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Inngangur 
 
Ársskýrsla Flataskóla kemur nú út í annað sinn.  Skýrslan er prentuð í fimmtán 
eintökum og er dreift til fulltrúa í skólanefnd Garðabæjar, forstöðumanns Fræðslu-og 
menningarsviðs, grunnskólafulltrúa, foreldraráðs og foreldrafélags Flataskóla og til 
stjórnenda í Garða- og Hofsstaðaskóla. Auk þess er skýrslan vistuð á heimasíðu 
skólans,  www.flataskoli.is. 
 
Í skýrslunni er fjallað um hið fjölbreytta starf sem fram fór í Flataskóla skólaárið 2002-
2003.   Skólaárið var mjög viðburðaríkt bæði hvað varðar innra og ytra starf skólans.  
Miklar framkvæmdir voru við skólann, bygging nýrrar álmu og vinna við nýja skólalóð, 
en um það er fjallað í sérstökum kafla í skýrslunni. 
 
Ýmis uppbrot eru orðin fastur liður í skólastarfinu.  Strax í annarri viku var blásið til 
sérstakrar umferðarviku  í góðu samstarfi við lögregluna og þá sérstaklega Valgarð 
Valgarðsson lögregluvarðstjóra. Í lok september var vika tileinkuð vináttu með 
skipulögðu samstarfi vinabekkja skólans.  Hápunktur þeirrar viku var vinagangan þar 
sem allir nemendur og starfsfólk skólans marseruðu  saman um bæinn með  
trommuleikara í broddi fylkingar. Nemendur unnu spjöld með slagorðum um vináttuna 
sem tekin voru með í gönguna. 
 
Þemadagar voru í október og í mars.  Fyrri þemadagar voru helgaðir fjöllum og tröllum 
en þemadagarnir í mars tengdust list og var afraksturinn sýndur á Listadögum ungs 
fólks í Garðabæ, í skólanum, á Garðatorgi, í Ásgarði og á listsýningum í bænum. 
 
Í nóvember var bryddað upp á þeirri nýjung að bjóða eldri borgurum bæjarins að koma 
í skólann og spila félagsvist við nemendur í 6. bekk. Var það liður í því að brúa 
kynslóðabilið. Nemendur höfðu undirbúið samveruna með því að baka kökur í 
heimilisfræði og æfa sig  í félagsvist.  Í skólann mættu um 30 eldri borgarar og skiptu 
sér í þrjár kennslustofur og spiluðu félagsvist við nemendur og þáðu kaffiveitingar. Þeir 
fengu síðan leiðsögn um skólann og skoðuðu m.a. sýningu á afrakstri þemadaga og 
tóku þátt í samsöng nemenda í 2. bekk.  Þessi samvera yngri og eldri borgara 
bæjarins var sérstaklega vel heppnuð og öllum til mikillar gleði og víst er að það er 
fullur vilji til að hún verði fastur liður í skólastarfinu.   
 
Annað samvinnuverkefni kynslóðanna var í maí þegar kór 5. bekkja var boðið til eldri 
borgara í Kirkjuhvoli og héldu nemendur tónleika þar og fengu veitingar. Þeir 
nemendur verða í 6. bekk á næsta skólaári og munu þá halda samstarfinu áfram og 
spila félagsvist við eldri borgara. 
 
Vikan 11. - 15. nóvember var opin vika í skólanum og bauðst þá forráðamönnum 
nemenda að koma í heimsókn í skólann og taka þátt í skólastarfinu.  Í lok þeirrar viku 
var Dagur íslenskrar tungu haldinn hátíðlegur.  Haldnar voru þrjár skemmtanir á sal 
skólans þar sem forráðamönnum var boðið að vera viðstaddir. Allir bekkir skólans 
komu þar fram með atriði sem endurspegluðu áherslur í skólastarfinu á haustönn og 
var þar sérstök áhersla lögð á íslenska tungu. 
 
Mikill skákáhugi er í skólanum og þá sérstaklega í 3. bekk en allir nemendur í þeim 
árgangi fengu að gjöf bók um undirstöðu skáklistarinnar frá skákfélaginu Hrókinum. 
Franska kvennalandsliðið í skák kom í heimsókn í skólann í mars á vegum Taflfélags 
Garðabæjar og gerði mikla lukku þegar liðið tefldi fjöltefli við nemendur skólans. 
Franska liðið tefldi við um 150 nemendur en vísa þurfti 70 - 80 frá. Þá var árlegt 
skákmót skólans haldið í apríl og þar var mikil þátttaka og hörð keppni. 
 

http://www.flataskoli.is/
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Ýmsir listviðburðir voru í boði fyrir nemendur skólans skólaárið 2002-2003. Í október 
komu þær Þórdís Heiða Kristjánsdóttir og Hildur Guðný Þórhallsdóttir með dagskrá 
sem kallaðist Virkir þátttakendur fyrir nemendur í 1.- 3. bekk.  Í nóvember komu svo 
Bergþór Pálsson, söngvari, Auður Hafsteinsdóttir, fiðluleikari og Nína Margrét 
Grímsdóttir, píanóleikari og fluttu fyrir nemendur í 4. - 6. bekk tónlistardagskrá sem 
helguð var Mozart.  Menningarsjóður grunnskóla styrkti þær sýningar.  Í febrúar komu 
þeir Egill Ólafsson, söngvari og Tatu Kantomaa, harmonikkuleikari í skólann og fluttu 
nemendum í 5. og 6. bekk dagskrá sem fjallaði um íslenska dægurlagið ár og síð.  Í 
mars fóru nemendur í 1. - 4. bekk í Háskólabíó og hlustuðu á  tónverkið Pétur og 
úlfurinn í flutningi  Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Stefáns Karls Stefánssonar sem 
sögumanns. 
 
Þegar líða fór á skólaárið og að loknum vorprófum færðist kennsla meira út fyrir veggi 
skólans og voru síðustu skóladagarnir helgaðir útivist og náttúruskoðun.  Þessa daga 
fóru bekkir m.a. í hjóla- eða gönguferðir, klifu fjöll, fóru í fjöruferðir og sérstakur 
íþróttadagur skólans var þann 3. júní. 
 
Hér hefur verið stiklað á þeim fjölmörgu viðburðum skólastarfsins á síðasta skólaári.  Í 
skýrslunni verður auk þess  fjallað nánar um starfið í einstökum árgöngum.  Vinnu- og 
stýrihópar kennara gera grein fyrir starfi sínu, deildarstjórar gera grein fyrir sinni vinnu 

og segja m.a. frá samræmdum prófum, 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 þá er einnig í  
skýrslunni komið inná samstarf heimilis og skóla, formaður foreldraráðs og Foreldra-og 
kennarafélags skólans gera grein fyrir þeirra störfum. 
 
Það er von okkar sem stöndum að gerð skýrslunnar að hún gefi sem besta mynd af 
því þróttmikla starfi sem fram fer í skólanum en jafnframt er ljóst að sú samantekt er 
engan veginn tæmandi. 
 
Að lokum er öllum þeim er komu að gerð skýrslunnar færðar bestu þakkir fyrir þeirra 
framlag. 
 

Garðabæ, júní 2003 
 

Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri. 
 

 
Gleðilegt sumar! 
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1. Ýmsar upplýsingar 
 
 
 
Stjórnendur Flataskóla 2002-2003 
 
Skólastjóri    Inga Þórunn Halldórsdóttir 
Aðstoðarskólastjóri   Helga María Guðmundsdóttir 
 
Deildarstjóri 4.-6. bekk  M. Elín Guðmundsdóttir 
Deildarstjóri 1.-3. bekk  Ólöf Sigurðardóttir 
 
 
Nefndir, ráð,  vinnu- stýrihópar skólaárið 2001-2002 
 
Kennararáð    Auður Skúladóttir 

Ásta Bára Jónsdóttir 
Skúli Kristjánsson Þorvaldz 
Til vara: Guðrún Friðriksdóttir 

      
 
Fulltrúi kennara í skólanefnd:  Sigríður Ólafsdóttir 
 
Faghópar:       Íslenska: 
     Guðríður Sveinsdóttir 
     Þorbjörg Þóroddsdóttir 
     Þórunn Hafstein 
 

Lífsleikni: 
Arnheiður Borg  
Ragnheiður Friðjónsdóttir 
 
List-og verkgreinar: 
Áslaug Ólafsdóttir 
Bryndís Þórarinsdóttir 
Guðrún Friðriksdóttir 
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir 
 
Samfélagsfræði: 
Elfa Dögg Einarsdóttir 
Margrét Ásdís Haraldsdóttir 
Skarphéðinn Gunnarsson 
 
Stærðfræði: 
Erna Þorleifsdóttir 
Guðlaug Einarsdóttir 

  
Átakshópar:    Skipulag heilsueflingar: 
     Elín Birna Guðmundsdóttir 
     Heiðrún Björk Sigmarsdóttir 

Júlíus Arnarson    
 Margrét Hjaltadóttir 
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     Skipulag kennslu bráðgera nemenda: 
     Bryndís Anna Rail 
     Sigríður Ólafsdóttir 
     Skúli Kristjánsson Þorvaldz   
         
Ritstjórn skólanámskrár  Ásta Bára Jónsdóttir 

Halla Svavarsdóttir 
     Helga María Guðmundsdóttir 
     Svanhvít Guðbjartsdóttir 
     Þuríður Anna Jónsdóttir 
 
Stýrihópur um sjálfsmat skóla  Auður Skúladóttir 

Hjördís Ástráðsdóttir 
Inga Þórunn Halldórsdóttir 
Rafnhildur Jóhannesdóttir  

      
 
Skólahjúkrunarfræðingur  Ólöf  Stefánsdóttir 
Skólasálfræðingur   Trausti Valsson 
Talmeinafræðingur   Ingibjörg Símonardóttir 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listviðburður fyrir nemendur í 4.- 6. bekk, kynning á Mozart.   
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2. Nemendafjöldi skólaárið 2002-2003 
 
  piltar stúlkur alls umsjónarkennarar 
1. AS  11   8  19 Auður Skúladóttir 
1. ÍB    8   7  15 Ída Björg Unnarsdóttir 
1. OS    9   9  18 Olga G. Snorradóttir 
1. RS  10   7  17 Rakel Svansdóttir 
 
2. ED    9 10  19 Elfa Dögg Einarsdóttir 
2. ER  10   9  19 Erna Þorleifsdóttir 
2. GL  11     8  19 Guðlaug Einarsdóttir 
2. HS    8   9  17 Halla I. Svavarsdóttir 
 
3. GS  11   8  19 Guðríður Sveinsdóttir 
3. LH    9 11  20 Skarphéðinn Gunnarsson 
3. MH    8 10  18 Margrét Ásdís Haraldsdóttir 
3. ÞH  11   9  20 Þórunn Hafstein 
 
4. BR  12 10  22 Bryndís A. Rail 
4. SG  15   9  24 Svanhvít Guðbjartsdóttir 
4. SK  10 12  22 Skúli Kristjánsson Þorvaldz 
 
5. HG  15 12  27 Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir 
5. HSG 14 12    27 Helga Sigríður Guðjónsdóttir 
5. ÓS  15 14  29 Ólöf Sighvatsdóttir 
 
6. ÁJ  15 14  22 Ásta B. Jónsdóttir 
6. EB  13 11  24 Erla Björg Káradóttir 
6. RF  11 12  23 Ragnheiður Friðjónsdóttir 
            235      204            440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Það er gaman í náttúrufræði! 
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3. Starfsmenn Flataskóla skólaárið 2002-2003 
 
Anna Sigríður Pálsdóttir Leiðbeinandi í Tómstundaheimili 
Arnheiður Borg Deildarstjóri sérkennslu 4.-6. bekkur 
Auður Gunnarsdóttir Stuðningsfulltrúi 
Auður Skúladóttir Kennari 1. bekkur 
Ásgerður Baldursdóttir Leiðbeinandi í Tómstundaheimili 
Áslaug B. Ólafsdóttir Tónmenntakennari 
Ásta B. Jónsdóttir Kennari  6. bekkur 
Barbara Kristjánsdóttir Leiðbeinandi í Tómstundaheimili 
Bára Einarsdóttir Skólaliði/gangavörður 
Borghildur Pétursdóttir Leiðbeinandi í Tómstundaheimili 
Bryndís A. Rail Kennari 4. bekkur 
Bryndís Scheving Matráðskona 
Bryndís Þórarinsdóttir Smíðakennari 
Elfa Dögg Einarsdóttir Kennari 2. bekkur 
Elín Birna Guðmundsdóttir Íþróttakennari 
Erla Björg Káradóttir Kennari 6. bekkur 
Erna Þorleifsdóttir Kennari 2. bekkur 
Guðbjörg Hjörleifsdóttir Sérkennari 
Guðlaug Einarsdóttir Kennari 2. bekkur 
Guðný Guðlaugsdóttir Skólaliði/ræstingar 
Guðný Dóra Sigurðardóttir Stuðningsfulltrúi 
Guðríður Ágústsdóttir Skólaliði/gangavörður 
Guðríður M. Thorarensen Kennari 
Guðríður Sveinsdóttir Kennari 3. bekkur 
Guðrún Friðriksdóttir Handmenntakennari 
Halla I. Svavarsdóttir Kennari 2. bekkur 
Halla Rósenkranz Guðmundsóttir Kennari 5. bekkur 
Hanna Lóa Friðjónsdóttir Íþróttakennari 
Heiðrún Björk Sigmarsdóttir Íþróttakennari/Skjól 
Helga Kristjánsdóttir Forstöðumaður í Tómstundaheimili 
Helga María Guðmundsdóttir Aðstoðarskólastjóri 
Helga Melsteð Kennari 6. bekkur 
Helga Sigríður Guðjónsdóttir Kennari 5. bekkur 
Hjördís Ástráðsdóttir Tónmenntakennari 
Hólmfríður Valdimarsdóttir Leiðbeinandi í Tómstundaheimili 
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir Myndmenntakennari 
Hrefna Einarsdóttir Skólaliði/gangavörður 
Hrefna Jónsdóttir Leiðbeinandi í Tómstundaheimili 
Inga Þórunn Halldórsdóttir Skólastjóri 
Ingibjörg Baldursdóttir Bókasafnsfræðingur 
Ingibjörg Jónasdóttir Skólaliði/ræstingar 
Ingibjörg Símonardóttir Talmeinafræðingur 
Ída Björg Unnarsdóttir Kennari 1. bekkur 
Jón E. Ísdal Húsvörður 
Jón Sigþór Jónsson Umsjónarmaður m/tölvum  
Jóna Guðrún Oddsdóttir Skólaritari 
Jónína Sigrún Ólafsdóttir Leiðbeinandi í Tómstundaheimili 
Júlíus Arnarsson Íþróttakennari 
Kolbrún Kristjánsdóttir Leiðbeinandi í Tómstundaheimili 
Kolbrún S. Sigmundsdóttir Stuðningsfulltrúi 
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Kristín Ósk Þorleifsdóttir Kennari/sérkennsla 
Kristjana Guðlaugsdóttir Leiðbeinandi í Tómstundaheimili 
Linda Björk Halldórsdóttir Kennari 3. bekkur 
M. Elín Guðmundsdóttir Deildarstjóri 
Margrét Ásdís Haraldsdóttir Kennari 3. bekkur 
Margrét Hjaltadóttir Handmenntakennari 
María Alexandersdóttir Skólaliði/ræstingar 
Olga G. Snorradóttir Kennari 1. bekkur 
Ólöf S. Sigurðardóttir Deildarstjóri 
Ólöf Sighvatsdóttir Kennari 5. bekkur 
Ólöf Stefánsdóttir Hjúkrunarfræðingur 
Rafnhildur Jóhannesdóttir Kennari/forföll 
Ragnheiður Friðjónsdóttir Kennari 6. bekkur 
Rakel Svansdóttir Kennari 1. bekkur 
Rósa Þóra Magnúsdóttir Leiðbeinandi 1.-3. bekkir 
Salóme K. Jakopsdóttir Skólaliði/gangavörður 
Sigríður Ólafsdóttir Sérkennari 
Sigrún Guðmundsdóttir Skólaliði/ræstingar 
Sigrún Löve Sérkennari 
Sigursteinn Stefánsson Leiðbeinandi í Tómstundaheimili 
Skarphéðinn Gunnarsson Kennari 3. bekkur 
Skúli Kristjánsson Þorvaldz Kennari 4. bekkur 
Steinunn Hall Kennsluráðgjafi í tölvum 
Svanfríður Snorradóttir Stuðningsfulltrúi 
Svanhvít Guðbjartsdóttir Kennari 4. bekkur 
Svava Pétursdóttir Skólaliði/ræstingar 
Trausti Valsson Sálfræðingur 
Unnur Óskarsdóttir Skólaliði/ræstingar 
Vigdís Ketilsdóttir Skólaliði/ræstingar 
Viktoría Sigurðardóttir Skólaliði/ræstingar 
Þorbjörg Þóroddsdóttir Deildarstjóri sérkennslu 1.-3. bekkur 
Þórunn Hafstein Kennari 3. bekkur 
Þuríður Anna Jónsdóttir Heimilisfærðikennari 
 
 

 
 

Lagt af stað í vinagöngu í vinaviku í september.
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4. Samstarf heimilis 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. 
 
Opin vika er í skólanum einu sinni á vetri, en auðvitað eru foreldrar/forráðamenn ávallt 
velkomnir í skólann á skólatíma og jafnframt að taka þátt í störfum bekkjarins.  Opin 
vika var 11.-15. nóvember 2002 og nýttu mjög margir foreldrar sér það að koma í 
skólann og taka þátt í skólastarfinu Skráðar voru alls 436 heimsóknir foreldra og 
forráðamanna þá viku. 
 
 

Skýrsla foreldraráðs Flataskóla 
 
Foreldraráð Flataskóla veturinn 2002-2003 var skipað Guðrúnu Guðmundsdóttur, 
Sigríði G. Guðmundsdóttur og Hafsteini G. Jónssyni, sem jafnframt var formaður 
ráðsins.  Fundir foreldraráðsins voru haldnir a.m.k. einu sinni í mánuði. 
 
Helstu mál sem foreldraráðið kom að þennan veturinn voru: 
 

 Viðbygging við skólann og framkvæmdir tengdar henni. 

 Framkvæmdir við skólalóðina, umsögn um breytingatillögur. 

 Staða íþróttamála m.t.t. til æfinga nemenda, skipulagi, aðstöðu, æfingagjalda 
o.s.frv.  Fundur með bæjarstjóra og Stjörnunni um þessi mál. 

 Skóladagatal og umsögn um það. 

 Fjöldi nemenda í 5.bekk, leiðir til úrbóta, hugsanleg aðstoð í bekki. 

 Framtíðarskipan matarmála í skólanum. 

 Umsögn um skólanámskrá Flataskóla.  

 Staða sálfræðiaðstoðar í skólanum. 

 Fyrirkomulag kennslu fyrir bráðgera nemendur. 

 Fundur með fulltrúum grunnskólanna um einelti í Garðabæ. 
 
Haldnir voru tveir samráðsfundir með foreldrafélögum og –ráðum hinna grunnskólanna 
í Garðabæ, þar sem sameiginleg mál skólanna voru til umræðu, t.d. íþrótta- og 
matarmál. 
Eins voru haldnir tveir fundir með kennararáði skólans, þar sem m.a. komu til umræðu 
skóladagatal, skólanámskrá, uppstokkun í bekkjum, fjárhagsáætlun og skólastarfið 
almennt.   
 
Heimasíða skólans með krækju foreldraráðsins hefur verið uppfærð reglulega og 
fundargerðir foreldraráðsins hafa verið birtar þar.  Er vísað þangað til nánari útlistunar 
á starfi vetrarins. 
 

Hafsteinn G. Jónsson, 
formaður foreldraráðs Flataskóla. 
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Skýrsla Foreldra- og kennarafélags Flataskóla  
 
Á aðalfundi Foreldra- og kennarafélags Flataskóla í maí 2002 tókst ekki að ganga frá 
skipun nýrrar stjórnar félagsins.  Í september 2002 var skipuð ný stjórn Foreldra- og 
kennarafélags Flataskóla.  Í stjórn sat áfram Oddný Árnadóttir en 6 nýir einstaklingar 
tóku sæti í stjórn, Helga Guðlaugsdóttir, Kolbrún Sigmundsdóttir, Ragný Þóra 
Guðjohnsen, Sigurjóna Ástvaldsdóttir, Steinunn Jónsdóttir og Sveinbjörg Jónsdóttir. 
 
Á fyrsta fundi stjórnar í september 2002 voru kosnir starfsmenn stjórnar: 

 
 formaður   Ragný Þóra Guðjohnsen  2. bekkur 
 gjaldkeri  Steinunn Jónsdóttir  3. bekkur 
 ritari   Sveinbjörg Jónsdóttir  4. bekkur 
 meðstjórnandi Oddný Árnadóttir  6. bekkur 
 meðstjórnandi Jóna Ástvaldsdóttir  1. bekkur 
 meðstjórnandi Helga Guðlaugsdóttir  5. bekkur 
 fulltrúi kennara Kolbrún Sigmundsdóttir 
  

Bekkjarfulltrúar voru valdir í samræmi við starfsreglur foreldrafélagsins að hausti.  
Hlutverk þeirra er að vera tengiliðir milli foreldra og kennara, milli foreldra innbyrðis og 
jafnframt tengiliðir foreldra við stjórn foreldrafélagsins.  Þeir eru ábyrgir fyrir að mæta á 
bekkjarfulltrúafundi, aðstoða stjórn félagsins með nefndarstörf og önnur verkefni sem 
til falla.  Bekkjarfulltrúar geta einnig átt frumkvæði að skemmtunum og fræðslu fyrir 
nemendur bekkja og fjölskyldur þeirra.  
 
Í upphafi starfsárs var ákveðin dagskrá félagsins og fundað með skólastjórnendum til 
stefnumótunar. 
 
Haldnir voru 12 stjórnarfundir á starfsárinu þar sem rædd voru ýmis mál sem varða 
hag nemenda í skólanum, samskipti heimila og skóla, skipulagðar uppákomur á 
vegum félagsins auk þess sem skipulagt var annað innra starf félagsins.  Félagið fékk 
skráða kennitölu á starfsárinu og stofnaði eigin bankareikning.  Í samræmi við 
niðurstöðu fundar með bekkjarfulltrúum voru í  fyrsta sinn innheimt félagsgjöld til 
foreldrafélagsins, kr. 500 á hverja fjölskyldu/aðstandendur barns/barna í skólanum.  
Gafst  þessi tilhögun afar vel og gerði kleift að brydda uppá ýmsum nýjungum eins og 
vorhátíð. 
 
Þema haustannar var að vinna með einelti og í samræmi við það var Flataskóli 
þátttakandi í sameiginlegum fræðslufundi grunnskólanna í Garðabæ um einelti þar 
sem Stefán Karl Stefánsson talaði til bæjarbúa.   Fundurinn var ákaflega vel sóttur og 
foreldrafélög grunnskólanna í Garðabæ stefna að því að halda slíkan sameiginlegan 
fræðslufund árlega. 
 
Val á leikhússýningu vetrarins var  í samræmi við fyrrgreint þema og valið að sjá 
stykkið  „Ljóti andarunginn HONK, HONK“, sunnudaginn 17. nóvember 2002, sem 
byggir á sögu H.C. Andersen um Litla ljóta andarungann. 
 
Haldinn var síðari fræðslufundur vetrarins í febrúar og var umræðuefnið „Sterk 
sjálfsmynd barna“.  Fyrirlesari var Nanna K. Sigurðardóttir, félagsráðgjafi og var 
fundurinn var sóttur. 
 
Á vorönn var ákveðið að halda vorhátíð þann 3. maí 2003.  Margir komu að því að 
gera daginn ánægjulegan og styrkti t.d. Norðlenska (GOÐI) félagið myndarlega það 
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ásamt leiktækjum, atriði úr Latabæ, líflegri tónlist og yndislegu veðri gerðu daginn að 
vel heppnaðri skemmtun. 
 
Ýmsir málaflokkar voru ræddir á fundum stjórnar á starfsárinu, s.s.: Einelti, matarmál 
nemenda, útivistartími barna, samræming skóladagatala innan Garðabæjar, 
öskudagur, kórstarf í Flataskóla, mikilvægi þess að koma upp netfangaskrá foreldra, 
byggingaframkvæmdir við skólann, gjöld til foreldrafélags, þemadagar og val á 
viðfangsefnum og endurröðun í bekki.  
 
Einelti var rætt eins og þema haustannar gefur til kynna og áhersla lögð á að skólinn 
reyni að auka gæslu í frímínútum.  Einnig var almenn ánægja með að nemendur hafi 
val um hvort þeir fari í sturtu eftir leikfimitíma,  þar sem sturtan er oft vettvangur stríðni 
og eineltis. 
 
Foreldrafélagið lagði eins og áður áherslu á góð samskipti skóla og foreldra og hvatti til 
þess að foreldrar ræði við kennara og skólastjórnendur um það sem miður fer, svo 
hægt sé að bregðast við og laga hlutina.  Stjórnin hafði samskipti við Félagið Heimili og 
skóli og fékk frá þeim góð gögn til dreifingar til foreldra. Þá tók stjórnin fyrir erindi 
foreldra. 
 
Inga Þórunn skólastjóri Flataskóla upplýsti stjórnina mjög vel um stöðu mála hvað 
varðar viðbyggingu við skólann.  Einnig voru stjórninni kynntar breytingar á skólalóð 
Flataskóla. 
 
Stjórn félagsins og  Tómstundaheimili Flataskóla að Sveinatungu unnu að eflingu 
samstarfs sín á milli og ræddu um að slík stefna yrði í framtíðinni.  Forstöðumaður 
tómstundaheimilisins, Helga Kristjánsdóttir, bauð stjórninni í heimsókn í mars 2003 og 
kynnti starfið, sem var afar fróðlegt. 
 
Stjórnin fundaði með bekkjarfulltrúum tvisvar á starfsárinu, í  október 2002 og aftur í 
mars 2003.  Á fyrsta fundi var afhent erindisbréf til bekkjarfulltrúa og farið yfir markmið 
félagins og skyldur bekkjarfulltrúa.  Rætt var um vinahópastarf innan skólans, 
samhæfðar reglur um afmæli og samræmi milli starfs bekkja innan bekkjardeilda.  Þá 
var ákveðið að bekkjarfulltrúar sæju um innheimtu gjalds til foreldrafélagsins, kr. 500 á 
hverja fjölskyldu.  Inga Þórunn skólastjóri kynnti byggingarframkvæmdir skólans og 
almennt skólastarf og Steinunn Hall kynnti foreldravef fyrir bekkjarfulltrúum, sýndi 
möguleika og svaraði fyrirspurnum.  Á seinni fundi með bekkjarfulltrúum í mars 2003 
var farið yfir starf vetrarins, rætt um gengi vinahópa, bekkjarstarf og innheimtu 
foreldrafélagsgjalds.  Þá kynnti stjórnin að vorhátíð yrði haldin þann 3. maí og óskaði 
eftir samvinnu við bekkjarfulltrúa með framkvæmd hennar.  Á fundinum kynnti Inga 
Þórunn skólastjóri foreldrakönnun og niðurstöður úr henni ásamt nýafstöðnum 
þemadögum. Lítil þátttaka foreldra setti svip sinn á marktæki könnunarinnar en í 
heildina kom hún vel út.  Þættir sem könnunin gefur vísbendingar um að vinna þurfi 
með er einelti, agavandamál, vinnufriður í tímum og aukin tækifæri fyrir bráðgera 
nemendur.  Auk þess sem að framan greinir voru ýmis mál rædd svo sem möguleikar 
á skólabíl, þörf fyrir betri lýsingu á skólalóð, heimanám, kórstarf, fjölskylduvefur, 
skipting bekkja og matarmál.  Ákveðið var að næsta stjórn muni innheimta 
foreldrafélagsgjald strax í byrjun skólaárs.  Að lokum kynnti Ásgerður Guðmundsdóttir 
starfrækslu Heilsuskóla í Tómstundaheimili skólans í Sveinatungu. 
 
Haldnir voru tveir samráðsfundir foreldrafélaga og foreldraráða í Garðabæ, annar í 
október 2002 og hinn í febrúar 2003.  Á októberfundinum var rætt um samræmt 
skóladagatal, samvinnu grunnskóla Garðabæjar, samgöngur og íþróttastarf í bænum.   
Á síðari samráðsfundi  skólaársins voru rædd matarmál nemenda í Flata- og 
Hofstaðaskóla, íþróttamál, frímínútur og fyrirkomulag þeirra, tómstundaheimili, 
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mikilvægi forvarnarstarfs og vetrarfrí.  Skipaðar voru 2 nefndir á fundinum, íþróttanefnd 
og nefnd um kennslu og uppeldisfræðileg mál. 
 
Stjórn félagsins tók þátt í umræðum um fræðslumál á íbúaþingi í Garðabæ sem haldið 
var 19. október 2002. 

 
Í janúar var haldinn fundur foreldrafélaga- og ráða með bæjarstjóra Garðabæjar, 
skólanefnd og forsvarsmönnum Stjörnunnar um skóla- og íþróttamál.  Óskir komu frá 
foreldrum til Stjörnunnar um öflugra upplýsingastreymi frá félaginu, betra skipulag á 
æfingatímum og samhæfingu tómstundastarfs.  Fjárhagsstaða Störnunnar var rædd 
og einnig  þörf Stjörnunnar fyrir aukið sjálfboðaliðastarf.  Fundurinn var gagnlegur sem 
liður í að auka samstarf milli þeirra sem vinna að heilbrigði og hagsmunum barna og 
ungmenna í Garðabæ. Sameiginleg nefnd foreldrafélaga/ráða grunnskólanna í 
Garðabæ um íþróttamál var falið að fylgja eftir óskum foreldra í þessu efni. 

 
Tveir fulltrúar stjórnar mættu á kynningarfund með hönnuði skólalóðar Flataskóla, 
skólastjóra og fleirum til að ræða hönnun nýrrar skólalóðar í framhaldi af nýbyggingu 
við skólann.  

 
Fulltrúi stjórnar sótti fund í mars 2003 á vegum fyrirtækisins Matarlyst um skólamat.    
Með viðbyggingu við Flataskóla mun skapast svigrúm til að elda mat í skólanum og 
verður það fyrirkomulag sennilega notað í framtíðinni. 
 
Félagið gaf út 3 fréttabréf á starfsárinu. Eitt í október 2002, annað í febrúar 2003 og 
þriðja í apríl 2003. 
 
Stjórn foreldra- og kennarafélagsins fundaði með foreldraráði Flataskóla í byrjun maí 
2003.  Farið var yfir starf vetrarins. 
 
Haldinn var aðalfundur Foreldra- og kennarafélags þann 26. maí 2003.  Á fundinum 
voru samþykktar nýjar starfsreglur félagsins og með því var nafni og starfsemi 
félagsins breytt úr foreldra- og kennarafélagi í  foreldrafélag.  Ársskýrsla félagsins var 
kynnt og ársreikningur samþykktur.  Skipuð var ný stjórn Foreldrafélags fyrir árið 2003-
2004. 
 
Nú er skólaárinu senn að ljúka og margs að minnast frá starfi félagsins.  Til að byrja 
með langar stjórn félagsins fyrir hönd allra foreldra að þakka afar gott og ánægjulegt 
samstarf við Ingu Þórunni, skólastjóra og Helgu Maríu, aðstoðarskólastjóra.  Þær hafa 
sýnt starfi okkar einstakan áhuga og alltaf verið boðnar og búnar að aðstoða með allt 
sem beðið hefur verið um.  Fyrir þetta erum við afar þakklát enda er gott samstarf 
foreldra og skóla lykilinn að árangursríku skólastarfi.  Einnig viljum við þakka Steinunni 
Hall góða aðstoð í vetur með tölvumálin.  Jónu, skólaritara þökkum við góða aðstoð við 
auglýsingar fyrir félagið.  Nú hverfur fulltrúi kennara úr stjórn við breytingu á starfsemi 
félagsins frá því að vera Foreldra- og kennarafélag Flataskóla í Foreldrafélag 
Flataskóla, sbr. samþykkt á aðalfundi, 26. maí sl.  Kolbrún Sigmundsdóttir hefur 
starfað í stjórninni sem fulltrúi kennara og viljum við þakka henni afar gott starf.  
Bekkjarfulltrúum þökkum við samvinnu í foreldrastarfinu og hvetjum alla til dáða í 
áframhaldandi störfum fyrir félagið.   
 
Fyrir hönd stjórnar félagsins óska ég starfsfólki Flataskóla, nemendum og fjölskyldum 
þeirra allra heilla á komandi sumri. 

 
Ragný Þóra Guðjohnsen. 
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Frá vorhátíð foreldrafélagsins. 

 

Bekkjarfulltrúar skólaárið 2002-2003 
 
Á haustkynningarfundum í öllum bekkjum eru valdir 2-3 bekkjarfulltrúar fyrir hvern 
bekk.  Skólaárið 2002-2003 voru eftirfarandi bekkjarfulltrúar: 
 

6.  bekkur  ÁJ 
Inga H. Yngvadóttir    
Anna Lísa Björnsdóttir   
6.  bekkur  EB 
Hulda Þórisdóttir    
Guðlaug Ásgeirsdóttir    
Guðbjörg Erlingsdóttir   
6.  bekkur  RF 
Oddný Sigurðardóttir    
Margrét Geirsdóttir    

 

5.  bekkur  HG    
Auður Hafsteinsdóttir    
Karólína F. Söebeck    
5.  bekkur  HSG  
Sigríður G. Guðmundsdóttir   
Ingibjörg Loftsdóttir    
Anna Margrét Halldórsdóttir   
5.  bekkur  ÓS 
Guðfinna Harðardóttir    
Gerður Jóelsdóttir    
Hildur Benediktsdóttir   
 

4.  bekkur  BR 
Halla Þórisdóttir    
Kolrún Sigmundsdóttir  
4. bekkur  SG 
Kristín Jónsdóttir    
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Íris Aðalsteinsdóttir    
4.   bekkur  SK 
Gunnar Ólafsson    
Ólöf Hanna Ólafsdóttir 
   
3.   bekkur  GS 
Helena Guðmundsdóttir   
Steinþór Hilmarsson    
3.   bekkur  LH 
Auður Hafsteinsdóttir    
Helga Bestla Njálsdóttir   
Magnea Ósk Magnúsdóttir    
3. bekkur  MH 
Guðrún Hanna Hilmarsdóttir   
Þórdís Gunnarsdóttir    
Lilja Jónasdóttir    
3.   bekkur  ÞH 
Hulda Þórisdóttir    
Jónína Kristjánsdóttir    
Sigurbjörg Lilja Furrow   
Sigríður Heimisdóttir    

  
2.   bekkur  ED 
Guðrún Sesselja Arnardóttir   
Ragný Þóra Guðjohnsen    
Rósa Karlsdóttir    
2. bekkur  ER 
Borghildur Jóhannsdóttir   
Gerður Gústavsdóttir    
Helga Jónsdóttir    
2.   bekkur  GL 
Jóna Sigurbjörg Eðvaldsdóttir   
Hildur Hilmarsdóttir    
Þóra Lind Nielsen    
Holger Gíslason    

   2.   bekkur  HS 
Margrét Rúnarsdóttir    
Aðalheiður Bragadóttir   

 
1. bekkur  AS 
Anna Sigríður Kristjánsdóttir   
Svanhvít Guðbjartsdóttir   
Ingi Olsen     
1.   bekkur  ÍB 
Jóhannes Jóhannesson    
Brynja A. Scheving    
Sigríður Guðrún Guðmundsdóttir  
1.   bekkur  OS 
Ragnheiður Katla Laufdal Ólafsdóttir  
Jón Örn Kristinsson    
Ýr Sigurðardóttir    
1.   bekkur  RS 
Katrín Stefánsdóttir    
Friðrik Ingi Friðriksson   
Ellen Sigurðardóttir  
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Haustfundir 
 
Haustfundir skólaárið 2002-2003 voru haldnir dagana 9., 10., 12., 13. og 17. 
september.  Fundartíminn var kl. 8:10 - 9:10 og var það breyttur tími frá því sem verið 
hefur og gafst sú tímasetning mjög vel. 
 
Í 1. bekk komu foreldrar/forráðamenn fyrst á hópfund í skólann í maí, þ.e. vorið áður 
en barnið byrjar í skóla. Kynningarfundur var síðan haldinn 22. ágúst og í framhaldi af 
þeim fundi voru einstaklingsviðtöl umsjónarkennara við foreldra og barn mánudaginn 
26. ágúst. Fjölskylduráð Garðabæjar stóð síðan fyrir tveggja kvölda námskeiði fyrir 
foreldra/forráðamenn barna í 1. bekk  og voru þau námskeið haldin 5. og 10. 
september.  Þar fjallaði Þórkatla Aðalsteinsdóttir sálfræðingur um þroska 6 ára barna.  
Var það námskeið mjög gagnlegt og verður haldið aftur en mánuði seinna næsta 
haust. Því að mati margra foreldra fannst þeim vera of stutt á milli kynningarfundar og 
námskeiðsins. 
 
Í 4. bekk  komu foreldrar fyrst saman á sal. Þar var fyrirkomulag samræmdra prófa 
kynnt svo og sérgreinakennsla í skólanum.  Eftir kynningu á sal fóru foreldrar með 
umsjónarkennarum í stofur barnanna þar sem skólastarfið í 4. bekk var kynnt nánar. 

 

Foreldradagar 
 
Tvisvar yfir veturinn var kennsla felld niður og foreldrar fengu ásamt barni sínu 
viðtalstíma við umsjónarkennara. Aðrir kennarar og starfsmenn eru einnig til viðtals í 
skólanum á foreldradegi.  
 
Foreldradagar skólaárið 2002-2003 voru miðvikudaginn 2. október og miðvikudaginn 
29. 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. 

 
 
 
 

5. Skýrsla deildarstjóra 
 
Í vetur voru deildarstjórar við skólann:  
Ólöf Sigurðardóttir  1.- 3. bekk   
M. Elín Guðmundsdóttir  4. - 6. bekk.   
  
Starf deildarstjóra felst í að hafa umsjón með árgöngum 1. – 6. bekkjar og sjá um að 
eðlileg samfella myndist í náminu, að fylgt sé kennsluáætlunum og að unnið sé 
samkvæmt námsskrá.  Unnið var að samræmingu milli árganga, höfð var yfirumsjón 
með prófum, prófagerð, yfirlestri og yfirferð.  Deildarstjórarnir sáu einnig um að kynna 
nýtt námsefni fyrir kennurum árganganna og komu með hugmyndir að innkaupum á 
kennslutækjum.  Deildarstjórar unnu að endurskipulagningu á breyttu fyrirkomulagi 
frímínútna og unnu við að breyta skipulagi á list- og verkgreinum.  Í samráði við 
kennsluráðgjafa í tölvum tóku deildarstjórarnir þátt í að uppfæra heimasíðu skólans.  
Einnig sáu þeir um að hafa samband við fjölmiðla þegar uppákomur voru í skólanum til 
kynningar á skólastarfinu. 
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Nemendur í 2. –6. bekk fluttu verkefni frá þemadögum í Stundinni okkar í sjónvarpinu. 
 
Deildarstjórar studdu kennara skólans í ýmsum málum sem upp komu meðal 
nemenda.  Fjölmargir kennarar leituðu aðstoðar vegna agavandamála. 
 
Deildarstjórar höfðu umsjón með umgengni og atferlismótun nokkurra nemenda og var 
málum þeirra fylgt eftir. Þá var kennurum veitt ráðgjöf í þessum efnum og var eftirfylgni 
stýrt af þeim í mörgum málum.  Eins hafa deildarstjórar skipulagt viðbrögð við 
eineltismálum sem komið hafa upp í skólanum og í því sambandi átt fundi með 
sérfræðingum s.s. sálfræðingum og læknum, umsjónarkennurum, nemendum og 
forráðamönnum þeirra. Nokkur fjöldi forráðamanna hefur haft samband við 
deildarstjóra og fengið ráðgjöf vegna ýmissa mála er snerta nemendur. Mikið og gott 
samstarf var við sérkennara skólans og sálfræðing.  
 
Deildarstjórar funduðu vikulega með skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. Fundað var að 
minnsta kosti tvisvar í mánuði með umsjónarkennurum í hverjum árgangi.  Á þessum 
fundum er starfið samræmt og upplýsingum komið á framfæri.  Nokkrir deildarfundir 
voru haldnir undir stjórn deildarstjóra á viðkomandi stigi þar sem rædd voru ýmis mál 
sem tengdust árgöngunum. 
 
Deildarstjórar funduðu með deildarstjórum Hofsstaðaskóla nokkrum sinnum í vetur og 
einnig var haldinn fundur með deildarstjórum úr Garðaskóla.  
 
Deildarstjóri yngra stigs fundaði með tengiliðum leikskóla bæjarins og sá um 
skipulagningu á heimsóknum leikskólabarna í Flataskóla.  Deildarstjóri ásamt 
deildarstjóra sérkennslu heimsótti alla leikskóla bæjarins og fékk þar upplýsingar um 
verðandi nemendur.  Einnig voru sóttir samráðsfundir vegna verkefnisins “Brúum bilið”.  
Deildarstjóri yngra stigs sá um að skipuleggja heimsóknir umsjónarkennara 1. bekkja í 
leikskólana. Hann sá einnig um að raða nemendum í 1.bekk og endurröðun í 4.bekk 
fyrir næsta skólaár. 
 
Deildarstjóri eldra stigs skipulagði fundi með tengiliðum Garðaskóla vegna flutnings 
nemenda þangað og sá um heimsóknir elstu nemenda Flataskóla í Garðaskóla.  
Einnig sá hann um heimsóknir nemendaráðgjafa frá Garðaskóla og sat fundi 
deildarstjóra sérkennslu vegna flutnings nemenda.  Deildarstjóri eldra stigs sá um að 
endurraða nemendum í verðandi 6. bekki.  
 
Deildarstjórar hafa í vetur tekið þátt í og skipulagt þróunarverkefnið „Gegn einelti í 
Garðabæ“ ásamt deildarstjórum Hofsstaðaskóla og námsráðgjöfum Garðaskóla.   
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Deildarstjórarnir fóru á ráðstefnu um umhverfismál sem haldin var af 
umhverfisráðuneytinu á Sólheimum í Grímsnesi.  Í kjölfarið voru umhverfismálin tekin 
fastari tökum í skólanum.  Deildarstjóri yngra stigs fór í fimm daga ferð til Bath á 
Bretlandi ásamt skólastjórnendum þar sem skipulag skólamála þar í héraði var kynnt.  
Einnig fór hann á fræðslunámskeið um uppbyggingarstefnu sem Garðaskóli hélt.  
Deildarstjóri eldra stigs fór í heimsókn í blindradeild Álftamýrarskóla og kynnti sér 
kennslu sjónskertra.  Hann fór einnig á námskeið KPMG um símenntun og báðir 
deildastjórarnir fóru á námskeið um starfsmannasamtöl.  Ennfremur var farið á ýmsa 
fræðslufundi og námskeið. 
 
Skipulag þemadaga var að miklu leyti í höndum deildarstjóranna.  Einnig skipulögðu 
þeir umferðarviku, vinaviku, dag stærðfræðinnar, skákmót, jólaskemmtanir, skíðaferð 
og ýmsar aðrar uppákomur og ferðir í nánu samráði við skólastjórnendur og kennara.   
 

M. Elín Guðmundsdóttir og Ólöf Sigurðardóttir, deildarstjórar. 
 
 
 

6. Skýrslur umsjónarkennara 
 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk 
 
Nemendur árgangsins voru 69 talsins og skiptust í eftirfarandi bekki: 19 í 1. AS, 18 í 1. 
OS, 18 í 1. RS og 15 í 1. ÍB. Kennt var í stofum 1, 2, 3 og 4. Kennarar voru Auður 
Skúladóttir, Ída B. Unnarsdóttir, Olga G. Snorradóttir og Rakel Svansdóttir. 
 
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, 1 kest. í tölvum og 4 kest. á skólaárinu í 
heimilsfræði. Auk þessa fengu nemendur bókasafnsfræðslu einu sinni í viku.  
 
Helstu þemavekefnin voru: Skólinn minn Flataskóli, umhverfið mitt, 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 Umhverfið mitt var 
unnið fyrir áramót og stuðst var við bókina Komdu og skoðaðu umhverfið. Í tengslum 
við þetta verkefni var einnig unnið umferðarverkefni. Verkefnið um líkamann var tekið 
eftir áramót og stuðst var við bókina Komdu og skoðaðu líkamann. 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. 
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Einbeittir nemendur í 1. bekk.  

 
 
Námsgögn: 
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, Húrrahefti 1a. 
Samfélagsfræði: Komdu og skoðaðu umhverfið, Flettibók um húsdýrin og verkefnabók. 
Kristinfræði: Flettibókin Undrið. Náttúrufræði: Komdu og skoðaðu líkamann. Í 
tölvukennslunni studdumst við mest við eftirfarandi forrit: Leikver, talnaveiðar, Króni og 
Króna, Frá A-Ö, ABC 123, Slönguspil, Glóri geimvera, Töfraflísar. 
 
Námsmat:  
Íslenska: Læsi 1, 2 og 3, Aston Index, hraðlestrarpróf. 
Stærðfræði: Kannanir úr Einingu lagðar fyrir eftir hverja lotu, símat.  
Skrift: Skriftarpróf að vori. 
 
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 erfitt er fyrir kennara að hafa eftirlit með nemendum. 
 
Árgangafundir voru haldnir einu sinni í viku, á mánudögum frá kl. 13:20 – 15:20. 
Sérkennari, sérgreinakennarar, deildarstjóri og kennsluráðgjafi í tölvum komu 
reglulega á þá fundi. 

 
Ferðir sem farnar voru í 1. bekk í vetur:  
Rútuferð til Reykjavíkur að sækja „R“. Í þeirri ferð var farið upp á Arnarhól, í Ráðhúsið, 
Austurvöll og niður að tjörn.  Kirkjuferð var farin fyrir jól.  Farið var á tónleika 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Háskólabíó og hlustað á Pétur og úlfurinn. 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 apríl. 
 
Bekkjarkvöld voru haldin 1-2 sinnum yfir veturinn, misjafnt eftir bekkjum. Vinahópar 
voru starfandi í 1. AS og 1. ÍB og tókst það mjög vel.  
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Í heild sinni gekk skólastarf vel í vetur. Í lok september var fyrsti stafur lagður inn og 
reyndist það koma el út og ekki ástæða til að byrja fyrr. Fyrstu mánuðina, á meðan 
nemendur voru að aðlagast skólanum, var erfitt að vera alltaf að brjóta upp kennsluna 
mjög ört, til þess að fara í útileiki, í sérgreinar, í fjöldasöng o.s.frv.  
 
Í lok maí vorum við með Skólaleika sem tengdust síðustu blaðsíðunni í Einingu 2. 
Nemendur hlupu 60 metra hlaup, hentu kúlu, stukku langstökk, hringjakast, parís og 
skátahringurinn litli var hlaupinn á tíma. Síðan enduðu allir bekkirnir á sal í bingói. 
Þetta var frábær dagur sem eindregið er mælt með að verði endurtekinn.  
 

Auður Skúladóttir, Ída B. Unnarsdóttir,  
Olga G. Snorradóttir og Rakel Svansdóttir. 

 
 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk 

Nemendur árgangsins voru 74 í fjórum bekkjardeildum. Í 2. ED voru 19 nemendur, í 
2.ER voru 19 nemendur, í 2.HS voru nemendur 17 og í 2.GL voru nemendur 19.  
Kennt var í stofum 5, 11, 12 og 13. Kennarar í árganginum voru Elfa Dögg Einarsdóttir, 
Erna Þorleifsdóttir, Halla Ingibjörg Svavarsdóttir og Guðlaug Einarsdóttir. 
 
Í öðrum bekk fengu nemendur 33 kennslustundir sem skiptust þannig: 
 Íslenska 10 kennslustundir 
 Stærðfræði 6 kennslustundir 
 Samfélagsfræði 5 kennslustundir 
 Náttúrufræði 3 kennslustundir 
 Íþróttir/sund/leikir 3 kennslustund  
 Kristin fræði 1 kennslustund 
 Tónmennt 1 kennslustund 
 Tölvur 1 kennslusund 
 Bókasafn 1 kennslusund 
 Handmennt 1 kennslustund 
 Myndmennt 1 kennslustund 
 Heimilisfræði námskeið 

Námsmat 

Lestur: Hraðlestrarpróf í september, janúar og maí. 
Læsi: Læsi 1 í nóvember og Læsi 2 í maí. 
Skrift: Próf í janúar og maí. Auk þess er frágangur vinnubóka metinn. 
Stafsetning: Könnun í stafsetningu að vori (Aston index). 
Stærðfræði: Kannanir voru  lagðar fyrir eftir hverja lotu í Einingu 3 og 4. Próf voru í 
janúar og maí. Árangur í könnunum, prófum auk sjálfstæðis og vinnusemi var lagður til 
grundvallar lokaeinkunnar. 

Meðaltal einkunna árgangsins í einstökum námsgreinum: 

Lestur hraðaeinkunn: 5,72 
Læsi lesskilningur: 76,63 
Stærðfræði: 8,13 
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Helstu áherslur árgangsins 

 Mikil áhersla lögð á lestur og að nemendur lesi daglega heima og í skóla. 
 Í skriftarkennslu var áhersla lögð á að nemendur dragi rétt til stafs og tileinki sér 

vönduð vinnubrögð. 
 Í stærðfræði var rík áhersla lögð að nemendur tileinkuðu sér þau vinnubrögð sem 

krafist var með námsefninu Einingu. 
 Í öllum námsgreinum er leitast við að gera nemendur sjálfstæða í vinnubrögðum.  

Helstu þemaverkefni í náttúru- og samfélagsfræði 

Umferðin, villtar jurtir í nágrenni skólans, veður, jólin fyrr og nú, árstíðir, ýmsar 
fjölskyldugerðir og jörðin okkar. 
 

 
Nemendur í 2. bekk skoðuðu jólasýningu Árbæjarsafnsins. 

Sameiginleg þemaverkefni skólans voru: 

 Fjöll og tröll 
 Listadagar 

Vettvangsferðir – uppákomur - bekkjarkvöld 

 Gönguferðir í nágrenni skólans. 
 Árbæjarsafn í desember. 
 Kirkjuferð í desember. 
 Tónleikar hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands. 
 Fjöruferð í Hliðsnesfjöru. 
 Bekkjakvöld tvisvar sinnum á vetri. 

Það sem gekk vel 

 Námsárangur nemenda er almennt góður. 
 Lestrarkennslan gekk mjög vel og margir nemendur sýndu miklar framfarir bæði í 

hraða og lesskilningi. 
 Í stærðfræði var ákveðið að getuskipta bekkjunum einu sinni í viku eftir áramót. 

Reynslan af því var mjög jákvæð og virtust nemendur njóta sín vel. 
 Í samfélagsfræði var tekið upp nýtt námsefni Komdu og skoðaðu land og þjóð og 

reyndist það bæði skemmtilegt og fjölbreytt. 
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 Á jólaskemmtun var sett upp leikrit í samstarfi við tónmenntakennara sem tókst 
mjög vel. 

 Skipulag þemadaganna gekk vel og bæði ánægja með viðfangsefnin og skiptingu 
árganga.  

 Samstarf milli kennara í árganginum hefur verið mjög gott og tókst ágætlega að 
skipta með sér verkum. 

 
Elfa Dögg Einarsdóttir, Erna Þorleifsdóttir,  

Guðlaug Einarsdóttir og Halla Svavarsdóttir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stoltir drengir úr 2. bekk með afrakstur þemadaga. 

 

 
 

Skýrsla umsjónarkennara í  3. bekk 
 
Nemendur árgangsins voru 77 í fjórum bekkjardeildum. Í 3. GS voru 19 nemendur, í 
3.LH voru 20 nemendur, í 3.MH voru 18 nemendur og í 3.ÞH voru 20 nemendur. Kennt 
var í stofum 20, 21, 22 og 23 sem eru lausar kennslustofur fyrir austan Flataskóla. 
Kennarar voru Guðríður Sveinsdóttir, Linda Björk Halldórsdóttir /Skarphéðinn 
Gunnarsson, Margrét Haraldsdóttir og Þórunn Hafstein. 
 
Í þriðja bekk voru 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 í viku með íþróttakennara. 
 
Í þriðja bekk fá nemendur 33 kennslustundir sem skiptast þannig: 
 Íslenska 8 kennslustundir 
 Stærðfræði 6 kennslustundir 
 Samfélagsfræði 5 kennslustundir 
 Náttúrufræði 2 kennslustundir 
 Kristin fræði 1 kennslustund 
 Tónmennt 1 kennslustund 
 Kór 1 kennslustund 
 Íþróttir 1 kennslustund 
 Sund 1 kennslustund 
 Lífsleikni 1 kennslustund 
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 Tölvur 1 kennslustund 
 Handmennt 1 kennslustund 
 Ritþjálfi 1 kennslustund 
 Myndmennt 1 kennslustund 
 Heimilisfræði námskeið 
 
Náttúrufræði:  Rafmagn, loft, húsdýrin, fuglar. 
Samfélagsfræði: Kisulandsverkefni eftir Herdísi Egilsdóttur. 
Þemaverkefni: Skák, tefldar voru 1600 skákir og sérstakri skákkeppni komið á fyrir 3. 
bekk þar sem keppt var til úrslita. Bekkurinn sem sigraði fékk kassa fullan af Syrpum til 
aflestrar frá Eddu/miðlun ehf. 

 
Nemendur í 3. bekk tóku þátt í fjöltefli við franskar landsliðskonur í skák. 

 
Sérstakar áherslur 

 Átak í heimalestri og upplestri. 

 Lestrarkennslunni var breytt þannig að nemendur lásu allir sömu bókina og 
svöruðu ákveðnum lesskilningsspurningum. Tvisvar á skólaárinu var lestrarátak 
með skráningu. 

 Átak í stærðfræði. Lögð var áhersla á að læra margföldunartöfluna 1x - 10x 
utanbókar.  

 Rökhugsun var æfð með öflugu átaki í skák og skákkennslu. 
 

Fundir 
Hefðbundnir árgangafundir voru haldnir einu sinni í viku, á mánudögum kl. 13:25 – 
16:00. 
 
Vettvangsferðir 
Nóvember – Mjólkursamsalan 
Mars – Sinfóníuhljómsveit Íslands 
Mars – Tónlistaskólinn í Garðabæ 
Maí – Sveitabærinn á Grjóteyri/ Fjöruferð í Hvalfirði 
Júní – Öskjuhlíð / Nágrenni skólans s.s. fjaran, hraunið, og Vífilsstaðavatn 
 
Félagsstarf 
Nóvember – bingó/ piparkökuskreytingar/ föndur 
Apríl/maí – þjóðhátíð 
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Það sem gekk vel 

 Almennur námsárangur nemenda hefur verið nokkuð góður. 

 Lestrarkennslan og heimalesturinn gekk sérstaklega vel. 

 Samstarf á milli bekkjanna hefur verið til fyrirmyndar. 

 Samþætting ljóð-, söng-, hand- og myndmenntar kom skemmtilega út. 

 Skákkennsla gekk framar björtustu vonum. 
 
Það sem gekk illa eða var erfitt 

 Námsefni í íslensku fyrir þennan aldurshóp er af skornum skammti. 

 Námsmatsverkefni sem fylgja Einingarbókunum í þessum árgangi reyndust 
okkur erfið í framkvæmd. 

 
Meðaltal einkunna árgangsins í einstökum námsgreinum: 
 Lestur  6,62 
 Stærðfræði 8,36 
 Stafsetning 6,96 
 

Guðríður Sveinsdóttir, Margrét Haraldsdóttir, 
Skarphéðinn Gunnarsson og Þórunn Hafstein 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kór 3. og 4. bekkjar á vortónleikum. 

 
 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk 
 
Nemendur árgangsins vour 68 í þremur bekkjardeildum. 22 í 4. B.R., 24 í 4. S.G. og 22 
í 4. S.K. Kennt var í stofum 7, 14 og 19. Kennarar voru Bryndís Rail, Svanhvít 
Guðbjartsdóttir og Skúli Kristjánsson Þorvaldz. 
 

Kenndar voru eftirtaldar námsgreinar: 
Íslenska 10 kennslustundir              
Stærðfræði 5 kennslustundir        
Kristinfræði 1 kennslustund         
Náttúrufræði 2 kennslustundir  
Samfélagsfræði 4 kennslustundir  
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Ritþjálfi 1 kennslustund 
Val/mat 1 kennslustund 
Leikfimi 2 kennslustundir 
Sund 1 kennslustund 
Tónmennt og kór 1 kennslustund 
Smíði 2 kennslust. (hálfan vetur) 
Handmennt 2 kennslust. (hálfan vetur ) 
Heimilisfræði 2 kennslust. (hálfan vetur) 
Myndmennt 2 kennslust. (hálfan vetur) 
Tölvur 1,5 kennslustund 
Lífsleikni 1 kennslustund (hálfan vetur) 
Tónmennt 1 kennslustund (hálfan vetur) 
 
Námsmat 
Fyrsta námsmatið fór fram í september. Það var í lestri. Í október tóku nemendur 
samræmd próf í íslensku og stærðfræði. Síðan voru hefðbundin próf í janúar. Um vorið 
var byrjað að prófa í lok maí. 
 
Nemendur tóku próf í eftirtöldum námsgreinum: 
Lestur meðaltalseinkunn árgangsins 7,42 
Stærðfræði meðaltalseinkunn árgangsins 8,38 
Stafsetning meðaltalseinkunn 7,97 
Málfræði og ljóð meðaltalseinkunn 8,49 
Náttúrufræði meðaltalseinkunn 8,66 
 
Áherslur í starfi 

 Helstu áhersluatriði í árganginum var mikil og góð samvinna milli 
umsjónarkennara, mikið og gott starf milli umsjónarkennara og 
tónmenntakennara og getuskipting í stærðfræði. Í íslensku var unnin heildstæð 
móðurmálskennsla. 

 

 Þemaverkefni voru: Fjallaþema í október með öllum skólanum, víkingaþema 
með árganginum og listaþema með öllum skólanum. 

 

 Vettvangsferðir voru nokkrar: Í september var farið á fræðslusetrið  Alviðru í 
Grímsnesi, í desember var kirkjuferð, í febrúar tók Borgarleikhúsið á móti okkur, 
í mars á listadögum fórum við í Háskólabíó og hlustuðum á  tónverkið Pétur og 
úlfinn, vorferðin var fjallganga á Esjuna og að lokum var farið í tvær hjólaferðir, 
brettadagur og margir útvistardagar. 

 

 Helsta nýjungin í starfinu var heildstæð móðurmálskennsla. Allir nemendur voru 
með sömu lestrarbók og leystu þau bæði lesskilnings- og móðurmálsverkefni úr 
texta bókarinnar. Þetta fyrirkomulag heppnaðist mjög vel, m.a. vegna þess að 
árgangurinn er nokkuð jafn að getu.  

 
Bryndís Rail, Svanhvít Guðbjartsdóttir, Skúli Kristjánsson Þorvaldz. 
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Nemendur í 4. bekk í Esjugöngu á vordögum. 

 

Samræmd próf í 4. bekk 
 
Samræmd próf í 4. bekk fóru fram þann 10. og 11. október 2002.  Prófað var í íslensku 
og stærðfræði.  Árangur nemenda í Flataskóla var mjög góður. Meðaleinkunn 
nemenda í íslensku var 7,2 og í stærðfræði 8,1.  Normaldreifð einkunn skólans var í 
íslensku 5,8 og í stærðfræði 6,2.  Þessi árangur er sérstaklega góður og ánægjulegt 
hvað nemendur skólans standa sig vel í samanburði við aðra eins og töflurnar hér fyrir 
neðan sýna.   

Normaldreifð einkunn, meðaltal 2002 
 

  Flataskóli Reykjavík Nágr. Rvk. Landið allt 

Stærðfræði 6,2 5,0 5,1 5,0 

Íslenska 5,8 5,2 5,0 5,0 

 
Jafnframt er hér til kynningar birtur samanburður s.l. þriggja ára á árangri nemenda í 
skólanum miðað við Reykjavík og nágrenni Reykjavíkur. 

Meðaltalsárangur undanfarinna þriggja ára  
2000-2002 

  Flataskóli Reykjavík Nágr. Rvk. 

Stærðfræði 5,7 5,0 5,1 

Íslenska 5,5 5,1 5,1 

 

Samkvæmt ofangreindu er árangur nemenda skólans á samræmdum prófum almennt 
góður. Einkunnir nemenda voru skoðaðar eftir samræmdu prófin og var kennsla og 
sérkennsla endurskipulögð með tilliti til niðurstaðna prófanna.  Ákveðið var að skipta 
árganginum upp í getuskipta hópa í stærðfræði og tókst sú tilraun mjög vel.  Margir 
nemendur eru mjög sterkir í stærðfræði og verður áfram unnið næsta vetur með 
svipuðu móti þannig að nemendur fá fjölbreytt verkefni og verkefni við hæfi.  Þessi 
vinna hafði í för með sér mikla tilbreytingu fyrir nemendur, fjölbreyttari kennsluhætti og 
nemendur kynnast fleiri nemendum sem er einnig kostur því það eykur víðsýni þeirra 
og umburðarlyndi.   
 

M. Elín Guðmundsdóttir, deildarstjóri eldra stigs. 
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Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk 
 
Nemendur árgangsins voru 85 í þremur bekkjardeildum. 28 í 5. HG., 28 í 5. HSG og 29 
í 5. ÓS. Kennt var í stofum 8, 9 og 10. Umsjónarkennarar voru Halla Rósenkranz 
Guðmundsdóttir, Helga Sigríður Guðjónsdóttir og Ólöf Sighvatsdóttir. 
 
Námsgreinar og fjöldi kennslustunda á viku: 
 
Íslenska  11  Handavinna  2  (hálfan vetur) 
Stærðfræði    6  Smíði   2  (hálfan vetur) 
Náttúrufræði   3  Myndmennt  2  (hálfan vetur) 
Samfélagsfræði       4  Heimilisfræði  2  (hálfan vetur) 
Tölvur    2  Leikfimi  2 
Kristinfræði            1  Sund   1 
Enska   3   
Ritþjálfi  1 
Lífsleikni   1 
Bókasafn  1 
 

Lögð voru fyrir miðsvetrarpróf í janúar og vorpróf í maí en einnig voru ýmis verkefni 
metin jafnóðum allan veturinn.   
 

Áhersla var lögð á heildstæða móðurmálskennslu, þ.e. að samþætta greinar innan 
íslenskunnar. 
 

Námsefni var fjölbreytt: Geisli 1A og 1B í stærðfræði, Skræða 1 og 2, Mál til komið, 
Ljóðspor, English Club, Blákápa,  Auðvitað 1,  Lífríki á landi, Brauð lifsins, Landnám 
Íslands, Landshorna á milli, Skrift 6 og Ritum rétt ásamt ýmsum tölvuforritum og 
kennslumyndböndum. 
 

Helstu þemaverkefni voru „Fjöll“ og „Lista fyrir alla“ var einnig tekið fyrir.  Þemað 
Landnám Íslands sem unnið var eftir söguaðferðinni og fengin var farandssýning að 
láni hjá Þjóðminjasafni Íslands sem tengdist landnámsverkefninu. 
 

 
Nemendur í 5. bekk fluttu landnámsverkefni fyrir foreldra á bekkjarkvöldi. 
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Eftirfarandi vettvangsferðir voru farnar:  Rafheimar, Borgarleikhúsið og skíðaferð í 
Bláfjöll. 

 
Haldin vour foreldrakvöld, félagsvist, bingó og diskótek og tónleikar fyrir eldri borgara í 
Kirkjuhvoli. Farið var á tónleika í Tónlistarskólanum og Egill Ólafsson og Tatu komu í 
heimsókn sem fluttu okkur dagskrá um íslenska dægurlagið. 
 
Fundir voru alltaf vikulega hjá umsjónarkennurum árgangsins þar sem sérkennari og 
kennsluráðgjafi í tölvum og deildarstjóri komu inn á. 
 

Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir, Helga Sigríður Guðjónsdóttir  
og Ólöf Sighvatsdóttir. 

 
 

Skýrsla umsjónarkennara 6. bekkja 
 
Nemendur árgangsins voru 69 í þremur bekkjardeildum. 22 í 6. ÁJ., 24 í 6. EB og 23 í 
6. RF.  Kennt var í stofum 16, 17 og 18. Kennarar voru Ásta B. Jónsdóttir, Erla Björg 
Káradóttir, Helga Melsteð og Ragnheiður Friðjónsdóttir. 
 

Námsgreinar sem  kenndar voru: 
Íslenska (ljóð, bókmenntir, stafsetning, málfræði, skrift og ritsmíðar/framsögn)10 tímar 
á viku  
stærðfræði 6 tímar  
enska 3 tímar 
samfélagsfræði (Íslandssaga og landafræði) 5 tímar 
náttúrufræði 3 tímar  
kristinfræði 1 tími 
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 
bókasafn 0,5 tímar  
Kennt var skv. viðmiðunarstundaskrá. 
 

Þemaverkefni: Fjöll og tröll og listadagar. Norðurlöndin voru kennd eftir 
söguaðferðinni með kynningu á bekkjarkvöldi í lokin. 
 
Sérstakan áherslur: Agastjórnun og samþætt íslenska. Námsefni og námsmat var 
skv. námsáætlun 6. bekkjar. 
 
Meðaltal einkunna í árganginum: 

Miðsvetrarpróf      vorpróf 
Lestur    8,26   8,48 
Skrift    7,87   8,09 
Stafsetning   7,50   7,99 
Íslenska   7,48   8,08 
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Stærðfræði   7,41   7,73 
Enska    8,56   8,29 
Náttúrufræði      8,05 
Íslandssaga   7,90 
Landafræði      8,71 
 
Árgangafundir voru vikulega á mánudögum í tvær til þrjár klukkustundir. 
 
Ferðir: Vísindaferð að Vífilsstaðavatni, Vindáshlíð yfir nótt,  skíðaferð í Bláfjöll, 
Alþingishúsið, Sögusýning lögreglunnar, Sögusafnið í Perlunni, vorferð í Viðey, 
hjólaferð að Vífilsstaðavatni og heimsókn á Gerðarsafn. 
 
Félagsstarf: Félagsvist og tvö diskótek, upplestrarkeppni, ræðukeppni, félagsvist með 
eldri borgurum, samvera á sal, bekkjarkvöld og leiksýningar. 
 
Lagt var fyrir heildstætt íslenskupróf sem gafst mjög vel.  Ferðin í Vindáshlíð 
heppnaðist einstaklega vel m.a. vegna umhverfisins.  Viðeyjarferðin var einnig mjög 
góð.  Val á listadögum fell í góðan jarðveg hjá nemendum þar sem þeir fengu að velja 
þau viðfangsefni sem þeir tóku þátt í. 
 

Ásta Jónsdóttir, Erla Björg Káradóttir,  
Helga Melsteð og Ragnheiður Friðjónsdóttir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nemendur í 6. bekk kvöddu skólann með söng við skólaslit . 
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7. Skýrsla um sérkennslu skólaárið 2002-2003 
 
Í skýrslunni koma fram upplýsingar um tímafjölda í sérkennslu og hvernig þeir voru 
nýttir, hverjir kenna og hvernig kennslan var skipulögð í megindráttum. Einnig er skýrt 
frá niðurstöðum mats á sérkennslu. 
 
Úthlutaðir sérkennslutímar 102  og 7 kest. nýbúa, samtals 109 kest. 
Kennarar sem veittu sérkennslu   tímafjöldi  
               
Arnheiður Borg 18 stundir  
Þorbjörg Þóroddsd. 13    “  
Kristín Ósk Þorleifsdóttir  14    “    
Sigríður Ólafsdóttir       20    “   
Guðbjörg Hjörleifsd. 14 
Guðríður Thorarensen  10    “ (í forföllum Kristín 5 kest. og Heiðrún 5 kest) 
Sigrún Löve    7    “     
Elín Birna Guðmundsd.       6    “ (leikfimi/ hreyfiþjálfun) 
Bryndís       2    “ (smíði/hönnun) 
Júlíus Arnarson      1    “ (sund) 
Ásta B. Jónsdóttir               3     frá 1. febr.- 30. apríl 
      _______      
Samtals         105 stundir   (108   stundir febr. – apríl) 
 Tímar sem gengu af voru nýttir til stuðnings fyrir nemanda með félagslega erfiðleika. 
.        
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, 
einhverfan nemanda, nemendur með leshömlun/ dyslexiu og nemendur með mikla 
einbeitingar- og /eða tilfinningalega 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. 

 Nýbúakennsla. 
 
Einstaklingsmiðað nám án aðgreiningar 
Nám nemenda sem þarfnast einstaklingsnámskrár er ávallt mjög einstaklingsbundið. 
Meta þarf stöðu hvers einstaklings og þarfir og aðlaga kennslu og kennslugögn að 
þörfum hvers og eins. Nemandinn fær einstaklingskennslu að hluta en tekur þátt í námi 
í bekkjum þegar mögulegt er.  
 
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. 
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Fjöldi nemenda og tímafjöldi í árgangi 
Alls voru 97 nemendur í sérkennslu í vetur. Þar af  eru 6 nýbúar eða nýaðfluttir 
nemendur. Nemendur hafa fengið mjög misjafnan tímafjölda í sérkennslu og í 
misjafnlega langan tíma. Flestir nemendur fengu kennslu allan veturinn en einnig eru 
nokkur dæmi um að nemendur væru í sérkennslu hluta vetrar, útskrifuðust og aðrir 
kæmu í staðinn.   
 
Verklagsreglur um samstarf við foreldra/forráðamenn 
Ákvörðun um sérkennslu er ávallt tekin í samstarfi við foreldra. Frumkvæði að 
sérkennslu getur komið bæði frá foreldrum og bekkjarkennurum. Foreldrar gefa alltaf 
skriflegt leyfi fyrir sérkennslu barnsins.  Þarfir nemenda eru metnar út frá fyrirliggjandi 
upplýsingum frá leikskólum, læknum, talmeinafræðingum, sálfræðingum, öðrum 
sérfræðingum,  foreldrum og öðrum skólum þegar um nýja nemendur er að ræða. 
 
Deildarstjórn sérkennslu 
Deildarstjórn sérkennslu svarar til hálfrar stöðu og skiptist milli tveggja kennara: 
Þorbjörg Þóroddsdóttir        deildarstjórn  í   1.-3. bekk 
Arnheiður Borg          deildarstjórn í    4.-6. bekk 
 
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. 

 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 3.-5 
bekk hjá þeim nemendum sem þess var þörf  og  Aston Index í 2.-6. bekk. 

 Aðstoð og ráðgjöf við bekkjarkennara 
Fylgst með gengi nemenda í þeim árgöngum sem hver sérkennari þjónaði. 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 „Sérkennslu-
þjóninn“), varðveisla á niðurstöðum sérfræðinga og öðrum skjölum.  

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

 
Arnheiður Borg og Þorbjörg Þóroddsdóttir, deildarstjórar sérkennslu. 
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8. Skýrslur vinnu – og stýrihópa kennara 

Skýrsla vinnuhóps um kennslu bráðgera barna 
 
Í vinnuhópnum voru starfandi þrír kennarar; Bryndís Rail, Sigríður Ólafsdóttir og Skúli 
Kristjánsson Þorvaldz. 
 
Strax í upphafi vetrar var ljóst að hér var verkefni sem allir vilja að sé hluti af 
skólastarfinu en enginn veit nákvæmlega hvernig á að skilgreina. Spurningarnar voru 
endalausar: Við hvað á að miða, hvaða námsgreinar á að leggja áherslu á, hvaða 
aldur, hvaða nemendur, hvaða kennarar, í kennslustofunni eða sérhópar og síðast en 
ekki síst er til eitthvert námsefni á íslensku fyrir þessa nemendur? 
 
Í lok nóvember fór hópurinn í heimsókn í skóla á Keflavíkurflugvelli og heimsótti 
sérkennara fyrir bráðger börn. Sú heimsókn gaf hópnum mjög góða innsýn í hvernig 
hægt er að vinna með bráðgerum nemendum. En það merkilega starf sem var unnið í 
skólanum á Keflavíkurflugvelli var fyrst og fremst í höndum eins sérfræðings. Einnig 
höfðum við samband við kennara í Ölduselsskóla en þar er verið að vinna 
þróunarverkefni með getuskipta hópa. Kennarinn tjáði okkur að það væri ekki ráðlagt 
að fara út í viðamiklar breytinar með allan skólann heldur að einbeita okkur eingöngu 
að einum til tveimur árgöngum. 
 
Eftir miklar bollaleggingar hefur verið tekin sú ákvörðun að á skólaárinu 2003-2004 
mun verða lögð áhersla á færninám í 4. bekk. Reynt verður að gera stundatöflur þar 
sem allir bekkir verða með stærðfræði og íslenskutíma á sama tíma, stofur verða hlið 
við hlið og skipulagsfundir kennara verða einu sinni í viku. Einn kennari mun stýra 
þessarri vinnu og bera ábyrgð á henni. Einnig á að halda áfram með færninám í 5. 
bekk og vinna þemaverkefni fyrir bráðger börn í 6. bekk. 
 
Það er nauðsynlegt að kennarar og aðrir sem koma að skólamálum geri sér grein fyrir 
að það er ekki það sama að getuskipta bekkjum og að vinna með bráðgerum börnum.  
Reyndar er verið að koma til móts við duglega nemendur með getuskiptingu en best 
væri ef kennarar gætu menntað sig á þessu sviði eins og þeir kennarar gera sem 
kenna sérkennslu. Einnig þarf Námsgagnastofnun að huga að sér verkefnum, því 
bekkjarkennarar hafa lítil tök á því. 
 

Bryndís A. Rail, Sigríður Ólafsdóttir og Skúli Kristjánsson Þorvaldz 
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Hollusta í heimilisfræði! 

 

 
Skýrsla stýrihóps um heilsueflingu 
 
Hópinn skipuðu Elín Birna Guðmundsdóttir, Heiðrún Björk Sigmarsdóttir, Júlíus 
Arnarson og Margrét Hjaltadóttir. 
 
Hvað var gert í vetur? 

 Komið var á hugmyndabanka að leikjum og hreyfingu fyrir nemendur sem 
kennarar Flataskóla geta gengið í. 

 Settar voru á blað hugmyndir um svokallaðar áhersluvikur þar sem lögð verður 
áhersla á hollustu og hreyfingu. 

 Lögð var fyrir könnun meðal kennara um áhuga þeirra á aukinni hreyfingu og í 
hvaða formi: áhersluvikum, heilsuþema, vatnsdrykkju, ávexti og grænmeti í 
áskrift.  Voru viðbrögð kennara mjög góð. 

 Skipulagður var íþróttadagur Flataskóla sem fór fram 3. júní. 

 Auk þess var leitað að efni til að notast við þegar verkefnið heilsuskóli 
Flataskóli fer í gang. 

 
Framtíðarsýn 

 Aukin áhersla á hollt matarræði og hreyfingu nemenda og starfsmanna. 

 Fróðleikspunktar og greinar á heimasíðu Flataskóla og í fréttabréf skólans. 

 Áhersluvikur þar sem lögð er áhersla á t.d. mikilvægi grænmetis í fæðukeðjunni 
og annað sem við kemur heilsu okkar. 

 Vandað verði til þegar mötuneyti skólans fer í gang og manneldismarkmið 
manneldisráðs höfð til hliðsjónar. 

 Að einungis verði boðið upp á vatn og mjólk til drykkjar í skólanum. 
 

Elín Birna Guðmundsdóttir, Heiðrún Björk Sigmarsdóttir, 

Júlíus Arnarson og Margrét Hjaltadóttir. 
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Skýrsla vinnuhóps í íslensku  
 
Í hópnum voru  Guðríður Sveinsdóttir, Þorbjörg Þóroddsdóttir og Þórunn Hafstein 
Hópurinn fékk það verkefni að kanna stöðu móðurmálskennslu í Flataskóla. Hver er staða 
móðurmálskennslunnar? Það reyndist erfitt að gefa einhlítt svar við þeirri spurningu. 
 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður samræmdra prófa í 4. bekk getur staða Flataskóla talist 
allgóð. Normaldreifð heildareinkunn skólans í íslensku sl. þrjú ár er um 5,5 að meðaltali, 
og þar með vel yfir landsmeðaltali.  
 
Vinnuhópurinn leitaðist við að skoða hvaða efni er fyrir hendi til nýtingar við heildstæða 
móðurmálskennslu í skólanum, hvaða þáttum móðurmálskennslu er beitt í heildstæðri 
kennslu og í hvaða mæli textar eru nýttir í heildstæðar kennsluaðferðir (lesskilningur, 
málfræði, o.s.frv.).   
 
Kannaðar voru námsáætlanir til að finna hvaða markmið eru sett þar fram í heildstæðri og 
fjölbreyttri móðurmálskennslu. Fundað var með kennurum allra árganga.  Spurt var um 
hvernig og í hve miklum mæli heildstæðum aðferðum er beitt í bekkjunum og könnuð 
sjónarmið bekkjarkennara gagnvart heildstæðri móðurmálskennslu og einnig kannað mat 
kennara og óskir í sambandi við heildstæða móðurmálskennslu. Í öllum árgöngum fer 
fram kennsla samkvæmt heildstæðum aðferðum, bæði stór þemaverkefni (t.d. “Landið 
okkar” í 3. bekk) og heildstæð vinna með texta (t.d. heildstæðar aðferðir í 5. og 6. bekk).  
Einnig er í öllum bekkjum beitt fjölbreyttium leiðum í einhverjum mæli. Mjög er þó misjafnt 
hve mikið bekkjarkennarar beita heildstæðum kennsluaðferðum, en þeir sem mest hafa 
nýtt slíkar aðferðir telja að þær séu ekki síður árangursríkar en hinar hefðbundnu.  Allir 
bekkjarkennarar voru sammála um að auka eigi heildstæðar og margbreytilegar leiðir í 
móðurmálskennslunni. 
 
Tillögur hópsins varðandi heildstæða móðurmálskennslu í skólanum eru eftirfarandi: 

1. Að unnið sé a.m.k. eitt stórt þemaverkefni í hverjum árgangi samkvæmt lögmálum 
söguaðferðarinnar. 

2. Að samvinnuverkefni séu fastur þáttur í bekkjarstarfinu. 
3. Að málfræði sé kennd út frá samfelldum texta jafnframt hefðbundnum 

vinnubókaraðferðum og að sem fjölbreyttastir textar séu nýttir til að þjálfa lestur, 
málfræð, lesskilning og tjáningu. 

4. Að beitt sé sem fjölbreyttustum aðferðum móðurmálskennslu í öllum bekkjum/ 
aldurshópum, t.d. að nota endursagnir, þ.e. að nemendur þjálfist í að fá 
heildarmynd af lesefni, geti lýst inntaki lesefnis, geti tjáð sig um texta á fjölbreyttan 
hátt, bæði skriflega, munnlega, myndrænt og með leikrænni tjáningu.  

 
Eins og fram hefur komið er töluvert til af efni í skólanum sem nýta má til heildstæðrar 
móðurmálskennslu. Annars vegar er um að ræða verkefni þar sem beitt er aðferðum 
þemanáms/ söguaðferðar og/ eða samvinnunáms, sem finna má bæði í möppum ( t.d. 
möppu um samvinnunám, söguaðferð og í bekkjarmöppum) og á netinu. Hins vegar er um 
að ræða verkefni sem nýta má til heildstæðrar móðurmálskennslu byggt á 
lestrarverkefnum/texta, geymt aðallega í árgangamöppum. Þessi verkefni eru að 
sjálfsögðu misjöfn að gæðum, en ætti að vera hægt að nýta mikið af þessu efni ef 
skipuleggja á heildstæða móðurmálskennslu í árgöngunum. Það væri verðugt viðfangsefni 
að yfirfara verkefni og meta, breyta, bæta og búa til ný, með viðmiði fyrir hvern árgang fyrir 
sig. 
 
Við í “móðurmálshópnum” gerum okkur fulla grein fyrir að efnissöfnun okkar og lýsing á 
stöðu móðurmálskennslunnar er engan veginn fullunnin eða tæmandi. Hins vegar 
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vonumst við til að þessi vinna okkar komi að gagni sem grunnur til að styrkja og auka 
heildstæða móðurmálskennslu í Flataskóla. 
 

Guðríður Sveinsdóttir, Þorbjörg Þóroddsdóttir og Þórunn Hafstein 
 

 
 

 
Unnið í landafræði í 5. bekk. 

 
 

Skýrsla vinnuhóps í samfélagsfræði 
 
Vinnuhópur í samfélags- og landafræðum hafði það að leiðarljósi í sinni vinnu að 
samræma markmið skólans við þau markmið sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla. 
Einnig að heildstæð samfella næðist í markmiðssetningu í samfélags- og 
landafræðikennslu í Flataskóla. 
 
Viðfangsefni sem við höfum fengist við í vetur eru eftirfarandi: 
 
Tekin voru saman og skoðuð öll náms- og kennslugögn sem tilheyra samfélags- og 
landafræði. Um er að ræða; bækur, myndbönd, hljóðsnældur og vefefni. Þetta efni var 
skoðað með tilliti til námsskrár Flataskóla og hvort það samræmdist markmiðum 
Aðalnámskrár. Nýju efni var fundinn staður í viðeigandi árgöngum og á þeim stöðum 
þar sem við töldum að það myndi nýtast . 

 
Skoðuð voru námsmarkmið árganganna og kom í ljós að ekki var alltaf samræmi á 
milli þrepamarkmiða í Aðalnámskrá og þeirra sem sett voru í námsáætlunum 
árganganna. Komum við þeim upplýsingum til kennara í árgöngunum og báðum um að 
það yrði lagað. Einnig báðum við um að skoðaðar yrðu námsleiðir, námsgögn og 
námsmat hvers árgangs. 
 
Útbúin var mappa þar sem safnað var saman ýmsum gögnum sem aðgengileg eru fyrir 
kennara við undirbúning kennslu í samfélags- og landafræðum. Í þeirri möppu má 
finna:  

 Skipurit sem sýnir áhersluþætti í markmiðum hvers árgangs og samfellu þar á 
milli. 

 Þrepamarkmið Aðalnámskrár grunnskóla sett upp í samfellu milli árganga frá 1. 
– 6. bekkjar. 
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 Námsáætlanir árganga í samfélags- og landafræðum, markmið, námsleiðir, 
námsgögn og námsmat (endurskoðað vorið 2003). 

 Yfirlit um námsbækur, kennsluforrit og myndbönd. 

 Form fyrir kennara til útfyllingar við undirbúning kennslu í samfélags- og 
landafræðum.  

 
Að okkar mati er kennsla í samfélags- og landafræði hér í skólanum á réttri leið. 
Samfella í greinunum er stígandi og að okkar mati rökrétt. En ljóst er að það þarf að 
halda áfram að vinna að þróun í greininni og er það áhyggjuefni að ekki er gert ráð fyrir 
áframhaldandi stýrihóp í samfélags- og landafræði innan skólans. Við teljum að í 
greinum sem eru jafnmikilvæg og samfélags- og landafræði þurfi að halda styrkum 
höndum um taumana. Stöðug þróun er í námsefni og einnig úrval á efni, á nýjum miðli, 
sem áríðandi er að kennarar tileinki sér í sem ríkustum mæli, þ.e. á Netinu. 
 

Elfa Dögg Einarsdóttir, Margrét Haraldsdóttir  
Og Skarphéðinn Gunnarsson. 

 

 
Skýrsla vinnuhóps í stærðfræði 
  
Vinnuhópur í stærðfræði var fámennur í vetur eða tveir kennarar, Erna Þorleifsdóttir og 
Guðlaug Einarsdóttir, umsjónarkennarar í 2. bekk. 
Lögð var áhersla á stærðfræði í 1.- 4. bekk vegna kennslureynslu á því stigi. 
 
Nýbúið er að taka upp nýtt námsefni í stærðfræði í yngri bekkjum. Það nefnist „Eining“ 
og er þýtt og staðfært danskt námsefni. 
Viðfangsefni sem fengist var við í vetur: 

 Borin var saman námsmarkmið skólans og þrepamarkmið í aðalnámskrá. Í 
þeim tilvikum þar sem námsmarkmiðum skólans og þrepamarkmiðum 
aðalnámskrár bar ekki saman var komið ábendingum til viðkomandi árganga. 

 Einingabækur bornar saman við þrepamarkmið. Aðalnámskrár og virtist gott 
samræmi vera þar á milli. 

 Einingabókunum er skipt í misstórar lotur. Kannanir fylgja námsefninu, og er 
reiknað með að þær séu lagðar fyrir eftir hverja lotu. Farið var yfir þessar 
kannanir og kom í ljós að þær eru mjög misjafnar. Á meðan þetta námsefni er 
svo nýtt eru kennarar að prófa sig áfram með þessar kannanir. Reynsla kemur 
um leið og kennarar hafa prófað að leggja þessar kannanir fyrir einu sinni.  Þá 
koma kostir og gallar í ljós. 

 Hópurinn lagði könnun fyrir kennara hvers árgangs á skipulagsdegi í janúar. 
Var þar verið m.a. að kanna viðhorf kennara til þessa nýja námsefnis. Kom 
fram að kennarar hafa misjafnar skoðanir á námsefninu. Áberandi var að 
kennarar óska eftir meiri fræðslu og kynningu á þessu nýja námsefni, en það 
krefst verulega breyttra kennsluhátta. Eftir þessa könnun áttum við fund með 
Ingu Þórunni, skólastjóra og var tekin ákvörðun um að byrja á því að fá erindi 
um hugmyndafræðina á bak við Einingu. Var Edda Óskarsdóttir sérkennari í 
Mýrarhúsaskóla fengin til þess að koma og vera með fyrirlestur og umræður um 
stærðfræði. Hópurinn taldi það góða byrjun, því næsta vetur er á áætlun að 
halda námskeið í samvinnu við Hofsstaðaskóla. 

 Næsta verkefni var að skoða námsmat árganganna. Spurningalisti var lagður  
fyrir kennara í hverjum árgangi. Þar fengust fram hugmyndir um það hvernig 
námsmati er hagað í hverjum árgangi. 
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 Haft var samband við Hofsstaðaskóla og reynt að koma á samstarfi við 
kennara þá sem þar sitja í vinnuhópi í stærðfræði. Ekki gekk það, en þetta er 
verðugt verkefni fyrir næsta vetur. 

 
Námsefni í stærðfræði er nýtt. Það tekur nokkur ár að koma á þeim breytingum sem 
námsefnið krefst. Kennarar óska eftir meiri fræðslu og vonandi verður vel staðið að því 
námskeiði sem fyrirhugað er næsta haust. 
 

Guðlaug Einarsdóttir og Erna Þorleifsdóttir. 
 

 

 
Nemendur í 2. bekk  vinna í stærðfræði. 

 

 
 

Skýrsla stýrihóps um skipulag áfallaáætlunar 
 

Í þessum hópi voru aðeins tveir kennarar, þ.e. Erla Björg Káradóttir og Olga G. 
Snorradóttir.  Fundir voru haldnir vikulega á fimmtudögum kl:14:00. 
Unnið var að því í vetur að koma upp aðgengilegum og góðum gögnum í svokallaðan 
áfallakassa sem kennarar geta leitað í.  
 
Hópurinn skoðaði áfallamöppu sem til var í skólanum og skipulagði hana.   
Haldinn var fundur með Oddnýju J. Eyjólfsdóttur grunnskólafulltrúa og lögð var fyrir 
hana hugmyndir um heildstæða áfallaáætlun allra skólanna í Garðabæ.  Mikill áhugi 
var fyrir því en þeirri vinnu verður haldið áfram á næsta skólaári. 
 
Hópurinn skipulagði komu séra Bragi Skúlason sjúkrahúsprests í skólann. Hann kom 
og hélt fyrirlestur á starfsmannafundi þann 4. febrúar.  Efni fyrirlestursins var áföll í 
nemendahópi og viðbrögð við þeim.  
 
Sótt var námskeið hjá Rauða krossi Íslands sem haldið var 1. apríl á Hótel Sögu. 
Þar flutti María Riis fyrirlestur um sorg og sorgarviðbrögð barna og unglinga og 
nauðsyn áfallahjálpar.   
 

Erla Björg Káradóttir og Olga G. Snorradóttir 
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Skýrsla vinnuhóps list-og verkgreina 
 

1. Vinnutilhögun; Hópstjórar í vetur hafa verið: Guðrún Friðriksdóttir, Bryndís 
Þórarinsdóttir og Hrafnhildur Gunnalugsdóttir. Allar höfum við skipt með okkur 
að vera ritarar. 

 
2. Hugmyndabanki; Þingvallaþema var rætt og lagt fyrir kennarafund. Var það 

ekki samþykkt og þema haustsins ákveðið: Fjöll.  Starfinu var haldið áfram til 
að tengja það vorþemanu skáldað í tré. Sú hugmynd vék fyrir Listadögum 
Garðabæjar. Við söfnuðum samt  saman hugmyndum um vinnu í tré sem gætu 
hæglega nýst sem haustþema. Hugmyndirnar eru komnar á sameign undir 
nafninu Hugmyndabanki list- og verkgreina. Þar er einnig að finna fleiri 
hugmyndir til að vinna með á þemadögum eða í skapandi starfi í 
kennslustofunni og skreyta skólann, m.a. það sem við skráðum frá námsferð til 
Búdapest. Hópurinn leggur fram þá hugmynd að fá hingað gestakennara á 
þemadögum.  

 
3. Skrínið; Geymsla fannst innan við smíðastofuna fyrir ýmis efni til skapandi 

starfa í skólanum. Hillur voru settar upp, safnað saman efni og áhöldum sem 
síðan var flokkað, sett í kassa og skráð. Í framhaldi var skráð skipulag og kynnt 
á kennarafundi og sent til allra kennara en einnig hangir það uppi í Skríninu. 
Hópurinn telur að einhver þurfi að hafa umsjón með Skríninu í framtíðinni svo 
það virki.  

 
4. Sýningaraðstaða;  Sett hefur verið upp bráðabirgðaaðstaða fyrir framan 

skrifstofu skólans undir yfirskriftinni: Þetta getum við – þetta gerum við og hefur 
vakið mikla athygli. Þar eru sýnishorn af vinnu nemenda í myndmennt, smíðum 
og handmennt yngri. Æskilegt væri að fá læsta glerskápa á ganga skólans sem 
sýningaraðstöðu við nýja skrifstofu. 

 
 

 
Sungið á Degi íslenskrar tungu. 
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5. Heimsóknir;  a) Við fengum heimsókn frá  listgreinakennurum Ölduselsskóla 

4. nóvember og tókst vel til. Til þeirra fórum við 6. maí s.l. en þar var nýafstaðin 
sýning sem enn hékk uppi. Vel var tekið á móti okkur og kynntumst við 
námskeiðs- fyrirkomulaginu sem hugmynd er um að taka upp hér næsta vetur. 
Erum við mjög spenntar fyrir þessari hugmynd því þar eru kennararnir mjög 
ánægðir með kerfið sem hefur verið þar í nokkur ár. Teljum við mjög 
nauðsynlegt og gagnlegt að skoða aðra skóla. b) Könnunarferð var farin í 
bókasafn Kennaraháskólans og ýmislegt áhugavert þaðan sett í 
hugmyndabankann okkar. c) Sýningar voru skoðaðar á Kjarvalsstöðum og  
Norræna húsinu til að fá fleiri hugmyndir fyrir þemadaga. 

 
6. Skólanámskrá; Höfum sent frá okkur áhersluatriði list-og verkgreina til 

ritstjórnar skólanámskrár. Höfum ekki fengið svar. Bryndís smíðakennari hefur 
komið sér upp heimasíðu sem er inn á Vefir kennara. Æskilegt að fleiri 
sérgreinakennarar geri slíkt hið sama. 

 
7. Ýmislegt; 1.Þegar deildarfundir eru haldnir og þegar skipt er í hópa leggjum 

við áherslu á að nota sérgreinastofurnar. 2. Fórum yfir öryggismál fyrir 
öryggistrúnaðarmann. 3. Rætt var um það að bekkjarkennarar létu okkur 
sérgreinakennara vita af  samkomum ýmiskonar þannig að möguleiki væri á að 
setja upp verkefni við stofurnar. 

 
Áslaug Ólafsdóttir, Bryndís Þórarinsdóttir, 

Guðrún Friðriksdóttir og Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir 

 
 

9. Ýmsar skýrslur 
 

Skýrsla ritstjórnar skólanámskrár 

Í skólanámskrárhóp voru Ásta Bára Jónsdóttir, Halla I. Svavarsdóttir, Svanhvít 
Guðbjartsdóttir og Þuríður Anna Jónsdóttir auk þess kom Helga María Guðmundsdóttir 
aðstoðarskólastjóri á nokkra vinnufundi og gaf góð ráð. 

Fyrst í haust var fundað vikulega á miðvikudögum, klukkutíma í senn en síðan var 
ákveðið að funda einu sinni í mánuði á laugardegi í nokkra tíma í einu. Ástæðan fyrir 
því var að sá tími var talin nýtast betur í vinnu. Auk þess þurftu kennarar tíma til 
lagfæringa. Hópurinn skipti með sér stjórnunar- og ritunarstörfum.  

Svanhvít og Þuríður voru nýjar í hópnum og því var byrjað á að lesa yfir 
skólanámskrána og komast inn í viðfangsefnið. Þar sem þetta var yfirgripsmikið 
verkefni og síður en svo tilbúið var ákveðið að byrja á námsáætlunum en almenni hluti 
skólanámskrárinnar var að mestu í höndum Helgu Maríu. Farið var í að lesa yfir 
námsáætlanir árganga og koma með athugasemdir. Stuðst var við gátlista fyrir 
greiningu við mat á skólanámskrá frá Fræðslumiðstöð Reykjavíkur. Í ljós kom að víða 
var breytinga þörf bæði í uppsetningu og innihaldi. Í framhaldi af því var ákveðið að 
nota tvo vinnufundi kennara til að ganga í helstu lagfæringar á námsáætlunum. Til að 
auðvelda þeim vinnuna útbjuggum við leiðbeiningar og komum með athugasemdir sem 
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þeir gátu stuðst við. Foreldraráð Flataskóla fékk skólanámskrána til yfirlestrar og kom 
með gagnlegar athugasemdir sem við fórum yfir og tókum til athugunar. 

Kennarar fengu tvo vinnudaga í lok skólaárs til að lagfæra námsáætlanir. Eins og áður 
fengu þeir leiðbeiningar og athugasemdir frá hópnum. Skólanámskrárhópurinn fór yfir 
breytingar á námsáætlunum eftir fyrri vinnufundina og mun gera hið sama fyrir lokaskil 
námskrárinnar þann 15. september 2003. 

Eftir þetta skólaár má segja að tekist hafi að koma skólanámskránni í viðunandi 
ástand. Framundan eru frekari lagfæringar þar sem þörf er á að bæta inn ákveðnum 
atriðum og halda námskránni í horfinu, því ekki má gleyma að skólastarf er í sífelldri 
þróun. 
 

Ásta Bára Jónsdóttir, Halla Svavarsdóttir, 
Svanhvít Guðbjartsdóttir og Þuríður Anna Jónsdóttir 

 

 
 
 
Skýrsla sjálfsmatsnefndar  
 
Áætlun um sjálfsmatsferli Flataskóla byggir á könnunum sem lagðar hafa verið fyrir 
nemendur, foreldra og starfsmenn á liðnum árum ásamt því að tekin er í notkun 
Grunnskólarýnir og Kanni.  Grunnskólarýnir  byggir á rannsóknarþekkingu „skilvirkra 
skóla“ (effective schools) við skilgreiningu á samhengi stefnumótunar, viðhorfa, 
skipulags, árangurs og vinnuaðferðum altækrar gæðastjórnunar.  Áætlunin er fjögurra 
ára ferli sem er endurtekið á sama hátt til að raunhæfur samanburður fáist milli ára.  
Kanni er byggður á sömu grunnhugmyndafræði og Grunnskólarýnir og tengist honum 
nokkuð til úrvinnslu gagna.  Þar er innbyggt amboð til nota við að skoða líðan og 
samskipti í skólanum og viðhorf til skólans.  Þar eru spurningar fyrir nemendur, foreldra 
og starfsmenn.  Grunnur heildaráætlunarinnar er sá að kannanir séu lagðar árlega fyrir 
en síðan sé mismunandi eftir áherslum í skólastarfinu hvaða aðrar kannanir séu 
gerðar. 
 
Í október 2002 og apríl 2003 voru gerðar kannanir á því hvernig nemendur komu til og 
frá skóla, akstur – hreyfing.  Þá var einnig spurt um íþróttaiðkun nemenda utan 
skólatíma. 
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Í nóvember 2002 og í mars 2003 voru gerðar kannanir á viðhorfum 
nemenda, kennara og stuðningsfulltrúa á verkefnum og vinnu á þemadögum. Í janúar 
2003 var lögð fyrir starfsmannakönnun sem undanfari starfsmannaviðtala.  Voru það 
spurningar úr Kanna fyrir starfsmenn og einnig persónuleg könnun fyrir 
starfsmannaviðtal í janúar.  Jafnframt var í janúar lögð fyrir á foreldradegi könnun úr 
Kanna fyrir foreldra/forráðamenn nemenda.  Þar var verið að skoða viðhorf til skólans 
og starfsemi hans.  Vísað er til útgefinna skýrslna úr hverri könnun sem liggur frammi á 
kaffistofu starfsmanna, í bókasafni skólans og er vistuð á heimsíðu hans 
www.flataskoli.is undir Um skólann/Sjálfsmat.  Jafnframt verður unnin heildarskýrslu 
um styrkleika og úrbætur og framlögð í september 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hressir drengir í íþróttatíma. 

 
 
Á áætlun var að gera jafnframt könnun á líðan og samskiptum nemenda með könnun 
úr Kanna fyrir 4.-6. bekk og fyrirlögn kannana sem voru gerðar vorið 2002 í 1.-3 bekk. 
Vegna fyrirlagna kannana í 4.-6. bekk á vegum Námsmatsstofnunar í tengslum við 
verkefnið Gegn einelti í Garðabæ og fyrirlagna kannana í sömu bekkjadeildum á 
vegum Garðabæjar vegna samanburðarrannsóknar á líðan og samskiptum og þátttöku 
í skipulögðu íþróttastarfi var ákveðið að geyma þær fyrirlagnir úr Kanna til næsta 
hausts. Nýttar verða niðurstöður úr fyrrgreindum könnunum annarra matsstofnana til 
mats á líðan og samskiptum milli nemenda og þar með þeim styrkleikum og veikleikum 
í starfi skólans sem þar birtast.  
 

Skólaárið 2003-2004 verða eftirfarandi kannanir lagðar fyrir en lögð er áhersla á að 
vera með sömu kannanir árlega til að fá skilvirkan samanburð á milli ára. Jafnframt 
munu kannanir á ákveðnum þáttum í skólastarfinu fara eftir áherslum og hugsanlega 
þróunarverkefnum hverju sinni: 
 

 Akstur-hreyfing könnun lögð fyrir nemendur tvisvar yfir veturinn. 

 Þemakönnun, þ.e. spurningakönnun lögð fyrir tvisvar yfir veturinn fyrir nemendur 
og starfsmenn, sem vinna að þemanu hverju sinni.   

 Könnun vegna þróunarverkefnisins Lesum lipurt í 2. bekk í samvinnu við Sigríði 
Ólafsdóttur, sérkennara sem er umsjónarmaður verkefnisins. 

 Kannanir á vegum Námsmatsstofunnar vegna þróunarverkefnisins Gegn einelti í 
Garðabæ. 

 
 
 

http://www.flataskoli.is/
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Árlegar kannanir:  

 Kannanir með spurningum úr Kanna lagðar fyrir nemendur í 4. bekk  á líðan og 
samskiptum nemenda í lok september ár hvert.   

 Foreldra/forráðamannakönnun úr Kanna lögð fyrir á foreldradegi í janúar ár hvert.   

 Úr Grunnskólarýni verða lagðar fyrir kannanir fyrir starfsmenn í október næstu 
fjögur skólaárin, en Grunskólarýnir er eingöngu  amboð til að mæla viðhorf 
starfsmanna. 

 Skólaárið 2003-2004 verða lagðir fyrir flokkarnir A-100 og A-200 þar sem lögð er  
áhersla á stjórnun skólans og stefnumótun.   

 Skólaárið 2004-2005 verða það C-100 og C-200 þar sem lögð er áhersla á árangur 
nemenda, traust og ánægju með og í starfi. 

 Skólaárið 2005-2006 verða það B-100, B-200, B-300 og B-400 þar sem lögð er 
áhersla á starfskenningu starfsmanna, ytri aðbúnað og fjárveitingar. 

 Skólaárið 2006-2007 verða að B-500, B-600 og B-700 þar sem lögð er áhersla á 
kennslu kennara og virkni nemenda og foreldra í starfi skólans. 

 
Akstur -hreyfing kannanir tengist áherslum skólans að hvetja til meiri hreyfingar 
nemenda og minni keyrslu að skólanum. Þemakannanir eru spurningakannanir til að fá 
fram viðhorf til þeirra verkefna sem hafa verið valin hverju sinni, viðhorfa til álags og 
ánægju eða óánægju með verkefnaval og fyrirkomulag. Eru kannanirnar liður í að 
styrkja sveigjanleika og almennt uppbrot á skólastarfinu.  
 
Tvö þróunarverkefni verða í skólanum næsta vetur.  Annað er lestrarverkefnið Lesum 
lipurt en umsjónarmaður þess er Sigríður Ólafsdóttir, sérkennari.  Könnunin verður 
unnin í samvinnu við kennara 2. bekkjar  og umsjónarmann verkefnisins. Sérstök 
verkefnisstjórn sér um þróunarverkefnið Gegn einelti í Garðabæ. Námsmatsstofnun 
mun sjá um kannanir vegna þess verkefnis. Niðurstöður úr þeim verða nýttar til 
samanburðar á könnunum sem lagðar verða fyrir af sjálfsmatsnefnd og teljast með 
gögnum nefndarinnar.   
 
Könnun á líðan og samskiptum verður lögð fyrir í 4. bekk úr Kanna. Þegar 6. bekkur 
heldur áfram skólagöngu sinni í þessum skóla, skólaárið 2005-2006, mun einnig verða 
könnuð líðan nemenda í 7. bekk á sama tíma árlega.  
 
Sjálfsmatsnefndin vinnur fyrir hvert skólaár nákvæmt yfirlit yfir fyrirlagnir kannana, 
dagsetningar og skil á niðurstöðum. Skýrslur með skýringum og niðurstöðum úr öllum 
könnunum sem skólinn vinnur voru settar fram í  skýrslum innan mánaðar frá fyrirlögn 
og kynntar starfsmönnum, fulltrúum í foreldraráði, stjórn Foreldrafélags Flataskóla, 
skólanefnd Garðabæjar, Fræðslu- og menningarsviði Garðabæjar og settar á 
heimasíðu skólans. Er hér vísað í þær skýrslur og lokaskýrslu sjálfsmatsnefndar 
skólaárið 2003-2004 þar sem kemur fram  mat á niðurstöðum úr fyrirlögðum 
könnunum, skýrslum nefnda og ráða innan skólans, könnunum annarra í skólanum, 
fyrirlögn prófa og öðrum þeim gögnum sem nefndin hefur listað upp sem gögn skólans 
til sjálfsmats áætlun um viðhald og úrbætur á einstökum liðum starfsemi skólans 
samkvæmt skilgreiningum á altækri gæðastjórnun á skilvirkum skóla (effective 
schools). 
 

Auður Skúladóttir, Hjördís Ástráðsdóttir, 
Inga Þórunn Halldórsdóttir og Rafnhildur R. Jóhannesdóttir. 
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Skýrsla kennsluráðgjafa í tölvu - og upplýsingatækni 
 
Tölvuvefur grunnskóla Garðabæjar (http://home.gardabaer.is/tolvur) var kynntur 
haustið 2002 af kennsluráðgjafa. Þessi vefur sem er aðgangsstýrður var unnin í 
sameiningu af kennsluráðgjöfunum þremur í grunnskólum Garðabæjar en honum er 
ætlað að taka við hlutverki tölvuhandbókar kennara. Á vefnum er m.a. að finna allar 
námsáætlanir í tölvu- og upplýsingatækni en þar er lögð megináhersla á að hafa 
samfellu í tölvunámi nemenda þar sem mismunandi þættir eru teknir fyrir hjá hverjum 
árgangi með viðmið aðalnámskrá grunnskóla að leiðarljósi.  Þar er einnig að finna 
verkefnabanka, reglur um tölvunotkun, rétta líkamsbeitingu og þær reglur sem gilda 
um tölvunotkun almennt.  Allt í sambandi við vélritunarkennslu á ritþjálfa en nemendur 
eiga að tileinka sér rétta fingrasetningu, líkamsbeitingu og blindskrift við innslátt 
tölvugagna. Á vefnum geta kennarar nálgast upplýsingar/leiðbeiningar um Stundvísi, 
tölvupóst, myndvinnslu, þau námskeið sem eru í boði hverju sinni, netfangaskrá, 
áhugaverðar krækjur, sent bilanatilkynningar til tölvuumsjónarmanns og einnig tekið 
þátt í umræðum á umræðuvef. 
 
Kennsluráðgjafi 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. himintunglin í 
6. bekk, landafræði íslands í 5. bekk ofl. Aðstoðaði kennara í myndvinnslu, við að 
tengja skjávarpa og við kennslu í vefsíðugerð í FrontPage hjá nemendum í 6. bekk. 
Einnig beitti hann sér fyrir áframhaldandi áskrift að Skólavefnum og að Stærðfræði- og 
tölvulæsisvefnum. 
 
Nám og kennsla 
Allar kennsluáætlanir voru unnar í nánu samstarfi við kennsluráðgjafa í 
Hofsstaðaskóla, Elísabetu Benónýsdóttur. Auk þess funduðu kennsluráðgjafar  
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 viku með fartölvuvagninn í kennslustofu. Nemendur 
í 2. – 6. bekk fengu 1 tíma á viku heill bekkur allan veturinn í tölvuveri auk þess 1 tíma 
á viku ½ veturinn. Að auki var fartölvuvagninn notaður.  
Kennsluráðgjafi mætti á árgangafundi þegar kennarar óskuðu þess. Þá var farið yfir 
kennsluna og skoðuð þau viðfangsefni sem framundan voru. Kennsluforrit sem og 
annar hugbúnaður var skoðaður eins og ástæða var til. Einnig var farið yfir skráningu í 
Stundvísi, gerð vikuáætlana, kennt á myndavél, skanna og allt það sem kennarar 
óskuðu eftir.  
 
Stundvísi 
Kennarar skráðu í Stundvísi alla ástundun nemenda, dagbókarfærslur, einkunnir og sl. 
haust bættist við Fjölskylduvefur Mentors.  Kennsluráðgjafi kynnti vefinn á fundi hjá 
foreldrafélaginu en til að geta nálgast upplýsingar af vefnum þá þurfa 
foreldrar/forráðamenn að hafa  fengið sent aðgangsorð frá skólanum. Aðgangsorðin 
voru send með tölvupósti en af 437 heimilum voru 351 með skráð netfang í október sl.  
Á Fjölskylduvefnum geta foreldrar/nemendur séð stundaskrá hjá öllum börnum á 
heimilinu, heimavinnu, tilkynningar frá skólanum sem og einstökum kennurum, 
sameiginlegt skóladagatal og fleira. Fjölskylduvefurinn er kærkomin viðbót við þær 
leiðir sem við höfum nú þegar til að miðla upplýsingum til heimilanna. 
 

http://home.gardabaer.is/tolvur
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Ritþjálfi – vélritun  
Nemendur í 3. bekk komu aðra hverja viku ½ bekkur í ritþjálfaver. Nemendur í 4. – 6. 
bekk komu einu sinni í viku heill bekkur allan veturinn. Í Ritþjálfaveri voru allir 
ritþjálfarnir tengdir við kennaratölvu en það auðveldaði kennurum til muna að fylgjast 
með ástundun nemenda sinna. Nemendur skrá einnig sjálfir frammistöðu sína á þar til 
gert skráningarblað og taka próf í lok hvers áfanga. 
 
Fartölvuvagn fyrir nemendur  
Á haustmánuðum bættust við þrjár nemendafartölvur við þær níu sem fyrir voru.  
Nemendur í 1. bekk áttu bókaðan einn tíma á viku með fartölvurnar, nemendur í 3. 
bekk áttu ekki kost á að nota fartölvuvagninn vegna staðsetningar en annars gátu 
kennarar pantað fartölvuvagninn í þær kennslustundir sem þeir óskuðu. 
Kennsluráðgjafi mætti í eins margar kennslustundir og kennarar óskuðu eftir til að 
aðstoða þá við að tengja og kenna nemendum að umgangast tölvurnar.  
Fartölvurnar hafa gert kennurum kleift að kenna með tölvum þ.e. nota tölvurnar á 
margvíslegan hátt í kennslustofunni s.s. láta nemendur vinna verkefni í íslensku, 
stærðfræði, ensku, náttúrufræði, samfélagsfræði 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. 
 
 

 
 
 
 
Samstarfssamningur við Námsgagnastofnun  
Í september komu tveir fulltrúar frá Námsgagnastofnun og héldu kynningu á heimasíðu 
Námsgagnastofnunar. Kennurum var skipt í tvo hópa, annarsvegar kennara í 1. – 3. 
bekk og hinsvegar kennara í 4. – 6. bekk. Kynntir voru nýjustu námsvefirnir með 
gagnvirku efni og einnig nokkur kennsluforrit frá Námsgagnastofnun. Áður hafði 
skólinn fengið nokkur kennsluforrit frá stofnununinni honum að kostnaðarlausu eins og 
óskað hafði verið eftir. 
Samningurinn var síðan endurnýjaður í desember 2002. Honum fylgdi verkáætlun sem 
tók til vormisseris 2003. 
Einn kennari á miðstigi tók þátt í þessari samvinnu en hann skilaði greinargerð um 
kennsluforrit sem hann notaði með nemendum sínum.  
Skólinn tók að sér prófun á móttöku og notkun fræðslumynda sem Námsgagnastofnun 
dreifði í tilraunaskyni á Internetinu í samvinnu við Landsímann. Kennsluráðgjafi skilaði 
stofnuninni greinargerð um reynsluna af því. 
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Símenntun í upplýsingatækni 
Í júní 2002 var gerður samningur við Tölvu- og verkfræðiþjónustuna um frekari 
námskeið fyrir kennara. Á haustmánuðum voru síðan haldin hér í skólanum námskeið í 
Windows, Excel, Publisher, PowerPoint og myndvinnslu. Á vormánuðum voru haldin 
námskeið í Outlook.  Kennsluráðgjafi sá um að auglýsa þessi námskeið auk þess að 
láta kennara svara þarfagreiningu í UT sem gerð var á vegum Símenntunarstofnunar 
KHÍ í desember.  
Á myndinni hér fyrir neðan má sjá niðurstöður Símenntunarstofnunar úr 
þarfagreiningum í Flataskóla samanborið við landsmeðaltal í desember 2002 . 
 

 
 
 
Námskeið, námsferðir og kynningarfundir  
Kennsluráðgjafi sótti ráðstefnu á vegum menntamálaráðuneytisins um upplýsingatækni 
í skólastarfi sem haldin var í Borgartúni 6. Hann sótti einnig 140 stunda námskeið hjá 
Tölvu- og verkfræðiþjónustunni í vefsmíði og vefhönnun.  
 
Vefur skólans  
Vefur skólans var í umsjón kennsluráðgjafa en auk hans hafa skólastjórnendur, 
deildarstjórar og kennarar verið duglegir að koma með efni bæði í máli og myndum 
fyrir vefinn. Kennsluráðgjafi tók myndir af starfsfólki skólans fyrir starfsmannaskrá og 
vef sem og reglulega myndir af byggingaframkvæmdum sem átt hafa sér stað við 
skólann í vetur. Skólinn fékk nýtt veffang á liðnu skólaári sem er http://www.flataskoli.is  
Heimsóknir á vef skólans voru alls 42.537 en frá 10. maí 2001 til júníloka 2003 hafa 
þær verið um 63.900. 
 

Steinunn Hall, kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni.  

 
 
 

http://www.flataskoli.is/
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Skýrsla tölvuumsjónarmanns 
 
Haustið 2002 fengum við 20 tölvur í hús, 15 borðtölvur í tölvuver og 5 fartölvur fyrir 
kennara. Tölvurnar eru allar af IBM gerð og keyra á Windows 2000 stýrikerfi. Allar nýju 
vélarnar er hægt að uppfæra miðlægt og gera uppsetningu á mörgum eins tölvum 
mjög hraðvirka. Þó tók það nokkurn tíma og nokkrar tilraunir að setja upp tölvuver eins 
og skólinn vildi hafa það. Eldri vélar sem voru nothæfar fóru inn í sérkennslustofur. 
Þær voru jafnframt uppfærðar til að keyra á Windows 2000 stýrikerfi. Tölvur sem voru í 
sérkennslustofum voru flestar settar inn í kennslustofur sem ritvinnsluvélar fyrir 
nemendur sem gátu nýtt sér þær. Með þessum tilfærslum voru allar tölvur skólans 
farnar að keyra á Windows 2000 sem gerir miðlæga uppsetningu og stjórnun kerfis 
mögulega. 
 
Með tilkomu Windows 2000 á öllum vélum var ákveðið að reyna, í samstarfi við 
Nýherja, að keyra öll forrit miðlægt, þ.e. af server. Með því að keyra forrit miðlægt yrði 
uppsetning forrita einföld og tryggt að sömu forrit yrðu á öllum vélum. Þetta gekk ekki 
alveg eftir. Sum forrit keyra ekki af server af ýmsum ástæðum og því hefur þetta verið 
vetur prófanna og árekstra. Nú er komin nokkuð góð mynd á það hvaða forrit virka af 
server og hver ekki og því verður næsti vetur vonandi rólegri að þessu leiyi. 
 
Í kringum áramótin 2002 og 2003 eignaðist Flataskóli lénið flataskoli.is. Með þessu 
breyttist slóðin á heimasíðu skólans úr www.gardabaer.is/flataskoli í www.flataskoli.is 
Breytingar urðu því á póstföngum starfsmanna. Starfsmenn skólans halda flestir sama 
netfangi en eru nú allir komnir með endinguna @flataskoli.is í póstfanginu sínu í 
staðinn fyrir @gardabaer.is.  
 
Server var uppfærður í vetur, m.a. stækkað diskapláss þar sem það var uppurið. 
Einnig var Active directory breytt og það lagað þannig að serverar skólanna í Garðabæ 
gætu talað saman. Við það að breyta Active directory þurfti að fara á allar tölvur 
skólans og gera breytingar. Þetta var tímafrekt og gekk ekki snurðulaust fyrir sig en 
hafðist að lokum. 

Í vetur tók skólinn þátt í tilraunaverkefni nefnt SCOFI. Þetta er samvinnuverkefni á milli 
Íslands, Englands, Grikklands, Þýskalands og Hollands. Verkefnið var unnið tveimur 
skólum í Þýskalandi og einum í Englandi og Grikklandi. Verkefnið var hér í Flata- og 
Garðaskóla til að ná yfir alla aldurshópa í grunnskóla. Hér í skólanum er verkefnið 
keyrt í tölvustofunni. Við hverja og eina tölvu hefur verið komið fyrir snjallkortalesara. Í 
þessa lesara eru síðan sett snjallkort (smartkort). Ekki er hægt að komast inn á 
veraldarvefinn nema að nota kort. Kortin eru merkt með grænni, gulri eða rauðri rönd. 
Græna röndin merkir ótakmarkaðan aðgang að vefsíðum. Gulu röndin merkir lokun 
fyrir óæskilegt efni, þ.e. klám- og ofbeldissíður og síður sem hvetja til eiturlyfjaneyslu. 
Hægt er að komast inn á síður sem eru með fræðslu um þessi málefni. Rauða röndin 
lokar fyrir hvort tveggja ásamt fleiri takmökunum. Hér í skólanum erum við með rauð 
kort. Scofi verkefni keyrir á tveimur netþjónum sem eru staðsettir hér í skólanum. 
Annar er Linux vél og hin Windows 2000 server. 

Jón Sigþór Jónsson, tölvuumsjónarmaður. 

 
 
 
 
 
 

http://www.gardabaer.is/flataskoli
http://www.flataskoli.is/
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Skýrsla skólabókasafns  
 
Húsnæði safnsins er í dag tvær samliggjandi stofur samtals 86 fermetrar 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 næsta haust en í henni er gert ráð fyrir nýju skólasafni. Starfsmenn 
safnsins líta því til næsta skólaárs með mikilli tilhlökkun þar sem aðstæður bæði fyrir 
þá og nemendur verða allt aðrar og betri í nýju húsnæði. 
 
Safnkostur: 
Skráður safnkostur 3. jan. 2003 var  15.007 eintök og er þarna um að ræða bækur, 
tímarit, hljóðbækur, myndbönd og margmiðlunardiska.    Töluvert er 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 og hefur umsjón með.  
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 upplýsingaleit. 
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 kl. 8.10 - 11.25 og aftur kl. 12.30 - 14.45. 
Útlán á safninu eru mikil eins og sést á útlánstölum fyrir þetta skólaár en þá voru lánuð 
út  13.345 bækur og gögn. 

 
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.  
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 myndabækur fyrir 
hvert þema sem þeir fara síðan með heim. 
Í öðrum bekk fá nemendur vinnubókina  “Í skólasafninu” en þar eru m.a. teknar fyrir  
léttar stafrófsæfingar og leit að upplýsingum  í fræðibókum.   



Ársskýrsla Flataskóla 2002-2003 

 47 

 
Nemendur í 4., 5. og 6. bekk eru með verkefnabækur sem Oddný Björgvinsdóttir hefur 
samið. Í fjórða og fimmta bekk eru m.a. teknar fyrir uppröðunarreglur skáld- og 
fræðirita, ýmis verkefni sem þjálfa nemendur í að leita að upplýsingum á Netinu, á 
margmiðlunardiskum og í tölvuskrá safnsins.   
 
Nemendur í 6. bekk vinna ýmiss konar bókasafnsverkefni sem þjálfa þá  fyrst og 
fremst í því að vera sjálfbjarga í allri upplýsingaleit. Í byrjun vetrar  buðu 6. bekkir 
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. 
Áhersla hefur verið lögð á að tengja kennsluna á skólasafninu við þau verkefni sem 
nemendur eru að vinna að inn í skólastofu. 
Í fyrsta bekk eru t.d. lesnar sögur um tröll og útbúnar myndabækur á sama tíma og 
nemendur vinna verkefnið um tröllkonuna Flumbru hjá bekkjarkennara. 
Fimmti bekkur vinnur verkefni í landafræði. Hverjum bekk er þá skipt upp í 9 hópa 
(hver hópur fær einn landshluta) 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 tölvu glærur powerpoint 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. 

 
Heimsóknir: 
Ákveðin hefð er komin fyrir heimsóknum á Bæjarbókasafnið með nemendur í 2. og  4. 
bekk.  Nemendum er þá sýnt safnið og fá fræðslu um starfsemi þess. Í lok 
heimsóknarinnar með 4. bekk fá allir nemendur bókasafnsskírteini sem eiga það ekki 
fyrir. 6. bekkir fara í heimsókn í skólasafn Garðaskóla og fræðast um það sem þeirra 
bíður þar næsta vetur. 
 
Þegar á heildina er litið hefur því starfið á skólasafni Flataskóla verið eins fjölbreytt og 
aðstæður hafa gefið tilefni til. 
 
Hvað er framundan: 
Mikil vinna er framundan við að flytja safnkostinn sem er u.þ.b. 15.000 skráð eintök  í 
nýtt húsnæði. Vegna plássleysis í núverandi húsnæði hefur safnkostinum t.d. verið 
skipt þannig að hluti af fræðibókunum hefur verið í lesstofunni og hluti í útlánsstofunni. 
Nú verður hægt að steypa þessu saman og aukast þar með notkunarmöguleikar 
safnkostsins. Auk þess bætist nú við að skrá þarf ýmis gögn sem ekki hefur verið pláss 
fyrir fram að þessu inn á safninu. 
Áætlað er að bókasafnið opni í nýju og stórbættu húsnæði sem fyrst eftir að 
skólastarfið hefst aftur í ágúst. 
 

Ingibjörg Baldursdóttir, skólasafnsvörður. 
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Skýrsla Tómstundaheimilis  
 
Starfsemi Tómstundaheimilis Flataskóla er þríþætt þ.e. dægradvöl (Krakkakot) fyrir  1-
3 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, nemi í 
tómstundarfræði, stúdentar, auglýsingateiknari, og einnig fólk með mikla og góða 
reynslu úr lífinu en öll menntun kemur að góðu gagni hvaðan sem hún er fengin. Hver 
starfsmaður er nefndur hópstjóri með ca. 10 –12 börn. 
Í vetur voru þrír hópstjórar með 6 ára, þrír með 7 ára og tveir með 8 ára. Einn 
leiðbeinandi í heimanámi 9 ára og einn í heimanámi 10-11 ára.  

 
Hvað kostar að vera í dægradvöl á mánuði?                           
 10  tímar   2100    kr. 
 20      “      4100    kr. 
 30      “      6000    kr.  
 40      “      7800    kr. 
 50      “      9500    kr. 
 60      “    11100    kr. 
 66      “    12600    kr. 
 
Dægradvöl   
Starfsemin fer fram í Sveinatungu og gengur yfirleitt undir nafninu Krakkakot. Fjöldi 
barna 2002-2003  var u.þ.b. 100 -110 börn í dægradvöl á aldrinum 6-8 ára, í 
heimanámi voru um 30 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. Hver hópstjóri skipuleggur sitt starf í samvinnu við 
forstöðumann Í vetur voru 8 ára börn í heimanámi  upp í Flataskóla.  Þau átta ára börn 
sem höfðu lengri dvöl en til 15.30 komu í Krakkakot. Þetta er gert vegna aðstöðuleysis  
í Sveinatungu hvað varðar góð borð og stóla. Sá háttur var hafður á að sérstakur 
leiðbeinandi var til staðar strax eftir að skóla lauk í Flataskóla.  Hópstjórar skráðu 
börnin inn síðan fóru þau í stutta útiveru. Heimanám hófst eftir að nesti hafði verið 
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borðað og lauk svo um kl. 15:30. Mörg börn fóru þá beint heim en þau sem höfðu 
lengri viðveru komu eins og fyrr segir í Krakkakot.  
 
Heimanám  
Boðið var upp á heimanám undir handleiðslu leiðbeinanda þrisvar og fjórum sinnum í 
viku fyrir nemendur í 4.-6. bekk. Heimanámið stóð yfir í 1 klst. strax eftir að skóla lauk. 
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 nemendur og 
hefur nemendafjöldi verið um 12 börn í þeim hóp. Hinn hefur sinnt 10 og 11 ára 
nemendum. Í þeim hóp byrjuðu 18 nemendur og fækkaði síðan í 10. Í mars fer 
nemendum venjulega fækkandi. Foreldrar og nemendur  hafa flestir verið ánægðir 
með þessa þjónustu.  
 
Kostnaður í heimanámi   4 sinnum í viku kr. 3520.-  
         “                “             3      “           “        2640.-   
 
Tómstundanámskeið  
Boðið er upp á námskeið tvisvar á skólaárinu annars vegar í byrjun október og hins 
vegar í byrjun febrúar. Reynt var að finna námskeið sem eru bæði hvetjandi og 
skemmtileg og þjóna sem breiðustum áhugahóp. Þetta fyrirkomulag að bjóða 
námskeiðspakka tvisvar á vetri hefur reynst vel, og foreldrar verið ánægðir. Mjög gott 
samstarf hefur verið við kennara Flataskóla um afnot af kenslustofum og á ég Helgu 
Maríu aðstoðarskólastjóra mikið að þakka hve nærgætin og sanngjörn  hún er 
gagnvart sínu samstarfsfólki að deila út kennslustofum vegna námskeiða. 
 
Námskeið í boði á haustönn 2002:                   
Dansskóli Birnu Björnsdóttur bauð nemendum upp á danskennslu í freestyle, 
söngleikja dönsum, street jazz og hipp-hopp í speglasalnum í Ásgarði.  
Vertu viðbúin. Skátarnir  buðu upp á námskeið en það féll niður vegna ónógrar 
þátttöku.  
Myndlist : Myndlistaskóli Garðabæjar bauð upp á  námskeið í leik með liti og form. 
Skemmtisköpun: Jóhann Breiðfjörð var með násmskeið í legótækni og er þetta 
námskeið alltaf vinsælt. 
Spænska. Féll niður. 
Enska: Mímir- Tómstundaskóli bauð upp á það námskeið.  
Leiklist  Mímir  Tómstundaskóli: Margrét Pétursdóttir leikari ætlaði að sjá um þetta 
námskeið en það féll niður vegna ónógrar þátttöku.  
Skák Taflfélag Garðabæjar alla þriðjudaga í tónlistastofu Garðaskóla. Leiðbeinendur 
eru félagar í Taflfélagi Garðabæjar.  
 
Námskeið í boði á vorönn 2003 : 
Dansskóli Birnu Björnsdóttur bauð nemendum upp á danskennslu í freestyle, 
söngleikjadönsum, street jazz og hipp-hopp í speglasalnum í Ásgarði.  
Myndlist : Myndlistaskóli Garðabæjar bauð upp á fjölbreytt námskeið í húsnæði  
Myndlistaskólans Kirkjulundi.  
Skemmtisköpun: Jóhann Breiðfjörð var með námskeið í legótækni í handmenntastofu 
Flataskóla.   
Skáksamband Íslands. Sjálfur stórmeistarinn Helgi Ólafsson  leiðbeindi á þessu 
námskeiði í Flataskóla.  
Heilsuskólinn. Ásgerður Guðmundsdóttir íþróttakennari og sjúkraþjálfari prufukeyrði 
námsefni í heilsuvernd fyrir 6 ára börn í Tómstundaheimilinu fyrir áramót og bauð eftir 
áramót upp á byrjunar- og framhaldshóp í kennslustofu í Sveinatungu. 
Karatenámskeið.  Kennari hjá karatefélagi Reykjavíkur  Ásgeir Kristján Ólafsson kom 
til að leiðbeina á þessu námskeiði í sal Hofsstaðaskóla.  
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Íþróttaskóli  
Stjarnan hefur verið með íþróttaskóla fyrir Tómstundaheimilið til margra ára. Skólinn 
starfar jafn lengi og hefur sama skóladagatal og Flataskóli. Í vetur  gekk á ýmsu í 
samskiptum okkar. Vandræðagangur með innra skipulag hjá þeim og erfiðlega gekk að 
fá nýjan kennara í Íþróttaskólann eftir að sá fyrri hætti. Varð forstöðumaður sjálfur að 
útvega kennara. Vonandi verður þetta betra á komandi vetri. Nauðsynlegt er að það 
skipulag sem lagt er upp með að hausti sé ekki að breytast margsinnis yfir tímibilið 
eins og reynslan var síðasta vetur. 
 
Fjöldi starfsmanna  í Tómstundaheimili Flataskóla skólaárið 2002-2003 voru 11 manns 
og voru allir í hlutastarfi. 
 
Húsnæði: 
Húsnæðið sem hýsir starfsemi Tómstundaheimilis er orðið þreytt og  töluverður raki 
með lykt og fleiru sem  því fylgir. Viðhald húsnæðisins hefur verið í algjöru lágmarki. 
Teppin hér voru orðin ansi þreytuleg og löngu búin að gera sitt gagn. Seinni part vetrar 
var ráðist í það að fá ný fílt teppi. Kostaði það mikla vinnu að fá þessu framgengt. 
Rekstrarstjóri gaf leyfi fyrir fjárveitingu, en samtals kostuðu teppin með lími og lagningu 
kr. 145.000.  Starfsmenn frá Áhaldahúsinu rifu teppin af gólfinu. Það verkefni var 
töluvert miklu meira verk en maður hafði óskað sér. En með góðra manna hjálp og 
velvild starfsfólksins hér gekk þetta upp  á einni viku. Þetta var allt gert á dagtíma  svo 
kostnaður yrði sem minnstur. Í framhaldi af því að ný teppi voru komin á var tækifærið 
notað og húsgögnum hent sem einnig voru búin að gera sitt gagn fyrir löngu. Beðið er 
eftir heimild frá forstöðumanni Fræðslu- og menningarsviðs til að kaupa ný húsgögn. 
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  frekar léleg, oftast 
niðurstigin eftir helgar. Húsið að utan þarfnast málningar vegna umhverfismengunar.  
 
Samskipti og starfsmannamál: 
Starfsmannamál hafa gengið vel í vetur, veikindi verið í lágmarki og starfsandi góður 
eins og alltaf. Samskipti okkar við Flataskóla eru góð þó auðvitað megi þau vera meiri, 
þá er engum um það sérstaklega að kenna. En auðvitað setur fjarlægðin frá skólanum 
strik í reikninginn. Samskipti mín við kennara og stjórnendur skólans hafa verið góð. 
Ég vil þakka fyrir hve vel hefur verið staðið að því að láta mig vita um eitt og annað í 
gegnum tölvupóst hvað varðar ýmis mál. Gott að geta notað tölvutæknina þegar hún á 
við. Samskipti við skólaskrifstofu hafa einnig verið með miklum ágætum og annað 
starfsfólk á bæjarskrifstofu. 
 
Fyrir hönd starfsmanna Tómstundaheimilis Flataskóla skólaárið 2002-2003 er þakkað 
gott samstarf við starfsmenn skólans og yfirstjórn.   

 

Helga Kristjánsdóttir, forstöðumaður Tómstundaheimilis Flataskóla. 
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10. Símenntun starfsmanna 
 
Á hverju ári er lögð fyrir starfsfmenn könnun þar sem óskir um námskeið og fræðslu 
eru kannaðar. Út frá þeirri könnun er símenntunaráætlun skólans unnin af stjórnendum 
í samráði við starfsmenn. Í henni eru tilgreind helstu áhersluatriði skólans, hvaða 
fræðsla eða námskeið eru fyrirhugðuð, á hvaða tíma og fyrir hvaða hópa.  Einnig er í 
starfsmannasamtölum skólastjórnenda við starfsmenn í janúar og febrúar ár hvert 
skipulögð einstaklingsáætlun þar sem tilgreind eru hvaða námskeið starfsmenn hafa 
áhuga á að sækja sem geti styrkt þá sérstaklega í starfi og falla að símenntunaráætlun 
skólans. 
 
Starfsmönnum ber að gera skólastjórnendum grein fyrir þeim þáttum í símenntun sem 
þeir hafa áhuga á að sinna til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem 
nýtist í starfi.  Starfsmönnum er skylt að fara á námskeið  samkvæmt 
símenntunaráætlun skóla, enda sé hún í samræmi við gildandi  kjarasamninga og 
starfsmönnum að kostnaðarlausu.  
 
Endanleg ákvörðun er í höndum skólastjórnar sem ákvarðar almenna þörf fyrir 
námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans, starfsmannaviðtölum og þróunarvinnu 
á grundvelli sjálfsmats skóla. 

 
Það sem flokkast undir símenntun er formleg fræðsla eins og  nám, námskeið, 
fræðslufundir og  fræðsluerindi.  Einnig flokkast undir símenntun óformleg fræðsla eins 
og vettvangsferðir, fagteymisvinna, handleiðsla starfsfélaga, þróunarverkefni, 
leshringir, undirbúningur fræðslu fyrir aðra starfsmenn innan skóla eða utan, 
námsbókagerð og ýmis önnur verkefni tengd kennslu og skólastarfi. 
 
Skólaárið 2002-2003 sóttu starfsmenn ýmis námskeið, sameiginlega eða 
einstaklingslega.  
 
Í júní 2002 fóru 24 kennarar skólans í náms- og kynnisferð til Búdapest.  Markmið 
ferðarinnar var að kynna sér skapandi starf í skólum og samþættingu list- og 
verkgreina.   
 
Á starfsdögum í ágúst sóttu kennarar skólans ásamt kennurum í Hofsstaðskóla og 
Garðaskóla lífsleikninámskeið. Þar fjallaði Erla Kristjánsdóttir m.a. um 
fjölgreindarkenningu og tilfinningagreind og Anna Jeppesen um aðferðir leiklistar og 
tengsl þeirra við aðrar greinar eins og lífsleikni, íslensku og samfélagsfræði. Framhald 
þess námskeiðs var síðan í febrúar síðastliðnum. 
 
Einnig voru á starfsdögunum í ágúst námskeið fyrir enskukennara sem Jacqueline Þ. 
Friðriksdóttir sá um og námskeið fyrir náttúrufræðikennara í 4.- 6. bekk sem Vilhjálmur 
Kári Haraldsson kennari í Flataskóla sá um. Var þar m.a. kynning á tilraunum og 
verkefnum með bókunum Náttúran allan ársins hring og Auðvitað 1 og 2.  Steinunn 
Hall kennsluáðgjafi í tölvu- og upplýsingamennt var einnig á þessum starfsdögum með 
kynningu á nýjungum í sambandi við notkun Stundvísiforritsins. 
 
Í október og nóvember voru haldin tölvunámskeið fyrir starfsmenn og var þar um að 
ræða tveggja klukkustunda síðdegisnámskeið (nánar er fjallað um þau námskeið hér 
að framan í skýrslu kennsluráðgjafa í tölvu-og upplýsingatækni).  Framhald verður á 
þeim námskeiðum í byrjun næsta skólaárs. 
 
Námsgagnastofnun stóð fyrir tveimur fræðslufundum fyrir kennara og kynnti nýjungar á 
gagnvirku námsefni sem í boði er á vef stofnunarinnar.  
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Skólaliðar og stuðningfulltrúar sóttu skyndihjálparnámskeið á vegum Rauða kross í 
Garðabæ.  Öryggistrúnaðarmenn og húsvörður sóttu námskeið hjá Iðntæknistofnun í 
sambandi við öryggi á vinnustöðum. 
 
Nokkur fræðsluerindi voru í boði fyrir starfmenn á skólaárinu og má þar nefna erindi 
Braga Skúlasonar sjúkrahúsprests um sorg og sorgarviðbrögð og erindi Eddu 
Óskarsdóttur sérkennara í Mýrarhúsaskóla um hugmyndafræðina að baki nýju 
námsefni í stærðfræði. 
 
Skólastjórnendur sóttu námskeið á vegum KPMG um gerð símenntunaráætlana og 
einnig um framkvæmd starfsmannasamtala.  
 
Í apríl fóru skólastjórnendur í námsferð til Bath á Englandi en þar var skipulögð 
vikudagskrá undir stjórn Skólastjórafélags Reykjaness. Voru þar skólar heimsóttir og 
hlýtt á fyrirlestra á Skólaskrifstofu hérðasins og í Háskólanum í Bath. 
 
Helstu samstarfsaðilar Flataskóla vegna símenntunar skólaárið 2003-2003 voru m.a. 
Hofsstaðaskóli og Garðaskóli, Skólaskrifstofa Garðabæjar, Mentor, Kennaraháskóli 
Íslands, Háskólinn á Akureyri, Tölvu-og verkfræðiþjónustan, Rauði krossinn, 
Iðntæknistofnun og Námsgagnastofnun. 
 
Fjármagn til símenntunar starfsmanna kom m.a. af fjárhagsáætlun Flataskóla, frá 
Bæjarsjóði Garðabæjar og einnig veitir Skólanefnd grunnskóla Garðabæjar styrki til 
skólastjórnenda og kennara. Menntamálaráðuneytið veitir styrki úr 
Endurmenntunarsjóði grunnskóla og Endurmenntunarsjóður KÍ, G-deild veitir bæði 
einstaklings- og hópstyrki til kennara. Starfsmenn í Starfsmannafélagi Garðabæjar 
geta sótt um styrki úr Menntasjóði félagsins. 
 
 
 

 
 

Í myndmennt hjá 4. bekk. 
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Árin 2003-2005 verður áhersla lögð á eftirfarandi atriði í starfi Flatskóla: 
 Að þróa gagnvirka upplýsingamiðlun 
 Að efla umhverfismennt 
 Að þróa upplýsingatækni 
 Að þróa sjálfsmat skólans 
 Að bæta öryggi og vellíðan í skólastarfinu 
 Að leggja áherslu á að nemendur fái nám við hæfi 
 Að beita fjölbreyttum aðferðum við námsmat og prófagerð 
 Að tryggja öryggi nemenda og starfsmanna skólans 
 Að auka heilbrigði, hreyfingu og útivist í skólanum. 

 

Út frá þessu áherslum og markmiðum er síðan ný símenntunaráætlun skólans unnin. 
Lögð verður lokahönd á símenntunaráætlun skólans fyrir fjárhagsárið 2004 eftir 
könnun í nóvember á óskum starfsmanna til símenntunar. 
 

Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri. 

 

 
11. Framkvæmdir  2002-2003 

 
Á liðnum árum hafa verið stöðug og vaxandi þrengsli í skólanum.  Slíkt er hægt að búa 
við í stuttan tíma en þegar til lengri tíma er litið þá hamla þrengsli skólastarfinu og 
vaxandi þreytu gætir hjá þeim sem við það búa.  Því er það fagnaðarefni fyrir alla þá 
sem bera hag ungra nemenda Flataskóla fyrir brjósti, að næsta vetur verður hægt að 
bjóða þeim upp á mun betri aðstöðu til náms og leikja en verið hefur.  Aðstöðu sem 
mun batna með hverju því ári sem endurbyggingu eldra rýmis og skólalóðar fleygir 
fram. 
 
Sumarið 2002 var tekin fyrsta skóflustunga að nýrri viðbyggingu við skólann.  Var það 
sjötti byggingaráfangi skólans frá stofnun hans 1958.  Lokið hafði verið við hönnun 
þessarar aðalálmu skólans um veturinn og samið hafði verið við Loftorku hf. um 
bygginguna með forsteyptum einingum sem ekið var tilbúnum að skólanum. 
 
Mikil undirbúningsvinna var unnin á haustdögum við skipulagningu framkvæmda og 
hönnun skólalóðar.  Að því verki komu allir þeir aðilar sem fylgt hafa verkinu af einurð 
og hagsýni til dagsins í dag:  Arkitekt hússins Einar Ingimarsson, bæjarverkfræðingur 
Eiríkur Bjarnason, eftirlitsmaður frá Almennu verkfræðiskrifstofunni Emil Ágústsson, 
starfsmenn og stjórnendur skólans.  Foreldraráð og stjórn Foreldra- og kennarafélags 
Flataskóla kom að hugmyndavinnu við hönnun skólalóðar og var það ánægjuleg viðbót 
við hugarflæði innan skólans.   
 
Framkvæmdir hófust í ágúst og var forsteyptum einingum ekið frá Borgarnesi að 
skólanum.  Byggingin reis á þremur mánuðum og var þak sett á og nýbyggingu lokað í 
lok nóvember.   Þegar Loftorka hafði lokið við sinn verkþátt, sem gekk mjög vel við 
erfiðar aðstæður, var samið við Mark-Hús ehf.um að ljúka við innivinnu.  Um var samið 
að þeir lykju við efri hæð hússins og breytingar á stjórnunarrými og kjallara fyrir miðjan 
ágúst 2003.   
 
Nú í byrjun júní 2003 er efri hæðin nær fullbúin og neðri hæðin langt komin.  Hafin er 
vinna við breytingar á eldra rými.  Þessi verkhraði er mun meiri en gert var ráð fyrir og 
kemur til hagsýni og dugnaður verktaka sem  treystir sér til að fjármagna strax meiri 
vinnu.  Skólinn mun því fá til afnota næsta vetur á efri hæð nýbyggingar sem verður 
aðalálma skólans:  Þrjár kennslustofur og eitt hópaherbergi, stjórnunarrými, 
fundaherbergi, bókasafn og starfsmannaaðstöðu ásamt vinnurými fyrir starfsmenn.  Í 
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eldra rými koma tvær tölvustofur og sérkennsluaðstaða.  Í kjallara verður aðstaða fyrir 
tækjabúnað, geymslur og fleira.  Jafnframt þessu er lagnakerfi skólans teiknað upp og 
endurnýjað og sett verður upp loftræstikerfi. 
 
Á neðri hæð hefur bæjarráð heimilað að nýtt verði:  Aðalinngangur, nemenda-
inngangur og þrjár almennar kennslustofur.  Verður búnaður úr lausum kennslustofum 
fluttur í þær.  Önnur rými eru aðstaða fyrir fatlaða og hjúkrunarfræðing, 
raungreinastofa, tónmenntastofa, hópaherbergi, salur/matsalur og eldhús, sem bíða 
frekari fjármagns til búnaðarkaupa og reksturs. 
 
Á skólalóð eru hafnar framkvæmdir við jarðvegsskipti og lagnavinnu frá skólanum.  Að 
því loknu verður hafist handa við að fullgera skólalóðina að vestan og sunnan 
samkvæmt fyrirliggjandi hönnun.  Gervigrasvelli sem fyrirhugaður var staður sunnan 
við skólann hefur verið skotið á frest og hafa stjórnendur skólans óskað eftir viðræðum 
um að þar verði komið fyrir einum til tveimur minni gervigrasvöllum til nota fyrir þá 
nemendur skólans sem iðka boltaíþróttir, sérstaklega fótbolta.  Hefur reynslan af 
gervigrasvelli við Garðaskóla verið mjög góð bæði til kennslu, afþreyingar í hléum og 
fyrir íþróttaiðkun utan skólatíma.  Ljóst er að vinna við skólalóð er á eftir áætlun og ekki 
er gert ráð fyrir kaupum á leiktækjum fyrr en með fjárhagsáætlun 2004.   
 
Öllum þessum framkvæmdum hefur fylgt mikil vinna og rask á starfsaðstöðu en það er 
vel þess virði þegar litið er til þeirra miklu breytinga sem verða næsta vetur.  Öll ásýnd 
og umgjörð skólans mun verða staðarlegri og aðgengilegri.  Er öllum þeim sem unnið 
hafa að þessum málum þakkað ánægjulegt samstarf. 
 

Á sólstöðum í júní 2003 
 

Inga Þórunn Halldórsdóttir, skólastjóri. 
 
 
 

 

Ný álma risin og framkvæmdir hafnar á skólalóð. 


