskóla 
tækjum þátt í þróunarverkefni með snjallkort.  Þetta felur í sér að skólinn fær 
þrjú sett af snjallkortum og lesara við allar tölvur í tölvuveri skólans. 
Snjallkortin verða síðan forrituð þannig að fyrirfram er ákveðið hvað hver 
árgangur má sjá á internetinu. Hófst vinna við þetta í mars og er ráðgert að 
prófanir hefjist í ágúst. 
 
Farið var á ráðstefnu þar sem kynntar voru nýjungar og tækni frá Microsoft. 
Þessi ráðstefna var tvo heila daga og var þar margt fróðlegt kynnt. Einnig voru 
þarna básar frá íslenskum tölvufyrirtækjum þar sem margt fróðlegt var að sjá.  
 
Tekinn var í notkun fartölvuvagn haustið 2001. Þetta er skápur á hjólum með 
9 fartölvum og prentara. Fartölvurnar tengjast þráðlaust inn á net skólans. 
Fartölvuvagninn hefur verið notaður töluvert í verkefnavinnu hjá bekkjum. 
Umgengni um tölvurnar hefur verið góð og því eru tækin í góðu lagi. Fyrir 
næsta skólaár er áætlað að setja 3 tölvur í viðbót í fartölvuvagninn þannig að 
ef heill bekkur er að vinna við tölvurnar þá geti tveir verið saman um eina vél, 
en ekki þrír eins og verið hefur í vetur, þetta mun líklega auka notagildið enn 
frekar. 
 
Haustið 2001 kom til starfa nýr tölvuumsjónarmaður í Garðaskóla. Samstarf 
við hann hefur verið mikið og gott. Einnig hefur verið áframhaldandi gott 
samstarf milli Flata- og Hofsstaðaskóla. Eitt af samstarfsverkefnum 
tölvuumsjónarmanna hefur verið að kynna sér erlendar sýningar með það fyrir 
augum að sjá hvað er nýtt.  Þær sýningar sem skoðaðar hafa verið eru Cebit í 
Hannover og Bett í Bretlandi. Bett virðist ætla að verða ofan á og heldur vinna 
við þetta áfram. 
 
Vor 2002 voru skólunum úthlutaðar 10 milljónir til tækjakaupa. Síðan þá hefur 
töluverð vinna farið í það að skipta peningum milli skóla og eins að ákveða 
hvað á að kaupa innan skólans. Þessi vinna er á lokastigi í byrjun sumars og 
verða tæki vonandi kominn á sinn stað þegar skólahald hefst í ágúst. 
 
Skoðuð voru ýmis forrit í vetur, þar á meðal var VNC sem gefur þann 
möguleika að yfirtaka skjá annara notenda. Þetta gæti nýst í kennslu til að 
leggja inn í upphafi kennslustundar eða við tölvuumsjón. Vinna við þetta 
heldur áfram. 
 
Unnið hefur verið í því að setja eldri netþjón aftur inn á netið sem 
kerfisstjóravél. Inni á þessari vél mundu vera öll kennsluforrit, og önnur forrit 
sem á þarf að halda við rekstur kerfissins. Þetta mundi spara mikið diskapláss 
á nýrri netþjóni sem er af skornum skammti. Nokkrar tölvur hafa verið með 
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leiðindi og hafa þær verið settar upp aftur. Einnig hafa nokkrar vélar verið 
settar í viðgerð, yfirleitt vegna vandamála með rafhlöður. Netþjónninn hefur 
verið furðulegur allt árið, ráðgert er að fá viðgerðarmann út af því. 
 
Samningi við EJS um eftirliti með netþjóni var sagt upp á árinu. Við þetta 
sparaðist peningur en jafnframt lagðist aukin ábyrgð og vinna á 
tölvuumsjónarmann. 

 
Jón Sigþór Jónsson, tölvuumsjónarmaður 

 
 

Skýrsla skólabókasafns Flataskóla 
 
Húsnæði safnsins er í dag tvær samliggjandi stofur samtals 86 m2 að stærð 
sem er eins og gefur að skilja allt of lítið fyrir skóla með rúmlega 440 
nemendur. Vinnuaðstaða fyrir skólasafnsverði er jafnframt slæm. Þetta mun 
breytast með tilkomu nýrrar viðbyggingar haustið 2003 en í henni er gert ráð 
fyrir nýju skólasafni með góðri vinnuaðstöðu fyrir nemendur og starfsmenn. 
Beðið er því með eftirvæntingu eftir nýja safninu. 
 
Safnkostur: 
Skráður safnkostur 3.jan. 2002 var  14.350 eintök og er þarna um að ræða 
bækur, tímarit, hljóðbækur, myndbönd og margmiðlunardiska. Enn er eftir að 
skrá nokkuð af fræðiritum  þannig að eign safnsins í lok vetrar verður líklega 
um 15.000 eintök.  Að auki er töluvert til af fágætum bókum í kjallara skólans 
sem verða teknar upp og skráðar þegar safnið flytur í nýja byggingu. 
Skólasafnsvörður sér um skráningu og flokkun allra safngagna en 
safnkosturinn er allur skráður í bókasafnskerfið Feng sem Skýrr rekur.  
Tölvueign safnsins er ekki mikil því á safninu eru 6 tölvur, tvær þeirra eru 
eingöngu notaðar af starfsmönnum þ.e. við útlán og skráningu gagna. Hinar 
fjórar nota nemendur í safnkennslu en þær eru gamlar og því mjög seinvirkar 
og oft erfitt að nota slíkar tölvur við upplýsingleit. 
Í vetur hefur skólasafnsvörður haft aðstoðarmanneskju sem séð hefur um 
útlán, plöstun og frágang bóka sem hefur komið sér vel því kennsla á safninu 
hefur  verið að aukast ár frá ári. 
 
Útlán: 
Allir nemendur eiga fastan útlánstíma á stundaskrá en þeim er frjálst að koma 
á öðrum tímum til þess að fá bækur að láni. 
Safnið er opið fyrir útlán alla daga frá 8.10 – 11.25 og aftur 12.30 – 14.45. 
Útlán á safninu eru mikil eins og útlánatalning frá  ágúst 2001 til apríl 2002 
sýnir en þá var búið að lána 12.614 bækur og gögn og er þá eftir að telja útlán 
í maí. 
 
Safnkennsla: 
Eins og áður segir þá hefur safnkennslan aukist ár frá ári og í vetur var kennt í 
18 bekkjardeildum. 
Kennslan á skólasafninu er í samræmi við aðalnámsskrá grunnskóla og er  
mikil áhersla lögð á upplýsingalæsi.  
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Á skólasafninu læra nemendur m.a. að finna gögn eftir flokkunarkerfi safnsins, 
leita í bókum eftir efnisyfirliti og atriðisorðaskrám, leita að upplýsingum á 
Netinu, margmiðlunardiskum og síðast en ekki síst í tölvuskrá skólasafnsins. 
Nemendur eru þó ekki eingöngu að leita að upplýsingum í safnkennslunni því 
ekki er síður mikilvægt að kynna fyrir þeim hinar ýmsu tegundir bókmennta. 
Þeir lesa því sögur, ævintýri, ljóð og þjóðsögur. 
 
Í fyrsta bekk er lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum hinar ýmsu tegundir 
bókmennta. Þeir vinna með ákveðið þema í hverjum tíma og útbúa bækur fyrir 
hvert þema sem þeir fara síðan með heim. 
Í öðrum bekk fá nemendur vinnubókina  “Í skólasafninu” en þar er m.a. tekið 
fyrir  léttar stafrófsæfingar og leit að upplýsingum  í léttum fræðibókum.  Á 
haustin er farið í heimsókn á Bæjarbókasafnið og kynnast nemendur því sem 
safnið hefur upp á að bjóða. 
 
Þriðji bekkur er með fastan útlánstíma á safninu en fékk ekki kennslu í vetur. 
Nemendur í fjórða og fimmta bekk eru með verkefnabækur sem Oddný 
Björgvinsdóttir hefur samið. Þar er m.a. tekið fyrir uppröðunarreglur skáld- og 
fræðirita, ýmis verkefni sem þjálfa nemendur í að leita að upplýsingum á 
Netinu, á margmiðlunardiskum og tölvuskrá safnsins.  Fjórði bekkur fór á 
bæjarbókasafnið og fékk þar gefins bókasafnsskírteini sem þau verða vonandi 
dugleg að nýta sér í skólafríum. 
 

 
Nemendur í 6. bekk voru með bókakynningu fyrir vinabekki 

 
Sjötti bekkur vinnur ýmis konar bókasafnsverkefni sem þjálfa nemendur  fyrst 
og fremst í því að gera þá sjálfbjarga í allri upplýsingaleit. Í byrjun vetrar  buðu 
þeir vinabekkjum sínum á bókakynningu þar sem þeir kynntu  
uppáhaldsbókina sína þegar þeir voru í þriðja bekk. Þetta hefur tekist mjög vel 
og hefur orðið til þess að þessar bækur eru mikið lesnar eftir svona kynningar. 
Í lok vetrar fóru þau í heimsókn á skólasafnið í Garðaskóla og kynntust því 
sem bíður þeirra þar næsta vetur. 
 
Áhersla hefur verið lögð á að tengja kennsluna á skólasafninu við þau verkefni 
sem nemendur eru að vinna að inn í skólastofu. 
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Í fyrsta bekk er t.d. tekið fyrir sögur um tröll þegar nemendur vinna verkefnið 
um tröllkonuna Flumbru með bekkjarkennara. 
Annar bekkur vinnur ýmis verkefni um stjörnufræði og eitt af því er að koma á 
skólasafnið og leita að upplýsingum um stjörnurnar á Netinu og vinna síðan 
áfram með þessar upplýsingar inn í skólastofu. 
Fimmti bekkur vinnur verkefni í “Landshorna á milli”. Hverjum bekk er þá skipt 
upp í 9 hópa og kemur hver hópur á safnið og leitar að upplýsingum í bókum, 
á margmiðlunardiskum og á Netinu. Þessar upplýsingar nota hóparnir þegar 
þeir síðan útbúa “ powerpoint” glærur og kynna sinn landshluta fyrir bekknum. 
 
Uppákomur: 
Nokkrar uppákomur hafa verið í vetur á skólasafninu. Eins og áður hefur verið 
vikið að þá hefur skólasafnsvörður staðið fyrir bókakynningum þar sem sjöttu 
bekkir bjóða vinabekkjum sínum á safnið til að hlusta á kynningu á 
uppáhaldsbókum sínum. Þessar kynningar hafa verið vinsælar hjá öllum 
þátttakendum. 
Alþjóðlegi bangsadagurinn er haldinn 27. október ár hvert út um allan heim en 
á skólasafni Flataskóla var á þeim tíma haldin bangsavika. Komu  þá yngstu 
nemendur skólans með bangsa í bókasafnstímann sinn. Skólasafnsvörður las 
bangsasögur en nemendur sungu og spiluðu bangsalög undir stjórn 
tónmenntakennara. 
Í norrænu bókasafnsvikunni lásu nemendur upp úr verkum eftir norræna 
höfunda og sungu norræn lög. Öll vikan var tileinkuð norrænum 
barnabókahöfundum þ.e. hlustað var á sögur og tónlist norrænna höfunda. 
Það er komin hefð fyrir samvinnu tónmenntakennara og skólasafnsvarðar fyrir 
þessum uppákomum sem hafa tekist vel og eiga örugglega eftir að þróast enn 
frekar næstu árin. 
Þegar á heildina er litið hefur því starfið á skólasafni Flataskóla verið eins 
fjölbreytt og aðstæður hafa gefið tilefni til. 

 
Ingibjörg Baldursdóttir, skólasafnsvörður 

 
 

Skýrsla Tómstundaheimilis Flataskóla 
 

Starfsemi Tómstundaheimilis Flataskóla er þríþætt þ.e. 
dægradvöl (Krakkakot) fyrir 1-4 bekk 
heimanám fyrir 4.- 6. bekk og 
tómstundanámskeið fyrir alla nemendur skólans. 
 
Tómstundaheimili 
Reynt er að hafa starfið sem ólíkast því sem fram fer í skólaumhverfinu en þó 
þannig að nemendur hafi af því bæði gagn og gaman. Starfsmenn leggja 
grunninn að starfinu á haustin, setja gróft skipulag upp á stundatöflu. Vikulega 
hittast svo starfsmenn á vinnufundum og leggja frekari drög að því sem fram 
fer frá einni viku til annarrar. Menntun starfsfólks er mjög mismunandi það eru 
leikskólakennari, stúdentar, auglýsingateiknari, iðnhönnuðuður og einnig fólk 
með mikla og góða reynslu úr lífinu en öll menntun kemur að góðu gagni 
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hvaðan sem hún er fengin.  Hver starfsmaður er nefndur hópstjóri með   ca. 
10 –12 börn. 
Í vetur voru 3 hópstjórar með 6 ára 
              “    2        “                 7  “ 
              “    1        “                 8  “ 
                           
Hvað kostar að vera í dægradvöl á mánuði?                           
 10  tímar   1900    kr. 
 20      “       3700    kr. 
 30      “       5400    kr.  
 40      “       7000    kr. 
 50      “       8500    kr. 
 60      “       9900    kr.  
 
Dægradvöl   
Starfsemin fer fram í Sveinatungu og gengur yfirleitt undir nafninu Krakkakot. 
Fjöldi barna 2001-2002  var ca 70 börn í dægradvöl á aldrinum 6-8 ára, í 
heimanámi voru um 35 börn.  Starfið í dægradvöl fer fram eftir að skóla lýkur 
og er til kl. 17:00. Börnunum er skipt niður eftir aldri og eru  tvær deildir, önnur 
með sex ára börn  hin með sjö og átta ára börn. Í vetur var farið nýjar leiðir 
með 8 ára börn þ.e. heimanám þeirra var upp í Flataskóla. Þetta var gert 
vegna aðstöðuleysis hér í Sveinatungu hvað varðar góð borð og stóla. Sá 
háttur var hafður á að sérstakur leiðbeinandi var til staðar strax eftir að skóla 
lauk í skólastofu þar sem kennslu var lokið.  Hópstjórinn skráði börnin inn 
síðan fóru þau í stutta útiveru. Heimanám hófst eftir að nesti hafði verið 
borðað og lauk svo um kl. 15:30. Mörg börn fóru þá beint heim en þau sem 
höfðu lengri viðveru komu í Krakkakot  
Heimanám  
Boðið er uppá heimanám undir handleiðslu kennara/leiðbeinanda fjórum 
sinnum í viku fyrir nemendur í 4.-6. bekk. Kennslustundin stendur yfir í 1 klst 
strax eftir að skóla lýkur. 
Strangar reglur gilda í heimanámi sem nemendur kynna sér um leið og þeir 
ákveða að fara í heimanám. Ef nemandi mætir ekki eiga foreldrar að láta vita. 
Tveir starfsmenn hafa sinnt heimanámi þessa daga, annar með 9 ára og hefur 
nemendafjöldi verið um 15-18 börn í þeim hóp. Hinn hefur sinnt 10 og 11 ára 
nemendum og hefur fjöldinn verið svipaður og hjá 9 ára. Foreldrar og 
nemendur  hafa flestir verið ánægðir með þessa þjónustu.  
 
Kostnaður í heimanámi   4 sinnum í viku kr. 3200.-  
         “                “             3      “           “        2400.-   
 
Tómstundanámskeið sem voru í boði á  haustönn 2001 
 
Myndlist : Myndlistaskóli Garðabæjar bauð upp á  námskeið í leik með liti og 
form,  Kennt var á föstudögum í húsnæði Myndlistaskólans  
Kennsla hófst  12. október  kl. 14.00-15.00 fyri 6-8 ára  og kl. 15.15.-16.15 
fyrir 9-11 ára. 
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Skátar : Skátafélagið Vífill var með nýtt og spennandi  námskeið í lífsleikni “ 
Verið viðbúin”  fyrir 6-8 ára. Kennsla hófst föstudaginn 12. október kl. 14.20 í 
stofu 21 í Flataskóla.  
 
Skemmtisköpun : Hugvitsmaðurinn Jóhann Breiðfjörð sem hefur verið 
hönnuður hjá lego gerði tilraun með nýja tegund af námskeiði sem var í þrjú 
skipti þar sem tveir samliggjandi tímar voru í hvert skipti. Kennsla hófst 
mánudaginn 8. október  kl.13.30-15.00  fyrir 7-8 ára og  kl.15.30-17.00 fyrir 9-
11 ára í  stofu 9 í Flataskóla.  

 
Á námskeiði í skemmtisköpun  

Leiklist : Farið var í spunaverkefni og ímundunaraflið virkjað, kennari Margrét 
Pétursdóttir.  Kennsla hófst fimmtudaginn 11. okt  kl. 14.30 fyrir 6-8 ára og  kl. 
15.45-17:15 fyrir 9-11 ára í  salnum í Flataskóla .  
 
Tómstundanámskeið sem voru í boði á vorönn 2002 
Myndlist : Myndlistaskóli Garðabæjar bauð upp á  námskeið í leik með liti og 
form.  Kennsla hófst  föstudaginn 8.  febrúar   kl 14.00-15.00 fyrir 6-8 ára  og 
kl. 15.15.-16.15  fyrir 9-11 ára . Kennt var í húsnæði  Myndlistaskólans 
Kirkjulundi 
Skemmtisköpun : Jóhann Breiðfjörð sem hefur verið hönnuður hjá Lego var 
með nýtt  námskeið í legótækni.  Kennsla hófst mánudaginn 4.  febrúar  og 
verður kl.13.30-15.00  fyrir 7-8 ára og  kl.15.15-16.45  fyrir 9-11 ára í  stofu 23 
í Flataskóla. 
Það er gaman að syngja :Erna Þórarinsdóttir tónmenntakennari og söngkona 
og Eva Ásrún Albertsdóttir dagskrárgerðarmaður og söngkona buðu upp á 
nýtt námskeið í söng. Kennsla hófst  fimmtudaginn  7. febrúar kl. 15.30-16.30  
fyrir 6-8 ára og var í þrjú skipti. Fimmtudaginn  28. febrúar kl. 15.30-16.30   
fyrir 9-11 ára í fjögur skipti. Kennt var í sal Flataskóla -   
Golf  Vaxandi áhugi er á  golfi meðal fullorðinna og því þykir okkur 
nauðsynlegt að bjóða upp á kennslu fyrir nemendur svo börn og foreldrar geti 
sameinast í þessari vinsælu íþrótt.  Anna Día íþróttakennari sá um kennsluna.  
Kennt var í sal Hofsstaðaskóla. 
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Enska  Mímir-Tómstundaskólinn hefur séð um enskukennslu hjá okkur mörg 
undanfain ár  með úrvals kennurum. Að þessu sinni var boðið upp á 
byrjendakennslu fyrir 6-9 ára. Kennslan hófst þriðjudaginn 12. febrúar  í stofu 
17  í Flataskóla. 
Skák  Taflfélag Garðabæjar var með frjálsa tafltíma kl. 14:00 alla sunnudaga í 
Garðalundi. Leiðbeinendur voru félagar í Taflfélagi Garðabæjar og eru nýir 
áhugamenn um skák velkomnir. Æskilegt var að nýir nemendur kynnu 
mannganginn. Ekkert gjald var tekið fyrir þessar stundir. 
Öll þessi námskeið voru vel sótt, þau námskeið sem sýnt er að njóti 
áframhaldandi vinsælda eru haldin aftur á næstu önn. 
 
Fjöldi starfsmann  í Tómstundaheimili Flataskóla skólaárið 2001-2002 var níu 
og voru allir í hlutastarfi. 
 
Forstöðumaður er  Helga Kristjánsdóttir               alla daga 
Leiðbeinandi 8 ára Jónína Sigrún Ólafsdóttir             “ 
           “         7   “    Hrefna Jónsdóttir                         “ 
           “         “   “     Hólmfríður Valdimarsdóttir           “ 
           “         6  “     Bára Þorgeirsdóttir                       “ 
           “         “   “     Ingigerður Baldursdóttir               3 
           “         “   “     Kolbrún Kristjánsdóttir                 3 
           “         “   “     Ásgerður Baldursdóttir                2 
 
Veturinn hefur gengið vel, starfsmannamál voru með besta móti. Húsnæði 
okkar er reyndar orðið þreytt og er töluverður raki með lykt og fleiru sem  því 
fylgir. Okkur líður samt sem áður bara nokkuð vel í húsnæði Sveinatungu. 
Húsnæðið er rúmgott og bjart og 
er reynt að hafa snyrtilegt bæði innandyra sem utan. Leiksvæði er þó ekki upp 
á marga fiska og girðingin í kring er frekar léleg, er oftast niðurstigin eftir 
helgar. Starfsmenn Áhaldahúss Garðabæjar hafa þó ávallt brugðist skjótt við 
að laga hana þegar við höfum beðið um það. Segja má að veturinn hafi 
gengið nokkuð kvörtunarlaus fyrir sig þó aldrei sé það svo að að maður losni 
algjörlega við það. Flensur settu oft strik í reikninginn í vetur ýmist veikindi á 
starfsmönnum eða börnum starfsmanna. En við vorum vel mannaðar þannig 
að starfið gekk yfirleitt ótruflað fyrir sig. Sú nýbreytni varð hér í lok nóvember 
að við fengum til afnota Fitjavöll (gæsluvöllur við Löngufit). Starfsemin þar var 
orðin í lágmarki og vellinum lokað um mánaðarmótin nóvember-desember. 
Við fengum svo í framhaldi af lokun tvo starfsmenn vallarins til liðs við okkur. 
Annar starfsmaðurinn varð stuðningur við tvö börn úr Flataskóla sem höfðu 
stuðning að venju alla daga og höfðu rekist illa hér án stuðning. Hin tók að sér 
hópstjórn 8 ára barna. 
Fitjavöllur var notaður einu sinni í viku fyrir hvern 6 ára hóp, börnin undu sér 
vel þar við leik og störf .  
 
Fyrir hönd starfsmanna við Tómstundaheimili Flataskóla skólaárið 2001-2002  
þökkum við gott samstarf við starfsmenn skólans og yfirstjórn.   
 

Helga Kristjánsdóttir, forstöðumaður Tómstundaheimilis Flataskóla 
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Flottir krakkar á öskudaginn! 

 
 

7. Viðhorfakannanir 
 
Deildarstjórar framkvæmdu þrjár viðhorfakannanir á skólaárinu.  Í nóvember 
var gerð könnun á viðhorfi kennara og nemenda til þemadaga sem þá var 
nýlokið.  Niðurstöður þeirrar könnunar eru birtar hér á fylgisíðum eitt. 
 
Í janúar var gerð könnun á líðan barnanna í skólanum.  Könnunin var tvískipt.  
Annarsvegar fyrir 1., 2. og 3. bekk og hinsvegar fyrir 4., 5. og 6. bekk.  
Spurningalistar voru lagðir fyrir eldri börnin en viðtöl voru tekin við yngri 
börnin.  Unnið var úr könnunnunni bæði með tilliti til aldurs, bekkja og kynja.  
Einnig voru teknar saman niðurstöður úr árgöngum sérstaklega.  
Niðurstöðurnar sem fram komu voru síðan notaðar við að vinna að bættri 
líðan.  Bekkjarkennarar nýttu sér einnig sérstaklega samantektir hvers bekkjar 
á spurningum um stríðni, einelti og félagatengsl.  Samantekt á niðurstöðum er 
á fylgisíðu tvö.   
 
Þriðja könnunin sem var framkvæmd var um viðhorf foreldra til skólastarfsins.  
Sendir voru spurningalistar til allra foreldra.  Rúmlega  300 foreldrar svöruðu 
könnununni sem við teljum nokkuð gott ef tillit er tekið til þess að allmargir 
eiga fleiri en eitt barn í skólanum og svara því aðeins fyrir eitt barn.  Almennt 
lýstu foreldrar yfir ánægju með skólann en ýmsar góðar ábendingar bárust.  
Niðurstöður  og athugasemdir má sjá á fylgisíðum þrjú.  
 

M.Elín Guðmundsdóttir og Ólöf Sigurðardóttir, deildarstjórar 
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8.  Samræmd próf í 4. bekk  
 
Samræmd próf voru lögð fyrir nemendur 4. bekkja 18. og 19. október.  Prófað 
var í íslensku og stærðfræði.   
 
72 nemendur þreyttu stærðfræðiprófið sem var 96% nemenda í skólanum og 
73 nemendur þreyttu íslenskuprófið sem var 97,3% nemenda skólans.  Átta 
nemendur fengu frávik í stærðfræði og sex fengu frávik í íslensku. 
 
Fundað var með bekkjarkennurum í upphafi skólaársins um fyrirkomulag 
samræmdu prófanna og helstu áherslur í kennslunni. 
Einkunnir nemenda voru skoðaðar eftir samræmd próf og kennsla og 
sérkennsla endurskoðuð með tilliti til niðurstaðna. 
 
Niðurstöður úr samræmdum könnunarprófum 2001 eru : 
Meðaltalseinkunnir: 
 

 Flataskóli Landið 

Stærðfræði 6,7 6,4 

Íslenska 6,5 6,5 

 
M. Elín Guðmundsdóttir, deildarstjóri 4.-6. bekk 

 
 
 

9. Endur- og símenntun 
 

Á hverju ári er lögð fyrir starfsmenn könnun þar sem kannaðar eru óskir um 
námskeið eða fræðslu. Út frá þeirri könnun er endurmenntunaráætlun skólans 
unnin af stjórnendum í samráði við starfsmenn. Í henni er tilgreind hvaða 
fræðsla eða námskeið eru fyrirhugðuð, á hvaða tíma og fyrir hvaða hópa. 
Einnig er í starfsmannasamtölum skólastjórnenda við starfsmenn í febrúar og 
mars ár hvert skipulögð einstaklingsáætlun þar sem tilgreind eru hvaða 
námskeið starfsmenn hafa áhuga á að sækja sem styrkt geta þá sérstaklega í 
starfi og nýtast jafnframt stofnuninni. 
 

Könnun  á óskum kennara um námskeið eða fræðslu 
 
Í nóvember 2001 var lögð fyrir kennara könnun á óskum þeirra um námskeið 
eða fræðslu. Kennarar áttu að skrá það sem þeir hefðu áhuga á að fá nánari 
fræðslu um.  Einnig voru þeir beðnir um að tilgreina óskir um á hvaða tíma 
væri best að endurmenntunin færi fram.  Boðið var upp á valmöguleikana: í 
ágúst fyrir starfsdaga, í júní eftir starfsdaga, kl. 16:00-18:00 á starfstíma skóla, 
kl. 18:00-20:00 á starfstíma skóla, kl. 20:00-22:00 á starfstíma skóla og á 
laugardögum á starfstíma skóla.  Viðhorf kennara til þess hvaða fyrirkomulag 
þeir töldu best henta á endurmenntun var einnig kannað.  Þar var boðið upp á 
að velja á milli námskeiða, fyrirlestra, ráðgjafar, funda og annars.  
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Flestir kennarar lögðu áherslu á að fá námskeið í sambandi við námsmat, 
prófagerð og einkunnagjöf og tengist það sjálfsmatsáætlun skólans sem er eitt 
af forgangsverkefnum skólaárin 2001-2003.  Kennarar höfðu einnig áhuga á 
að fá meiri þjálfun eða fræðslu í sambandi við tölvu- og upplýsingatækni.  
Sérstaklega komu fram óskir um að fá námskeið fyrir lengra komna.  Fræðsla 
um náttúrufræðikennslu var einnig ofarlega á lista hjá nokkrum kennurum og 
hefur það brunnið á þeim að fá fræðslu um tilraunir og fleira tengt 
eðlisvísindum þar sem sú kennsla er í flestum tilfellum í höndum 
bekkjarkennara og hafa fáir fengið fræðslu eða þjálfun í slíkri kennslu.  
Heildstæð móðurmálskennsla var einnig nefnd af nokkrum kennurum auk 
námskeiðs í lífsleikni.   
 
Útfrá niðurstöðum fyrrnefndrar könnuna var eftirfandandi áætlun unnin fyrir 
vorönn 2002 til og með vorönn 2003.  Áhersla hefur verið lögð á að nýta hluta 
af starfsdögum, kennarafundi og seinni hluta dags fyrir fræðslufundi og 
fyrirlestra.  Auk þess var skipulagt einstaklingslega með starfsmönnum í 
starfsmannasamtölum í febrúar 2002 sérstakar óskir þeirra um námskeið sem 
gætu styrkt þá í starfi.  
 

Áætlun um endurmenntun starfsmanna Flatskóla 
 

Janúar 2002   
Heildstæð móðurmálskennsla. 
Fyrirlestur á kennarafundi – Baldur Sigurðsson. 
 
Febrúar 2002  
Hegðun  og atferlismótun (fyrir alla starfsmenn). 
Fyrirlestur á starfsdegi – Zuilma Gabriela Sigurðardóttir, sálfræðingur. 
 
Mars 2002 
Nýbúakennsla 
Fræðsluerindi á kennarafundi – Hulda Karen Daníelsdóttir, kennsluráðgjafi. 
 
Apríl 2002 
Lesskilningur og lestrarhraði 
Fyrirlestur á starfsdegi – Ólafur Johnsson. 
 
Júní 2002  
Skapandi starf, samþætting námsgreina og kennsla afburða nemenda. 
Námsferð kennara til Ungverjalands.   
Skólaheimsóknir og kynning á fyrirkomulagi skólastarfs í Ungverjalandi. 
  
Ágúst 2002 - maí 2003 
Tölvu- og upplýsingatækni 
Framhaldsnámskeið með áherslu á fræðslu fyrir lengra komna, skipulögð útfrá 
þarfagreiningu meðal kennara. Haldin í Flataskóla síðdegis kl. 15:00-16:00 
(skipulögð af vinnuhópi um tölvuvæðingu í grunnskólum Garðabæjar). 
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Ágúst 2002 
Lífsleiknikennsla  
Fyrirlestur eftir hádegi á starfsdegi - framhaldsnámskeið í október.  
Sameiginlegt með kennurum í Garðaskóla og Hofsstaðskóla.  Kennarar verða 
Anna Jeppesen sem fjallar um aðferðir leiklistar og tengsl þeirra við aðrar 
greinar eins og lífsleikni, íslensku og samfélagsfræði. Erla Kristjánsdóttir sem 
fjallar m.a. um fjölgreindarkenninguna og tilfinngagreind. 
 

Náttúrufræði – eðlisvísindi.   
Fræðslufundur- hluti af einum starfsdegi  - kynning á tilraunum  (úr bókunum 
Náttúran allan ársins hring og Auðvitað 1 og 2)  – fyrir náttúrufræðikennara í 
4.-6. bekk og þá sem áhuga hafa á  – Vilhjálmur Kári Haraldsson kennari. 
 

September 2002 
Samvinnunám  
Fyrirlestur á kennarafundi (upprifjun) – Elín og Ólöf deildarstjórar. 
 
Október 2002 
Lífsleikniáætlanir – framhaldsnámskeið í lífsleikni – áhersla á lífsleikni í öllum 
námsgreinum. Fræðslufundur fyrir kennara - hópvinna – fylgt eftir með fundi á 
vorönn 2003. 
 
Nóvember 2002 
Áfallaáætlun  - (fyrir alla starfsmenn) 
Fræðsluerindi á kennarafundi – Áfallateymi Flataskóla 
 
Janúar 2003 
Gerð og úrvinnsla prófa  - fjallað um grunnhugtök próffræði, ólíkar 
spurningagerðir, kosti þeirra og galla og túlkanir á niðurstöðum prófa. 
Námskeið á starfsdegi.- fylgt eftir á tveimur fræðslufundum (kl.16:00-18:00) í 
mars og apríl   
 
Febrúar 2003 
Kennslufræði námsgreinarinnar lífsleikni - fyrir kennara sem kenna 
námsgreinina lífsleikni. Haldið síðdegis kl. 15:00-18:00 
 
Mars 2003  
Ýmsar kennsluaðferðir 
Kynning á mismunandi kennsluaðferðum – fræðsla á kennarafundi – Elín og 
Ólöf deildarstjórar. 
Gerð og úrvinnsla prófa – framhald. Námskeið  kl. 15:00 -18:00 
 

Apríl 2003 
Gerð og úrvinnsla prófa – framhald.  Námskeið kl. 15:00 -18:00 
Náttúrufræði - útikennsla – fyrirlestur á kennarafundi – (Sigrún Helgadóttir 
kennari í Selásskóla). 
 

Í nóvember 2002 verður áætlunin endurskoðuð, ný könnun lögð fyrir 
starfsmenn og ný áætlun unnin eftir starfsmannasamtöl í febrúar 2003.   
 

Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri 
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10. Sjálfsmat skóla 
 
Haustið 2001 tók til starfa stýrihópur um sjálfsmat Flataskóla.  Í stýrihópnum 
sátu Auður Skúladóttir og Rafnhildur Jóhannesdóttir kennarar og Sigrún 
Gísladóttir skólastjóri.  Í byrjun vinnunnar störfuðu deildarstjórar eldri og yngri 
deilda M. Elín Guðmundsdóttir og Ólöf Sigurðardóttir með hópnum og komu 
dálítið aftur að vinnunni síðar á skólaárinu.  
 
Stýrihópurinn studdist aðalllega við bækling menntamálaráðuneytis frá 1997 
um sjálfsmat skóla.  Gátlistinn um sjálfsmat grunnskóla var notaður sem 
grunnur að vinna útfrá en hópurinn kynnti sér ýmis önnur gögn og greinar um 
sjálfsmat.   
 
Þar sem ráðuneytið hafði sent tilkynningu um að úttekt á sjálfsmati og 
sjálfsmatsaðferðum Flataskóla yrði á haustmánuðum var ráðist í að safna 
saman öllum tiltækum gögnum um ýmsar kannanir og úttektir sem gerðar 
hafa verið undanfarin ár, aðallega meðal starfsmanna en einnig meðal 
foreldra og upplýsingar um vinnu og viðbrögð við þeim. 
 
Að vandlega athuguðu máli var niðurstaða hópsins, að teknu tilliti til þarfa 
skólastarfsins og umræðu kennara s.l. ár, að taka fyrst fyrir kaflann um 
námsmat. 
 
Vinnan um námsmatið: 
-undirbúningsvinna innan stýrihóps 
-kynning á 90 mín. Kennarafundi, hópumræður og niðurstöðum skilað 
-stýrihópur vann úr niðustöðum sem deildarstjórar lögðu síðan fyrir árganga til 
frekari úrvinnslu 
-niðustöður frá árgöngum teknar til frekari meðferðar og vinnslu í stýrihópi 
-lokaniðurstöður ásamt markmiðssetningu og breytingum kynntar á 
kennarafundi í lok vetrar, gögn sett í kennaramöppur og næsta skólaár verða 
allar breytingar virkar. 
 
Þess má geta að þegar á miðsvetrarprófum urðu breytingar í kjölfar þessarar 
vinnu og enn fleiri betrumbætur og breytingar urðu að veruleika nú vor (sjá 
möppu stýrihóps um sjálfsmat). 
 
Stýrihópurinn vann einnig kaflann um aðbúnað.  Lagðar voru m.a. spurningar 
fyrir mismunandi kennarahópa um það sem betgur mætti fara eins og í 
sérgreinastofum.  Ýmsar úrbætur hafa nú þegar verið gerðar í kjölfar þessa. 
 
Þá var og unnið með kaflann nám og kennsla.  Einbeitti hópurinn sér að því 
að taka fyrir þáttinn um sérstakan stuðning við nemendur og sérkennslu.  
Ástæðan er sú að töluverð umræða hefur verið innan skólans um fyrirkomulag 
sérkennslu (stuðning við seinfær börn) og skort á stuðningi við duglega 
nemendur. 
 
Málið var kynnt á kennarafundi.  Deildarstjórar sérkennslu, Arnheiður Borg og 
Þorbjörg Þóroddsdóttir, lögðu kannanir fyrir kennarahópinn, fyrst 
einstaklingslega síðan í árgangahópum. 
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Deildarstjórar tóku saman niðustöður og voru þær kynntar og ræddar ítarlega 
síðar á kennarafundi (sjá möppu stýrihóps um sjálfsmat). 
 
Stýrihópurinn setti upp aðgerðaáætlun til vorsins 2006, með fyrirvara um 
endurskoðun og breytingar (sjá möppu stýrihóps um sjálfsmat). 
 
Á vordögum var tekin ákvörðun um að Garðabær festi kaup á 
sjálfsmatslíkaninu ,,Skólarýnir” fyrir grunnskóla Garðabæjar.   
 
Benedikt Sigurðarson höfundur líkansins hélt stuttan kynningarfund fyrir 
fulltrúa skólanna (SG og AS fóru frá Flataskóla) og mun vinnan næsta haust 
grunndvallast á því kerfi. 
 

Sigrún Gísladóttir, skólastjóri 
 
 
 

11.  Um fjárhagsáætlun 
 
Töluverðir erfiðleikar hafa verið samfara því að halda rekstri Flataskóla innan 
ramma þeirrar fjárhagsáætlunar sem bæjarstjórn hefur ákveðið.  Ástæður fyrir 
því eru eftirfarandi: 
-Ekki hefur verið tekið nægjanlegt tillit til vaxandi verðbólgu s.l. þrjú ár. 
-Skólaárið hefur lengst um tvær heilar skólavikur fyrir nemendur sem er í 
reynd um 10 % aukning. 
-Nemendafjöldi skólans hefur aukist úr um 400 í tæplega 450 þ.e. 10 % 
aukning. 
-Stækkun skólahúsnæðis, tvær viðbótar lausar kennslustofur. 
 
Það er ávallt keppikefli ábyrgra stjórnenda að halda sig innan 
fjárlagarammans, en við þessa ofangreindra áhrifavalda ræður ekki 
skólastjóri.  Aðstæður sem þessar mega þó ekki verða til þess að nemendur 
og skólastarfið verið látið líða fyrir. 
 
Allri vinnu við gerð fjárhagsáætlunar hefur verið flýtt frá því sem áður var og 
fer nú fram í stofnunum í ágústmánuði en lokaafgreiðsla í bæjarstjórn ca. í 
nóvember fyrir komandi ár. 
 
Því má ljóst vera að ýmislegt ófyrirséð sem varðar reksturinn getur komið upp 
á því eina og hálfa ári sem í hönd fer. 
 
Hér í Flataskóla komu upp tvö erfið mál sem engin tök voru að sjá fyrir um .  
Annað varðaði skóhillur sem snerta notkun nýja fartölvuvagnsins og kennslu á 
göngum skólans sem við gerum í stöðugt ríkara mæli vegna húsnæðis- og 
aðstöðuleysis.   Hitt var að gamli flygill skólans sem keyptur var á brunaútsölu 
í Vínarborg var dæmdur ónothæfur.  Skólinn varð þeirrar gæfu aðnjótandi að 
til okkar réðist einn hæfasti og best menntaði tónmenntakennari sem völ er á.  
Sem skólastjóri gat ég ekki borðið ábyrgð á  að missa slíkan starfskraft. 
 



 

 
Flataskóli 2001-2002    

53 

Vegna beggja þessara mála skrifaði ég bæjarráði bréf og óskaði eftir 
aukafjárveitingu, en hvorugt erindið hlaut náð fyrir augum bæjarstjórnar. 
 
Ég líta á hlutverk skólastjóra að hans skylda sé fyrst og fremst að sjá til þess 
að nemendur skólans fái bestu möguleika til menntunar sem unnt er að veita 
hverju sinni og tók þess vegna á mig að leita annarra lausna á ofangreindum 
málum, þar sem þau þoldu ekki bið eða frestun um eitt til tvö ár.  
 
Tel ég að atvik sem þessi séu umhugsunarefni fyrir þá sem um málin fjalla af 
hálfu bæjarins því hafa ber í huga að fjöldi góðra skattgreiðenda flytur í 
Garðabæ vegna hins góða skólastarfs sem hér fer fram. 
 
Fjárveitingar til tölvumála hafa verið til fyrirmyndar s.l. tvö ár og 
tölvustarfsmenn skólanna hafa gert okkur kleift að gjörbylta öllu sem lýtur að 
þeim málum.  Nú er farið inn á þá braut að kaupa tækin kaupleigu og þá 
verður að koma til fjármagn á næstu fjárhagsáætlun til þess að standa straum 
af leigunni.  Þessi mál eru bænum til mikils sóma. 
 
Hafnar eru stórframkvæmdir við skólann sem er 2000 fermetra viðbygging.  
Helsta leiksvæðið og sparkvellir ásamt stærstum hluta bílastæða er nú 
undirlagt og afgirt.  Hef ég vakið athygli á að strax fyrir skólabyrjun í ágúst 
þurfi að bregðast við og útbúa ný útivistar- og leiksvæði fyrir nemendur og 
veita þurfi fjármagni til þess. 
 
Nú stendur fyrir dyrum undirbúningur að fjárhagsáætlun 2003 og ætla ég 
bæjarstjórn að taka tillit  til hins mikla og aukna umfangs rekstrarins svo að 
fjárhagsáætlun skólans árið 2003 megi verða réttum megin við strikið í árslok.  
 

Sigrún Gísladóttir, skólastjóri 
 


