Flataskóli

ársskýrsla
skólaárið 2006 – 2007

Ársskýrsla Flataskóla 2006-2007

Efnisyfirlit
Inngangur............................................................................................................................2
1. Ýmsar upplýsingar ………………..................................................................................6
2. Nemendur Flataskóla skólaárið 2006-2007......................................…........................7
3. Starfsmenn Flataskóla skólaárið 2006-2007 ...............................................................9
4. Þróunarstarf og símenntun starfsmanna ..................................................................12
Stefnumótunarvinna........................................................................12
Þróunarverkefnið Fjölbreyttir kennsluhættir í Flataskóla.................13
Þróunarverkefni um SMT- Skólafærni.............................................14
Þróunarverkefni um Grænfánann....................................................14
5. Skýrsla sjálfsmatsnefndar skólaárið 2006-2007........................................................16
6. Samstarf heimilis og skóla..........................................................................................23
Námskynningafundir........................................................................23
Foreldradagar..................................................................................23
Skýrsla foreldraráðs Flataskóla.......................................................23
Skýrsla foreldrafélags Flataskóla....................................................24
Bekkjarfulltrúar skólaárið 2006-2007..............................................26
7. Skýrslur umsjónarkennara .........................................................................................28
Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk ................................................28
Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk ................................................30
Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk ................................................32
Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk ................................................33
Samræmd könnunarpróf í 4. bekk - niðurstöður.............................35
Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk ................................................36
Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk ................................................39
Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk ................................................43
Samræmd könnunarpróf í 7. bekk – niðurstöður............................45
8. Skýrsla um sérkennslu …………………………….......................................................46
9. Skýrslur list- og verkgreinakennara...........................................................................47
Hönnun og smíði.............................................................................47
Textílmennt.....................................................................................49
Myndmennt.....................................................................................51
Sund................................................................................................53
Tónmennt........................................................................................55
10. Ýmsar skýrslur ..........................................................................................................56
Skýrsla námsráðgjafa………………………………………………....56
Skýrsla kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni .....................58
Skýrsla tölvuumsjónarmanns .........................................................60
Skýrsla skólabókasafns .................................................................62
Skýrsla tómstundaheimilis .............................................................64
Fylgiskjöl...........................................................................................................................65

1

Ársskýrsla Flataskóla 2006-2007

Inngangur
Ársskýrsla Flataskóla kemur nú út í sjötta sinn. Skýrslunni er dreift til foreldraráðs skólans,
stjórnar foreldrafélagsins, fulltrúa í skólanefnd Garðabæjar, forstöðumanns fræðslu- og
menningarsviðs, deildarstjóra skóladeildar og bókasafns Flataskóla. Skýrslan liggur einnig
frammi á kaffistofu starfsmanna og er vistuð á heimasíðu skólans, www.flataskoli.is.
Markmiðið með útgáfu skýrslunnar er að gera grein fyrir því fjölbreytta starfi sem unnið var
í Flataskóla skólaárið 2006-2007.
Formleg skólasetning Flataskóla var þriðjudaginn 22. ágúst, þegar nemendur komu fyrsta
skóladaginn. Ánægjulegt var að sjá hversu margir foreldrar og forráðamenn mættu við
skólasetningar. Skólastarf hófst síðan hjá hverjum árgangi strax að lokinni skólasetningu.
Byrjun skólastarfsins var helguð hópeflis- og samskiptaþema hjá öllum nemendum. Þar
var áhersla lögð á að efla félagsleg samskipti og bekkjarandann.
Í fyrstu viku skólaársins var umferðavika og kom þá lögreglan og heimsótti nemendur í 2.,
4. og 6. bekkjum. Það var Valgarður Valgarðsson varðstjóri í Garðabæ sem fræddi
nemendur um umferðarreglur, hjálmanotkun, notkun endurskinsmerkja. Einnig ræddi hann
við nemendur um búðarhnupl og skemmdarverk.
Í september var haldin fjölmenningarhátíð á bókasafni skólans. Nemendum sem eiga
erlendan föður og/eða móður var boðið á hátíðina og foreldrar þeirra einnig hvattir til að
mæta. Nemendur sögðu frá menningu sinni, lásu upp úr bókum, sögðu frá tungumáli sínu,
sýndu fatnað og spjölluðu saman. Í lokin var nemendum boðið upp á hressingu í matsal
skólans. Það var Ingibjörg Baldursdóttir bókasafnsfræðingur skólans og Vilhjálmur Kári
Haraldsson, deildarstjóri eldra stigs sem stjórnuðu hátíðinni. Þau voru tilnefnd til
foreldraverðlauna Heimilis og skóla fyrir framtak sitt.
Fjórir rithöfundar komu í heimsókn á skólasafnið í október og fluttu bókmenntadagskrá
fyrir nemendur. Gerður Kristný og Sigrún Eldjárn lásu fyrir yngstu nemendur skólans úr
glænýjum óútgefnum bókum sínum. Ragnheiður Gestsdóttir og Þorgrímur Þráinsson lásu
upp úr bókum sínum fyrir nemendur í 5. og 6. bekk og fræddu þau um söguna á bak við
sögurnar. Þorgrímur hvatti krakkana til að skrifa hjá sér hugmyndir sem þau fá því það er
aldrei að vita nema að úr þeim verði saga seinna meir. Kennararnir fengu blað með
ábendingum til nemenda sem vilja æfa sig að skrifa sögur. Þetta kveikti áhuga margra
nemenda sem skrifuðu sögu um leið og þeir komu heim.
Foreldrafélag Flataskóla stóð, annað árið í röð, fyrir námskeiði fyrir nemendur og foreldra í
7. bekk. Það var Páll Ólafsson félagsráðgjafi sem fjallaði um samskipti foreldra og barna.
Námskeiðið var haldið tvo morgna á skólatíma, tvær fyrstu kennslustundir dagsins.
Gaman er að geta þess að foreldrafélagið var tilnefnt til foreldraverðlauna Heimilis og
skóla fyrir námskeiðið.
Síðastliðið haust fór af stað samstarf milli eldri borgara í Garðabæ og Flataskóla. Liður í
því var að Guðmundur R. Einarsson hljóðfæraleikari kom vikulega í skólann og kenndi
nemendum í 3. bekk á blokkflautu. Nemendur í 6. bekk heimsóttu Garðaberg og spiluðu
félagsvist við eldri borgara. Spilamennskan gekk afar vel og var framkoma og hegðun
nemenda til fyrirmyndar. Að lokinni spilamennskunni var boðið upp á kökur sem
nemendurnir bökuðu sjálfir í heimilisfræði. Rúsínan í pylsuendanum var söngur 1.
bekkinga en þau litu við og sungu þrjú lög. Nemendur í 2. bekk voru svo heppnir að fá
Guðmund Sigþórsson til að kenna sér að tefla. Guðmundur kenndi jafnt byrjendum sem
og lengra komnum. Samstarfi eldri borgara og Flataskóla lauk síðan, þetta skólaárið, á
púttkeppni nemenda í 5. bekk við eldri borgara á púttvelli bæjarins.
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Dagur íslenskrar tungu var að venju haldinn hátíðlegur í nóvember.
Í tilefni dagsins var staðið fyrir ljóðasamkeppni meðal nemenda og var á deginum sjálfum
haldin ljóðhátíð. Flutt voru tónlistaratriði frá Tónlistarskóla Garðabæjar, nemendur lásu ljóð
og hljómsveit, skipuð nemendum í 6. bekk, tók lagið. Ingólfur Steinsson, rithöfundur,
fræddi nemendur um ljóðagerð og las úr verkum sínum. Einnig fór fram
verðlaunaafhending þar sem höfundar tólf ljóða fengu bókagjafir frá Eddu útgáfu sem
viðurkenningar fyrir ljóð sín. Axel Örn Jansson í 7. GR átti besta ljóðið í keppninni að
þessu sinni.
Skólaskákmót fór fram í nóvember. Páll Sigurðsson, formaður Taflfélags Garðabæjar
stjórnaði mótinu að þessu sinni. Mikil ánægja ríkti meðal þátttakenda sem stóðu sig með
mikilli prýði. Skákin er í mikilli sókn í skólanum og framfarir nemenda góðar.
Eins og undanfarin ár heimsóttu skólann margir góðir gestir. Gídeonfélagar færðu
nemendum í 5. bekk Nýja testamentið að gjöf. Meðlimir úr Lionsklúbbnum Eik komu í
heimsókn í skólann og færðu nemendum góðar gjafir. Gáfu þær nemendum í 2. bekk
litabækur sem m.a. er ætlað að vekja athygli nemenda á eldvörnum og kenna þeim
neyðarnúmerið 112.
Einn dag í desember var, annað árið í röð, öllu snúið við í Flataskóla. Störf allra
starfsmanna lentu í potti og dró hver og einn sér nýtt starf og leysti það af hendi fram að
hádegi þann dag, m.a. kenndi skólastjórinn íþróttir, skólaliðar unnu sem kennarar og
kennarar afgreiddu í matsalnum. Nemendur unnu áfram eftir sinni stundaskrá en fengu
öðruvísi verkefni og kynntust nýjum starfsmönnum. Markmiðið með deginum var að hafa
gaman af og fá tilbreytingu í skólastarfið en einnig að starfsmenn kynntust betur störfum
hvers annars og að nemendur fengju tækifæri til að kynnast starfsmönnum á annan hátt.
Að mati nemenda og starfsmanna var dagurinn vel heppnaður og allir skemmtu sér vel.
Brunaæfing fór fram í skólanum í desember. Starfsfólk vissi af æfingunni fyrirfram, en
ekki nemendur. Farið var eftir rýmingaráætlun sem unnin hefur verið fyrir skólann. Æfingin
heppnaðist vel og var slysalaus. Stefnt er að því að hafa brunaæfingu á hverri önn.
Fjölskylduguðsþjónusta Flataskóla fór fram í Vídalínskirkju þriðja sunnudag í aðventu.
Séra Friðrik Hjartar leiddi athöfnina en nemendur tóku þátt í dagskránni. Nemendur úr 7.
bekk lásu jólasögu og fluttu frumsamin ljóð og nemendur úr 5. - 7. bekk fluttu tónlistaratriði
undir stjórn Björns Davíðs Kristjánssonar og Jóhanns Björns Ævarssonar, kennara við
Tónlistarskóla Garðabæjar. Þá sungu nemendur úr 3. bekk nokkur lög undir stjórn Þóru
Marteinsdóttur tónmenntakennara Flataskóla.
Eins og síðastliðin ár fengu nemendur skólans að njóta ýmissa listviðburða. Í október
komu í heimsókn tvær glæsilegar tónlistarkonur þær Diddú og Anna Guðný
Guðmundsdóttir. Þær fluttu skemmtilega og fræðandi tónlistardagskrá. Í mars heimsóttu
einnig frábærir tónlistarmenn Flataskóla. Það voru þeir Örn Árnason sem kom fram sem
sögumaður, Björn Thoroddsen sem lék á gítar, Gunnar Hrafnsson lék á bassa og Ásgeir
Óskarsson á trommur. Þeir fluttu dagskrá sem bar yfirskriftina „Heimsreisa Höllu” en hún
byggir á íslenska þjóðlaginu „Ljósið kemur langt og mjótt”. Uppákomurnar voru liður í
verkefninu Tónlist fyrir alla. Hlustun og þátttaka nemenda var til fyrirmyndar.
Vikuna 22. - 26. janúar var, í grunnskólum Garðabæjar, lögð sérstök áhersla á verkefni
tengdum forvörnum gegn einelti. Markmiðið var að fjalla um jákvæð samskipti og vinna
með viðhorf skólasamfélagsins. Nemendur unnu fjölbreytt verkefni tengd viðfangsefninu.
Foreldrum var í foreldraviðtölum í janúar afhentur nýr upplýsingabæklingur um einelti og
viðbrögð skólanna við einelti. Það var samstarfshópur skólanna „Gegn einelti í Garðabæ“
sem lét hanna og gefa út bæklinginn og veggspjöld sem minna á ógnir eineltis. Hönnuður
veggspjaldanna er foreldri í Garðabæ, Sveinbjörg Jónsdóttir.
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Í janúar var ný stefna Flataskóla kynnt forráðamönnum nemenda og öðrum velunnurum
skólans. Stefnan er afrakstur stefnumótunarvinnu allra starfsmanna Flataskóla sem fram
fór á haustönn. Stefnan var einnig kynnt skólayfirvöldum, stjórn foreldrafélags og
foreldraráði skólans.
Lokahátíð stóru upplestarkeppninnar í Garðabæ fór fram í mars. Þar leiddu saman hesta
sína nemendur 7. bekkja Flataskóla, Hofsstaðaskóla, Sjálandsskóla og Valhúsaskóla á
Seltjarnarnesi. Fulltrúi Valhúsaskóla vann sigur en fulltrúi Flataskóla, Erla Ylfa
Óskarsdóttir var í þriðja sæti.
Að venju var mikið fjör á öskudaginn í Flataskóla. Nemendur og starfsmenn komu þá allir
klæddir í búninga og frábært var að sjá hvað fólk var hugmyndaríkt og margir höfðu lagt
mikla vinnu í búningana sína. Diskótekið Dísa sá um að halda uppi fjöri í salnum, boðið
var upp á þrautabraut í íþróttahúsi og andlitsmálun. Kaffihúsastemming var á göngum
skólans og nemendur í 7. bekk buðu nemendum og starfsfólki þar upp á djús og heitar
vöfflur.
Í lok apríl voru haldnir svokallaðir Flataskólaleikar þar sem nemendum var skipt í
aldursblandaða hópa og tóku þátt í hinum ýmsu íþróttum. Áherslan að þessu sinni var á
ýmsar óhefðbundnar íþróttir.
Einnig var í apríl efnt til fjölteflis í Flataskóla. Þá gátu nemendur skólans annað hvort teflt
eða fylgst með taflmennsku. Það voru góðir gestir sem tefldu við nemendur að þessu
sinni. Það voru þeir Emory Tate bandarískur alþjóðlegur meistari, Páll Sigurðsson
skákmeistari Garðabæjar árið 2006 og sonur hans Svanberg Pálsson Íslandsmeistari í
skólaskák yngri (1.-7. bekkur) árið 2006. Mjög margir nemendur Flataskóla tóku þátt og
margar jafnar skákir voru tefldar.
Fulltrúar frá Kiwanisklúbbnum Setbergi komu í maí og færðu nemendum 1. bekkja hjálma
að gjöf. Fyrr um morguninn höfðu nemendur fengið fyrirlestur um hjálmanotkun sem
hjúkrunarfræðingur skólans sá um.
Vímuvarnarhlaup Lions, undir stjórn Lionsklúbbsins Eikar, fór að venju fram í maí og
nemendur 5. bekkja tóku þátt í hlaupinu. Fyrir hlaupið fræddi Sóley Halldórsdóttir,
íþróttakona og fyrrum nemandi í Flataskóla, krakkana um skaðsemi vímuefna og hvatti
þau til heilsusamlegra lifnaðarhátta. Fulltrúar bekkjanna stóðu sig með prýði í keppninni,
sem var jöfn, en það var 5. HS sem sigraði.
Síðustu dagar skólaársins, í maí og júní, voru að venju notaðir til útiveru og vorferða og
fóru nemendur m.a. í fjallgöngur, hjólaferðir og ýmsar skoðunarferðir. Þessar ferðir eru
hluti af skipulögðu skólastarfi vetrarins og eru því eins mikilvægar og aðrir þættir í námi
nemenda.
Skólanum var slitið með hátíðlegri athöfn fimmtudaginn 7. júní. Nemendur allra
bekkjardeilda mættu í hátíðarsal skólans og margir foreldrar komu ásamt börnum sínum á
skólaslitin. Formleg skólaslit skólans voru með nemendum 7. bekkja, forráðamönnum
þeirra og starfsmönnum skólans. Flutt voru tónlistaratriði og Erla Ylfa Óskarsdóttir,
nemandi í 7. GR, las ritgerð sína Árin mín í Flataskóla. Kiwanismenn veittu að vanda
viðurkenningar fyrir góðan námsárangur í íslensku í 7. bekk. Tekið var mið af hæstu
samanlögðu meðaleinkunn í íslensku í hverjum bekk. Þeir sem hlutu viðurkenningu að
þessu sinni voru: Hugrún Hlín Guðmundsdóttir 7. ÁS, Erla Ylfa Óskarsdóttir 7. GR,
Margrét Jóhannsdóttir 7. HSG og Ásgrímur Gunnarsson 7. HG.
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Eins og sjá má í þessum inngangi hefur víða verið komið við og aðeins stiklað á stóru. Í
skýrslunni verður auk þess fjallað nánar um skólastarfið þó ógerningur sé að gefa
tæmandi mynd af öllu því starfi sem unnið hefur verið í Flataskóla í vetur.
Öllum þeim sem komu að gerð ársskýrslu Flataskóla fyrir skólaárið 2006-2007 eru færðar
bestu þakkir fyrir þeirra framlag.
Garðabæ, júní 2007
Helga María Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri

Frá skólaslitum – Kiwanismenn veita viðurkenningar í 7. bekk
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1. Ýmsar upplýsingar
Stjórnendur Flataskóla
Skólastjóri

Sigurveig Sæmundsdóttir

Aðstoðarskólastjóri

Helga María Guðmundsdóttir

Deildarstjóri 1.- 4. bekk

M. Elín Guðmundsdóttir

Deildarstjóri 5.- 7. bekk

Vilhjálmur Kári Haraldsson

Nefndir og ráð skólaárið 2006-2007
Kennararáð

Ída Björg Unnarsdóttir
Svanhvít Guðbjartsdóttir
Þuríður Anna Jónsdóttir
Til vara: Hannes Ingi Geirsson

Fulltrúi kennara í skólanefnd

Svanhvít Guðbjartsdóttir

Nemendaverndarráð

Ásta Bára Jónsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Ólöf Stefánsdóttir
Vilhjálmur Kári Haraldsson
Trausti Valsson

Stjórn starfsmannafélags

Dóra Þórisdóttir
Helga Melsteð
Ída Björg Unnarsdóttir
Sólveig Jóhannsdóttir

Stýrihópur um stefnumótun

Halla Svavarsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
Kolbrún Sigmundsdóttir
María Alexandersdóttir
Svanhvít Guðbjartsdóttir
Vilhjálmur Kári Haraldsson

Sjálfsmatshópur

Guðbjörg Ragnarsdóttir
Helga Melsteð
Jóna Oddsdóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Steinunn Hall
Sigurveig Sæmundsdóttir

Þróunarverkefnið
fjölbreyttir kennsluhættir

Ágústa Sigurbjörnsdóttir
Guðlaug Einarsdóttir
M. Elín Guðmundsdóttir
Margrét Haraldsdóttir
Sigurveig Sæmundsdóttir
Þuríður Jónsdóttir
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Undirbúningsteymi
SMT - Skólafærni

Ásta Bára Jónsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir
Rakel Svansdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir
Skúli Kristjánsson Þorvaldz
Vilhjálmur Kári Haraldsson

Þróunarverkefnið – Grænfáninn

Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
Hörður Hrafndal
Ragna Gunnarsdóttir

Áfallaráð

Ásta B. Jónsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
Jóna Guðrún Oddsdóttir
Olga Guðrún Snorradóttir
Ólöf Stefánsdóttir

Ritstjórn heimasíðu

Steinunn Hall

2. Nemendur Flataskóla skólaárið 2006-2007
Skólaárið 2006-2007 voru alls 357 nemendur í Flataskóla, þarf af 197 drengir og 160
stúlkur. Skipting nemenda í árganga var misjöfn. Í 1. bekk voru aðeins 16 nemendur í
einum umsjónarhópi. Í 2. bekk voru 45 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 3. bekk voru
42 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Í 4. bekk voru 42 nemendur í þremur
umsjónarhópum. Í 5. bekk voru 76 nemendur í þremur umsjónarhópum. Í 6. bekk voru 45
nemendur í tveimur umsjónarhópum og 7. bekkur var fjölmennasti árgangurinn en þar
voru 82 nemendur í fjórum umsjónarhópum.
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Nemendafjöldi skiptist á eftirfarandi hátt eftir umsjónarhópum:
1. MH

piltar stúlkur
8
8

alls
16

umsjónarkennarar
Margrét Haraldsdóttir

2. KÓ
2. RG
2. RS

8
9
7

7
7
8

15
16
15

Kristín Ósk Þorleifsdóttir
Ragna Gunnarsdóttir
Rakel Svansdóttir

3. OS
3. OÞ

11
14

8
6

19
20

Olga Snorradóttir
Oddný Jóna Þorsteinsdóttir

4. HL
4. ÍB
4. ÓS

8
8
7

8
8
9

16
16
16

Hanna Lóa Friðjónsdóttir
Ída Björg Unnarsdóttir
Ólöf Sighvatsdóttir

5. AR
5. EM
6. HS

15
17
14

10
10
12

25
27
26

Anna Rósa Skarphéðinsdóttir
Elín Margrét Gunnarsdóttir
Halla Svavarsdóttir

6. SG
6. SK

14
12

9
12

23
24

Svanhvít Guðbjartsdóttir
Skúli Kristjánsson Þorvaldz

7. ÁS
7. GR
7. HG
7. HSG

11
10
12
12

9
9
10
10

20
19
22
22

Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir
Guðríður Rail
Halla Rósenkranz Guðmunsdóttir
Helga Sigríður Guðjónsdóttir

197

160

357

Fjöldi nemenda í Flataskóla síðustu fjögur ár:
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Fjöldi nemenda

Skólaleyfi nemenda 2006-2007
(þrír dagar og fleiri)

3. Starfsmenn Flataskóla skólaárið 2006-2007
Skólaárið 2006-2007 voru starfandi við skólann 72 starfsmenn. Þarf af voru 46 kennarar
og stjórnendur, 12 skólaliðar, 3 stuðningsfulltrúar, 6 starfsmenn tómstundaheimilis og 5
aðrir starfsmenn. Starfsmannahópurinn samanstendur af fagmenntuðum og ófaglærðum
sem vinna saman með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Eftirfarandi starfsmenn störfuðu
við skólann skólaárið 2006-2007.
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Nafn:
Anna Sigríður Pálsdóttir
Anna Rósa Skarphéðinsdóttir
Arnheiður Borg
Auður Skúladóttir
Ágústa Amalía Sigurbjörnsdóttir
Ásgerður Baldursdóttir
Áslaug Pálsdóttir
Ásta B. Jónsdóttir
Bryndís Þórarinsdóttir
Dóra Þórisdóttir
Elfa Dögg Einarsdóttir
Elín Birna Guðmundsdóttir
Elín Margrét Gunnarsdóttir
Erna Þorleifsdóttir
Guðbjörg Ragnarsdóttir
Guðfinna Björk Ágústsdóttir
Guðlaug Einarsdóttir
Guðný Guðlaugsdóttir
Guðríður Ágústsdóttir
Guðríður Rail
Guðríður Margrét Thorarensen
Guðríður Sveinsdóttir
Guðrún Friðriksdóttir
Guðrún Garðarsdóttir
Halla Rósenkranz Guðmundsd.
Halla I. Svavarsdóttir
Hanna Lóa Friðjónsdóttir
Hannes Ingi Geirsson
Helga Sigríður Guðjónsdóttir
Helga María Guðmundsdóttir
Helga Melsteð
Hjördís Ástráðsdóttir
Hólmfríður Valdimarsdóttir
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir
Hrefna Jónsdóttir
Hörður S. Hrafndal
Ingibjörg Baldursdóttir
Ingigerður Baldursdóttir
Ída Björg Unnarsdóttir
Jón Sigþór Jónsson
Jóna Guðrún Oddsdóttir
Jónína Sigrún Ólafsdóttir
Kolbrún Sigríður Sigmundsdóttir
Kristín Ósk Þorleifsdóttir
Linda Peneze
M.Elín Guðmundsdóttir
Margrét Ásdís Haraldsdóttir
Margrét Hjaltadóttir
Marika Dzotsenidze
Oddný Jóna Þorsteinsdóttir
Olga G. Snorradóttir
Ólöf Sighvatsdóttir
Ólöf Stefánsdóttir
Rafnhildur Jóhannesdóttir

Stöðuheiti:
Stöðuhlutfall:
starfsmaður tómstundaheimilis
60%
umsjónarkennari í 5. bekk
100%
sérkennari - stundakennsla
fæðingarorlof
100%
umsjónarkennari í 7. bekk
100%
umsjónarmaður tómstundaheimilis
75%
skólaliði
100%
námsráðgjafi
67%
smíðakennari í 4.-6. bekk
67%
matráður og skólaliði
100%
veikindaleyfi
100%
íþróttakennari
67%
umsjónarkennari í 5. bekk
100%
fæðingarorlof
100%
sérkennari í 5.-7. bekk
100%
íþróttakennari
50%
Sérkennari í 1.-4. bekkur
67%
skólaliði
53%
skólaliði
53%
umsjónarkennari í 7. bekk
100%
sérkennari í 5.-7. bekk
67%
sérkennari - stundakennsla
textílmennt í 1.-3. bekk
67%
stuðningsfulltrúi
75%
umsjónarkennari í 7. bekk
100%
umsjónarkennari í 5. bekk
100%
umsjónarkennari í 4. bekk
100%
íþróttakennari
100%
umsjónarkennari í 7. bekk
100%
aðstoðarskólastjóri
100%
kennari í 1. bekk og textílmennt
67%
tónmenntakennari
67%
starfsmaður tómstundaheimilis
60%
myndmenntakennari
100%
starfsmaður tómstundaheimilis
60%
umsjónarmaður fasteigna
100%
bókasafnsfræðingur
100%
starfsmaður tómstundaheimilis
60%
umsjónarkennari í 4. bekk
100%
tölvuumsjónarmaður
100%
ritari
100%
starfsmaður tómstundaheimilis
60%
stuðningsfulltrúi
75%
umsjónarkennari í 2. bekk
50%
skólaliði
87%
deildarstjóri yngra stigs í 1.-4. bekk
100%
umsjónarkennari í 1. bekk
100%
textílmennt í 4.-6. bekk
50%
skólaliði
82%
umsjónarkennari í 3. bekk
100%
umsjónarkennari í 3. bekk
100%
umsjónarkennari í 4. bekk
100%
hjúkrunarfræðingur
45%
forfallakennsla - stundakennsla
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Ragna Gunnarsdóttir
Ragnheiður Friðjónsdóttir
Rakel Svansdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir
Sigrún Linda Loftsdóttir
Sigurbjörg Helena Jónasdóttir
Sigurlaug Stefánsdóttir
Sigurveig Sæmundsdóttir
Skúli Kristjánsson Þorvaldz
Sólveig Jóhannsdóttir
Steinunn Hall
Svanhvít Guðbjartsdóttir
Tamar Archaia
Vigdís Ketilsdóttir
Vilhjálmur Kári Haraldsson
Þóra Marteinsdóttir
Þórunn Hafstein
Þuríður Anna Jónsdóttir

umsjónarkennari í 2. bekk
kennari í 5. bekk
umsjónarkennari í 2. bekk
skólaliði
skólaliði
stuðningsfulltrúi - skólaliði
skólaliði
skólastjóri
umsjónarkennari í 6. bekk
skólaliði
kennsluráðgjafi í tölvum
umsjónarkennari í 6. bekk
skólaliði
skólaliði
deildarstjóri eldra stigs í 5.-7. bekk
tónlistarkennari
kennari í 5. bekk og sérdeild
heimilisfræðikennari

Kyn starfsmanna
70
60
50
40
30
20
10
0
kona

karl

Aldur starfsmanna
20
15
10
5
0
20-30 ára

31-45 ára

46-60 ára

kennarar

starfsmenn
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61 og eldri

100%
67%
100%
100%
64%
100%
66%
100%
100%
69%
100%
100%
94%
63%
100%
67%
67%
100%
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Lögheimili starfsmanna
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Utan Garðabæjar

4. Þróunarstarf og símenntun starfsmanna
Stefnumótunarvinna
Ný stefna Flataskóla leit dagsins ljós skólaárið 2006-2007. Á vormánuðum árið 2006 fór
fram umræða um gildi Flataskóla og nemendur í meistaranámi í mannauðsstjórnun við HÍ
gerðu rannsóknarverkefni þar sem athugað var hvort stefnumiðuð stjórnun færi fram við
skólann. Ákveðið var í kjölfarið að endurskoða þáverandi stefnu og fóru starfsmenn
Flataskóla í vinnuferð upp í skála Breiðabliks í Bláfjöllum þann 15. september til að vinna
að stefnumótuninni. Ný stefna Flataskóla byggir annars vegar á hugmyndafræði um
stefnumiðað árangursmat (e. balanced scorecard) og hins vegar á árangursstjórnun og
fengu starfsmenn kynningu á þessum þáttum áður en lagt var út í vinnuna. Starfsmönnum
var skipti í hópa og fengu þeir verkefni til að leysa.
Byrjað var á að velta fyrir sér veikleikum,
styrkleikum, ógnunum og tækifærum
Flataskóla. Í framhaldi var hugað að
framtíðarsýn, hlutverki og gildum Flataskóla.
Síðan áttu starfsmenn að finna markmið og
mælikvarða sem snéru að þeirri þjónustu
sem skólinn veitir, fjármálum og rekstri
skólans, innra starfi og mannauðnum. Að
lokinni vinnuferðinni tók stefnumótunarteymi
við og tók saman afrakstur vinnunnar.
Teymið útbjó stefnukort (sjá fylgiskjöl) sem
sýnir helstu markmið Flataskóla og í
kjölfarið var gert skorkort (sjá kafla 5) sem
inniheldur þá mælikvarða sem notaðir eru til að sjá hvort skólinn framfylgir sínum
stefnumálum. Að lokum var stefnan kynnt starfsmönnum, skólayfirvöldum, foreldrum og
nemendum. Ný stefna Flataskóla er sýnileg í öllum helstu rýmum Flataskóla.
Gert er ráð fyrir því að innleiðing nýrrar stefnu taki næstu þrjú árin því mikilvægt er að þróa
allt starf Flataskóla með hliðsjón af stefnunni og einnig þarf að ráðast í vinnu við
12
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endurskoðun skólanámskrá skólans. Huga þarf að mælikvörðum því margt sem verið er
að mæla hefur ekki verið mælt áður og þess vegna er erfitt að finna ásættanleg viðmið.
Það er mikilvægt að ný stefna sé lifandi og þróist í takt við breyttar áherslur sem verða í
skólanum og gert er ráð fyrir árlegri endurskoðun á stefnunni næstu árin.

Þróunarverkefnið Fjölbreyttir kennsluhættir í Flataskóla
Skólaárið 2006-2007 unnu kennarar að þróunarverkefninu Fjölbreyttir kennsluhættir í
Flataskóla og var það hluti af símenntun kennara skólans. Í tengslum við verkefnið starfaði
stýrihópur sem hélt utan um skipulag verkefnisins. Í stýrihópnum voru: Ágústa A.
Sigurbjörnsdóttir, Guðlaug Einarsdóttir, M. Elín Guðmundsdóttir, Margrét Á. Haraldsdóttir,
Sigurveig Sæmundsdóttir og Þuríður Jónsdóttir. Samningur var gerður við Lilju M.
Jónsdóttur lektor við Kennaraháskóla Íslands. Hún var ráðgjafi kennara við verkefnið.
Meginmarkmið verkefnisins er að efla fjölbreytt og sveigjanlegt skólastarf. Með það í huga
að auka veg fjölbreyttra kennslu- og námsmatsaðferða, einkum þeirra sem koma sem
best til móts við einstaklingsmiðaðar þarfir nemenda. Þá er stefnt að verkefnum sem
beinast að því að auka ábyrgð nemenda á eigin námi. Einnig má nefna aukinn þátt
skapandi starfs, samvinnunáms og heildstæðra viðfangsefna þar sem byggt er á
upplýsingaleit, úrvinnslu og fjölbreyttri miðlun.Verkefnið á að efla þá sýn að litið sé á hvern
árgang sem heild og að hópaskipting innan hans einskorðist ekki við bekkjardeildir.
Verkefnið var kynnt kennurum vorið 2006 og hófst með fræðslufundi um fjölbreytt og
sveigjanlegt skólastarf þar sem ráðgjafi kynnti verkefnið og helstu hugtök sem byggt yrði
á.
Allir árgangar völdu viðfangsefni til að vinna að. Verkefnin voru margvísleg og unnið var á
fjölbreyttan hátt þar sem nemendum var oftast skipt í hópa þvert á árganginn. Mikil
fjölbreytni var í verkefnavali og gerðu nemendur mörg glæsileg verkefni. Mikil og góð
samvinna var við bókasafnið í upplýsingaleit og einnig komu sérgreinakennarar að
verkefnum nokkra árganga. Nemendur kynntu verkefni sín fyrir foreldrum með fjölbreyttum
hætti, eins og sýningu á verkum og flutningi í tali og tónum.
Í maí var haldið skólaþing þar sem kennarar allra árganga kynntu helstu verkefni sem
unnin höfðu verið í vetur. Lilja M. Jónsdóttir kom á skólaþingið og var hún mjög ánægð
með þróunarstarfið í vetur og kynninguna. Kennarar hafa sýnt mikinn metnað í
þróunarstarfinu og skipulagt vinnu nemenda
vel.
Kynningar frá skólaþinginu eru á heimasíðu
skólans. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um þróunarstarfið. Sótt var um
styrk til verkefnisins til Þróunarsjóðs
grunnskóla og fékk skólinn úthlutað 600 þús.
krónum.
Í tengslum við verkefnið flutti Lilja M.
Jónsdóttir fræðsluerindi og einnig kom
Ragnheiður Hermannsdóttir með erindi fyrir
kennara á yngsta stigi. Allir kennarar skólans
fóru í skólaheimsóknir á árinu. Heimsóttir voru Ingunnarskóli og Salaskóli. Stefnt er að því
að halda áfram að þróa fjölbreytta kennsluhætti og námsmat næsta vetur.
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Þróunarverkefni um SMT- skólafærni
Í lok síðasta skólaárs var ákveðið að fara af stað með þróunarverkefnið SMT- skólafærni.
Markmið SMT-skólafærni er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og
velferð nemenda og starfsfólks. Lögð er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr
óæskilegri hegðun nemenda með því að kenna og þjálfa félagsfærni, gefa jákvæðri
hegðun gaum með markvissum hætti og samræma viðbrögð starfsfólks gagnvart
nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Þessi nálgun byggir á margra ára rannsóknum
sérfræðinga í Oregon í Bandaríkjunum og er framkvæmd í samráði við þá.
SMT-skólafærni byggir á hugmyndafræði PMT-foreldrafærni og er framkvæmd undir
merkjum þeirrar þjónustueiningar, sem verið hefur leiðandi hér á landi í notkun og
útbreiðslu PMT verkfæra til uppalenda. PMT (Parent Management Training) verkfærin eru
vel rannsökuð af færustu sérfræðingum, notkun þeirra stuðlar að góðri aðlögun barna og
þau eru því afar mikilvæg hjálpartæki. Foreldrum býðst að tileinka sér PMT- foreldrafærni
jafnframt því sem skólasamfélagið á möguleika á innleiðingu SMT-skólafærni.
Undirbúningsvinna fer fram á svokölluðu undirbúningsári, þær aðferðir sem þróaðar eru á
undirbúningsári eru innleiddar í skólasamfélagið á fyrsta framkvæmdarári. Á
framkvæmdarári tvö eru aðferðir sem styðja við nemendur í áhættu innleiddar og á
framkvæmdarári þrjú eru aðgerðir sem styðja við nemendur í mikilli áhættu settar af stað.
Undirbúningsteymi starfsmanna var myndað og sátu í því Ásta Bára Jónsdóttir,
námsráðgjafi,
Helga
María
Guðmundsdóttir,
aðstoðarskólastjóri,
Hrafnhildur
Gunnlaugsdóttir, myndmenntakennari, Rakel Svansdóttir og Ragna Gunnarsdóttir
umsjónarkennarar í 2. bekk, Sigrún Guðmundsdóttir, skólaliði, Skúli K. Þorvaldz
umsjónarkennari í 6. bekk, og Vilhjálmur Kári Haraldsson, deildarstjóri á eldra stigi. Seinna
kom síðan inn í teymið Ragna Gunnarsdóttir, umsjónarkennari í 2. bekk. Naut teymið
ráðgjafar Önnu Maríu Frímannsdóttur sálfræðings á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar.
Teymið fundaði reglulega og vann skólaárið 2006 - 2007 að því að útfæra aðferðir sem
styðja almennt við alla nemendur. Fyrsta verkefnið var að semja reglur um æskilega
hegðun innan skólans á ólíkum svæðum. Reglurnar voru settar fram þannig að þær væru
stuttar, nákvæmar og fram kæmi til hvers er ætlast af nemendum. Dæmi: göngum hægra
megin, bíðum í röð, verum tilbúin með námsgögn. Næst voru útbúnar kennsluáætlanir fyrir
hverja reglu, þar sem fram kemur hvernig hægt er að kenna nemendum reglurnar á
árangursríkan hátt. Miklu máli skiptir að gera reglur skólans sýnilegar á myndrænan hátt
og hengja upp á veggi skólans. Því var farin sú leið að taka ljósmyndir af nemendum
skólans sem túlka hverja reglu. Síðan verða útbúin spjöld með mynd og viðeigandi reglu.
Á næsta skólaári hefst formleg innleiðsla á þeim aðferðum sem teymið hefur unnið að á
undirbúningsári. Starfsfólk kennir nemendum, með sýnikennslu og æfingum reglur skólans
og reglur eru gerðar sýnilegar. Formleg leið til að gefa æskilegri hegðun gaum er tekin í
notkun og tekið er á hegðunarfrávikum eftir fyrirfram skilgreindum leiðum og af
samkvæmni. Samhliða fær starfsfólk fræðslu um gildi þess að gefa skýr fyrirmæli, nota
hvatningu og að setja nemendum mörk. Foreldrar fá kynningu á verkefninu á foreldrafundi
og upplýsingar um verkefnið verða settar á heimasíðu skólans. Teymið vinnur að því að
undirbúa stuðning við nemendur í áhættu sem fer af stað á framkvæmdarári tvö.

Þróunarverkefni um Grænfánann
Skólaárið 2006-2007 var annað árið í röð sem skólinn vann að umhverfisverkefninu
Grænfánanum. Í nefndinni þetta skólaárið sátu Helga María Guðmundsdóttir,
aðstoðarskólastjóri, Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir kennari og Ragna Gunnarsdóttir
kennari. Fundað var einu sinni í viku eða á föstudögum kl: 11:30 og þar fyrir utan voru
nokkrir lengri vinnufundir.
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Á kennarafundi í september var farið yfir stöðuna með kennurum. Upprifjun var á
reglunum um flokkun pappírs. Einnig voru fastsettar reglur um að nemendur kæmu alls
ekki með jógúrt eða drykkjarfernur fyrir litla nesti. Þetta hafði ekki farið vel á fyrra skólaári.
Ítrekað var að gæðapappír yrði settur í bláu endurvinnslukassana en jafnframt var náð í
græna endurvinnslukassa sem eru fyrir blandaðan pappír. Endurskoða þarf nýtni grænu
kassanna.
Skúffur undir dagblöð, lituð karton, pappír o.s.frv. voru settar á vinnuherbergi kennara.
Einnig var þar komið fyrir bökkum undir heil hvít blöð og hvítar afklippur.
Vaskur var settur í matsal og við hann fest skæri í keðjum. Ef afgangur er í fernum geta
nemendur klippt á fernuna og hellt honum í vaskinn.
Skipað var í umhverfisnefnd nemenda. Fulltrúar voru einn nemandi úr hverjum 5.- 7. bekk.
Verkefni nefndarinnar voru:
►Í upphafi var umhverfisstefnan kynnt fyrir nemendum sem útskýrðu fyrir bekkjarfélögum
sínum vinnureglurnar í tengslum við flokkun, endurvinnslu o.s.frv.
►Hafist var handa við að útbúa spjöld sem eiga að minna á endurvinnslu pappírs og
orkusparnað. Nemendur í umhverfisnefndinni unnu spjöldin sjálf í tölvu og plöstuðu síðan.
Að lokum hengdu þeir spjöldin í allar stofur.
►Eftirlit með flokkun inni í bekkjarstofum.
Komið var fyrir sérstökum gátlista í
bekkjarstofur þar sem merkt var við í hverri viku hversu vel var flokkað í stofunni.
Umhverfisnefndin tók að sér eftirlit og merkti við með sérstökum límmiðum hvort
flokkuninni væri vel sinnt (grænn límmiði), henni væri ábótavant (gulur límmiði) eða væri
afleit (rauður límmiði). Í lok tímabilsins fengu síðan þeir bekkir sem höfðu alltaf fengið
grænan límmiða íspinnaveislu.
Útbúin var sérstök undirsíða á heimasíðu skólans www.flataskoli.is. Þar koma fram
upplýsingar um Grænfánaverkefnið, markmið, fundargerðir o.fl.
Haldin var hönnunarsamkeppni
um umhverfismerki Flataskóla.
Keppt var um hönnun og útfærslu
á besta umhverfismerkinu. Alls
bárust 406 myndir í samkeppnina.
Myndirnar voru hengdar upp í
hátíðarsal og héngu þar í 5 daga á
meðan allir nemendur höfðu
atkvæðisrétt og kusu um hvaða
mynd þeim fannst hæfa best sem
umhverfismerki Flataskóla. Þá
voru úrslitamyndirnar hengdar upp
í hátíðarsal og kusu nemendur
aftur. Vistor í Garðabæ styrkti
hönnunarsamkeppnina og voru
veitt peningaverðlaun fyrir fyrstu þrjú sætin. Erla Ylfa Óskarsdóttir, nemandi í 7. bekk lenti
í fyrsta sæti og á því heiðurinn að umhverfismerki Flataskóla.
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5. Skýrsla sjálfsmatsnefndar skólaárið 2006-2007
Í stýrihópnum voru: Guðbjörg Ragnarsdóttir, Helga Melsteð, Jóna Oddsdóttir, M. Elín
Guðmundsdóttir, Steinunn Hall og Sigurveig Sæmundsdóttir.
Sjálfsmatsnefnd gerir árlega áætlanir um mat á ýmsum þáttum sem snúa að skólastarfinu.
Áætlun um sjálfsmatsferli Flataskóla byggir á könnunum sem lagðar hafa verið fyrir
nemendur, foreldra og starfsmenn á liðnum árum. Nokkrar breytingar voru gerðar á
sjálfsmatsáætlun á þessu skólaári og kannanir aðlagaðar endurbættri skólastefnu
Flataskóla.
Í október 2006 voru gerðar kannanir á því hvernig nemendur koma til og frá skóla. Einnig
var spurt um íþróttaiðkun nemenda utan skólatíma. Akstur-hreyfing kannanir tengjast
áherslum skólans til að hvetja til meiri hreyfingar nemenda og minni keyrslu að skólanum.
Í janúar 2007 var lögð fyrir starfsmenn skólans könnun um líðan, aðbúnað og viðhorf til
starfsins. Á skólaárinu voru lagðar fyrir nemendur í öllum bekkjum tengsla- og
líðankannanir. Í maí var lögð fyrir foreldra könnun á tölvutæku formi, þar sem leitað var
álits foreldra á viðhorf til skólans og starfsemi hans.
Í tengslum við endurbætta skólastefnu Flataskóla var útbúið skorkort (sjá hér fyrir aftan).
Þar eru sett fram helstu markmið ásamt mælingum, viðmiðum og aðgerðum. Markmiðin
eru flokkuð í fjóra meginþætti sem eru: þjónusta, fjármál, innra starf og mannauður. Hver
flokkur greinist síðan í áhersluþætti, þar sem fram koma áætlanir um mat, viðmið,
mælingar og aðgerðir.
Gildi mælinga í skorkorti:
Samanburðarbil
0 - 3,69 veikleiki
3,70 - 4,19 starfhæft
4,2 – 5 styrkleiki.
Niðurstöður hafa verið kynntar starfsfólki og unnið með þær ásamt umbótaáætlunum og
vísast í því sambandi til niðurstöðu skýrslu hverrar könnunar fyrir sig. Jafnframt munu
kannanir á ákveðnum þáttum í skólastarfinu fara eftir áherslum og aðstæðum hverju sinni.
Skólaárið 2007-2008 verða sömu kannanir lagðar fyrir. 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.
M. Elín Guðmundsdóttir, deildarstjóri og Sigurveig Sæmundsdóttir, skólastjóri
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Skorkort Flataskóla 2006-2007
Markmið

Ábyrgir og sjálfstæðir
nemendur

Mæling
Viðhorfskönnun meðal foreldra, nemenda og
starfsmanna. Mældar framfarir og breyting á
ábyrgð og sjálfstæði nemenda.
Skráning atvika í dagbók Mentor. Hlutfall
nemenda sem eru ekki með skráð agabrot.

Viðmið

Mæling
´07

Mælingu frestað til skólaársins 2007-2008

85-90% nemenda sem eru
ekki með skráð agabrot.

71%

Aðgerðir
Útbúa mælikvarða nánar.

Fylgja eftir samræmdri skráningu
/ SMT-skólafærni.

Viðhorfskönnun meðal foreldra, nemenda og
kennara. Mældar framfarir og breytingar á
samskipta- og félagsfærni nemenda.

Mælingu frestað til skólaársins 2007-2008

SMT, þróunarverkefni í
fjölbreyttum kennsluháttum.
Útbúa gátlista.

Upplýstir nemendur

Kennari merkir við á gátlista sem fylgir hverjum
árgangi. T.d. atriði sem einkenna upplýstan
nemanda í 4. bekk.

Mælingu frestað til skólaársins 2007-2008

Útbúa mælikvarða nánar.

Þjónusta

Nemendur með góða
samskipta- og félagsfærni

Nemendur nái árangri

Viðhorfskönnun meðal foreldra í apríl. Ég tel að
barninu mínu séu sköpuð góð skilyrði til að ná
árangri í námi og starfi.

Meðaltal 4,2<

3,72

Skilgreina góð námsskilyrði og
gera ráðstafanir.

Viðhorfskönnun meðal foreldra í apríl. Ég tel að
skólinn hvetji barnið mitt til að skila góðum
námsárangri.

Meðaltal 4,2<

3,85

Skilgreina góð námsskilyrði og
gera ráðstafanir.

Kennari leggur mat á það hversu stór hluti
nemenda hefur náð námsmarkmiðum
annarinnar eftir námsgreinum.

80% nemenda hafi náð
námsmarkmiðum annarinnar.

Mælingu
frestað til
skólaársins
2007-2008

Útbúa markmiðalista. Skýr
markmiðasetning í hverri
námsgrein í upphafi skólaárs. 3-5
meginmarkmið í hverri
námsgrein.

Gögn frá Námsmatsstofnun um samræmd próf
eins og framfaraskýrslur. Að Flataskóli stuðli
almennt að framförum milli 4. og 7. bekkjar í
íslensku eða stærðfræði.

Að 90% nemenda sýni
umtalsverðar framfarir, meiri
en almennt gerist eða í
meðallagi framfarir milli 4. og
7.bekkjar í bæði íslensku og
stærðfræði.

81%

Vinna markvisst með niðurstöður
samræmdra prófa og greina
þættina nánar.
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Þjónusta

Ánægðir nemendur

Viðhorfskönnun meðal nemenda í 1.-4.. bekk.
Könnun á vorönn. Hlutfall nemenda sem eru
ánægðir með Flataskóla.

Að 80 % nemenda séu alltaf
ánægðir.

74%

Aukið samráð við nemendur.

Viðhorfskönnun meðal nemenda í 5.-7. bekk.
Könnun á vorönn. Hlutfall nemenda sem eru
ánægðir með Flataskóla.

Að 80% nemenda séu alltaf
ánægðir í Flataskóla

47%

Aukið samráð við nemendur efla nemendaráð.

Viðhorfskönnun meðal nemenda í 1.-4. bekk á
vorönn. Hlutfall nemenda sem líður vel í
bekknum sínum.

Að 80% nemenda líði alltaf vel
í bekknum sínum.

83%

Efla bekkjaranda og bekkjarfundi.

Viðhorfskönnun meðal nemenda í 5. -7. bekk á
janúar. Hlutfall nemenda sem líður vel í
bekknum sínum.

Að 80% nemenda líði alltaf vel
í bekknum sínum.

63%

Efla bekkjaranda og bekkjarfundi.

Viðhorfskönnun meðal foreldra. Könnun í apríl.
Ég mæti á flesta fundi og kynningar sem skólinn
býður upp á.

Meðaltal 4,2<

3,84

Skipuleggja reglur um
auglýsingar/kynningar á fundum.
Auglýsa vel alla fundi með
tölvupósti, töskupósti og ítrekun í
tölvupósti.

Talning: Mæting í foreldraviðtöl.

90%

100%

Aukið samráð við foreldraráð,
foreldrafélag og foreldra.

Viðhorfskönnun meðal foreldra. Könnun í apríl.
Ég er almennt ánægð/ur með Flataskóla .

Meðaltal 4,2<

4,05

Efla kynningarstarf Flataskóla.

Talning: Mæting foreldra á námskynningar.

90%

Mælingu
frestað til
skólaársins
2007-2008

Breyta fyrirkomulagi
námskynningafunda með því að
efla þátttöku nemenda í
kynningum á skólastarfinu.

Viðhorfskönnun meðal samstarfsaðila í apríl.

90% samstarfsaðila séu
ánægðir með samstarfið við
Flataskóla.

Mælingu
frestað til
skólaársins
2007-2008

Mat samstarfsaðila í lok verkefna.

Ánægðir, ábyrgir og
áhugasamir foreldrar

Góð tengsl við
samstarfsaðila
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Skorkort Flataskóla 2006-2007

Fjármál

Markmið

Ábyrg og hagkvæm nýting
fjármuna og verðmæta

Auka tekjur skólans

Mæling

Viðmið

Mæling ´07

Aðgerðir

Frávik frá fjárhagsáætlun.

1% frávik frá fjárhagsáætlun.

Niðurstaða 2006
var undir 2%
áætlun.

Námskeið í fjárhagsáætlanagerð.

Innkaup og notkun borin saman milli ára til
dæmis á pappír, rafmagni. Talning og tölur
úr gögnum skólans.

Grunnlína, að minnka notkun ár
frá ári.

Mælingu frestað til
skólaársins 20072008

Upplýsingar til starfsmanna um fjármál, umbun
ef tekst að spara e-ð ákveðið.

Telja fjölda nemenda. Að fjölga innritun
verðandi 6 ára barna í skólahverfi
Flataskóla.

90% nemenda í nærhverfi
Flataskóla innriti sig í skólann.

56%

Efla kynningu á skólanum og samstarf við
leikskóla Garðabæjar.
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Skorkort Flataskóla 2006-2007
Markmið

Fjölbreyttir
kennsluhættir

Mæling

Viðmið

Mæling
´07

Viðhorfskönnun starfsmanna Flataskóla í janúar. Ég
tel að nemendur í Flataskóla fái fjölbreytta kennslu.

Meðaltal 4,2<

4,12

Viðhorfskönnun foreldra í apríl. Ég tel að barnið mitt
fái fjölbreytta kennslu.

Meðaltal 4,2<

3,89

Eftirlit deildarstjóra. Kennarar skili kennsluáætlunum
til deildarstjóra.

Allir kennarar skili kennsluáætlunum til
deildarstjóra í upphafi haust- og
voranna, þar sem fram koma þær
kennsluaðferðir og námamat sem stuðst
er við.

Mælingu
frestað til
skólaársins
2007-2008

Viðhorfskönnun starfsmanna Flataskóla í janúar. Ég
tel að nemendur Flataskóla fái fjölbreytt námsmat.

Meðaltal 4,2<

3,62

Eftirlit deildarstjóra. Kennarar skili afriti af námsmati til
deildarstjóra.

Allir kennara skili afriti af námsmati til
deildarstjóra.

Mælingu
frestað til
skólaársins
2007-2008

Viðhorfskönnun foreldra í apríl. Ég tel að barnið mitt
sé í hæfilega stórum námshópi.

Meðaltal 4,2<

3,2

Kynna fyrir foreldrum skipulag
námshópa og
þróunarverkefnið fjölbreyttir
kennlsuhættir í Flataskóla.

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna Flataskóla í
janúar. Ég tel að samstarf starfsmanna sé mikið í
Flataskóla.

Meðaltal 4,2<

3,93

Efla samstarf starfsmanna.

Innra starf

Fjölbreytt námsmat

Fámennir námshópar

Mikil samvinna

Aðgerðir
Gátlisti yfir fjölbreyttar
kennlsuaðferðir.
Þróunarverkefnið fjölbreyttir
kennlsuhættir í Flataskóla.

Útbúa form sem
kennsluáætlunum er skilað á.

Gátlisti yfir fjölbreyttar
námsmatsaðferðir.

Viðhorfskönnun meðal foreldra í apríl. Ég er
ánægð/ur með samskipti heimilis og skóla.

Meðaltal 4,2<

3,78

Innleiða skólaráð: Skólastjóri,
fulltrúi starfsmanna, fulltrúi
kennara, fulltrúi nemenda og
fulltrúi foreldra sem fundar
einu sinni í mánuði.

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna í janúar. Ég tel að
traust ríki milli starfsmanna og stjórnenda Flataskóla.

Meðaltal 4,2<

4

Efla samskipti og
upplýsingaflæði.
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Innra starf

Góður
aðbúnaður og
hvetjandi
starfsumhverfi

Gott
upplýsingaflæði

Öflugt
kynningarstarf

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna í janúar. Ég er ánægður
með vinnuaðstöðu mína.

Meðaltal 4,2<

3,93

Með sparnaði væri hægt að
bæta vinnuaðstöðu.

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna. Mér er hrósað af
stjórnendum ef ég stend mig vel í starfi.

Meðaltal 4,2<

3,64

Fræðsla um gildi hvatningar.
Stjórnendur á námskeið.

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna. Mér er hrósað af
samstarfsmönnum ef ég stend mig vel í starfi.

Meðaltal 4,2<

3,88

Fræðsla um gildi hvatningar
fyrir starfsmenn.

Viðhorfskönnum meðal starfsmanna í janúar. Ég tel að
upplýsingaflæði í Flataskóla sé gott.

Meðaltal 4,2<

3,57

Tölvupóstur, upplýsingatafla og
fréttabréf vikulega.

Viðhorfskönnun meðal foreldra í apríl. Ég tel að
upplýsingaflæði Flataskóla sé gott.

Meðaltal 4,2<

3,78

Efla heimasíðu skólans,
tölvupóst og notkun Mentor.

Viðhorfskönnun meðal foreldra í apríl. Ég tel að skólinn hafi
kynnt stefnu sína og markmið með skýrum hætti.

Meðaltal 4,2<

3,78

Stefnan kynnt eftir
endurskoðun.

Telja hversu oft skólinn kemur fram í miðlum,
Garðapóstinum, Vikurfréttum og öðrum miðlum. Telja fjölda
frétta sem eru birtar að meðaltali á viku á heimasíðu
skólans. Telja heimsóknir í mánuði á heimasíðu skólans.

Viðmið er stöðug bæting.

Mælingu
frestað til
skólaársins
2007-2008

Innra net og nýtt
vefumsýslukerfi.
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Skorkort Flataskóla 2006-2007
Mæling

Viðmið

Mælingar
´07

Aðgerðir

Skráning á menntun starfsmanna. Hlutfall
fagmenntaðra starfsmanna.

100% kennara séu með
kennsluréttindi

100%

Að ráða hæft starfsfólk.

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna í janúar. Ég
tel að fræðsla og þjálfun sem hefur verið boðið
upp á í Flataskóla nýtist mér í starfi.

Meðaltal 4,2<

3,68

Þarfagreining.
Endurmenntunaráætlun fylgt.

Starfsmannavelta.

Starfsmannavelta fari ekki
yfir 15%

10%

Hugað að starfsþróun.
Skýringa leitað að brottfalli
starfsmanna.

Metnaðarfullir starfsmenn

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna í janúar. Ég
legg mig fram í vinnunni.

Meðaltal 4,2<

4,88

Frammistöðumat.

Virkir starfsmenn í mótun
skólastarfs

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna í janúar. Ég
tel mig geta haft áhrif á mótun skólastarfs
Flataskóla.

Meðaltal 4,2<

4,07

Þátttaka starfsmanna í
stefnumótunarvinnu.

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna í janúar. Ég
er ánægð/ur að starfa í Flataskóla.

Meðaltal 4,2<

4,44

Handleiðsla/stuðningur.

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna í janúar. Ég
tel að starfsandinn í Flataskóla sé góður.

Meðaltal 4,2<

4,18

Vellíðunarhópur. Efla
starfsmannafélagið.

Markmið

Mannauður

Vel menntaðir og þjálfaðir
starfsmenn

Ánægðir starfsmenn

Talning fjarvista. Meðaltal fjarvista starfsmanna
reiknað út með því að finna meðaltal á
starfsmann síðustu þrjú ár.

Sterk liðsheild

Mælingu frestað til skólaársins 2007-´08.

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna í janúar. Ég
tel að starfsmenn Flataskóla myndi sterka
liðsheild.

Meðaltal 4,2<
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starfsmannasamtali.

Hópefli að hausti.
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6. Samstaf heimilis og skóla
Námskynningarfundir
Námskynningarfundir skólaárið 2006 - 2007 voru haldnir dagana 11. - 15. september.
Fundartíminn var kl. 8:10 - 9:10. Nemendur mættu samkvæmt stundaskrá en var kennt
annarsstaðar á meðan á fundi stóð. Á þessum fundum kynntu umsjónarkennarar
skólastarfið og foreldrar ræða ýmis mál.
Í 1. bekk komu foreldrar/forráðamenn fyrst á hópfund í skólann í maí að vori, áður en
barnið byrjar í skólanum. Kynningarfundur var síðan haldinn 17. ágúst og í framhaldi af
þeim fundi voru einstaklingsviðtöl umsjónarkennara við foreldra og barn þriðjudaginn 22.
ágúst.
Í 4. bekk komu foreldrar fyrst saman á sal. Þar var fyrirkomulag samræmdra prófa kynnt.
Eftir kynningu á sal fóru foreldrar með umsjónarkennarum í stofur barnanna þar sem
skólastarfið í 4. bekk var kynnt nánar.

Foreldradagar
Foreldradagar voru í október og janúar. Þá voru nemendur og forráðmenn þeirra boðaðir í
viðtal til umsjónarkennara. Aðrir kennarar og starfsmenn voru einnig til viðtals í skólanum
þegar viðtölin fóru fram. Foreldrar mættu að venju mjög vel á þessa fundi og var mæting á
báða foreldradaga 100% sem verður að teljast hreint frábær mæting.

Skýrsla foreldraráðs Flataskóla
Foreldraráð var fullskipað veturinn 2006 – 2007. Í því sátu Birna Ólafsdóttir, Jens G.
Einarsson og Ásdís Björnsdóttir sem jafnframt var formaður. Varamenn voru Hlynur
Jónsson, Katrín Helga Stefánsdóttir og Þráinn Valur Hreggviðsson.
Ráðið hélt 9 fundi og eru fundargerðir þess á vef Flataskóla undir Foreldraráð.
Helstu verkefni og áherslur foreldraráðs veturinn 2006 – 2007:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Umsögn um skóladagatal Flataskóla 2006 – 2007.
Þátttaka í verkefninu Allt hefur áhrif - einkum við sjálf sem er samvinnuverkefni
sveitarfélaga og Lýðheilsustöðvar um bætt mataræði og aukna hreyfingu barna.
Umfjöllun um matarmál í skólanum. Liður í því var þátttaka í vinnuhópi um
matarmál.
Farið yfir kennsluefni í lífsleikni.
Farið yfir Handbók í skólahjúkrun, í þeim tilgangi að skoða fyrirkomulag
kynfræðslu.
Umfjöllun um fjölda nemenda í bekkjum.
Erindi til bæjarstjóra voru tvö:
Sturtuvarsla í íþróttamiðstöð Garðabæjar
Fyrirspurn um framkvæmd skólastefnu en þar stendur eftirfarandi:
Fræðslu- og menningarsvið standi fyrir rannsókn á viðhorfum og líðan
starfsmanna og nemenda með hliðsjón af stærð umsjónar- og námshópa
(bls. 16).

Fullgerð skólanámskrá Flataskóla fyrir veturinn 2007 – 2008 lá ekki fyrir við lok starfsárs en
lagt var fram skjal með áhersluliðum sem skólinn mun styðjast við er unnið verður að gerð
skólanámskrár næsta vetrar. Foreldraráð fór yfir áherslur skólans en vann ekki umsögn um
skólanámskrá til skólans og skólanefndar eins og gert er ráð fyrir í lögum um grunnskóla.
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Vísar foreldraráð til Umsagnar foreldraráðs Flataskóla um Skólanámskrá Flataskóla 2005
– 2006 sem lögð var fram í mars 2006.
Auk þess fjallaði foreldraráð um erindi sem því bárust og önnur tilfallandi verkefni sem
snúa að skólastarfinu. Formaður foreldraráðs sat í svæðaráði foreldraráða og
foreldrafélaga í grunnskólum Garðabæjar og meðstjórnandi gegndi formennsku í ráðinu.
Foreldraráð fundaði með skólastjóra og öðrum stjórnendum skólans eftir þörfum.
Foreldraráð þakkar stjórnendum Flataskóla, foreldrafélagi, kennurum og nemendum gott
samstarf í vetur með ósk um ánægjulegt sumar.
Foreldraráð Flataskóla 2006-2007
Ásdís Björnsdóttir, Birna Ólafsdóttir og Jens G. Einarsson

Fjölskyldumessa í Vídalínskirkju

Skýrsla foreldrafélags Flataskóla
Á skólaárinu 2006-2007 skipuðu eftirtaldir stjórn foreldrafélags Flataskóla: María
Guðmundsdóttir, formaður, Þórleif Hjartardóttir, ritari og varaformaður, Hrönn Petersen,
gjaldkeri, Jóhanna Ingvarsdóttir og Ásgerður Guðmundsdóttir. Hér á eftir fylgir yfirlit yfir
starfsemi félagsins í vetur.
Uppákomur fyrir börnin og fjölskyldurnar:
Í blíðskaparveðri þann 3. september 2006 skemmtu nemendur og fjölskyldur þeirra sér hið
besta á hausthátíð Flataskóla.
Í samvinnu við skólann og Pál Ólafsson, félagsráðgjafa, stóð foreldrafélagið fyrir námskeiði
í nóvember um samskipti fyrir nemendur í 7. bekk og foreldra þeirra.
Þriðjudaginn 7. nóvember hlýddu grunnskólabörn á Stefán Karl í gegnum gervihnött þar
sem hann ræddi við þau um ýmsar myndir eineltis. Um kvöldið fengu foreldrar svo fræðslu
um sama málefni og hvernig taka megi á þessum vanda.
Sambíóin buðu nemendum Flataskóla uppá forsýningu á myndinni Santa Claus III, eða
Jólasveinninn III, laugardaginn 18. nóvember.
Sunnudaginn 26. nóvember áttu börn, foreldrar, ömmur og afar góða stund saman við
föndur og laufabrauðsútskurð.
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Um 50 manna hópur nemenda og aðstandenda brugðu undir sig betri fætinum þann 25.
mars til að sjá sýninguna Abbababb í Hafnarfjarðarleikhúsinu.
Fyrir foreldrana:
Í umboði Svæðaráðs stóðu foreldrafélög grunnskólanna í Garðabæ fyrir sameiginlegum
fræðslufundi undir yfirskriftinni Litbrigði fjölskyldna. Lagt var upp með að varpa ljósi á að
fjölskyldumynstrin séu mörg og margbreytileg.
Innra starfið:
Miðvikudaginn 20. september stóðu Heimili og skóli fyrir námskeiði fyrir bekkjarfulltrúa og
aðra sem koma að foreldrastarfi í grunnskólum.
Þriðjudaginn 24. október hittust bekkjarfulltrúar og stjórn foreldrafélagsins til skrafs og
ráðagerða varðandi félagsstarf á skólaárinu. Stjórn foreldrafélagsins lagði sérstaka áherslu
á að bekkjarfulltrúar kynntu sér og tækju upp svokallaða foreldrasamninga í bekkjum
sínum.
Skólastjórnendur, foreldraráð og stjórn
foreldrafélags hittust tvisvar í vetur til að
ræða saman um skólastarfið og
félagsstarfið.
Tvær
nefndir
störfuðu
foreldrafélagsins
í
samgöngumálanefnd og
tómstundaheimili.

á

vegum
vetur,
nefnd um

Aðalfundur foreldrafélags Flataskóla var
haldinn fimmtudaginn 24. maí.
Foreldrar á fundi í Flataskóla

Framundan:
Við skólasetningu í haust munu öllum nemendum berast pöntunarseðlar vegna flíspeysa
og Henson-galla.
Næsta skipulagða uppákoma á vegum foreldrafélagsins verður hausthátíð sunnudaginn 2.
september. Hátíðin verður með sama sniði og síðastliðið haust.
Sérstakar þakkir
Bekkjarfulltrúar eiga bestu þakkir skilið fyrir gott starf í vetur. Án þeirra væri foreldrafélaginu
illmögulegt að standa fyrir stórum uppákomum svo sem hausthátíð og jólaföndri.
Foreldrafélagið stendur einnig í þakkarskuld við einkar hjálplega nemendur í 7. bekkjum
sem aðstoðuðu við uppákomur í vetur og stóðu sig með stakri prýði.
Foreldrafélagsgjald
Foreldrafélagsgjald er óbreytt frá fyrri árum, kr. 1.000,- fyrir skólaárið 2006 - 2007. Gjaldið
er innheimt fyrir hvert heimili, óháð barnafjölda. Það er ekki skylda að greiða í
foreldrafélagið, en gjald þetta gerir félaginu kleift að fjármagna ýmsar uppákomur,
nemendum og öðrum til heilla. Vinsamlegast greiðið inn á reikning foreldrafélagsins:
0546-14-602268, kt. 6911022620. Kærar þakkir
María Guðmundsdóttir, formaður Foreldrafélags Flataskóla
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Bekkjarfulltrúar skólaárið 2006-2007
Á haustkynningarfundum í öllum bekkjum eru valdir tveir til þrír bekkjarfulltrúar fyrir hvern
bekk. Skólaárið 2006 - 2007 voru eftirfarandi bekkjarfulltrúar:
7. bekkur ÁS
Hjördís Hrönn Backman
Erling Jóhannesson
Helga Melsted
7. bekkur GR
Bryndís Rail
Sigríður Einarsdóttir
Ragnhildur Ólafsdóttir
Helga Daníelsdóttir
7. bekkur HG
allir foreldrar taka þátt yfir veturinn
7. bekkur HSG
Jóna Rósa Stefánsdóttir
Elísabet María Sigfúsdóttir
Þóra Þórisdóttir
6. bekkur SG
Helga Jónsdóttir
Sigurbjörg Guðmundsdóttir
Hulda Jóhannesdóttir
6. bekkur SK
Guðrún Guðmundsdóttir
Jóhann Sigurðsson
5. bekkur AR
Hafsteinn G. Jónsson
Bryndís Ólafsdóttir
Ingunn Þóra Halldórsdóttir
Þórleif Hjartardóttir
5. bekkur EM
Almar Guðmundsson
Hrönn Magnúsdóttir
Kristín Þóra Birgisdóttir
Svanhvít Guðbjartsdóttir
5. bekkur HS
Ágústa Björnsdóttir
Birna Björnsdóttir
Guðbjörg Gylfadóttir
Nanna Jónsdóttir
4. bekkur HL
Edda Rósa Gunnarsdóttir
Guðrún Högnadóttir
4. bekkur ÍB
Guðfinna Björnsdóttir
Jenný Björgvinsdóttir
4. bekkur ÓS
Guðmundur Elías Níelsson
til vara Karólína Guðmundsdóttir.
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3. bekkur OÞ
Konráð Hatlemark
Elísabet Halldórsdóttir
3. bekkur OS
Pálína R. Hauksdóttir
G. Borghildur Jóhannsdóttir
2. bekkur
Bryndís Ólafsdóttir
Guðrún Zoega
Þráinn Hreggviðsson
Helga Gunnlaugsdóttir
Sigríður Ragnarsdóttir
1. bekkur MH
Katrín H. Árnadóttir
Thelma Harðardóttir
Sigríður Alexandersdóttir

Hausthátíð foreldrafélagsins
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7. Skýrslur umsjónarkennara
Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk
Nemendur í 1. bekk voru alls 16 í einum umsjónarhópi. Umsjónarkennari var Margrét
Ásdís Haraldsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru Helga Melsteð sem
kenndi níu kennslustundir ásamt umsjónarkennara auk þess að kenna myndmennt og
textílmennt, Guðrún Friðriksdóttir sem kenndi textílmennt/myndmennt,
Hjördís
Ástráðsdóttir, tónmennt, Ingibjörg Baldursdóttir, bókasafnsfræðslu, Þuríður Anna
Jónsdóttir, heimilisfræði og Hannes Ingi Geirsson sem kenndi íþróttir. Einnig komu Ragna
Gunnarsdóttir og Rakel Svansdóttir að kennslu barnanna einu sinni í viku í þemavinnu 1.
og 2. bekkjar.
Kennt var í stofu S-226.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í
Íslenska
11 kennslustundir
Stærðfræði
6 kennslustundir
Samfélagsfræði/Kristinfræði
4 kennslustundir
Náttúrufræði
2 kennslustundir
Lífsleikni
1 kennslustund
Íþróttir/leikir
3 kennslustundir
Kristinfræði
1 kennslustund
Tónmennt
2 kennslustundir
Tölvur
1 kennslustund
Bókasafn
1 kennslustund
Textílmennt
1 kennslustund
Myndmennt
1 kennslustund
Heimilisfræði
námskeið
Sund
námskeið
Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins voru:
Að þjálfa skólafærni nemenda
Að nemendur þekktu og tileinkuðu sér skólareglur
Að þjálfa markvisst hljóð- og málvitund nemenda
Að nemendur lærðu heiti og hljóð allra bókstafa íslenska stafrófsins
Að nemendur lærðu að draga rétt til stafs
Að nemendur styrktu og efldu talnaskilning með fjölbreyttri talnavinnu
Að nemendur þjálfuðust í að vinna saman í hópi
Að nemendur þjálfuðust í sjálfstæðum vinnubrögðum
Þemaverkefni árgangsins
Unnin voru þemaverkefni í tengslum við stafainnlögn. Auk þess var unnið með eftirtalin
þemaverkefni:
Ég sjálfur og skólinn minn
Hafið
Fjöll
Tré
Húsdýrin
Skipulag kennslunnar
Í stafainnlögn var nemendum getuskipt í tvo hópa. Í verkefnavinnu unnu nemendur ýmist í
hópum eða einstaklingslega. Einu sinni í viku í þrjá tíma í senn var nemendum 1. og 2.
bekkjar blandað saman og skipt í nýja hópa sem unnu að ýmsum þemaverkefnum. Mikil
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áhersla var á hlutbundna kennslu og uppgötvunarnám og var hópurinn duglegur að fara í
vettvangsferðir.

Snillingarnir í 1. bekk tóku þátt í hjálparstarfi fyrir jólin

Foreldrasamstarf
Foreldrasamstarf var einstaklega gott og gott upplýsingaflæði var á milli heimila og skóla.
Tveir foreldrar buðu sig fram sem bekkjarfulltrúar. Foreldrum var boðið í morgunkaffi fyrir
jól í tengslum við þemavinnu og eftir jól var haldið bekkjarkvöld. Vinahópar voru starfræktir
eftir jól.
Ferðir
Farið var í eftirtaldar ferðir:
Grasagarðurinn
Fiskmarkaður Suðurnesja
Þjóðleikhúsið
Listasafn Íslands
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Húsdýragarðurinn
Gönguferð á fjallið Gunnhildi
Hjólaferð
Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals í árganginum voru 37 dagar.
Leyfisveitingar voru 58 dagar.
Námsmat
Læsi: Læsi 1.1 lagt fyrir í nóvember, Læsi 1.2. lagt fyrir í febrúar, Læsi 1.3 lagt fyrir í apríl.
Stafaþekking og lestur: Stafakunnátta könnuð í janúar og maí, hraðlestrarpróf lagt fyrir í
maí. Les 1 eftir Ingibjörgu Símonardóttur talmeinafræðing.
Stærðfræði: Tvær 15% kannanir lagðar fyrir eftir jól, vinnusemi metin 20% og lokapróf að
vori 50%.
Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk afar vel og gott samstarf var milli kennara. Hópurinn var góður og
samstilltur. Ákveðið var að vera í samvinnu með 2. bekk og reyndist sú vinna vel og var
bæði skemmtileg og fræðandi. Samstarf við Hjördísi tónmenntakennara var einstaklega
gott. Hópurinn ferðaðist töluvert og nýtti sér almenningsvagna til þeirra ferða. Nemendur
sýndu góðar námsframfarir.
Margrét Ásdís Haraldsdóttir
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Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk
Nemendur í 2. bekk voru alls 46 í þremur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Kristín
Ósk Þorleifsdóttir, Ragna Gunnarsdóttir og Rakel Svansdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í
árganginum voru Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir sem kenndi myndmennt, Guðrún
Friðriksdóttir kenndi textílmennt, M. Elín Guðmundsdóttir kenndi tölvur, Þóra Marteinsdóttir
kenndi tónmennt og sá um fjöldasöng fyrir áramót, Þuríður Anna Jónsdóttir og Helga
Melsteð kenndu heimilisfræði, Hjördís Ástráðsdóttir sá um fjöldasöng eftir áramót, Hannes
Ingi Geirsson og Guðfinna Björk Ágústsdóttir kenndu íþróttir og Ingibjörg Baldursdóttir sá
um bókasafnsfræðslu.
Kennt var í stofum S-218, S-220 og S- 226.

Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir sem skiptust í íslensku, stærðfræði, kristinfræði,
náttúrufræði, samfélagsfræði, lífsleikni, íþróttir, textílmennt, myndmennt, tölvur, tónmennt,
fjöldasöng, bókasafn og heimilisfræði.

Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var blöndun árgangsins í stærðfræði, íslensku og
samfélagsgreinum. Þetta gaf mjög góða raun og hafði verið gert áður í 1. bekk. Við teljum
nemendur okkar hafa aukið svigrúm sitt í samvinnu, eignast fleiri vini og styrkt samstöðu
innan árgangsins og myndað þannig eina heild.
Haldið var áfram í því mikla lestrarátaki sem var byrjað á í 1. bekk, kennarar og foreldrar
tóku höndum saman og allir uppskáru að vori frábæran árangur.
Við vorum ákveðin í að þjálfa þau í vettvangsferðum og sækja þekkingu okkar út fyrir
bæjarmörkin og fórum því í margar vettvangsferðir oftast í strætó.

Þemaverkefni árgangsins
Í vetur var unnið að þróunarverkefnum með 1. bekk. Eftirfarandi viðfangsefni voru tekin
fyrir: hafið, fjöll og tré. Lesa má nánar um þróunarverkefnið á heimasíðu skólans.
Einnig var farið í þemaverkefni um fuglana en það var skemmtilegt verkefni sem kom frá
kennaranemum sem voru með okkur í tvær vikur.

Skipulag kennslunnar
Við skiptum hópnum í þrjá hópa, stjörnu-, sólog tunglhóp. Einn kennarinn sá alfarið um
íslenskukennslu, annar um stærðfræði og sá
þriðji um samfélagsfræði. Hver hópur fór
tvisvar í viku til hvers kennara. Við skiptum
hópnum upp þrisvar á vetrinum. Nemendur
fóru tvisvar í viku í smiðju þ.e.a.s. textílmennt,
myndmennt, tónlist og tölvur.

Foreldrasamstarf
Foreldrafulltrúar árgangsins voru sex, tveir úr
hverjum hópi. Þeir sáu m.a. um bingókvöld og grillhátíð í Heiðmörk. Annað
foreldrasamstarf var gott. Foreldrar komu með í þær ferðir sem við óskuðum eftir aðstoð í
og var sérlega góð mæting í Fiskmarkaðs- og bryggjuferðina og einnig í Þingvallarferðina.
Við hefðum ekki farið í hana án aðstoðar foreldrana þar sem að tryggja þurfti öryggi
barnanna á bryggjunni og var það eina ferðin sem við treystum okkur ekki sjálfar einar með
hópinn.
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Ferðir
Hjólaferð í Heiðmörk, hlaupahjóla og
línuskautaferð
niður
við
Arnarnesvog,
skautaferð í Egilshöll, fjöruferð í Arnarnesvog,
ferð á fiskmarkaðinn í Hafnarfirði í tengslum
við þemaverkefnið Hafið bláa og á bryggjuna,
jólaferð á Árbæjarsafnið, ferð á tjörnina að
gefa öndunum brauð í tengslum við
fuglaverkefnið, menningarferð til Reykjavíkur
(sáum Risessuna), gengum á Úlfarsfell,
Þingvallaferð
í
tengslum
við
samfélagsfræðiverkefni og hjóluðum til
Bessastaða
í
tengslum
við
samfélagsfræðiverkefni. Ef við fórum ekki
með eigin afli í ferðir þá tókum við strætó að
undanskilinni einni ferð. Farið var með rútu að
Úlfarsfelli og þaðan til Þingvalla.

Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals í árganginum voru 134 dagar.
Leyfisveitingar voru 58 dagar.

Námsmat
Fyrirkomulag námsmats var þannig háttað:
Fyrir jól: Lagt fyrir Læsi 2. I. og lestrarpróf, Lagðar fyrir fjórar kannanir í stærðfræði og eitt
próf sem vó 60% af einkunn.
Eftir jól: Lagt fyrir Læsi 2.2., lestrarpróf og Les II eftir Ingibjörgu Símonardóttur,
talmeinafræðing, Lögð var fyrir nemendur könnun í íslensku, teknar voru fjórar kannanir í
stærðfræði og eitt próf sem vó 60 % af einkunn. Verkmappa nemenda í samfélagsfræði
var metin og einnig var lagt fyrir nemendur skriftarpróf.

Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög vel. Sérlega góð og mikil samvinna sem skipir mjög miklu máli.
Nemendum hefur farið mjög mikið fram í lestri enda mikið lagt upp úr því að láta nemendur
lesa fyrir kennarann sinn á hverjum degi. Nemendahópurinn samanstendur af duglegum,
áhugasömum og kraftmiklum krökkum sem eiga auðvelt með að vinna í mismunandi
hópum.
Samstarfið/þróunarverkefnið við 1.bekk gekk einnig vonum framar, það ríkti alltaf mikil
eftirvænting á fimmtudögum í hádeginu þegar allir hittust saman áður en haldið var í
hópvinnuna.
Kristín Ósk Þorleifsdóttir, Ragna Gunnarsdóttir og Rakel Svansdóttir
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Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk
Nemendur í 3. bekk voru alls 39 í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Olga G
Snorradóttir og Oddný J. Þorsteinsdóttir . Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir sem kenndi myndmennt, Guðrún Friðriksdóttir sem kenndi
textílmennt, Þóra Marteinsdóttir sem kenndi tónmennt, Elín Guðmundsdóttir sem kenndi
tölvur, Guðfinna Ágústsdóttir sem kenndi íþróttir, Hannes Ingason sem kenndi íþróttir,
Þuríður A. Jónsdóttir/ Helga Melsteð sem kenndu heimilisfræði, Hjördís Ástráðsdóttir sem
var með kór og fjöldasöng og Ingibjörg Baldursdóttir sem kenndi á bókasafni.
Kennt var í stofum N - 217 og N – 219.
Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir á viku sem skiptust í:
íslensku 11 kennslust.
stærðfræði 6 kennslust..
samfélagsfræði 3 kennslust.
náttúrufræði 2 kennslust.
lífsleikni 1 kennslust.
kristinfræði 1 kennslust.
textil 1 kennslust.
myndmennt 1 kennslust.
ritun ½ kennslust.
tónmennt 1 kennslust.
íþróttir 2 kennslust.
sund 1 kennslust.
tölvur ½ kennslust.
bókasafnsfræðsla ½ kennslust.
heimilisfræði 1 kennslust. hálfan vetur.
kór 1 kennslust. eftir áramót
fjöldasöngur ½ kennslust.

Helstu áherslur árgangsins
Meginmarkmið í starfi vetrarins var að koma til móts við hvern einstakling þar sem hann er
staddur í námi og leik. Efla sjálfstraust nemenda og samskiptahæfni.
Þemaverkefni árgangsins
Álfar og tröll.
Dagatöl sem gefin voru í jólagjöf til heimila barnanna. Þetta verkefni var unnið í samstarfi
við textíl- og myndmenntakennara.
Himingeimurinn í samvinnu við bókasafnsfræðing
Að nema land unnið í samvinnu við textíl- og tónmenntakennara og því lokið með mikilli
þjóðhátíð.
Húsdýrin

Skipulag kennslunnar
Í stærðfræði voru þrír hópar sem skipt var
eftir færni.
Allt skipulag kennslu í árgangi var unnið í
samvinnu beggja umsjónarkennara,
Bekkirnir unnu saman að þemaverkefninu
um himingeiminn.

Foreldrasamstarf
Eitt bekkjarkvöld hjá hvorum bekk.
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Þjóðhátíð ( Að nema land)
Leikhúsferð.
Útgáfutónleikar

Ferðir
Ferð í Mjólkursamsöluna
Farið í sveitaferð að Grjóteyri
Gönguferð í Heiðmörk ( Átti að fara á Helgafell en vegna veðurs var farið í góða göngu í
Heiðmörk)
Styttri ferðir í nágrenni skólans.

Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals í árganginum voru 182 dagar.
Leyfisveitingar voru 214 dagar.

Námsmat
Fyrirkomulag námsmats var þannig háttað að nemendur tóku miðsvetrar- og vorpróf.
Einnig mátu kennarar stöðu nemenda jafnt og þétt (símat).

Mat á vetrinum
Starfið í vetur hefur gengið mjög vel og erum við umsjónarkennarar mjög ánægðir með
okkar nemendur og samvinnu við heimilin. Öll samvinna við þá kennara sem komu að
árganginum var frábær.
Olga Guðrún Snorradóttir og Oddný Þorsteinsdóttir

Nemendur 3. bekkja á útgáfutónleikum í maí

Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk
Nemendur í árganginum voru alls 48 í þremur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru
Hanna Lóa Friðjónsdóttir, Ída Björg Unnarsdóttir og Ólöf Sighvatsdóttir. Aðrir kennarar sem
kenndu í árganginum voru Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir myndmennt, Margrét Hjaltadóttir
textílmennt, Bryndís Þórarinsdóttir smíði, Þuríður Jónsdóttir heimilisfræði, Hannes Ingi
Geirsson og Guðfinna Björk Ágústsdóttir íþróttir, Hannes Ingi Geirsson og Elín Birna
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Guðmundsdóttir sund, Þóra Marteinsdóttir og Hjördís Ástráðsdóttir tónmennt og kór og
Ingibjörg Baldursdóttir kenndi bókasafnsfræði.
Kennt var í stofum V-103, V-105 og V-107.

Kennslustundir
Nemendur fengu alls 35 kennslustundir á viku sem skiptust þannig:
Íslenska
Stærðfræði
Kristinfræði
Náttúrufræði
Samfélagsfræði
Leikfimi
Sund
Tónmennt og kór
Tölvur
Lífsleikni/Bókasafn
List- og verkgreinar

10 kennslustundir
6 kennslustundir
1 kennslustund
3 kennslustundir
4 kennslustundir
2 kennslustundir
1 kennslustund
2 kennslustundir
2 kennslustundir
1 kennslustund
4 kennslustundir

Helstu áherslur árgangsins





Helstu áhersluatriði í árganginum voru mikil og góð samvinna milli umsjónarhópa. Mikil
áhersla lögð á að auka lestrarhraða og bæta lesskilning. Einnig áttu nemendur að lesa
daglega heima.
Í stærðfræði var áhersla lögð á að nemendur tileinkuðu sér þau vinnubrögð sem krafist
var í námsefninu Einingu. Lögð var mikil áhersla á að nemendur kynnu
margföldunartöflurnar.
Í íslensku var lögð áhersla á að nemendur öðluðust færni í að setja upp texta og bæta
skriftarhraða sinn.
Í öllum námsgreinum var leitast við að gera nemendur sjálfstæða í vinnubrögðum.

Þemaverkefni árgangsins
Fyrir jól unnum við:
Viðmót, náttúran, sögurnar
sem Jesú lærði, Sorpa ,
fornsaga og jól.
Eftir jól unnum við:
Vetur, dýr sem skipta litum,
Flýgur fiskisagan, kirkjan
okkar, íþróttir og vorið.

Skipulag kennslunnar
Vikum skólaársins var skipt í
mislöng þemaverkefni. Unnin
voru tvö stór þemaverkefni, fornsaga fyrir jól og Flýgur fiskisagan eftir
Umsjónarhópunum var skipt í vinnuhópa þvert á árganginn og unnið var í hringekju.

jól.

Foreldrasamstarf
Haldnar voru tvær bekkjarskemmtanir yfir veturinn þar sem nemendur sýndu afrakstur
stóru þemaverkefnanna (fornsaga og Flýgur fiskisagan). Gerður var foreldrasamningur
Heimilis og skóla. Vinahópar voru eftir jól.
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Ferðir
Við fórum í Sorpu, kirkjuferð, sjávardýrasafnið í
Húsdýragarðinum, safnasvæðið á Akranesi,
Búrfellsgjá,
skautaferð,
hjólaferð,
fjöruferð,
skólagarðana og farnar voru ýmsar styttri
vettvangsferðir í nágrenni skólans.

Ástundun nemenda
Veikindadagar í árganginum voru samtals196.
Leyfisveitingar voru 225 dagar.

Námsmat
Við höfðum fjölbreytt námsmat. Tekin voru skrifleg próf, gefið fyrir vinnubækur og
vinnubrögð. Lagðar voru fyrir kannanir og sjálfsmat.

Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög vel. Nemendur tóku miklum framförum og unnu af áhuga og
gleði.
Hanna Lóa Friðjónsdóttir, Ída Björg Unnarsdóttir og Ólöf Sighvatsdóttir

Flugdrekadagur í 4. bekk

Samræmd könnunarpróf í 4. bekk – niðurstöður
Samræmd könnunarpróf í 4. bekk fóru fram 19. og 20. október 2006. Prófað var í íslensku
og stærðfræði. Meðaleinkunn nemenda á kvarðanum 1–10 var í stærðfræði 7,0 og í
íslensku 6,9. Normaldreifðar einkunnir skólans á kvarðanum 0–60 voru í íslensku 31,7 og í
stærðfræði 31,7.
Normaldreifðar einkunnir á kvarðanum 0–60 árið 2006
Flataskóli Suðvesturkjördæmi Reykjavík

Landið
allt

Stærðfræði

31,7

30,7

30,2

30

Íslenska

31,7

30,2

30,6

30
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Samræmdar einkunnir á kvarðanum 1–10 árið 2006
Flataskóli Suðvesturkjördæmi Reykjavík

Landið
allt

Stærðfræði

7,0

6,8

6,7

6,7

Íslenska

6,9

6,7

6,8

6,7

Árangur nemenda í 4. bekk er góður. Markmið Flataskóla er að nýta niðurstöður
samræmdra könnunarprófa til að gera gott skólastarf enn betra. Mikil áhersla hefur verið á
stærðfræði undanfarin ár og hefur hún skilað árangri. Í vetur var lögð áhersla á ýmsa þætti
íslenskukennslunnar sem m.a. hefðu mátt koma betur út á samræmdu prófi.
Kennsluráðgjafi í íslensku var kennurum til aðstoðar, m.a. í sambandi við kennslu í
stafsetningu, ritun og framsögn.
M. Elín Guðmundsdóttir, deildarstjóri yngra stigs

Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk
Nemendur árgangsins voru 78 í þremur bekkjardeildum. 25 nemendur í 5. AR., 27
nemendur í 5. EM. og 26 nemendur í 5. HS. Kennarar voru Anna Rósa Skarphéðinsdóttir,
Elín Margrét Gunnarsdóttir, Halla Ingibjörg Svavarsdóttir og Ragnheiður Friðjónsdóttir
Kennt var í stofum V-101, V-203, V-205 og V-207. Aðrir sem kenndu í árganginum voru
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir, myndmennt, Margrét Hjaltadóttir, handmennt, Bryndís
Þórarinsdóttir, smíðar Hjördís Ástráðsdóttir, tónsmiðja/tónmennt, Þóra Marteinsdóttir,
tónmennt, Þuríður Jónsdóttir/Anna Rósa Skarphéðinsdóttir, heimilisfræði, Helga Melsteð,
listasmiðja, Halla Rósinkrans, leikræn tjáning og tölvur, Guðfinna Ágústsdóttir, Hannes
Geirsson, Skúli Þorvaldz og Elín Birna Guðmundsdóttir, íþróttir og sund og Ágústa
Sigurbjörnsdóttir, tölvur.

Kennslustundir
Í 5. bekk fengu nemendur 37 kennslustundir á viku sem skiptust þannig:
Íslenska
Stærðfræði
Náttúrufræði
Samfélagsfræði
Tölvur
Kristinfræði
Sund
Enska
Íþróttir
Tónmennt
Lífsleikni
List- og verkgreinar

10 kennslustundir
6 kennslustundir
3 kennslustundir
3 kennslustundir
1 ½ kennslustund
1 kennslustund
1 kennslustund
3 kennslustundir
2 kennslustundir
1 ½ kennslustund
1 kennslustund
4 kennslustundir

Helstu áherslur árgangsins
•
•

Lögð var mikil áhersla á gagnvirkan lestur á haustönn undir leiðsögn Svanhildar Kr.
Sverrisdóttur kennsluráðgjafa. Þar var unnið með ýmsa texta.
Í samfélagsfræði var lögð sérstök áhersla á fjölbreytta kennsluhætti. Þar var okkur
innan handar Lilja Jónsdóttir. Þar var markmiðið að efla félagstengsl og samkennd
nemenda, að skapa tilbreytingu í skólastarfið og að stuðla að sjálfstæðum
vinnubrögðum nemenda.
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•

Mikil samvinna var við Ingibjörgu bókasafnsfræðing í samfélagsfræði. Nemendur
fóru á bókasafnið og öfluðu sér upplýsinga í tengslum við verkefni úr Landshorna á
milli. Þar var notast við uppflettirit og veraldarvefinn. Nemendur kynntu síðan
verkefnið fyrir foreldrum á sal skólans.

Þemaverkefni árgangsins
Tekið var fyrir eitt stórt þema um Landnám
Íslands og tvö smærri þemu í kristinfræði í
tengslum við jól og páska.

Skipulag kennslunnar
List- og verkgreinar: Smíði, handmennt,
heimilisfræði, myndmennt, listasmiðja og
leikræn tjáning voru kenndar í lotum, fjórar
kennslustundir á viku.
Samfélagsfræði, náttúrufræði og kristinfræði
voru kenndar í lotum sjö kennslustundir á viku.
Einu sinni í viku var hringekja, þrjár
kennslustundir í senn. Árganginum var skipt í
fjóra hópa. Kennslugreinarnar voru íslenska, enska og stærðfræði.

Foreldrasamstarf:
Kynningarfundur í september og foreldrafundir bæði á haust- og vorönn voru mjög vel
sóttir.
Foreldrar stóðu fyrir vinahópum í hverjum bekk.
Foreldrar komu að lokahátíðinni í Landnámi Íslands þar sem þeir sáu um veitingar.
Foreldrar mættu mjög vel á hátíðir bekkjanna, eins og landnámshátíð, fjölþjóðahátíð og
glærukynningu á landshlutum Íslands.

Ferðir:
Ferð í kartöflugarðana að sækja
uppskeru í september.
Heimsókn í Þjóðminjasafn Íslands í
október.
Heimsókn í Minjasafn Reykjavíkur í
október.
Skíðaferð í mars.
Ferð í Rafheima í apríl.
Farið á púttvöll Garðabæjar að pútta við
eldri borgara í maí.
Gróðursetning í Bæjargarði Garðabæjar
í maí.
Gengið í Búrfellsgjá í maí.
Vorferð í Landnámssetrið í Borgarnesi í
júní.

Annað:
Lokahátíð í Landnámi Íslands í nóvember.
Helgileikur í desember.
Bekkjarkvöld í janúar.
Glærukynning á sal á landshlutum Íslands í apríl.
Diskótek með 6. bekk í maí.
Fjölþjóðahátíðin - Einn heimur á sal í maí.
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Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals í árganginum voru 352.
Leyfisveitingar samtals í árganginum voru 365 dagar.

Námsmat
Námsmat var þannig í flestum greinum að vinna/hópvinna, námsbækur, kannanir, próf,
námsferðir og lokahátíðir giltu til lokaeinkunnar.
Íslenska: Próf voru lögð fyrir í desember og maí. Í bæði skiptin var prófað í lesskilningi,
stafsetningu, málfræði, bókmenntum og ljóðum. Ritun metin yfir veturinn .
Lestur: Þeir nemendur sem ekki höfðu náð hraðlestrareinkunninni 8 voru prófaðir í lestri
en aðrir nemendur tóku framsagnarpróf. Prófað var þrisvar yfir veturinn.
Skrift og frágangur: Skriftar- og verkefnabækur voru metnar.
Stærðfræði: Próf lögð fyrir í desember og maí. Auk þess voru nokkrar kannanir lagðar fyrir
með jöfnu millibili yfir veturinn.
Samfélags- og náttúrufræði:
Eitt próf var lagt fyrir í Landnámi Íslands. Metin var hópavinna, safnaheimsóknir og
lokahátíð.
Tvö próf voru lögð fyrir úr Landshorna á milli. Eitt bókasafnsverkefni og verkefnabók voru
metin til einkunnar.
Fjögur próf voru lögð fyrir úr Auðvitað bók 1. Auk þess var vinnubók ásamt tilraunum
metin.
Kristinfræði: Nemendur tóku ekkert próf í kristinfræði en metin voru til einkunnar þrjú
verkefni sem voru bæði einstaklings- og hópverkefni.
Enska: Teknar voru nokkrar kannanir yfir veturinn og lokapróf í maí.
Íslenska
Lestur
Skrift og frágangur
Stærðfræði
Enska
Íslandssaga
Náttúrufræði
Landafræði
Kristinfræði

Haustönn
8,0
8,3
7,4
7,9
8,2
8,4

Vorönn
8,2
8,4
7,6
7,9
9,1
8,3
8,3
9,1

Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög vel og var í alla staði ánægjulegt. Samstarf okkar var hnökralaust
en vegna hópaskiptinga árgangsins reyndi talsvert á í skipulagningu og samvinnu.
Anna Rósa Skarphéðinsdóttir, Elín Margrét Gunnarsdóttir,
Halla Ingibjörg Svavarsdóttir og Ragnheiður Friðjónsdóttir
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Nemendur í 5. bekk snyrta umhverfi skólans

Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk
Nemendur árgangsins voru 47 í tveimur umsjónarhópum. 23 nemendur í 6.SG og 24 í
6.SK.Kennarar voru: Skúli K. Þorvaldz og Svanhvít Guðbjartsdóttir. Aðrir kennarar sem
kenndu í árganginum voru: Aðrir sem kenndu í árganginum voru Vilhjálmur Kári
Haraldsson enska í 6. SG, Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir og Ágústa Sigurbjörnsdóttir
íslensku í 6. SG, Ólöf Sighvatsdóttir, stærðfræði, Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir, myndmennt,
Margrét Hjaltadóttir, handmennt, Bryndís Þórarinsdóttir, smíðar, Hjördís Ástráðsdóttir og
Þóra Marteinsdóttir, tónmennt, Þuríður Jónsdóttir/M. Elín Guðmundsdóttir og Bryndís Rail,
heimilisfræði, Guðfinna Björk Ágústsdóttir, Hannes Geirsson og Elín Birna
Guðmundsdóttir, íþróttir og sund.
Kennt var í stofum N-117, N-119.
Í 6. bekk fengu nemendur 36 kennslustundir á viku sem skiptust þannig:
Íslenska
9 kennslustundir
Stærðfræði
6 kennslustundir
Náttúrufræði
3 kennslustundir
Samfélagsfræði
3 kennslustundir
Kristinfræði
1 kennslustund
Enska
3 kennslustundir
Lífsleikni
1 kennslustund
Tölvur
1,5 kennslustundir
List- og verkgreinar
4 kennslustundir
Tónmennt
1,5 kennslustundir
Sund
1 kennslustund
Leikfimi
2 kennslustundir
Val í list- og verkgreinum
1 kennslustund

Áhersluatriði:
Helstu áhersluatriði árgangsins voru að vinna í lotum og samþætta námsgreinar. Námsmat
átti ekki að miðast við eitt próf heldur vera fjölbreytt ferli sem næði yfir loturnar. Lögð var
áhersla á að árgangurinn væri ein heild og var unnið þannig í mörgum verkefnum.
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Helstu viðfangsefni:
Unnið var með færnimiðað nám í stærðfræði.
Heildstæðri móðurmálskennslu var beitt í verkefnum og unnin verkefni í íslensku þar sem
bókin Benjamín dúfa og Vítahringur ásamt öðrum bókum voru lesnar. Auk þess var
íslensku fléttað inn í verkefni í náttúru- og samfélagsfræði. T.d. var unnið Power Point
verkefni í samfélagsfræði með tilheyrandi textagerð. Í samfélagsfræði var lært um
Norðurlöndin og Snorra Sturluson með söguaðferðinni, söguramma fylgt og fjölbreytt
verkefni unnin.
Verkefnið Vífilsstaðavatn var unnið í
náttúrufræði.
Ljóðasamkeppni
Flataskóla var endurtekin og lærðu
nemendur að yrkja ferskeytlur.

Vettvangsferðir:
Sept. -

Vífilsstaðavatn – farið
var tvisvar sinnum í
tenglsum við verkefni í
náttúrufræði.
Okt. Úlfljótsvatn – gist eina
nótt og unnið með hópefli.
Nóv. Kjarvalsstaðir – sýning
á völdum verkum Kjarvals – farið með strætó.
Nóv –
Félagsvist við eldri borgara í Garðabergi
Des. Landnámssýning í Aðalstræti – farið með strætó
Des. Skautaferð í Egilshöll – farið með strætó
Des. –
Bæjarferð – farið var á kaffihús og andi jólanna sveif yfir – farið með strætó
Jan. –
Bíókvöld í skólanum.
Feb. –
Árnastofnun – í tengslum við Snorra sögu - farið með strætó.
Mars Skíðaferð með eldri bekkjum skólans.
Maí Diskótek með 5. bekk – Diskótekið Dísa hélt uppi fjörinu.
Júní –
Keilir – farið á Keilisbörn vegna veðurs.

Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals í árganginum voru 223 dagar.
Leyfisveitingar samtals í árganginum voru 171 dagar.

Námsmat
Nemendur tóku próf jafnt og þétt yfir skólaárið í íslensku, stærðfræði og ensku ásamt því
að eitt veigameira lokapróf var á hvorri önn. Í náttúru- og samfélagsfræði var frekar stuðst
við verkefni, vinnu og mat nemenda sjálfra.
Meðaltal einkunna í árganginum:
Haustönn
Lestur
8
Íslenska
7,6
Stærðfræði
7,7
Enska
8,4
Náttúrufræði
Samfélagsfræði

Vorönn
8,4
8,2
7,8
8,6
9,1
8,9

Mat á vetrinum
Farið var í fjölmargar ferðir sem allar tókust vel. Strætisvagnar voru markvisst notaðir til að
ferðast með í vettvangsferðum og gaf það góða raun.

40

Ársskýrsla Flataskóla 2006-2007

Unnið var í lotum eins og gert hefur verið og reynist það alltaf vel. Vinnan varð markvissari
og fjölbreyttari eins lagt var upp með í einu af þróunarverkefnum skólans.
Námsmat var fjölbreytt og gaf sjálfs-, jafningja- og hópamat góða raun. Slíkt styrkir
nemandann sjálfan í námi og gerir honum kleift að bæta sig milli verkefna.
Heimasíða 6. bekkjar gaf góða raun og var almenn ánægja foreldra með síðuna (sjá
niðurstöðu könnunar hér síðar). Hún auðveldaði kennurum að koma skilaboðum og efni á
framfæri og um leið áttu foreldrar auðvelt með að nálgast allar helstu upplýsingar.
Nemendur gátu um leið fylgst vel með því sem var framundan hjá þeim.
Í framhaldi af hópeflisferð að Úlfljótsvatni
tókum við upp hópeflistíma. Hluti af
tímabilinu var unninn í samvinnu við
námsráðgjafa skólans sem tók þá fyrir
félagsfærni og námstækni. Annars gafst
nemendum kostur á að vera í leiklist og
fara á fótboltaæfingar auk þess sem að
hljómsveitin Batterí nýtti tímann til þess að
æfa sig. Huga þarf að frekari samþættingu
milli
námsgreina
og
kennara.
Umsjónarkennari leitist þá eftir frekara
samstarfi við list- og verkgreinakennara.

Vefsíða 6. bekkjar
Til þess að fá viðhorf foreldra til heimasíðunnar, sem við höfum starfrækt í vetur, ákváðum
við að senda út skoðanakönnun til foreldra. Svörun var ekki eins og best verður á kosið
eða rétt um 50%. Aðgengi að könnuninni var gott, þ.e. á vef 6. bekkja, send með tölvupósti
og einnig sett í tösku nemenda. Send var ítrekun tvisvar vegna könnunarinnar ásamt
póstinum sem innihélt könnunina sjálfa. Hins vegar sendum við könnunina seint frá okkur
og getur það verið hluti af því svörun var ekki nógu góð. Hér eru helstu niðurstöður
þessarar stuttu könnunar.
1. Við förum inn á vef 6. bekkja

Við förum inn á vef 6. bekkja
12

12

10

10
8
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Það er ljóst miðað við þetta að flestir eru að fara inn á heimasíðuna í hverri viku eða
daglega. Heimasíðan var alltaf uppfærð á föstudögum ásamt því að upplýsingar voru
settar inn jafn óðum.
2. Vefsíðan nýttist okkur

Vefsíðan nýtist okkur
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Niðurstöður hér eru nokkuð afgerandi og um leið gefur það ástæðu til að halda áfram með
síðuna og þróa hana enn frekar.
3. Kostir vefsíðunnar
Nokkrir punktar frá foreldrum:
- Upplýsingar um heimanám og aðgangur að ýmsu efni, s.s. ljóðum, stærðfræði.
- Gott upplýsingastreymi.
- Aðgengi að heimanámsefni og flest öllum gögnum varðandi það. Aðrar upplýsingar um
bekkjarstarfið og myndir af því.
- Þar sem drengurinn gleymir mjög oft að segja frá því sem um er að vera í skólanum þá
kemur sér mjög vel að hafa aðgang að svona fínni vefsíðu.
- Mjög þægilegt að geta skoðað hvað um er að vera hverju sinni.
- Áhugavert að geta fylgst með helstu vettvangsferðum barnanna myndrænt og
tilkynningar almennt.
- Aðgengileg og einföld.
- Góðar upplýsingar sem tengjast náminu og hinu daglega lífi í skólanum.
- Gott að hafa aðgang að verkefnum og kennsluefni og geta nálgast heimavinnu.
- Með því að skoða síðuna getum við séð hvað barnið okkar er að gera í skólanum og
getum spjallað um það heima. Auk þess að nú getur fjölskyldan samhæft tíma sinn
betur, með tilliti til þess sem er að gerast í skólanum hjá barninu.
- Sérstaklega gott að geta nálgast verkefni ef þau hafa gleymst í skólanum eða ef maður
vill vinna inn tíma og vinna þau fyrr.
4. Gallar vefsíðunnar
Nokkrir punktar frá foreldrum:
- Rúllandi dagsetning á vikubréfinu.
- Áttum stundum erfitt með að átta okkur á hver heimavinnan væri en það heyrði til
undantekninga.
- Vikubréf mættu vera með dagsetningu í stað númera.
- Styður ekki alla vafra, erum með mac tölvu og nota safari vafra.
- Ferðir mættu vera dagsettar undir myndaefni.
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- Verkefnin mættu opnast í glugga ofan á síðuna svo hægt væri að prenta út. Eins með
aðgengi mynda – mætti vera nútímalegri.
- Ekki allt sett á vefinn og því möguleiki að ekki komist allt til skila.
5. Hugsanlegar úrbætur og/eða viðbót sem þið vilduð sjá á síðunni
Nokkrir punktar frá foreldrum:
- Hafa í huga að nú treystir maður alveg á þetta og er því ekki að leita að tölvupósti.
- Notagildi er mikilvægt og því mikilvægt að halda áfram að þróa hana.
- Mætti vera nafnalisti yfir börnin í bekknum þar sem fram kemur heimilisfang og
símanúmer. Það væri gott ef aðrir bekkir/kennarar tækju þessa síðu sér til fyrirmyndar.
- Svona verkefnum lýkur aldrei. Bara meira af svo góðu.
- Saknaði vikubréfanna.
- Mætti setja tengla inn á ýmsa námsleiki eða námsvefi á nams.is. Þar eru margir góðir
vefir í stæ. og ísl.
Af því sem kemur fram þá er engin ástæða til annars en að halda áfram með vefinn.
Greinilegt er að hann nýtist foreldrum (nemendum) mjög vel og auðvelt laga galla og koma
enn frekar til móts við óskir foreldra. Með þessu nást fram öflug samskipti milli heimilis og
skóla. Heimasíðan nýtist einnig mjög vel samhliða notkun mentor.
Svanhvít Guðbjartsdóttir og Skúli K. Þorvaldz

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk
Nemendur í 7. bekk voru alls 83 í fjórum umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru: Ágústa
Sigurbjörnsdóttir, Guðríður Rail, Halla Rósenkranz Guðmundsdóttir og Helga Sigríður
Guðjónsdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru Svanhvít Guðbjartsdóttir
kenndi dönsku, Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir, myndmennt, Helga Melsteð, textílmennt,
Guðrún Friðriksdóttir, listasmiðja, Bryndís Þórarinsdóttir, smíðar, Þóra Marteinsdóttir,
tónmennt, Þuríður Jónsdóttir/Helga Sigríður Guðjónsdóttir, heimilisfræði, Guðfinna Björk
Ágústsdóttir, Hannes Geirsson og Elín Birna Guðmundsdóttir, íþróttir og sund og
sérkennarar voru Guðbjörg Ragnarsdóttir og Guðríður Thorarensen.
Kennt var í stofum 202 – 208 í austur-gangi.

Kennslustundir
Nemendur fengu alls
35 kennslustundir sem skiptust í:
Stærðfræði 6 kennslustundir
Samfélags- og náttúrufræði
6 kennslustundir
Enska 3 kennslustundir
Tölvur 1 kennslustundir
Íslenska 5,5 kennslustundir
Danska 3 kennslustundir
Kristinfræði 1 kennslustund
Lífsleikni 1 kennslustund
Tónmennt 0,5 kennslustund
Íþróttir 3 kennslustundir
List- og valgreinar 4 kennslustundir
Val í list- og verkgreinum 1 kennslustund
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Helstu áherslur árgangsins
Að koma til móts einstaklinginn og leyfa hverjum og einum að njóta sín.

Þemaverkefni árgangsins
Ein grjóthrúga í hafinu. Bókin var lesin yfir og eftir hvern kafla var valið eitt viðfangsefni
sem ákveðið var að skoða nánar. Hver nemandi útbjó bók þar sem unnin voru skapandi
verkefni í tengslum við viðfangsefnin. Bókin var síðan bundin saman. Í lokin var bekknum
skipt upp í hópa þar sem hver hópur valdi sér viðfangsefni sem hann vildi skoða nánar og
réði hvernig kynningin var, þ.e.a.s. með fyrirlestri, glærusýningu, leikriti o.s.frv.
Evrópa. Nemendur lásu bókina Evrópa en völdu sér síðan eitt land sem þau urðu
sérfræðingar í. Þau kynntust landinu á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Hópurinn
stofnaði ferðaskrifstofu og undirbjó ferð fyrir ákveðinn markhóp og kynnti síðan ferðina.

Foreldrasamstarf
Samstarf við foreldra var gott og reglulegt upplýsingaflæði fór í gegnum Mentor.
Foreldrafulltrúar voru valdir í upphafi vetrar og skipulögðu þeir viðburði eins og spilakvöld
og grillveislu. Bekkjarkvöldin voru ekki mörg en samstarf við foreldra fór mikið fram í
gegnum síma, tölvupóst og á fundum.

Ferðir
Farið var í skólabúðir að Reykjum í Hrútafirði. Þar dvöldu nemendur og kennarar í fimm
daga. Kennarar héldu úti heimasíðu þar sem allar upplýsingar um viðfangsefni nemenda
komu fram. Farið var á skíði í Bláfjöll og gengið á Esjuna að sumri.

Ástundun nemenda
Veikindadagar samtals í árganginum voru 423 dagar.
Leyfisveitingar samtals í árganginum voru 188 dagar.

Námsmat
Fyrirkomulag námsmats var fjölbreytt eins og fram kemur í skólanámskrá. Í stærðfræði var
símat, prófað var úr hverjum kafla í Geisla og gafst það mjög vel. Reglulega voru lagðar
fyrir stafsetningaræfingar. Prófað var úr sögum úr Grænkápu og ljóð voru sett fyrir og
prófað úr. Lokaprófið í íslensku samanstóð af stafsetningu, ólesnum texta, málfræði og
ólesnu ljóði. Í náttúrufræði voru kaflapróf og fengu nemendur að hafa með sér gagnablað í
prófið (skrifað öðrumegin á A4 blað). Einnig var gefin einkunn fyrir vinnusemi. Í
samfélagsfræði voru þemaverkefnin og verkefnin metin ásamt vinnusemi.

Mat á vetrinum
Starfið í vetur gekk mjög vel, mjög góð samvinna var á milli kennara. Góður andi var á
meðal nemenda, sérstaklega eftir Reykjaferð. Árshátíðin tókst afburðar vel. Nemendur fóru
út í frímínútur og gafst það mjög vel. Félagsaðstaðan var notuð eftir áramót en þó mjög
lítið. Gott eftirlit var hjá skólaliðunum Sigríði og Helenu. Einnig var mjög jákvætt að
nemendum var fylgt í matsal.
Ágústa Sigurbjörnsdóttir, Guðríður Rail,
Halla Rósenkranz Guðmundsóttir og Helga Sigríður Guðjónsdóttir
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Samræmd könnunarpróf í 7. bekk - niðurstöður
Samræmd könnunarpróf í 7. bekk fóru fram 19. og 20. október 2006. Prófað var í íslensku
og stærðfræði. Meðaleinkunn nemenda í íslensku var 6,8 og í stærðfræði 7,6.
Normaldreifðar einkunnir skólans á kvarðanum 0-60 voru í íslensku 29,2 og í stærðfræði
31,2.
Normaldreifðar einkunnir á kvarðanum 0- 60 árið 2006
Flataskóli Suðvesturkjördæmi Reykjavík

Landið
allt

Stærðfræði

31,2

30,8

30,5

30

Íslenska

29,2

30,6

30,6

30

Samræmdar einkunnir á kvarðanum 1-10 árið 2006
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Eins og sést á tölunum var árangur nemenda í 7. bekk í stærðfræði nokkuð góður en
árangur í íslensku var undir meðaltali. Markmið Flataskóla er að nýta niðurstöður
samræmdra könnunarprófa til að bæta skólastarfið. Unnið er með niðurstöður prófa og
bornar eru saman niðurstöður hvers nemenda milli 4. og 7. bekkjar þar sem höfð er í huga
námsframvinda. Haldnir eru fundir um niðurstöður samræmdra prófa með
umsjónarkennurum og sérkennurum með það að markmiði að bæta árangur nemenda.
Mikilvægt er að huga að stærðfræðikennslu og þá sérstaklega hvernig hægt er að efla
kennslu í rúmfræði og mælingum sem er sá námsþáttur sem kom hvað verst út. Í ljósi
slakrar útkomu í íslensku er mikilvægt að efla umræðu og endurskoða kennsluaðferðir í
íslensku.
Vilhjálmur Kári Haraldsson, deildarstjóri eldra stigs

Allir nemendur í 7. bekk reyklausir
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8. Skýrsla um sérkennslu skólaárið 2006-2007
Í skýrslunni koma fram upplýsingar um fyrirkomulag sérkennslu. Hverjir kenndu og hvernig
kennslan var skipulögð í megindráttum.
Kennarar sem kenndu sérkennslu í vetur voru:
Guðbjörg Ragnarsdóttir og Guðríður M. Thorarensen á eldra stigi.
Guðlaug Einarsdóttir á yngra stigi. Arnheiður Borg, Guðríður Sveinsdóttir, Sigurlaug
Jónsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir störfuðu bæði á eldra og yngra stigi.
Elín Birna Guðmundsdóttir og Hannes Ingi Geirsson voru með stuðningskennslu í
íþróttum.
Stuðningsfulltrúar í vetur voru Sigurbjörg Helena Jónasdóttir, Kolbrún S. Sigmundsdóttir og
Guðrún Garðarsdóttir.
Fjöldi nemenda
Heildarfjöldi þeirra nemenda sem fengu sérkennslutíma í vetur voru 74, mismunandi marga
tíma þó. Á yngra stigi voru 24 nemendur og á eldra stigi 37 sem fengu sérkennslu stóran
hluta vetrar, sum alla daga önnur 2-3 stundir á viku. Af þeim fengu 15 nemendur
nýbúakennslu í íslensku hjá Arnheiði Borg og Guðríður Sveinsdóttur.
Skipulag
Deildarstjórar yngra og eldra stigs hafa yfirumsjón með sérkennslu sem fólst m. a. í:
• Umsjón á skipulagi sérkennslunnar innan skólans.
• Aðstoð og ráðgjöf við bekkjarkennara.
• Að fylgjast með gengi nemenda í sérkennslu.
• Umsjón og stuðningi við starf stuðningsfulltrúa.
• Fundum með bekkjarkennurum, foreldrum, sérfræðingum o.fl.
• Umsjón með tölvuskráningu allra upplýsinga um nemendur með sérkennsluþarfir.
• Að sjá til þess að niðurstöður sérfræðinga sé komið í skjalaskáp til varðveislu.
• Umsjón með nýbúakennslu.
• Umsjón með kennslu í Skjóli.
• Skipulagningu fráviksþjónustu í prófum.
Greiningar
• Greiningarprófið Tove Krogh var lagt fyrir alla nemendur 1. bekk. Læsi 1.1, 1.2 og 1.3
var einnig lagt fyrir alla í 1. bekk.
• Læsi 2.1 og 2.2 var lagt fyrir alla nemendur í 2. bekk.
• Told 2I og Told 2P var lagt fyrir nokkra nemendur.
• Aston Index stafsetningarprófið er lagt fyrir alla nemendur frá 2. bekk.
• GRP-10 var lagt fyrir þá nemendur sem þörf þykir.
• LH 60 var lagt fyrir nemendur í 3.bekk.
• LH 40 var lagt fyrir nemendur í 4. bekk.
Kennsla
Boðið var upp á lestrarnámsskeið fyrir nemendur í 2. og 3. bekk. Þeir nemendur sem talið
var að hefðu gagn af slíkri þjónustu fengu skriflegt boð sem var sent til foreldra.
Kennsla í Skjóli var í höndum Hannesar Inga Geirssonar, Guðfinnu Bjarkar Ágústsdóttur,
Ólafar Sighvatsdóttur og Þórunnar Hafstein. Þar er nemendum gefinn kostur á að vinna
verkefni í fámennum hópum. Nemendur eiga að hafa sinn fasta tíma, einu sinni til tvisvar í
viku, í mánaðartíma eða lengur.
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Sérkennarar fengu til sín ákveðinn hóp nemenda í sínar stofur og fengu nemendur efni við
sitt hæfi í því fagi sem bekkurinn var að vinna með á sama tíma. Nemendur voru ýmist í
sérkennslu í lengri eða skemmri tíma. Sumir komu inn í námskeið hjá sérkennara þar sem
skerpt var á ákveðnum þætti en aðrir þurftu á frekari aðstoð að halda. Ýmist voru
nemendur úr einum bekk eða blandaður hópur úr árganginum öllum. Sérkennari fór einnig
inn í bekki þegar það hentaði betur og aðstoðaði þar.
M. Elín Guðmundsdóttir og Vilhjálmur Kári Haraldsson deildarstjórar

Nemendur í 7. bekk með afrakstur glervinnu

9. Skýrslur list- og verkgreinakennara
Hönnun og smíði
4. bekkur
Verkefnin í 4. bekk voru tvö:
1. Dýr sem sprellikarlar og valið var á milli: kolkrabba, elgs, mörgæsar og fíls.
2. Síðan var tekin fyrir hlutur sem snérist í bandi t.d. höfrungur, selur og páfagaukur.
3. Aukaverkefni voru gerð vegna samstarfs við bekkjarkennari í þemaverkefnum. Var
það hestur unnin fyrir áramót en fiskur eftir áramót.

Námsmat
Gefið er fyrir vandvirkni, þá getur einkunnin farið niður í 4 og alveg upp í 10. Einnig er gefið
aukalega 0,5 til 1 til hækkunar fyrri einkunnar fyrir hugmyndaflug og sjálfstæði. Séreinkunn
er gefin fyrir vinnusemi eða ástundun í tíma. Fyrsti tími gefur alltaf 10 síðan lækkar
einkunnin ef ekki er unnið eða verið við vinnu um 0,5 fyrir hvern tíma lægst getur einkunn
orðið 4. Þá eru einkunnin á tveimur skylduverkefnum 60% og aukaverkefni er 30% og
vinnusemi er 20% .

Mat á vetri
Allir náðu að klára þessi verkefni. Þeir sem gátu lokið aðalverkefnunum fóru í
þemaverkefnin og gekk það mjög vel fyrir sig. Þegar þeim var lokið gátu flestir fengið
aukaverkefni og hönnuðu nokkrir sinn hlut og var það mjög gott.
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5. bekkur
Verkefni 5. bekkjar var eitt:
1. Hús með ljósi.
Það var það stórt verkefni. Þetta verkefni reyndi mjög á nákvæmni í sögun.
2. Nokkrir nemendur fengu að velja annað t.d pokageymslu sem var eins og bréfpoki.
Þetta verkefni er byggt upp á sömu aðferðum og húsið. Einnig voru nokkrir
nemendur sem hönnuðu sína hluti og kom það vel út. Margir nemendur gátu unnið
aukaverkefni.

Námsmat
Gefið var fyrir vandvirkni, þá getur einkunnin farið niður í 4 og alveg upp í 10.
Einnig er gefið aukalega 0,5 til 1 til hækkunar fyrri einkunnar fyrir hugmyndaflug og
sjálfstæði. Sér einkunn var gefin fyrir vinnusemi eða ástundun í tíma. Fyrsti tími gefur alltaf
10 síðan lækkar einkunnin ef ekki er unnið eða verið við vinnu um 0,5 fyrir hvern tíma
lægst getur hún orðið 4. Þá var einkunnin á einu skylduverkefni 50%, aukaverkefni er 30%
og vinnusemi er 20% .

Mat á vetri
Húsið er alltaf mjög vinsælt og gekk vel, ef einhver réði ekki við verkefnið, var reynt að
koma á móts við nemandann svo hann gæti klárað.

6. bekkur
Verkefni 6. bekkjar voru öll í vali:
• Bátur með vél eða sólarorkuverkefni sem nemendur hönnuðu sjálfir.
• Unnið var þemaverkefni í samstarfi við bekkjarkennara sem var skjöldur eða
sverð.

Námsmat
Gefið var fyrir vandvirkni, þá getur einkunnin farið niður í 4 og alveg upp í 10.
Einnig er gefið aukalega 0,5 til 1 til hækkunar fyrri einkunnar fyrir hugmyndaflug og
sjálfstæði. Séreinkunn var gefin fyrir vinnusemi eða ástundun í tíma. Fyrsti tími gefur alltaf
10 síðan lækkar einkunnin ef ekki er unnið eða verið við vinnu um 0,5 fyrir hvern tíma
lægst getur hún orðið 4.
Þá er einkunnin á eitt skyldu verkefni 50%, aukaverkefni 30% og vinnusemi er 20% .

Mat á vetri
Allir náðu að vinna tvö verkefni. Báturinn er alltaf mjög erfiður en skemmtilegur.

7. bekkur
Verkefni 7. bekkjar voru:
• Skartgripakassi
• Málmsmíði: skartgripur

Námsmat
Gefið er fyrir vandvirkni, þá getur einkunnin farið niður í 4 og alveg upp í 10. Einnig var
gefið aukalega 0,5 til 1 til hækkunar fyrri einkunnar fyrir hugmyndaflug og sjálfstæði.
Séreinkunn var gefin fyrir vinnusemi eða ástundun í tíma. Fyrsti tími gefur alltaf 10 síðan
lækkar einkunnin ef ekki er unnið eða verið við vinnu um 0,5 fyrir hvern tíma lægst getur
hún orðið 4. Þá var einkunnin á tveimur skylduverkefnum 80% og vinnusemi 20% .

Mat á vetri
Gerðar eru miklar kröfur til nemenda og stóðu þeir undir væntingum og margir kassarnir
voru feikilega vel unnir. Skartgripirnir urðu allir mög fallegir.
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Nemendur í 5. bekk í smíði

Val í 6. og 7. bekk
Verkefni í 6. bekk
Hengi fyrir dagatöl.
Teiknað í tölvuforritinu ProDestop.
Smíðagripur úr furu.
Verkefni í 7.bekk
Teiknað í tölvuforritinu ProDesktop.
Smíðað eftir teikningu úr tölvuforritinu eða hönnuð eigin hugmynd.

Námsmat
Gefið var fyrir vandvirkni, þá getur einkunnin farið niður í 4 og alveg upp í 10. Einnig var
gefið aukalega 0,5 til 1 til hækkunar fyrri einkunnar fyrir hugmyndaflug og sjálfstæði.
Séreinkunn var gefin fyrir vinnusemi eða ástundun í tíma.

Mat á vetri
Í vetur var byrjað á að hanna smíðahluti í tölvuforriti sem heitir ProDestop. Þetta forrit er
mjög einfalt og hannað fyrir unga nemendur en samt náði aðeins 60% nemenda að nýta
forritið með því að vinna saman að sama verkefninu og vinna smíðagrip eftir því. E.t.v.
voru aðstæður okkar ekki nógu góðar þ.e.a.s við urðum að nota fartölvuvagninn en fengum
ekki aðstöðu i tölvustofu. Tölvurnar voru of seinar að kveikja á forritinu. Engar músarmottur
voru þannig að erfitt var að teikna með tölvumúsunum . Vegna þessara erfiðleika misstu
nemendur móðinn og áhugann.
Bryndís Þórarinsdóttir, smíðakennari

Textílmennt
4. bekkur
Hóparnir voru fjórir í þessum árgangi og var blandað úr tveimur bekkjum í hvern hóp.
Unnið var í lotum 2 tímar tvisvar sinnum í viku, 16 – 17 skipti 32 – 34 kennslustundir á
önninni.
Helstu verkefni
Lagður var grunnur að prjóni, fitjað upp og prjónað garðaprjón með tveimur prjónum.
Saumavélarverkefni unnið úr filti.
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Afkastamiklir nemendur unnu einnig prjónaverkefni að eigin vali. Æskilegt var að
nemendur ynnu heima.
Námsmat
Símat með verkefni nemenda að leiðarljósi.
Prjón. 35%, vélsaumur. 25%,sjálfstæði,15%, virkni. 25%, og umsögn.

5. bekkur.
Hóparnir voru sex í þessum árgangi, var blandað úr þremur bekkjum í hvern hóp. Unnið
var í lotum 2 kennslustundir tvisvar sinnum í viku, 11 – 12 skipti, 22 – 24 kennslustundir á
önninni.

Helstu verkefni
Prjónið rifjað upp, æskilegt að læra brugðna lykkjur,en vegna tímaskorts var ekki hægt að
leggja mikla áherslu á það. Saumaðar voru svuntur með vasa. Afkastamiklir nemendur
unnu prjónaverkefni að eigin vali. Æskilegt var að nemendur ynnu heima.

Námsmat
Símat með verkefni nemanda að leiðarljósi. Prjón. 35%, vélsaumur. 25%,sjálfstæði. 15%,
virkni. 25% og umsögn.

6. bekkur
Hóparnir voru fjórir í þessum árgangi, var blandað úr tveimur bekkjum í hvern hóp.
Unnið var lotum 2 kennslustundir tvisvar sinnum í viku, 16 – 17 skipti, 32 – 34
kennslustundir önninni.

Helstu verkefni
Prjónað slétt og brugðið og útprjón á hringprjón eða fimm prjóna. Einfalt vélsaumsverkefni,
þar sem áhersla er lögð á að sauma beina sauma, Sik sak og hanna sitt eigið munstur.
Æskilegt var að nemendur ynnu heima.

Námsmat
Símat með verkefni nemenda að leiðarlósi.
Prjón.30%, vélsaumur. 30%, sjálfstæði. 15%, virkni. 25% og umsögn.

Mat á vetrinum
Það gefst afar vel að hafa stuðning í verklegum tímum, nemendur þurfa þá að bíða minna
og vandamálin verða færri. Síðastliðinn vetur var stuðningur í annað hvert skipti, æskilegt
að hafa stuðning í hvert skipti. Áhugasamir nemendur eru mjög ánægðir að geta tekið
verkefnin heim eins og prjón og unnið að hluta til heima, sem er mjög æskilegt það eykur
sjálfstæði og þor.
Margrét Hjaltadóttir, kennari í textílmennt

7. bekkur
Helstu viðfangsefni
Útsaumur. Nemendur völdu mynstur eða hönnuðu sitt eigið mynstur sem síðan var notað í
nálapúða eða mynd. Saumuðu aðallega krosssaumsspor. Vélsaumsverkefni - náttbuxur.
Nemendur lögðu snið á efni og sniðu náttbuxur. Saumuðu þær síðan saman í saumavél.
Áhersla lögð á að nemendur gætu umgengist saumavélar sjálfir þ.e. kynnu að þræða
saumavélar, kynnu helstu stillingar og öðluðust færni í að vinna einföld saumaverkefni.
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Námsmat
Námsmati skiptist í mat á verkefnum og frammistöðu. Einnig mátu nemendur sig sjálfir.
Mat á vetrinum
Textílmennt var hluti af lotukerfi. Nemendur voru yfirleitt 14 í hverjum hóp. Æskilegt að
hafa nemendur færri í hverjum hóp þannig að hver og einn nemandi nái betur að njóta sín.

Nemendur í 7. bekk saumuðu náttbuxur

Listasmiðja í 5. bekk
Helstu viðfangsefni
Unnið var með leir og ull. Nemendur lærðu einfalda vinnsluaðferð í leirvinnu og meðferð
glerungs, kynntust áhöldum og tækjum þar að lútandi. Í leir unnu nemendur kertastjaka,
höfuð, skál og viðfangsefni að eigin vali. Nemendur lærðu grunnatriði í þæfingu, meðferð
og vinnslu ullar. Nemendur þæfðu bolta, pottaleppa og hluti að eigin vali.

Námsmat
Námsmati skiptist í mat á verkefnum og frammistöðu. Einnig mátu nemendur sig sjálfir.

Mat á vetrinum
Listasmiðja var hluti af lotukennslu í list- og verkgreinum í 5. bekk, 12-14 nemendur í hóp.
Nemendur voru áhugsamir. Leirinn höfðaði vel til allra nemenda.
Helga Melsteð, kennari í textílmennt og listasmiðju

Myndmennt
2.bekkur
Kenndar voru tvær kennslustundir aðra hvora viku í vetur. Unnu nemendur samkvæmt
skólanámskrá í myndmenntastofu.
Eftirfarandi verkefni voru unnin í vetur: 1. Grímuklipp: a)Vatnslitun og klipp b) Mynstur 2.
Mosaik úr pappír: klippt og límt 3. Mappa: stafir og mynd 4. Spegil-mynstur: a) teiknað og
speglað b) Klessulitur, blek 5. Köttur (klipp): heitir litir 6. Uppstilling: a)teiknuð og lituð m.
gull-, silfur- og bronslit b) Stækkun og hún máluð með tveimur frumlitum og hvítu 7.
Liðamót: klipp og lím 8. Mannvera: Skrapmynd með nagla 8. Jón Stefánsson kynntur: a)
teiknuð fjöll og samþætt við almennu kennsluna b. frumlitir kynntir og litað með þeim
eingöngu. Myndlistakennari setti upp eina mynd „í ramma” eftir hvern nemanda en það var

51

Ársskýrsla Flataskóla 2006-2007

í tengslum við bekkjarkvöld sem haldið var fyrir nemendur og foreldra 9. Hópverkefni:
Furðuvera.

Námsmat
Í lok hvers tíma mátu nemendur sjálfir, með aðstoð kennara, hvernig þeim hafði gengið í
tímanum og fengu stjörnu þegar þeir höfðu haldið vinnufrið og farið eftir fyrirmælum
kennarans. Þar sem hóparnir voru samsettir úr öllum árganginum var ekki hægt að hengja
matsblaðið í stofum viðkomandi nemenda og var því sett upp á ganginum. Matsblaðið var
tekið niður af yfirmönnum skólans og því haft eftirleiðis inn í myndmenntastofu.
Umsjónarkennarar gátu þess vegna ekki fylgst með því hvernig þeirra nemendum gekk í
tímunum. Möppum með vinnu nemenda var skilað að vori með blaði þar sem tíundað var
hversu margar stjörnur nemandi gaf sér. Námsmat var í formi umsagnar í janúar og að
vori.

3.bekkur
Nemendur voru 2 kennslustundir aðra hvora viku í myndmennt.
Verkefni fyrir jól: Dagatal. Það var einnig unnið hjá bekkjarkennara og
handmenntakennara. Sú nýbreytni var viðhöfð að útbúið var auka dagatal fyrir þá
nemendur sem eiga tvö heimili. Myndlistarkennari skannaði inn og sá um myndir þeirra
nemenda.
Verkefni sem unnin voru eftir jól: 1. Muggur, Monet og Sölvi Helgason kynntir
2. Speglun 3. Mynsturbekkir með laufblaðastensli 4. Leir sem verðlaun fyrir góða
frammistöðu (allir hópar) 5. Fætur –teiknun, litun 6. Málverk eftir skissum úr sögum af
Munchausen.

Námsmat
Í lok hvers tíma mátu nemendur sjálfir, með aðstoð kennara, hvernig þeim hafði gengið í
tímanum og fengu stjörnu þegar þeir höfðu haldið vinnufrið og farið eftir fyrirmælum
kennarans. Þar sem hóparnir voru samsettir úr öllum árganginum var ekki hægt að hengja
matsblaðið í stofum viðkomandi nemenda og var því sett upp á ganginum. Matsblaðið var
tekið niður af yfirmönnum skólans og því haft eftirleiðis inn í myndmenntastofu.
Umsjónarkennarar gátu þess vegna ekki fylgst með því hvernig þeirra nemendum gekk í
tímunum. Möppum með vinnu nemenda var skilað að vori með blaði þar sem tíundað var
hversu margar stjörnur nemandi gaf sér. Umsögn gefin í janúar og aftur að vori.

4.bekkur
Unnið var í lotum þ.e. tvisvar á viku, 2 kennslustundir í senn, sem urðu 16-17 skipti á hóp.
Blandað var saman hópum úr öllum bekkjum. Kennslubækur voru notaðar minna en
áætlun gerði ráð fyrir, því myndlistarkennari hefur unnið námsefni á power point og sýndi
það á skjávarpa sem kom í haust. Þessi aðferð til að koma fræðslunni til skila er mun
skilvirkari en áður en þá var notast við ýmsar listaverkabækur, myndvarpa, skyggnuvél,
úrklippur o.fl.
Verkefnin voru eftirfarandi: 1. Möppur – “merkið mitt” 2. Himinn og haf 3. Fuglar – þrykk,
andstæðir litir 4. Lágmynd – mótun 5. Heitir/kaldir litir 6. Könnun 7. Módel 8.
Kyrralífsmyndir 9. Byggingar og rými: kassi.

Námsmat
Viðhaft var jafningjamat í tveimur verkefnum og nemendamat (í seinasta tíma lotunnar) en
annars var símat í verkefnabók Mentor. Einkunn ásamt umsögn var gefin í janúar þeim
hópum sem lokið höfðu námi þá og svo hinir sem fengu umsagnir og einkunn að vori.

5.bekkur
Unnið var í lotum sem urðu aðeins 11-12 skipti á hóp. Farið yfir úrval úr kennslubókinni
Myndirnar tala, sem fyrirlestur í 4 kennslustundum á power point með skjávarpa. Þetta
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námsefni var sett inn á heimasíðu myndlistarkennarans þannig að nú var mögulegt að
nálgast námsefnið þar og á bókasafninu. Úr námsefninu var könnun sbr. skólanámskrá.
Verkefnin voru eftirfarandi: 1. Spegilvíkingamynstur 2. Skissur af uppstillingu 3. Stækkun
og málun í litatónum 4. Pennateiknun 5. Dúkrista.
Viðhaft var símat, þar sem fyllt var í verkefnabók Mentor. Jafnframt einkunnum í tölum voru
skrifaðar umsagnir eftir lotuna. Nemendamat í seinasta tíma lotunnar.

6.bekkur
Unnið í lotum sem urðu 16-17 skipti á hóp. Áætlun stóðst og voru verkefnin sem hér segir:
1. Hönnun – klipp 2. Fjarvídd með einum punkti 3. Heimavinna þar sem velja mátti úr 3
verkefnum - unnið sem pennateikning í tíma 4. Ævi Van Gogh og 2 athyglismyndir unnar 5.
Andlitshlutföll (að framan og á hlið) 6. Expressjónismi og impressjónismi – málað 7.
Hópvinna unnin heima: listamenn 8. leirlágmynd 9. Andlit unnin úr ýmsu dóti 10.
Spegilklipp sem aukaverkefni.

Námsmat
Viðhaft var símat, þar sem fyllt var í verkefnabók Mentor. Jafnframt einkunnum í tölum voru
skrifaðar umsagnir. Nemendamat var lagt fyrir í seinasta tíma lotunnar.

7.bekkur
Unnið í lotum sem urðu 9-11 skipti á hóp.
Verkefni vetrarins voru: 1. Skissubók unnin og í hana áttu nemendur að skissa heima viss
verkefni. Önnur verkefni voru: 2. Líkamshlutföll kennd m.a. með módelteiknun 3. Da Vinci
og Picasso voru kynntir og unnið málverk í grátónum í stíl kúbisma 4. Dúkrista og
abstraktverk voru unnin.

Námsmat
Símat var notað, þar sem fyllt var í verkefnabók Mentor eftir hvert verkefni sem unnið var.
Nemendamat í seinasta tíma lotunnar. Jafnframt einkunnum í tölum voru skrifaðar
umsagnir eftir lotuna.
Engin sýning á mynd-og handverki var haldin í lok skólaársins.
Mat á vetrinum
Foreldrasamstarf:
Kennari skrifaði í dagbók Mentor um flesta nemendur og gátu þannig áhugasamir foreldrar
fylgst með virkni barna sinna þar svo og bekkjarkennarar og skólastjórnendur.
Skoðanakönnun meðal kennara leiddi í ljós að flestir nota þau skrif í foreldraviðtölum.
Annað: Með því að minnka kennslutíma greinarinnar, kemur það að sjálfu sér að ekki var
unnt að framfylgja aðalnámskrá grunnskóla nú í 5. og 7.bekkjum. Líklega verður það ekki
nákvæmlega eins næsta vetur og því nauðsynlegt að breyta áætlunum (eins og ávallt á
haustin) en það fer eftir því tímamagni sem greinin fær í hverjum bekk fyrir sig.
Safnaferðir hafa verið fáar undanfarin ár og er líklegt að kennarar hafi ekki vitað hver ætti
að sjá um skipulagningu þeirra. Í Agn-verkefninu var unnin áætlun um ferðir á ýmis söfn
eftir árgöngum. Sú áætlun var fengin aðstoðarskólastjóra í vetur.
Hrafnhildur Gunnlaugsdóttir, myndmenntakennari
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Sund
Markmið sundkennslu er að auka færni nemenda í sundi. Tímafjöldi í sundi er ein stund á
viku hjá 3. - 7. bekk og er það samkvæmt viðmiðunarstundaskrá. Hjá 1. og 2. bekk var
kennslan aftur á móti í námskeiðsformi og fengu hóparnir 16 skipti hver, fjórar
klukkustundir á viku eða sem samsvarar 24 kennslustundum. Það fyrirkomulag að hafa
nemendur á námskeiðum teljum við mjög gott því nemendur ná mikilli færni á stuttum tíma.
Kennslan í heild sinni gekk vel og árangur allra bekkjadeilda er ágætur. Sundstigin sem
nemendur taka í lokin eru eftirfarandi:
1.sundstig:
Öndunaræfing 10 x. Ganga 2.5 m með andlit í kafi. Flot á bringu og baki.
Skriðsundsfótatök 5 m. Bringusundsfótatök við bakka.
2.sundstig:
Rennsli frá bakka 2.5 m. Marglyttuflot. 8 m bringusundsfótatök. 10 m skriðsundsfótatök. 10
m baksundsfótatök. Hoppa af bakka.
3.sundstig
8 m bringusund. 6 m skólabaksundsfótatök. 12 m skriðsund m/sundfit. 12 m baksund
m/sundfit. Köfun eftir hlut.
4. sundstig
25 m bringusund. 12 m skólabaksund. 12 m skriðsund. 12 m baksund m/sundfit.
Stunga úr kropstöðu af bakka.
5. sundstig
75 m bringusund. 25 m skólabaksund . 25 m skriðsund m/án sundfita. 12 m baksund.
Stunga af bakka.
6. sundstig
200 m bringusund viðstöðulaust. 50 m skólabaksund. 25 m skriðsund. 25 m baksund. 15
m björgunarsund. Stunga af bakka.
7. sundstig
300 m. bringusund viðstöðulaust. Val um tímatöku í 50 m. bringusundi þar sem
tímamörkin eru 70 sek. eða 25 m. skriðsundi þar sem tímamörkin eru 30 sek.
15 m. björgunarsund með jafningja.
Stílsund í bringu- skólabak- skrið- bak- og kafsundi þar sem gefin er einkunn.
Í 7. bekk fá börnin í fyrsta skipti einkunn í tölum fyrir sundstíl.
Elín Birna Guðmundsdóttir og Hannes Ingi Geirsson
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Tónmennt
Helstu viðfangsefni á vorönn
Í 1. bekk var áhersla lögð á upplifun, virka þátttöku og túlkun stílbrigða. Verkefnið Lagið í
listinni þar sem opinberar menningarstofnanir voru heimsóttar og stofutónleikar í boði
starfandi tónlistarmanns er annað stærsta verkefnið á vorönn. Hitt er Uppskeruhátíð 1.
bekks – verkefni sem er samantekt á því helsta sem nemendur hafa lært. Nýjung á
uppskeruhátíðinni er að hljóðfæri og hreyfing eru notuð í meira mæli. Einnig var notað á
meira af ensku efni en áður.
2. bekkur vann að uppskeruhátíð út frá námsefni í
fjöldasöng.
3. og 4. bekkir voru saman í kórskóla og afrakstur
þeirra vinnu má heyra á geisladiskinum „Ég á bú í
berjamó”. Útgáfu- og hátíðartónleikar haldnir í
Hátíðarsal.
5. bekkur vann í tónsmiðju og fjöldasöng
Fjölþjóðaverkefnið Einn heimur. Fjölþjóðahátíð sett
upp með öllnum árgangnum sem verkefnislok.
6. bekkur vann rímnatónlist, jazz og stomp í
tónmennt.
Í fjöldasöng var lögð áhersla á
dægurlög, innlend og erlend.

Námsmat
Opin skil á vinnu nemenda á sal, uppskeruhátíðir, tónleikar, fjölþjóðahátíð þar sem
sýningin þjónar sömu þáttum og t.d. verkefnamappa. Yfirlit yfir það helsta sem nemendur
hafa unnið að og náð tökum á yfir veturinn. Sýning/tónleikar er lifandi listflutningur fyrir
lifandi fólk þar sem krafist er kunnáttu á hartnær öllum sviðum.
Gefið er í bókstöfum frá og með 4. bekk ásamt umsögnum frá 1. bekk og upp úr. Helst
vildi ég hætta að gefa einkunnir en skrá verk nemenda í ferilskrá og merkja við – lokið.
1. bekkur fær ferilskrá í ár þar sem ég hef unnið með hann í tónmennt frá miðjum janúar í
samstarfi við Margréti umsjónarkennara.

Mat á vetrinum
Veturinn hefur verið dálítið skrýtinn, þar sem ég missti af slitum síðasta vor og setningu
síðasta haust. Mér finnst ég úti á túni á mörgum sviðum, man ekki einu sinni
aðgangsorðið mitt að Mentor. Vorið fannst mér góð uppskera með vönduðum tónleikum
og vandaðri dagskrá sem nemendur, foreldrar og skólinn geta verið stolt af. Jafnframt
finnst mér góður meðbyr í kennurum sem vilja mæta með vinabekki á tónleika og auka
þannig vægi menningar innan skólans. Það er ekki það sama að koma fram og að sækja
tónleika eða aðra listviðburði. Nemendur verða að kunna að þiggja, vera ekki sjálfir einatt í
forgrunni, kunna að setja sig í spor annarra og hrósa öðrum. Sýna samkennd í verki.
Hjördís Ástráðsdóttir, tónmenntakennari
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10. Ýmsar skýrslur
Skýrsla námsráðgjafa
1. Inngangur
Starfshlutfall mitt sem námsráðgjafi í Flataskóla er 67% og starfa ég frá mánudegi til
fimmtudags frá kl. 8:30-15:00. Þetta var annað ár mitt sem námsráðgjafi við skólann og
hafði ekki áður starfað hér námsráðgjafi.Í vetur hef ég verið á tveimur námskeiðum sem
tengjast starfi mínu. Annað er PMT- foreldrafærni og hitt námskeið fyrir náms-og
starfsráðgjafa í grunnskólum. Bæði námskeiðin stóðu yfir í allan vetur. Ég hef átt gott
samstarf við þrjá námsráðgjafa í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu í vetur eins og í fyrra,
jafnframt höfum við námsráðgjafar í Garðabæ og á Álftanesi átt reglulega samstarfsfundi í
vetur. Hér á eftir mun ég gera grein fyrir helstu verkefnum mínum sem námsráðgjafi í
Flataskóla skóla árið 2006-2007.
2. Helstu áherslur
- Markmið námsráðgjafar í grunnskólum er að veita nemendum faglega þjónustu og
ráðgjöf í málum sem tengjast námi þeirra, framtíðaráformum, samskiptum og líðan í
skólanum. Sérstök áhersla er lögð á að allir nemendur skólans fái notið þjónustu
námsráðgjafans.
- Námsráðgjafi vinnur forvarnarstarf, með því m.a. að veita nemendum þann stuðning sem
þeir þurfa til að skólagangan nýtist þeim sem best. Námsráðgjafi aðstoðar þá við að átta
sig á eigin hæfileikum og áhugamálum og setja sér markmið.
- Námsráðgjafi er trúnaðarmaður og málsvari allra nemenda skólans og gætir hagsmuna
þeirra.
- Námsráðgjafi er stuðningsmaður nemenda vegna tímabundinna erfiðleika eða áfalla.
Hann leitast við að greina vanda nemenda og vísa til viðeigandi meðferðaraðila ef þörf
krefur.
- Námsráðgjafi leggur sérstaka áherslu á vinnu með hópa og á forvörn.
- Námsráðgjafi vill vera í góðri samvinnu við alla starfsmenn skólans. Námsráðgjafi
aðstoðar kennara í einstökum málum sem og foreldra og fleiri samstarfsaðila.
3. Helstu þættir starfsins
3.1. Samstarfsaðilar
Námsráðgjafi sat nemendaverndarráðsfundi einu sinni í viku ásamt aðstoðarskólastjóra,
deildarstjórum yngra og eldra stigs, skólasálfræðingi og skólahjúkrunarfræðingi. Á nokkra
fundi kom auk þess fulltrúi félagsþjónustunnar í Garðabæ svo og djákni skólans. Á
nemendaráðsfundum koma oft fyrir mál sem námsráðgjafi vinnur með eða er falið að
vinna með.
Margir fundir voru með kennurum, bæði formlegir og óformlegir, um mál einstakra
nemenda, nemendahópa og ýmis málefni sem upp komu. Samskiptamál milli nemenda,
hegðunarvandamál og almenn vanlíðan voru algengar ástæður þess að bekkjarkennarar
fengu aðstoð námsráðgjafa. Reyndi námsráðgjafi eftir bestu getu að bregðast við og finna
ráð sem stuðlað gætu að bættri líðan nemenda. Það var gert með einstaklingsviðtölum,
bekkjarfundum og vinnu með smærri hópa. Eins vísaði ég málum til sálfræðings eða
annarra fagaðila.
Samstarf við deildarstjóra yngra og eldra stigs var gott. Að hausti var farið yfir málefni allra
þeirra nemenda sem talin var þörf á að fylgjast sérstaklega með. Deildarstjórar fylgdust
með framgangi mála hjá nemendum og höfðu samband við námsráðgjafa eftir því sem
þurfa þótti og báðu um aðstoð. Samstarf við aðra skólastjórnendur var einnig gott. Rædd
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voru mál einstakra nemenda og námsráðgjafi beðinn að aðstoða við þau mál sem talið var
að hann gæti haft góð áhrif á.
3.2. Viðtöl
Eins og við er að búast koma ekki margir nemendur af sjálfsdáðum í viðtöl til námsráðgjafa
á þeim aldri sem nemendur í Flataskóla eru. Flestir nemendur komu í viðtöl vegna
tilvísunar, annað hvort frá kennara, skólastjórnendum, skólasálfræðingi og/eða foreldrum.
Viðtölin snérust m.a. um námstækni, prófkvíða, heimanám, samskiptavandamál og um
líðan bæði í skólanum og utan hans.. Reynt var að styrkja sjálfstraust þeirra og
félagsfærni, kenna þeim námstækni, hvernig best er að skipuleggja nám sitt og tileinka sér
betri vinnubrögð í námi. Alls komu um sjötíu nemendur til námsráðgjafa í
einstaklingsviðtöl, eitt eða fleiri. Er þetta um 20% af öllum nemendum skólans.
3.3. Vinna með hópa – hópráðgjöf.
Áhersla er lögð á að þjónusta námsráðgjafans sé fyrir alla nemendur skólans. Strax í
upphafi skólaárs fór námsráðgjafi á fundi allra árganga skólans. Bauð hann fram þjónustu
sína, ásamt því að koma með hugmyndir, bæði að samstarfi og lífsleiknikennslu í
árgöngunum. Undirtektir kennara voru mjög góðar.
Námsráðgjafi var með litla hópa í félagsfærni í 1. og 2. bekkjum. Í 3.4.5.6. og 7. bekkjum
var námsráðgjafi með félagsfærni og námstækni ýmist með hálfan bekk eða smærri hópa.
Á þennan hátt fengu allir nemendur skólans a.m.k. einn tíma í hvoru fyrir sig, félagsfærni
og námstækni.
Námsráðgjafi hélt einnig námskeið í félagsfærni fyrir ýmsa hópa. Hóparnir voru frá fjórum
einstaklingum upp í hálfa bekki. Valið var í hópana í samráði við bekkjarkennara,
deildarstjóra og í sumum tilvikum sálfræðing skólans.
Námsráðgjafi hélt bekkjarfundi í ýmsum bekkjum skólans ásamt bekkjarkennara.
3.4. Eineltismál
Námsráðgjafi heldur utan um eineltismál skólans. Námsráðgjafi vinnur að þeim málum í
nánu samstarfi við viðkomandi deildarstjóra og bekkjarkennara.
4. Önnur verkefni – viðhald fagþekkingar
Foreldrafærninámskeið PMT (Parent Management Training) námsráðgjafi var fulltrúi
skólans á námskeiðinu sem stóð yfir í allan vetur.
Skólafærni SMT (School Management Training). Námsráðgjafi var í vinnuhópi sem sá um
undirbúning undir að taka SMT í notkun í skólanum í haust.
Vettvangsnám fyrir náms-og starfsráðgjafa í grunnskólum, stóð yfir allan veturinn.
Þar voru haldnir margir gagnlegir og fróðlegir fyrirlestrar annars vegar frá starfandi námsog starfsráðgjöfum, svo og frá erlendum og innlendum sérfræðingum í faginu. Einnig var
góð samvinna og gagnlegar umræður í hópnum.
Fundir með umsjónarkennurum, foreldrum og deildarstjórum vegna ýmissa mála.
Kennarafundir.
Seta í áfallaráði skólans.
Leiðbeina nema í uppeldis- og menntunarfræði sem var hér í starfskynningu
Leiðbeina og hafa samstarf við djákna skólans
Fyrirlestrar á vegum Félags náms-og starfsráðgjafa
Málstofa um barnavernd á vegum Barnaverndarstofu
Fyrirlestrar á vegum hópsins Náum áttum.
5. Lokaorð
Ég hef hér reynt að gera grein fyrir helstu þáttum í starfi mínu starfsárið 2006-2007. Starfið
hefur verið fjölbreytt eins og fyrsta starfsárið og gott að geta byggt á reynslunni frá árinu
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áður. Markmið mitt í vetur var að vinna meira fyrirbyggjandi starf en árið áður og það tókst.
Ég ásamt fleiri námsráðgjöfum í grunnskólum skipulögðum og söfnuðum saman
verkefnum til notkunar í félagsfærni og námstækni fyrir alla árganga skólans.
Ekki er mögulegt að skrá alla þætti starfsins, þætti sem geta verið jafn mikilvægir og þeir
skráðu. Það eru þættir eins og símtöl, „fundir” á göngum og kaffistofu og ýmiss
undirbúningsvinna og skráningar.
Til að starf námsráðgjafa skili árangri þarf gott samstarf við alla aðila að vera fyrir hendi.
Ég hef átt gott samstarf við fjölda aðila innan skólans, svo og foreldra. Það er ómetanlegt
og vil ég þakka það.
Síðan ég hóf störf sem námsráðgjafi við Flataskóla hef ég fundið fyrir vaxandi áhuga á að
leita til námsráðgjafa eftir því sem fólk hefur kynnst því á hvern hátt störf hans nýtast
skólasamfélaginu.
Ásta Bára Jónsdóttir, námsráðgjafi

Nemendur á Flataskólaleikum

Skýrsla kennsluráðgjafa í tölvu - og upplýsingatækni
Starf kennsluráðgjafa
Kennsluráðgjafi hefur umsjón með uppbyggingu og þróun í tölvu- og upplýsingatækni
innan skólans. Hann vinnur með öllum nemendum, starfsfólki og foreldrum. Hann á í
samstarfi við tölvuumsjónarmann og kennsluráðgjafa í tölvu- og upplýsingatækni innan
bæjarins. Upplýsingamiðlun er stór hluti af starfi kennsluráðgjafa. Hann hefur umsjón með
vef skólans, útbýr leiðbeiningar og kennsluefni til að auðvelda allt aðgengi að tölvukosti
skólans.
Kennsluráðgjafar í tölvu- og upplýsingatækni við grunnskóla Garðabæjar funduðu
reglulega. Rætt var m.a. um reglur um öryggismál, framkvæmd verkferla, vefi skólanna,
skoðuðum hugbúnað, sameiginleg hugbúnaðarkaup og margt fleira.
Nám og kennsla
Í samstarfi við Elísabetu kennsluráðgjafa í Hofsstaðaskóla og Kristínu kennsluráðgjafa í
Sjálandsskóla var farið yfir allar kennsluáætlanir og þær uppfærðar fyrir skólaárið 2006 2007.
Nemendur í 1. bekk fengu einn tíma á viku í tölvuveri (heill bekkur). Nemendur í 2. og 3.
bekk fengu einn tíma á viku (½ bekkur) allan veturinn. Nemendur í 4., 5. og 6. bekk fóru í
tölvuver einn tíma á viku (heill bekkur) allan veturinn auk þess fengu þeir einn tíma á viku
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½ veturinn (½ bekkur). Nemendur í 7. bekk voru ekki með skráða tíma á töflu en nýttu sér
lausa tíma í tölvuveri sem og fartölvuvagninn. Kennsluráðgjafi fundaði með kennurum
þegar þeir 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 á mentor.is, gerð vikuáætlana, kennt að tengja skávarpa,
á myndavél, myndbandsupptökuvél, skanna og allt það sem kennarar óskuðu eftir.
Nemendur í 4. – 7. bekk fengu eigið heimasvæði og tölvupóstfang.
Mentor.is
Kennarar skrá í mentor.is alla ástundun nemenda, dagbókarfærslur, einkunnir og
heimavinnuáætlun. Forráðamenn fengu sendan veflykil sem veitir þeim aðgang
Fjölskylduvefnum en þar geta þeir fylgst með heimavinnuáætlun, ástundun o.fl.
Kennarar nota einnig tölvupóst af mentor.is í samskiptum sínum við forráðamenn en um 99
% heimila í Flataskóla er með skráð netfang.
Vélritun
Vélritunarkennsla fór eingöngu fram í tölvuverum og var þá stuðst við kennsluforritið
Ritfinn. Nemendur allt frá 1. bekk hafa notað forritið en mest áhersla hefur verið lögð á
vélritunarkennslu í 3. – 7. bekk.
Fartölvuvagn fyrir nemendur
Á súluritinu hér fyrir neðan má sjá fjölda þeirra kennslustunda þar sem fartölvuvagninn var
í notkun síðastliðin tvö skólaár.

Fartölvunotkun í Flataskóla
samanburður á milli ára
180
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Auk þess að nota fartölvuvagninn þá gátu kennarar pantað á sameign skólans lausar
stundir í tölvuverum fyrir sína hópa sem þeir notfærðu sér í auknu mæli. Kennsluráðgjafi
mætti í eins margar kennslustundir og kennarar óskuðu eftir til að aðstoða þá við að tengja
og kenna nemendum að umgangast tölvurnar.
Kennarar hafa notað fartölvurnar á margvíslegan hátt í kennslustofunni s.s. láta nemendur
vinna verkefni í íslensku, stærðfræði, ensku, náttúrufræði, samfélagsfræði, tónmennt,
smíði o.fl.
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Ráðstefna, kynningarfundir o.fl.
Kennsluráðgjafi sótti eftirfarandi ráðstefnu og kynningar á skólaárinu;
•
•
•
•
•
•

kynningu á vefumsjónarkerfi hjá TM Software
kynningu á Survey Console á bæjarskrifstofum Garðabæjar
kynningu á smartboard töflum í Hjallaskóla og í Mýrarhúsaskóla
ráðstefnuna Siðferði á Netinu
sýninguna Tækni og vit í Fífunni Kópavogi
fund vegna úttektar á tölvumálum hjá Rafhönnun

Kennsluráðgjafi hélt stuttar kynningar fyrir kennaranema og aðra gesti sem sóttu skólann
heim.
Vefur skólans
Vefur skólans var í umsjón kennsluráðgjafa en auk hans hafa skólastjórnendur,
deildarstjórar og kennarar verið duglegir að koma með efni bæði í máli og myndum fyrir
vefinn. Heimsóknir á vefinn frá 10. maí 2001 til júní 2007 hafa verið um 386,000 eða um
100.000 á liðnu skólaári.
Framtíðarsýn
Aðkallandi er að:
• komið verði upp einfaldari lausn í tengslum við vinnu á vef skólans. Nýtt
notendavænt vefumsjónarkerfi mundi gefa möguleika á að dreifa meira skrifum á
vef skólans auk þess að opna möguleika á innri vef sem myndi stórbæta
upplýsingaflæði innan skólans
• gera stefnumörkun til að geta stuðst við í starfi en skýrslan sem gefin var út árið
2000 rann út í ársbyrjun 2003
• fá prentara fyrir kennara í hverja álmu skólans
• fá skjávarpa í kennslustofur
• fá smartboard töflur
Steinunn Hall, kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni

Skýrsla tölvuumsjónarmanns
Haustið 2006 byrjaði tölvuumsjónarmaður í hálfu starfi vegna fæðingarorlofs. Hálfa starfið
var unnið fyrir hádegi og stóð til áramóta 2006-2007. Á meðan starfshlutfallið var ekki
meira var einungis bilunum sinnt og aðstoð við kennara og annað starfsfólk. Hálft starf
dugði ágætlega til að reka kerfið, nokkur símtöl áttu sér stað eftir hádegi og var þá yfirleitt
hægt að redda því símleiðis eða með yfirtöku á vél. Einnig var í boði að hringja í
þjónustuborð Þekkingar en það voru aðeins nokkur símtöl þangað á þessu tímabili. Hálft
starf dugir ekki til þróunar á netkerfinu eða tölvumálum skólanna almennt.
Í byrjun skólaárs var sett á ný nafnaregla fyrir notendanöfn nemenda og fengu þá allir frá
fjórða bekk ný notendanöfn en fyrsti til þriðji bekkur fengu eitt notendanafn fyrir árgang.
Með þessum breytingum fengu allir nemendur póstfang og sitt eigið heimasvæði. Þessi
breyting gekk ágætlega, nemendum gekk þokkalega vel að muna lykilorðin sín og að læra
á nýtt möppuskipulag og vistun.
Haustið 2006 var búið að fá samþykki fyrir því að keypt yrði forritið LanDesk. Þetta forrit
geri tölvuumsjónarmanni kleyft að setja upp tölvur, búa til image, uppfæra tölvur, yfirtaka
tölvur og ýmislegt fleira. Nýherja selur forritið og tók að sér innleiðingu þess. Um áramótin
2006-2007 var forritið að mestu komið í virkni og tölvuumsjónarmaður farinn að kynna sér
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það en strax eftir áramótin varð vesen með serverinn sem forritið keyrði á og fóru tveir
mánuðir í að koma LanDesk í gang aftur. LanDesk virðist virka fínt núna og er stefnan sett
á að koma því á sér server og taka þjónustusamning við Nýherja um rekstur þess fyrsta
árið meðan tölvuumsjónarmenn eru að læra á kerfið.
Skólaárið 2006-2007 voru haldnir nokkrir fundir með tölvuumsjónarmönnum hinna
skólanna og Völu Dröfn, yfirmanni tölvudeildar Garðabæjar. Þessir fundir voru ekki
reglulegir einu sinni í mánuði en þó voru þeir góðir og stefnan er sett á að hittast einu sinni
í mánuði og fara yfir mál sem eru í gangi.
Í byrjun árs 2007 komu á markaðinn nýtt stýrikerfi, nýr Office pakki og ýmsar aðrar
nýjungar frá Microsoft og vegna þessa fór tölvuumsjónarmaður á nokkrar ráðstefnur og
kynningar á vormánuðum. Stefnan hefur verið sett á að byrja að nota nýja office pakkann
skólaárið 2007-2008 og Vista stýrikerfið í síðasta lagi skólaárið 2008-2009. Nokkur vinna
hefur farið í það á vormánuðum að kynna sér nýjan office pakka og hvernig á að dreifa
honum. Mikil vinna mun líka fara í það að kenna kennurum að vinna á þessum office
pakka því útlitsbreyting er töluverð.
Í febrúar 2007 hófst vinna við skýrslu/úttekt sem gera á um tölvukerfi Garðabæjar. Þessa
skýrslu/úttekt vinnur fyrirtæki sem heitir Admon. Nokkrir fundir hafa átt sér stað með
starfsmanni frá Admon og einnig hafa verið fundir með tölvuumsjónarmönnum vegna
þessarar skýrslu. Skýrslan er ekki tilbúin en hennar er að vænta fyrir næsta skólaár.
Ástæður þess að farið var í gerð þessarar skýrslu/úttektar er sú að tölvukerfið er með
ýmsa óútskýranlega hegðun. Stundum kemur hægagangur í tölvukerfið og stundum virka
hlutir bara ekki eins og þeir eiga að gera. Einnig verður í þessari skýrslu farið yfir
vinnubrögð Þekkingar, hýsingarfyrirtækið okkar, og kemur þá í ljós hvort þeir séu að vinna
sína vinnu rétt. Með niðurstöðum þessarar skýrslu er von tölvuumsjónarmanns að
samskipti við þekkingu geti komist á betra stig og möguleg hagræðing geti átt sér stað.
Á vormánuðum hafa tölvuumsjónarmenn skólanna rætt saman um menntun okkar sem
þarf að taka stökk fram á við með tilkomu nýrra stýrikerfa og forrita frá microsoft. Vala
Dröfn hefur verið okkur innan handar varðandi þetta og er að reyna að fá fjármagn til þess
að mennta okkur. Það kemur fram í starfslýsingu tölvuumsjónarmanns að hann skuli taka
þátt í námskeiðum en svo hefur verið hægara sagt en gert að sækja námskeið vegna
kostnaðar við hvert námskeið, vonandi verður ráðin bót á því haustið 2007.
Sumarið 2007 eru að klárast stórir leigusamningar á tölvum og þess vegna hefur farið
nokkur vinna í undirbúning að kaupum á nýjum tölvum. Þær tölvur sem búnar eru á leigu
eru fartölvur kennara og allar HP vélar skólans. Kennaravélarnar eru T40 til T42 ibm
fartölvur og eru þriggja til fjögurra ára gamlar, vélarnar hafa reynst vel og eru ennþá
nokkuð góðar miðað við. Það eru þó nokkrar ástæður fyrir því að skipta þeim út: rafhlöður
eru orðnar lélegar, það þarf meira minni fyrir ný Microsoft forrit og síðast en ekki síst þá
detta þær úr ábyrgð þriggja ára. Nemenda og starfsmannavélarnar (HP) eru borðtölvur og
eru þolanlegar, þær eru fjögurra ára gamlar og ættu að vera á síðasta snúningi. Þær verða
þó líklega nýttar í eitt ár í viðbót í sérkennslu. Það er leitt að þurfa alltaf að setja eldri vélar
í sérkennslu þetta er þó gert vegna þess að hingað til hafa borðtölvur verið keyptar í lok
leigutíma. Tölvukostur skólans er jafnt og þétt að yngjast. Þetta skólaár voru elstu vélarnar
fimm til sex ára en með endurnýjun í sumar verða elstu vélar næsta árs fimm ára. Það
samræmist þeirri stefnu að vélar skuli ekki vera eldri en þriggja til fimm ára. Það er mjög
mikilvægt að slaka ekki á í endurnýjunarstefnu skólans og bæjarins og halda ótrauð áfram
að vera í fararbroddi tækjalega séð svo að tækjakostur sé ekki að fækka
kennslumöguleikum okkar.
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Tölvukostur flataskóla skólaárið 2006-2007 var eftirfarandi:
Tölvuver-1: 16 borðtölvur, Tölvuver-2: 13 borðtölvur. Fartölvuvagn: 15 fartölvur.
Sérkennsla 11 borðtölvur. Bókasafn: átta borðtölvur. Vinnuherbergi starfsmanna: tvær
borðtölvur. Húsvörður ein borðtölva, Ritari: ein borðtölva, Kennarar og annað starfsfólk 46
fartölvur og þróunartölvur eru tvær. Prentarar eru sex. Skjávarpar eru fjórir. Ritþjálfar eru
38. Skólinn er því með 63 vélar fyrir nemendur og 52 vélar fyrir kennara og aðra
starfsmenn.
Jón Sigþór Jónsson, tölvuumsjónarmaður.

Skýrsla skólabókasafns
Skólasafnið er í glæsilegu húsnæði í nýlegri viðbyggingu skólans. Aðstæður þar eru mjög
góðar bæði fyrir nemendur og starfsmenn safnsins. Safnið er mjög bjart og skemmtilegt en
í aðalrými þess er útlánaaðstaða, vinnuaðstaða fyrir nemendur og setkrókur fyrir
sögustundir.
Safnkostur:
Skráður safnkostur er um 19.555 eintök og skiptist þannig að bækur eru 18.068 eintök en
tímarit, hljóðbækur, myndbönd og margmiðlunardiska eru u.þ.b. 1.500 eintök.
Tölvueign safnsins er 8 tölvur. Starfsmenn hafa 2 tölvur til afnota en nemendur 6 tölvur
sem þeir nota mikið við upplýsingaleit.
Bókasafnsfræðingur sér um skráningu og flokkun allra safngagna en safnkosturinn er
skráður í bókasafnskerfi sem heitir Gegnir sem Landskerfi bókasafna rekur og hefur
umsjón með.
Í vetur hefur bókasafnsfræðingur auk þess haft aðstoðarmanneskju sem séð hefur um
útlán, plöstun og frágang bóka sem hefur komið sér vel því starfsemi safnsins er mikil.
Útlánin voru m.a. svo mikil á síðasta ári að við vorum í 2. sæti yfir alla grunnskóla landsins
hvað útlán varðar.
Skráður safnkostur -eintök

Heildar fjöldi útlána

Hópavinna á safni – kennslust.

19.555

14.713

264

Bókasafnsfræðinemi kom í starfskynningu á vorönn og kynntist starfseminni sem fram fer
hér á skólasafninu.
Safnvinna:
Allir nemendur í 1., 2. og 4. bekk fengu kennslu á safninu í vetur í upplýsingamennt.
Í 1. bekk var lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum hinar ýmsu tegundir bókmennta.
Fyrsti bekkur vann með ákveðið þema í hverjum tíma og útbjuggu myndabækur sem
nemendur fóru síðan með heim í lok vetrar. Ýmsir rithöfundar voru kynntir fyrir nemendum
í öðrum bekk til þess að örva áhuga þeirra á lestri góðra bóka. Nemendur sömdu sögur,
ljóð og ævintýri eftir að hafa fengið kynningu á þessum tegundum bókmennta.
Nemendur í 4. bekk unnu með „Safnarann” en það er bók sem þeir bjuggu til sjálfir og
söfnuðu síðan ýmsum fróðleik í. Þeir fengu einnig þjálfun í upplýsingaleit í
bókasafnskerfinu Gegni.
Mikið og fjölbreytt starf hefur verið unnið á skólasafninu í vetur. Það er mjög ánægjulegt að
sjá hve safnið hefur fests í sessi hér í skólanum sem allsherjar upplýsingamiðstöð því það
hefur færst mjög í vöxt að nemendur sem vinna að ýmsum verkefnum inn í kennslustofu
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nýti sér í auknum mæli bækur og tölvur safnsins í allri upplýsingaleit við lausn verkefna.
Hópavinna á safninu í vetur voru samtals 264 kennslustundir.
Starfsemin á skólasafninu hefur því breyst mikið á undanförnum árum þ.e. frá því að vera
eingöngu útlánasafn yfir í að vera bæði upplýsingamiðstöð og menningarmiðstöð.
Uppákomur:
Á skólasafninu eru skipulagðar ýmsar uppákomur eftir því sem tilefni er til. Bangsavika er
haldin árlega á skólasafninu í kringum Alþjóðlega bangsadaginn sem er 27. október. Í
bangsavikunni komu yngstu nemendurnir með bangsa að heiman, horfðu á myndband,
sömdu sögu um bangsa og teiknuðu bangsamyndir sem skreyttu skólasafnið.
Rúnar H. Vignisson, rithöfundur kom í desember og las fyrir eldri nemendur skólans upp
úr bókinni Silfurvængur sem hann þýddi.
Segja má að það sem stendur uppúr varðandi uppákomur á safninu í vetur sé
lestrarmaraþon 7. bekkjanna en hver bekkur gisti á safninu eina nótt með
bekkjarkennaranum og bókasafnsfræðingnum og lásu langt fram eftir. Auk þess kom
rithöfundurinn Þorgrímur Þráinsson í heimsókn sem las fyrir þau í myrkri með vasaljós sér
við hönd. Ýmislegt óvænt gerðist í myrkrinu sem gerði kvöldin mjög eftirminnileg.
Lestrarátök:
Á vorönn voru haldin lestrarátök í 3.,4.,5. og 6. bekk og hófust þau á skólasafninu. Farið
var yfir reglur og skráningarkerfi lestrarátaksins sem safnverðir héldu utan um. Bekkirnir
sem unnu keppnina í sínum árgangi fengu bikar en einnig fengu mestu lestrarhestarnir
viðurkenningarskjöl og/eða bókaverðlaun. Mikið var lesið og segja má að lestrarátökin í ár
hafi tekist einstaklega vel í alla staði.
Heimsóknir:
Ákveðin hefð hefur skapast um heimsóknir á Bæjarbókasafnið með nemendur í 2. og 4.
bekk. Nemendum er þá sýnt safnið og þeir fá fræðslu um starfsemi þess. Í lok
heimsóknarinnar með 4. bekk fá allir nemendur bókasafnsskírteini.
Af framangreindu er ljóst að fjölbreytt starf fer fram á skólasafninu og verður áfram unnið
að því að þróa starfsemina þannig að safnið styðji vel við skólastarfið í Flataskóla.
Ingibjörg Baldursdóttir, bókasafnsfræðingur

Fjölþjóðahátíð á bókasafninu

63

Ársskýrsla Flataskóla 2006-2007

Skýrsla tómstundaheimilis Flataskóla
Starfsemi tómstundaheimilis Flataskóla er þríþætt þ.e. dægradvöl (Krakkakot) fyrir 1.-3.
bekk, heimanám fyrir 4 -7. bekk og tómstundanámskeið fyrir alla nemendur skólans bæði á
haustönn og á vorönn. Á næsta skólaári verður boðið upp á dægradvöl fyrir 1-4. bekk.
Tómstundaheimili
Reynt er að hafa starfið sem ólíkast því sem fram fer í skólaumhverfinu en þó þannig að
nemendur hafi af því bæði gagn og gaman. Starfsmenn leggja grunninn að starfinu á
haustin, setja gróft skipulag upp á stundatöflu. Vikulega hittast svo starfsmenn á
vinnufundum og leggja frekari drög að því sem fram fer frá einni viku til annarrar. Hver
starfsmaður er hópstjóri með u.þ.b. 10 –12 börn.
Dægradvöl
Starfsemin fór fram í lausum kennslustofum á skólalóð Flataskóla og gengur undir nafninu
Krakkakot. Fjöldi barna 2006-2007 var u.þ.b. 80-90 börn í dægradvöl á aldrinum 6-9 ára.
Starfið í dægradvöl fer fram eftir að skóla lýkur og er til kl. 17:00. Börnunum er skipt niður
eftir aldri og eru þrjár deildir, ein með sex ára börn önnur með sjö ára börn og sú þriðja
með átta ára börn. Ekki voru nema 2.nemendur skráðir í dægradvöl úr 4.bekk og voru þeir
með nemendum úr 3.bekk.
Heimanám
Í vetur sinnti Guðbjörg Ragnarsdóttir kennari heimanámi fyrir nemendur í 4.-7. bekk,
mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga í eina klukkustund eftir að skóla lauk. Í heimanámi
voru um 15 börn.
Í heild gekk veturinn vel fyrir sig.
Tómstundanámskeið
Boðið var upp á námskeið bæði á vorönn og á haustönn. Eftirfarandi námskeið voru í
boði veturinn 2006-2007
Tækni-LEGO:
Umsjón: Jóhann Breiðfjörð
Skákæfingar:
Umsjón, Þorvarður F. Ólafsson
Þakka gott samstarf í vetur við starfsmenn skólans og yfirstjórn.
Ásgerður Baldursdóttir, umsjónarmaður Tómstundaheimilis Flataskóla

Börn úr tómstundaheimilinu
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Fylgiskjöl
Stefna Flataskóla
Stefnukort
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Stefna Flataskóla
Hlutverk Flataskóla
Flataskóli er skóli sem byggir á trausti og stöðugleika.
Hlutverk Flataskóla er í samvinnu við heimilin að mennta nemendur, efla sjálfstæði þeirra,
virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Flataskóli leggur áherslu á að útskrifa
ánægða og fróðleiksfúsa nemendur.

Framtíðarsýn Flataskóla
Flataskóli stefnir að því að vera meðal fremstu grunnskóla landsins.
Flataskóli vill vera framsækinn skóli með hæft starfsfólk sem myndar öfluga liðsheild og er
tilbúið til að tileinka sér nýjungar.

Gildi Flataskóla
Menntun:
Flataskóli er menntastofnun þar sem lögð er áhersla á að efla sjálfstæði nemenda í námi og
vinnubrögðum, örva sköpunargleði og auka siðferðis– og félagsþroska þeirra.
Árangur:
Í Flataskóla er lögð áhersla á að nemendur og starfsmenn sýni metnað og framfarir og
temji sér aga í leik og starfi. Mikilvægt er að foreldrar og forráðamenn taki ábyrgð á námi
barna sinna með starfsmönnum Flataskóla.
Ánægja:
Í Flataskóla er lögð áhersla á að nemendur, starfsmenn og foreldrar séu ánægðir með
skólastarfið. Áhersla er lögð á að skapa andrúmsloft sem einkennist af vellíðan, efla
jákvæðni í skólasamfélaginu og styrkja sjálfstraust nemenda og starfsmanna. Með því að
stuðla að ánægju nemenda er áhugi vakinn fyrir áframhaldandi menntun.
Menntun

Árangur

Ánægja
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Markmið – þjónusta
Sjálfstæðir og ábyrgir nemendur
Nemendur sem geta haldið utan námið sitt, hlutina sína og unnið eftir fyrirmælum.
Nemendur sem hafa frumkvæði og taka ábyrgð á sér og gjörðum sínum.
Nemendur með góða samskipta- og félagsfærni
Nemendur sem geta unnið í hópi og fylgt leikreglum, geta virt skoðanir annarra og sett sig í
spor þeirra.
Upplýstir nemendur
Nemendur sem geta lesið í umhverfi sitt og eru færir um að afla sér upplýsinga og gagna
sem nýtist þeim í skólastarfinu.
Nemendur nái árangri
Nemendur sýni framfarir í eigin námi og nái þeim námsmarkmiðum sem sett eru.
Ánægðir nemendur
Nemendur sýni jákvæðni, gleði, líði vel og séu virkir í skólastarfi.
Ánægðir, ábyrgir og áhugasamir foreldrar
Foreldrar séu áhugasamir um nám og starf barna sinna. Taki þátt og séu virkir í
skólastarfinu. Þannig að samvinna heimils og skóla verði eðlilegur þáttur í lífi þeirra. Þeir
aðstoði börn sín við að sinna þeim skyldum sem á þau eru lögð.
Góð tengsl við hagsmunaaðila í Garðabæ
Skólinn sé í góðu samstarfi við fyrirtæki, stofnanir og félög bæjarins.

Markmið – fjármál
Ábyrg og hagkvæm nýting fjármuna og verðmæta
Tryggja þarf að nýting fjármuna sé í samræmi við stefnu skólans. Taka þarf mið af
fjárhagsáætlunum, leita skal ódýrra aðfanga, tryggja þarf sem hagkvæmasta nýtingu
húsnæðis og annars aðbúnaðar í skólanum.
Auka tekjur. Finna þarf leiðir til að fjölga nemendum
Leita þarf leiða til að auka tekjur skólans til dæmis með styrkjum frá fyrirtækjum í
tengslum við uppákomur og með því að sækja um þróunarstyrki vegna verkefna sem unnin
eru innan skólans.
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Markmið – innra starf
Fjölbreyttir kennsluhættir
Áhersla er lögð á fjölbreytni í skólastarfi, virkni nemenda, sköpun, rannsóknarvinnu,
tjáningu og gagnrýna hugsun. Einnig að samþætta námsgreinar og að efla tengsl skóla við
daglegt líf og umhverfi.
Fjölbreytt námsmat
Áhersla lögð á fjölbreytt námsmat samhliða aukinni ábyrgð nemenda á eigin vinnu. Auk
hefðbundins mat sem felst í skriflegum og munnlegum prófum er stuðst við sjálfsmat,
jafningjamat og ferilmöppur.
Fámennir námshópar
Hver nemandi hefur umsjónarkennara. Umsjónarhópum er skipt í fámennari námshópa.
Blöndun innan árgangs eða milli árganga. Samsetning hópa miðast við þarfir, hæfni og
félagsleg samskipti.
Mikil samvinna
Áhersla er lögð á samvinnu nemenda innan umsjónarhóps og milli umsjónarhópa. Áhersla
er einnig lögð á samvinnu starfsmanna og samstarf heimila og skóla.
Góður aðbúnaður og hvetjandi starfsumhverfi
Lögð er áhersla á að nemendur og starfsmenn hafi aðgang að öflugum tæknibúnaði og
námsgögnum. Verkefnum nemenda sé gert hátt undir höfði og þau höfð sýnileg. Áhersla er
lögð á hlýlegt og vistlegt umhverfi og virðingu fyrir húsnæði og búnaði.
Gott upplýsingaflæði
Áhersla lögð á að gefa reglulega út fréttabréf, halda úti vel uppfærðri heimasíðu, tryggja
góð tölvupóstsamskipti innan og utan skólans og skráningu upplýsinga í Mentor.
Öflugt kynningarstarf
Stefna að því að fá jákvæða umfjöllun um skólastarfið í fjölmiðlum.
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Markmið – mannauður
Vel menntaðir og þjálfaðir starfsmenn
Áhersla lögð á að starfsmenn fái að þróast í starfi með því að fá þjálfun og fræðslu sem snýr
að starfinu þeirra og áhugasviði.
Metnaðarfullir starfsmenn
Áhersla er lögð á að starfsmenn leggi sig fram til að skapa nemendum sem best skilyrði til
náms.
Virkir starfsmenn í mótun skólastarfs
Lögð er áhersla á að starfsmenn fái tækifæri til að taka þátt í faglegri umræðu og hafi áhuga
á umbótum í starfi.
Ánægðir starfsmenn
Áhersla lögð á að starfsmönnum líði vel og að þeir finni fyrir trausti, virðingu og stuðningi.
Að starfsmenn séu ánægðir og stoltir af skólanum.
Sterk liðsheild
Áhersla lögð á að starfsmenn finni að þeir séu hluti af hópi sem hefur áhrif og stefnir að
sama marki.
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