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Inngangur:  

Í umsókn skólans 2012 var sótt um styrk að upphæð 1.500.000 kr. til tveggja ára.  
 
Megintilgangur var: 

- að nýta verkefnið við innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla.  
-  að móta sóknarkvarða fyrir grunnstoðirnar sex í  Aðalnámskrá grunnskólans, þ.e. greiningar- og 

matstæki fyrir skólann um innra mat okkar á vegferð til öflugra skólastarfs.  
-  að varða leið skólans þannig að hún hjálpi starfsmönnum skólans að ná settum markmiðum um 

öflugan skóla sem byggir starfs sitt á grunnstoðum Aðalnámskrár grunnskóla. 
 

Upphaf verkefnisins: 
Í upphafi var verkefnið endurskilgreint til tveggja styrktarára og vinnuára. Verkefnið var styrkt af 
Sprotasjóði um 700.000 kr. Allir kennarar skólans fengu nýja Aðalnámskrá grunnskóla og 
skilgreiningarheftin jöfnum höndum sem þau komu út hjá Námsgagnastofnun.  
Stjórnendur í samráði við kennara ákváðu að einbeita sér í upphafi innleiðingar nýrrar Aðalnámskrá 

grunnskóla að grunnstoðunum sex áður en námsgreinaheftin kæmu út og með þeim hætti næðist betur 

að skilgreina stöðu skólans með því að spyrja sig ,, Hvaðan ertu að koma – hvar ertu hvert ertu að fara ? 

Í samvinnu við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar voru fengnir fyrirlestrar um allar sex grunnstoðirnar á 

skólaárinu 2012-2013. Einnig sóttu starfsmenn skólans fræðslufundi og ráðstefnur sem í boði voru og 

tengdust grunnstoðum í menntun.  

Helstu hindranir:  
Álftanesskóli sótti um styrk 2012 til tveggja skólaára að upphæð 1.500.000 kr. og var styrkt af Sprotasjóði 
um 700.000 kr. Verkefnið var einnig styrkt af Álftanesskóla þar sem styrkur Sprotasjóðs dugði ekki til. Um 
er að ræða vinnulaun á skólaárunum 2012-2014, alls 504.000 kr.  
Nýrri Aðalnámskrá fyrir grunnskóla átti að fylgja fræðsluhefti  um grunnstoðir menntunar. Nokkur dráttur 
varð á frágangi og útgáfu Námsgagnastofnunar á þessum fræðsluheftum  um grunnstoðirnar sex til 
skilgreiningar og frekari fræðslu fyrir kennara að vinna með.  

 
Helstu ávinningar: 
Kennarar sem og aðrir starfsmenn skólans eru nú meðvitaðri um hugtök, og þeim er tamari samræðan og 
orðræða á grundvelli grunnstoðanna sex. Það er ljóst að kennarar eiga auðvelt með að setja upp 
markmið og matsaðferðir fyrir námsverkefni þar sem mið er tekið af grunnþáttum menntunar og koma til 
með að mynda skólanámskrá skólans. Þetta kom m.a. fram í starfsmannasamtölum stjórnanda með 
starfsmönnum skólans í mars 2014. Þar lýstu starfsmenn því, að það að hafa byrjað á að skilgreina og 
vinna með sóknarkvarða fyrir grunnstoðir Aðalnámskrár hafi auðveldað og komi til með að auðvelda/ 
styrkja þá í vinnu við skólanámskrá skólans og markmiðaskrá einstakra námssviða fyrir skólann.  

 
Verkefna áætlun og verkefni: 
 
2011-2012 

1. Haustið 2011 -  Aðalnámskrá grunnskóla lesin 
2. Skólaárið 2011-2012 - Innleiðingarvinna í samstarfi við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar 
3. 6. júní 2012 –  Skipulagsdagur – almenn kynning á grunnstoðunum sex. Grunnvinna og 

skilgreining 
 
2012-2013 

4.    Fræðslubæklingar um grunnstoðirnar dreift til lestrar eftir því sem þeir 
bárust. 

5. 16. ágúst 2012 –  Starfsmannafundur – verkefnið kynnt – Þróunarverkefni styrkt af 
Sprotasjóði 

6. 31. ágúst 2012 -  Málþing mennta- og menningarmálaráðuneytisins í Flensborg í 
Hafnarfirði um grunnstoðirnar sex. 

7. 07. nóv. 2012 –  Fræðsluerindi um 1. grunnstoðina  Læsi 
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8. 14. nóv. 2012 –  Fræðsluerindi um 2. grunnstoðina Lýðræði og mannréttindi  
9. 19. nóv. 2012-  Skipulagsdagur- fyrirlestur um sóknarkvarða og unnið í hópum með 

skilgreiningu á stoðunum sex og grunnvinnu við gerð sóknarkvarða 
10. 28. nóv. 2012 – Fræðsluerindi um 4. grunnstoðina Sköpun 

 
2013-2014 

11. 20. feb. -  Fræðsluerindi um 6. grunnstoðina Sjálfbærni 
12. 19. mars –  Fræðsluerindi um 3. grunnstoðina Heilbrigði og velferð 
13. 24. apríl –  Fræðsluerindi um 5. grunnstoðina Jafnrétti 
14. 15. ágúst - Fyrirlestur um innleiðingu á nýjum áherslum í Aðalnámskrá m.a. 

lykilhæfni og tengsl hennar við grunnstoðirnar. 
15. 19. nóv.  - Skipulagsdagur- unnið með grunnþætti í hverri stoð á sóknarkvarðanum.  

Í framhaldi af hverjum fyrirlestri –fræðsluerindi var umræðufundur og völdu kennara sér í hópa til 
samræðu og sameiginlegs skilnings á hugtökum og viðmiðum. 

16.  Desember 2013  Liggja fyrir drög að sóknarkvörðum skólans fyrir grunnstoðirnar sex. 
 
 
Dagskrá og tímadagskrá fræðsluerinda og fræsðlufunda 2012 – 2013. 

 

GRUNNÞÁTTUR LÆSI LÝÐRÆÐI OG MANNRÉTTINDI 

Fyrirlestur → 

Skóli 

↓ 

Stefán Jökulsson, 

HÍ 

Samræðutími  

(80 mín.) 

Margrét J. Rafns-
dóttir, Barnaheill 

Samræðutími (80 

mín.) 

Álftanesskóli 
7. nóv. 2012 

kl. 14.55-16.15 

14. nóv.  

kl. 14.55-16.15 
24. okt. 30. okt. kl. 14.55-

16.15 

 

 

GRUNNÞÁTTUR SKÖPUN SJÁLFBÆRNI 

Fyrirlestur → 

Skóli 

↓ 

Þorvaldur Þorsteins-

son, rithöfundur 

Samræðutími  

(80 mín.) 

Margrét J. Rafns-

dóttir, kennari 

Samræðutími  

(80 mín.) 

Álftanesskóli 

28. nóv. 

2012 

kl. 14.55-16.15 

5. des. kl. 14.55-
16.15 

20. feb. 

2013 

kl. 14.55-16.10 

27. feb. kl. 14.55-
16.15 

 

 

GRUNNÞÁTTUR HEILBRIGÐI OG VELFERÐ JAFNRÉTTI 

Fyrirlestur → 

Skóli 

↓ 

Anna S. Ólafsdóttir, 

dósent 

Samræðutími  

(80 mín.) 

Ýmsir Samræðutími  

(80 mín.) 

Álftanesskóli 

19. mars 

2013 

kl. 14.55-16.10 

2. apríl kl. 14.55-
16.15 

24. apríl 

2013 

kl. 14.40-16.10 

30. apríl kl. 14.55-
16.15 
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Verkáætlun  

Heildarmarkmið 
verkefnisins 
 
 
  

Að vinna með grunnstoðirnar sex og þróa 
,,Sóknarkvarða“ greiningarlykil fyrir þær 
sem byggir á Aðalnámskrá grunnskóla 
 
Að varða leið skólans þannig að hún hjálpi 
starfsmönnum skólans til að ná settum 
markmiðum  
 
Að búa til mælikvarða fyrir innra mat 
skólans sem byggir á Aðalnámskrá 
grunnskóla 
 
Að hvetja kennara til að nota fjölbreyttar 
leiðir til að stuðla að aukinni færni og 
jákvæðu viðhorfi til grunnþátta í 
Aðalnámskrár grunnskóla 
 
Að styðja og hvetja foreldra til að efla 
lestrafærni barna sinna, með ýmsum 
verkefnum og fundum um Læsi í þeirri 
viðleitni að efla skilning á grunnþáttum í 
Aðalnámskrár grunnskóla 
 
Heildarskipulag, markviss vinnubrögð og 
samstarf á öllum aldursstigum – skýr stefna 
um ,,hvert við erum að fara“ saman. 
 

Lestur um grunnþætti menntunar – 
hópavinna:  

 Umræður og hugarkort  

 Umræður og greining = tekið 
saman hvernig grunnþættirnir 
birtast í þeim verkefnum og 
vinnulagi sem er til staðar í 
skólanum.  

 Sóknarkvarði: settir fram helstu 
þættir í hverri stoð og 
viðfangsefni + tengsl við helstu 
þætti í lykilhæfni.  

 Valfrjálst hvaða þátt hver og 
einn kennari velur að vinna með 
á haustönn - áhugasvið. 

 

 

2. ár 
 

 
Skólaárið 2013 – 2014  
Styrkur úr sprotasjóði  

 

Markmið og helstu 
viðfangsefni.  
 

Hvetja og styðja það starf sem unnið er í 
skólanum og leggja áherslu á 
heildarskipulag, markviss vinnubrögð og 
samstarf á öllum aldursstigum.  
 
Hvetja kennara til að prófa sig áfram með 
mismunandi kennsluaðferðum. 
 
Hvetja kennara til samvinnu og samstarfs 
innan skólans varðandi þróun 
kennsluaðferða.  
 
Móta samfellu milli aldursstiga og skýra 
stefnu skólans um sex grunnþættina í 
Aðalnámskrár grunnskóla. 
 
Að tengja grunnstoðirnar sex við og með 
áherslu á ,,Uppeldi til ábyrgðar- uppbygging 
sjálfsaga“ sem er grunnvinna að jákvæðum 
skólabrag skólans. 
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Forgangsverkefni og 
tenging við önnur 
þróunarverkefni. 

 
Þróunarverkefni grunnskóla Garðabæjar um 
heilstæða, fræðslu – forvarnar- og 
viðbragðsáætlun um ,,Kynheilbrigði og 
velferð,, fyrir allar stofnarir og 
félagasamtök í Garðabæ sem vinna með 
börnum og ungmennum í Garðabæ. 
Styrkt af Sprotasjóði 2013-2014 
 

Stýrihópur bæjarfélagsins 

 
 
2013 – 2014 

17. Janúar 2014  Fræðsluerindi og kynning á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna – 
innleiðingarverkefni í Garðabæ – Hjördís Eva Þórðardóttir 

18. Janúar 2014  Fræðslufundur um lestur og lestrarmál barna í 1.-10. bekk Álftanesskóla 
– Auður Björgvinsdóttir verkefnastjóri skólans um                           
lestrarstefnu og áherslur í lestri skólans. 

19. Febrúar 2014  Aðalnámskrá/ hæfniviðmið. Fræsðluerindi og hópavinna fyrir kennara og 
stuðningsfulltrúa skólans. Erna Ingibjörg Pálsdóttir aðstoðarskólastjóri. 

20. Mars 2014.  Unnið með læsi og ritun. Fræðsluerindi og hópavinna kennara og 
stuðningsfulltrúa – Ung-listadagar nemenda. Auður                           
Björgvinsdóttir og Erna I. Pálsdóttir 

21. Mars 2014 Unnið með Sóknarkvarðann- fræðsluerindi og vinna kennara að 
lokafrágangi á mats- og greiningarlykli um grunnstoðirnar sex. Erna I. 
Pálsdóttir og Sveinbjörn M. Njálsson. 

22. Maí 2014 Yfirlestur og samræming texta. Ritnefnd lokaafurðar. 
 
 

Mat á verkefninu: 
Verkefnið var metið í starfsmannasamtölum í mars 2014. Þar lýstu starfsmenn því, að það að hafa byrjað 
á að skilgreina og vinna með sóknarkvarða fyrir grunnstoðir Aðalnámskrár hafi auðveldað og komi til með 
að auðvelda/ styrkja þá í vinnu við skólanámskrá skólans og markmiðaskrá einstakra námssviða fyrir 
skólann. Það kom einnig  í ljós, að það var þrátt fyrir allt gott að útgáfa fræðsluhefta 
Námsgagnastofnunnar fyrri grunnstoðirnar töfðust því þá þurftu kennarar að lesa sér betur til og nýta 
fyrirlestra, fræðsluefni og ráðstefnur sem í boði voru. Þannig voru kennarar ekki mótaðir af fyrirfram 
ákveðnum skilgreiningum. 
Mat á hinni skriflegu afurð hefur ekki farið fram, enda ekki komin í almenna notkun eða formlega 
kynningu. Dr. Ingvar Sigurgeirsson hefur fengið Sóknarkvarðann ,,Grunnstoðir í menntun – 
Sóknarkvarðar“  (sjá fylgiskjal ,,Grunnstoðir í menntun – Sóknarkvarðar“) til afnota og óformlegrar 
kynningar, og verður sú rýni sem hann safnar m.a.  nýtt til að bæta Sóknarkvarðann. Við í Álftanesskóla 
höfum nýtt sóknarkvarðann til að staðsetja skólastarfið okkar og væntum þess að aðrir skóla geti þannig 
nýtt og aðlagað Sóknarkvarðann að þörfum sínum. Sóknarkvarði sem þessi þarf að vera stöðugt í 
endurskoðun og endurmati eins og aðrir þættir skólanámskrár og starfsáætlunar skólans.  
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Niðurstöður verkefnisins: 
Að loknum þessum tveimur verkefnaárum liggur fyrir lokaafurð eins og að var stefnt ,,Grunnstoðir í 
menntun – Sóknarkvarðar“ (sjá fylgiskjalið Grunnstoðir í menntun – Sóknarkvarðar“). 
.  
Megin markmið verkefnisins voru m.a.: 

- að nýta verkefnið við innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla.  
-  að móta sóknarkvarða fyrir grunnstoðirnar sex í  Aðalnámskrá grunnskólans, þ.e. greiningar- og 

matstæki fyrir skólann um innra mat okkar á vegferð til öflugra skólastarfs.  
 

Kennarar sem og aðrir starfsmenn skólans eru meðvitaðri um hugtök, og þeim er tamari samræðan og 
orðræða á grundvelli grunnstoðanna sex. Þetta kom m.a. fram í starfsmannasamtölum stjórnanda með 
starfsmönnum skólans í mars 2014. Þar lýstu starfsmenn því, að það að hafa byrjað á að skilgreina og 
vinna með sóknarkvarða fyrir grunnstoðir Aðalnámskrár hafi auðveldað og komi til með að auðvelda/ 
styrkja þá í vinnu við skólanámskrá skólans og markmiðaskrá einstakra námssviða fyrir skólann.  
Það er ljóst að kennarar eiga auðvelt með að setja upp markmið og matsaðferðir fyrir námsverkefni þar 
sem mið er tekið af grunnþáttum menntunar og koma til með að mynda skólanámskrá skólans. 
 
Það er okkar mat að það hafi verið vænleg leið fyrir innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár í Álftanesskóla að 
taka fyrst sérstaklega fyrir fræðslu og vinnu með grunnþætti menntunar svo auka mætti og efla 
sameiginlegan skilning kennara og annarra starfsmanna skólans á hugtökum grunnþátta hennar. Það 
kom í ljós að það var, þrátt fyrir allt, gott að útgáfa fræðsluhefta Námsgagnastofnunnar fyrri 
grunnstoðirnar töfðust því þá þurftu kennarar að lesa sér betur til og nýta fyrirlestra, fræðsluefni og 
ráðstefnur sem í boði voru. Þannig voru kennarar og aðrir starfsmenn skólans ekki mótaðir af fyrirfram 
ákveðnum skilgreiningum.  
Þriðja aðal markmið verkefnisins var: ,,að varða leið skólans þannig að hún hjálpi starfsmönnum skólans 
að ná settum markmiðum um öflugan skóla sem byggir starfs sitt á grunnstoðum Aðalnámskrár 
grunnskóla“. 
Þetta greiningar- og matstæki ,,Grunnstoðir í menntun – Sóknarkvarðar“ mun skólinn nýta við innra mat 
sitt næstu skólaár á stöðu innleiðingar nýrrar Aðalnámskrár fyrir Álftanesskóla, og þannig varða leið 
skólans sem hjálpar starfsmönnum skólans að ná settum markmiðum um öflugan skóla sem byggir starfs 
sitt á grunnstoðum Aðalnámskrár grunnskóla. 

 
Kynning á afurð: 
Verkefnið hefur ekki verið kynnt formlega, en stefnt er að kynningu á menntakviku HÍ og á vorráðstefnu 
HA eða fyrr sé þess óskað.  
Verkefnið er tilkynnt inn á haustráðstefnu Samtaka áhugafólks um skólaþróun ,,Komdu og skoðaðu í 
kistuna mína“ 14. ágúst 2014. 
Einnig er ætlunin að kynna verkefnið og afurð þess á Skólaþingi Sambands ísl. sveitarfélaga 8. 
september sé þess óskað og að það rúmist innan dagskrár þess. 
Verkefnið verður einnig að finna á vef skólans www.alftanessskol.is . Hjálagt er afurð verkefnisins 
,,Grunnstoðir í menntun – Sóknarkvarði“. 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.alftanessskol.is/
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Lokaorð: 
 
Álftanesskóli sótti um styrk 2012 til tveggja skólaára að upphæð 1.500.000 kr. og var verkefnið var styrkt 
af Sprotasjóði um 700.000 kr. Að loknum þessum tveimur verkefnaárum liggur fyrir lokaafurð 
,,Grunnstoðir í menntun – Sóknarkvarðar“, eins og að var stefnt (sjá fylgiskjal).  
 
Það er okkar mat að það hafi verið vænleg leið fyrir innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár í Álftanesskóla að 
taka fyrst sérstaklega fyrir fræðslu og vinnu með grunnþætti menntunar svo auka mætti og efla 
sameiginlegan skilning kennara og annarra starfsmanna skólans á hugtökum grunnþátta hennar.Það kom 
í ljós að það var, þrátt fyrir allt, gott að útgáfa fræðsluhefta Námsgagnastofnunnar fyrir grunnstoðirnar 
töfðust, því þá þurftu kennarar að lesa sér betur til og nýta fyrirlestra, fræðsluefni og ráðstefnur sem í boði 
voru. Þannig voru kennarar og aðrir starfsmenn skólans ekki mótaðir af fyrirfram ákveðnum 
skilgreiningum um grunnstoðir Aðalnámskrár grunnskóla í menntun.  
 
Með hliðsjón af þessarar vinnu þróunarverkefnis Álftanesskóla um ,,Grunnstoðir í menntun – 
Sóknarkvarðar“ er nauðsynlegt fyrir Sprotasjóða að skoða vandlega að auglýsa oftar  verkefnatengda 
styrki til tveggja skólaára hið minnsta. Hafi það tekið, eins og fram hefur komið á kynningum höfunda/ 
ritstjórnar nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla (2011) fimm ára að sammælast um hugtök og skilgreiningar, 
þá má ætla að það taki starfsmenn einstaka grunnskóla, hvað þá allt grunnskólasamfélagið að lágmarki 
fimm ár að ná lágmarks þekkingu og færni hvað þá sambærilegri og höfundar/ ritstjórar Aðalnámskrár 
grunnskóla hafa náð.  
 
Megin markmið þessa verkefnisins Álftanesskóla voru: 

- að nýta verkefnið við innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla.  
-  að móta sóknarkvarða fyrir grunnstoðirnar sex í  Aðalnámskrá grunnskólans, þ.e. greiningar- og 

matstæki fyrir skólann um innra mat okkar á vegferð til öflugra skólastarfs.  
-  að varða leið skólans þannig að hún hjálpi starfsmönnum skólans að ná settum markmiðum um 

öflugan skóla sem byggir starfs sitt á grunnstoðum Aðalnámskrár grunnskóla. 
Það er mat skólastjórnenda Álftanesskóla að þessum megin markmiðum hafi verið náð með þessu 
verkefni. Greiningar- og matstækið sem til varð og að var stefnt  ,,Grunnstoðir í menntun – 
Sóknarkvarðar“ mun skólinn nýta við innra mat sitt næstu skólaár á stöðu innleiðingar nýrrar 
Aðalnámskrár fyrir Álftanesskóla, og þannig varða leið skólans sem hjálpar starfsmönnum skólans að ná 
settum markmiðum um öflugan skóla sem byggir starfs sitt á grunnstoðum Aðalnámskrár grunnskóla. 
 
 
 
Álftanesi 30. júní 2014. 
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Innleiðing Aðalnámskrár grunnskóla  
 
Skólaárin 2012 – 2014  
 
 
Markmið og 
viðfangsefni  
 
 
  

Heildarskipulag, markviss vinnubrögð og samstarf 
á öllum aldursstigum – skýr stefna um ,,hvert við 
erum að fara“ saman. 
 
Að vinna með grunnstoðirnar sex og þróa 
,,Sóknarkvarða“ greiningarlykil fyrir þær sem byggir 
á Aðalnámskrá grunnskóla 
 
Að varða leið skólans þannig að hún hjálpi 
starfsmönnum skólans til að ná settum markmiðum  
 
Að búa til mælikvarða fyrir innra mat skólans sem 
byggir á Aðalnámskrá grunnskóla 
 
Að hvetja kennara til að nota fjölbreyttar leiðir til að 
stuðla að aukinni færni og jákvæðu viðhorfi til 
grunnþátta í Aðalnámskrár grunnskóla 
 
Að styðja og hvetja foreldra til að efla lestrafærni 
barna sinna, með ýmsum verkefnum og fundum 
um Læsi í þeirri viðleitni að efla skilning á 
grunnþáttum í Aðalnámskrár grunnskóla 
 
 
Hvetja og styðja það starf sem unnið er í skólanum 
og leggja áherslu á heildarskipulag, markviss 
vinnubrögð og samstarf á öllum aldursstigum.  
 
Að hvetja kennara til að prófa sig áfram með 
mismunandi kennsluaðferðum. 
 
Að hvetja kennara til samvinnu og samstarfs innan 
skólans varðandi þróun kennsluaðferða.  
 
Að móta samfellu milli aldursstiga og skýra stefnu 
skólans um sex grunnþættina í Aðalnámskrár 
grunnskóla. 
 
Að tengja grunnstoðirnar sex við og með áherslu á 
,,Uppeldi til ábyrgðar- uppbygging sjálfsaga“ sem 
er grunnvinna að jákvæðum skólabrag skólans. 
 

Lestur um grunnþætti 
menntunar og hópavinna:  

 Umræður og hugarkort  

 Umræður og greining = 
tekið saman hvernig 
grunnþættirnir birtast í 
þeim verkefnum og 
vinnulagi sem er til 
staðar í skólanum.  

 Sóknarkvarði: settir fram 
helstu þættir í hverri 
stoð og viðfangsefni + 
tengsl við helstu þætti í 
lykilhæfni.  

 Valfrjálst hvaða þátt 
hver og einn kennari 
velur að vinna með - 
áhugasvið. 
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Heilbrigði og velferð  

 
 
 
Menntagildi: Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan. Skapa 
þarf jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði 
frá ýmsum hliðum. 
 

 
Helstu þættir: 

Jákvæð sjálfsmynd, 
hreyfing, næring, hvíld, 

andleg vellíðan, góð 
samskipti, öryggi, hreinlæti, 
kynheilbrigði, skilningur á 

eigin tilfinningum og 
annarra. 

     

Dæmi  um viðfangsefni :  

1 2 3 4 5 Heilsa/hreyfing 

Í skólanum fá nemendur 
hreyfingu skv. 
lágmarksviðmiðum 
aðalnámskrár. 
Nemendur nýta sér 
umhverfi skólans að litlu 
leyti til leikja. 

 Í skólanum er að sumu 
leyti lögð áhersla á 
hreyfingu hjá nemendum. 
 
Nemendum er kynnt 
nærumhverfið og geta að 
sumu leyti nýtt sér það í 
leik. 

 Í skólanum fá nemendur 
markvisst hreyfiuppeldi 
og daglega hreyfingu. 
 
 
Nemendur kynnast 
markvisst nærumhverfi 
sínu og geta nýtt sér það 
til ánægju í leik og starfi. 

Íþróttir og sund 
Útikennsla- útivist  

Frímínútur 
Leikir 

Vettvangsferðir 
Lærðu að koma þér í form 

Íþróttafræði 
Göngum í skólann 

Íþróttadagur 

      Næring/hreinlæti/hvíld 

Í skólanum er sæmilegt 
framboð á hollum mat 
og aðstaða til að borða 
nesti. 
Í skólanum er að litlu 
leyti lögð áhersla á 
snyrtilegt, jákvætt og 
rólegt umhverfi. 
 

 Í skólanum er nokkuð gott 
framboð á hollum mat fyrir 
nemendur og nokkuð góð 
aðstaða til að borða nesti. 
Í skólanum er að sumu 
leyti lögð áhersla á 
snyrtilegt, jákvætt og 
rólegt umhverfi. 

 
 

Í skólanum er ávallt gott 
framboð á hollum mat 
fyrir nemendur og mjög 
góð aðstaða til að borða 
nesti.  
Í skólanum er ávallt lögð 
áhersla á heilsueflandi 
og jákvætt umhverfi þar 
sem nemendur og 
kennarar starfa saman á 
uppbyggjandi hátt. 
 
 

Heimilisfræði 
Lífstíll og förðun 

Nesti 
Hádegismatur 
Næðisstund 

 

 

     Öryggi, andleg vellíðan,  
kynheilbrigði 

Í skólanum er að vissu 
marki lögð áhersla á 
öryggi nemenda, 
forvarnir og fjölbreytta 
fræðslu. 

 

 Í skólanum er lögð áhersla 
á öryggi nemenda, 
forvarnir og fjölbreytta 
fræðslu. 

  Í skólanum er mikil 
áhersla lögð á öryggi, 
forvarnir og fjölbreytta 
fræðslu. 
 

Rauði krossinn – skyndihjálp 
Tannvernd 

Áfallaáætlun 
Rýmingaráætlun 
Umhverfisfræðsla 
Umferðarfræðsla 
Marita-fræðsla 

Kynfræðsla Blátt áfram 
Áætlun gegn einelti 

Samvera 
Uppeldi til ábyrgðar 

Vinátta 
Kærleiksdagurinn 

Vinarbekkir 
Góðgerðadagurinn 
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Jafnrétti  

 
Menntagildi: Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. Skapa 
þarf tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu 
samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis.  
 

 
Helstu þættir:  

Menning, kyn, kynheigð 
og kynjafræði, 
trúarbrögð og 
lífsskoðanir. 

   Dæmi um viðfangsefni 

1 2 3 4 5 Menning 

Í skólanum hafa 
nemendur að litlu leyti 
jöfn tækifæri til náms 
miðað við hæfni og 
getu. 

 Í skólanum hafa 
nemendur að sumu leyti 
jöfn tækifæri til náms 
miðað við hæfni og getu. 

  Í skólanum hafa 
nemendur að öllu leyti 
jöfn tækifæri til náms 
miðað við hæfni og 
getu. 
 

Þemadagar 
Samfélagsfræði 

Lífsleikni 
List- og verkgreinar 
Uppeldi til ábyrgðar  

     Jafnræði  

Í skólanum er 
nemendum ekki 
mismunað og að litlu 
leyti gerðar kröfur til 
þeirra, s.s. hvað varðar 
frágang og verkefnaskil. 

 

 Í skólanum er 
nemendum ekki 
mismunað og að sumu 
leyti gerðar kröfur til 
þeirra, s.s. hvað varðar 
frágang og verkefnaskil. 

  Í skólanum er 
nemendum ekki 
mismunað og gerðar 
eru kröfur til þeirra, 
s.s. hvað varðar 
frágang og 
verkefnaskil. 
 

Líffræði 
Fjölmenning 

 

 
 

     Þjóðerni – tungumál – 
trúarbrögð 

Í skólanum fá nemendur 
sjaldan jöfn tækifæri til 
að kynna sér listir, 
menningu og tungumál 
annarra þjóða. 

 Í skólanum fá nemendur 
stundum jöfn tækifæri  til 
að kynna sér listir, 
menningu og tungumál 
annarra þjóða. 
 

  Í skólanum fá 
nemendur oft tækifæri  
til að kynna sér listir, 
menningu og 
tungumál annarra 
þjóða. 

List- og verkgreinar 
Samfélagsfræði 

Tungumálakennsla 
Upplýsingatækni 
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Lýðræði og mannréttindi 

 
 
Menntagildi: Skólar þurfa að taka mið af því að þátttaka í lýðræðisþjóðfélagi bíður barna og unglinga. Að 
borin sé virðing fyrir manngildi hvers og eins.  

 
Helstu þættir:  

Réttindi – mannréttindi, 
gildi og lýðræði, 

umhyggja og virðing, 
þátttaka í samfélaginu, 

nærsamfélagið. 

 

 

   

Dæmi um viðfangsefni  

1 2 3  4 5  Réttindi – mannréttindi 

Réttindi eru  að litlu leyti 
höfð að leiðarljósi í 
verklagi skólans. 
 
Í skólanum er að litlu 
leyti unnið að eflingu 
þekkingar á 
mannréttindum. 

 Réttindi eru að sumu leyti 
höfð að leiðarljósi í 
verklagi skólans. 
 
Í skólanum er að sumu 
leyti unnið að eflingu 
þekkingar á 
mannréttindum. 

 Réttindi eru að öllu leyti 
höfð að leiðarljósi í 
verklagi skólans. 
 
Í skólanum er unnið 
markvisst að eflingu 
þekkingar á 
mannréttindum. 
 

Trúarbragðafræði 
Barnasáttmáli SÞ 

Bekkjarfundir 
Nemendaráð 

Fjölmiðlar  
 

 
 

     Gildi – lýðræði 

Í skólanum fá nemendur 
að litlu leyti tækifæri til 
að hafa áhrif, vinna með 
fjölbreytt viðfangsefni, 
þjálfa gagnrýna hugsun 
og leita lausna. 

 Í skólanum fá nemendur 
að sumu leyti tækifæri til 
að hafa áhrif, vinna með 
fjölbreytt viðfangsefni, 
þjálfa gagnrýna hugsun og 
leita lausna. 

 Í skólanum fá nemendur 
að öllu leyti tækifæri til 
að hafa áhrif, vinna með 
fjölbreytt viðfangefni, 
þjálfa gagnrýna hugsun 
og leita lausna. 

Uppeldi til ábyrgðar 
Grænfánavinna 
Umsjónarmenn 

List- og verkgreinar 
 
 
 

     Umhyggja – virðing – 
þátttaka í 

skólasamfélaginu 

Skólinn leggur að litlu 
leyti áherslu á 
nemendalýðræði og 
nemendur fá að litlu leyti  
þjálfun í að taka afstöðu 
til álitamála. 

 Skólinn leggur að sumu 
leyti áherslu á 
nemendalýðræði og 
nemendur fá að sumu leyti 
þjálfun í að taka afstöðu til 
álitamála. 
 

  Skólinn leggur áherslu á 
nemendalýðræði og 
nemendur fá þjálfun í að 
taka afstöðu til álitamála. 
 

Bekkjarsáttmáli 
Framsögn  

Félagsmálafræði 
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Sjálfbærni 

  
 
Menntagildi: kennsla og starfshættir innan skólans skulu fléttast saman við það viðhorf að markmið 
menntunar sé geta til  
 

Helstu þættir í 
sjálfbærni: Lýðræðisleg 

vinnubrögð,  
virðing – gildi, fjölbreytt 

mannlíf – menning,  
vistfræði – umhverfið, 

 

 

   

Dæmi um viðfangsefni 

1 2 3 4  5  Lýðræðisleg 
vinnubrögð 

Menntun til sjálfbærni er 
að litlu leyti leiðarljós  
skólans. 
 
Sumir starfsmenn styðja 
við stefnu skólans til 
menntunar til sjálfbærni. 

 Menntun til sjálfbærni er 
að sumu leyti  leiðarljós í 
verklagi skólans. 
 
Flestir í skólasamfélaginu 
styðja við stefnu skólans til 
menntunar til sjálfbærni.  
 

 Menntun til sjálfbærni er 
leiðarljós í verklagi 
skólans.  
 
Skólasamfélagið styður 
við stefnu skólans til 
menntunar til sjálfbærni.  
 

Ágreinings- og álitamál  
Hópavinna 

 
 

    Virðing/gildi 

Menntun til sjálfbærni er 
að litlu leyti samþætt 
námsgreinum.  
Skólasamfélagið leggur 
að litlu leyti áherslu á 
virðingu fyrir náttúru og 
umhverfi skólans.  
 

 Menntun til sjálfbærni er 
að sumu leyti samþætt 
námsgreinum.  
Skólasamfélagið leggur að 
sumu leyti áherslu á 
virðingu fyrir náttúru og 
umhverfi skólans.  
Nemendum virða að sumu 
leyti þarfir annarra.  
Nemendur bera að sumu 
leyti  ábyrgð á því sem 
þeir gera og segja. 

  Menntun til sjálfbærni er 
samþætt öllum 
námsgreinum.  
Skólasamfélagið leggur 
áherslu á virðingu fyrir 
náttúru og umhverfi 
skólans.  
Nemendur virða ávalt 
þarfir annarra.  
Nemendur bera ávallt 
ábyrgð á því sem þeir 
gera og segja.  
 

Uppbyggilegar umræður 
Samvera 

Uppeldi til ábyrgðar 
 
 

 
 
 

     Fjölbreytt mannlíf/ 
menning 

Samvinna skóla og 
nærsamfélags er lítil. 
 
 
Skólasamfélagið vinnur að 
litlu leyti sem ein heild í að 
innleiða menntun til 
sjálfbærni. 

 Að nokkru  leyti eru tengsl 
á samvinnu og þátttöku 
nærsamfélags, foreldra og 
heimila.  
Skólasamfélagið vinnur að 
nokkru leyti sem ein heild í 
að innleiða menntun til 
sjálfbærni í skólastarfi. 

 Mikil tengsl eru á  
samvinnu og þátttöku 
nærsamfélags, foreldra 
og heimila.  
Skólasamfélagið vinnur 
ávallt sem ein heild í að 
innleiða menntun til 
sjálfbærni í skólastarfi.  
 

List- og 
verkgreinakennsla 

Virk þátttaka í 
viðfangsefnum  

      Vistfræði/umhverfið 
 

Skólasamfélagið veit að 
litlu leyti hvað sjálfbær 
þróun er.  
 
 
Fræðsla er að litlu leyti um 
vistspor og verndun á 
umhverfinu.  

 Skólasamfélagið er að litlu 
leyti meðvitað um hvað 
sjálfbær þróun er og hvers 
vegna hún er mikilvæg. 
 
Að sumu leyti er góð 
fræðsla um vistspor og 
mikilvægi þess að vernda 
umhverfið. 

  Skólasamfélagið er mjög 
meðvitað um hvað 
sjálfbær þróun er og 
hvers vegna hún er 
mikilvæg. 
Mjög góð fræðsla er um 
vistspor og mikilvægi 
þess að vernda 
umhverfið. 
 

Útikennsla 
Grænfánavinna 
Bekkjarfundir 

Náttúrufræðikennsla  
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Læsi  

 
 
Menntagildi: Börn nái tökum á tiltekinni lestrar- og ritunarfærni og jafnframt að þeirri tækni sem nemendur 
geta notað í samskiptum í námi og merkingarsköpun – í þágu sjálfra sín og samfélagsins. 

Helstu þættir í læsi: 
Lestrarfærni – 
lestrartækni, 

skriftar- og ritunarfærni, 
stafræn samskipti/læsi, 

miðlun – miðlalæsi, 
tjáning 

 

 

   

Dæmi um viðfangsefni 
: 

1 2 3 4  5  Lestrarfærni/lestrartæk
ni 

Í skólanum lesa nemendur að 
litlu leyti texta sér til gagns og 
gleði. 
 
Nemendur nota að litlu leyti 
ólíkar áherslur við flutning 
texta. 

 Í skólanum lesa nemendur að 
sumu leyti fjölbreyttan texta 
sér til gagns, gleði og á 
gagnrýnan hátt.  
Nemendur lesa að sumu leyti 
áheyrilega og nota ólíkar 
áherslur við flutning texta. 

 Í skólanum lesa nemendur 
skipulega fjölbreyttan texta 
sér til gagns, gleði og á 
gagnrýnan hátt.  
Nemendur lesa skýrt, 
áheyrilega og nota ólíkar 
áherslur við flutning texta.  
 

Lestrarþjálfun 
Lestrarsprettir 

Yndislestur/lestrarstundir 
Fjölbreyttar lestrarleiðir 

Vörður og vegvísar 
Litla- og stóra 

upplestrarkeppnin 

     Skriftar- og ritunarfærni 

Í skólanum eru að litlu leyti 
gerðar kröfur um  læsilegan 
texta. 

 Í skólanum eru að sumu leyti 
gerðar kröfur um  læsilegan og 
rétt stafsettan texta. 

 Í skólanum eru gerðar miklar 
kröfur um  læsilegan, rétt 
stafsettan og málfræðilega 
réttan texta. 
 

Skriftaræfingar 
Vörður og vegvísar 

Fjölbreytta ritun 
 

     Tjáning 

Í skólanum er að litlu leyti lögð 
áhersla á lestur, ritun og 
munnlega tjáningu.  
Málfræði, stafsetning og 
bókmenntir eru að litlu leyti 
fléttaðar inn í ýmis verkefni.  

 Í skólanum er að sumu leyti 
lögð áhersla á lestur, ritun og 
munnlega tjáningu.  
Málfræði, stafsetning og 
bókmenntir eru að sumu leyti 
fléttaðar inn í fjölbreytt verkefni 
sem byggja á góðum textum. 

 Í skólanum er lögð markviss 
áhersla á lestur, ritun og 
munnlega tjáningu. 
Málfræði, stafsetning og 
bókmenntir eru markvisst 
fléttaðar inn í heildstæð, 
fjölbreytt verkefni sem 
byggja á vönduðum textum. 
 

Vörður og vegvísar 
 
 

     Stafræn samskipti  - 
læsi 

Í skólanum nota nemendur að 
litlu leyti tölvur og stafræn 
samskiptatæki í daglegu 
starfi. 
 
 
Nemendur læra að litlu leyti 
að nota tölvu- og nettækni til 
samskipta og efnissköpunar 
af ýmsu tagi. 

 Í skólanum nota nemendur að 
sumu leyti tölvur og stafræn 
samskiptatæki í daglegu starfi 
heima og sem verkfæri í 
skólastarfi. 
 
Nemendur læra að sumu leyti 
að tileinka sér og nota á 
fjölbreyttan hátt tölvu- og 
nettækni til samskipta og 
efnissköpunar af ýmsu tagi. 

 Í skólanum nota nemendur 
af öryggi og á sjálfstæðan 
hátt tölvur og stafræn 
samskiptatæki í daglegu 
starfi heima og sem verkfæri 
í skólastarfi. 
Nemendur læra markvisst 
að tileinka sér og nota á 
fjölbreyttan hátt tölvu- og 
nettækni til samskipta og 
efnissköpunar af ýmsu tagi. 
 

Upplýsingamennt 
Tölvuvinnsla 

 
 

 

     Miðlar – miðlalæsi 

Í skólanum öðlast nemendur 
að litlu leyti kunnáttu í 
miðlalæsi.  
Nemendur leggja að litlu leyti 
mat á miðlað efni og fá litla 
þjálfun í að nota ýmsa miðla 
við efnisgerð. 
 
 
Nemendur miðla að litlu leyti 
upplýsingum í stuttmynd eða 
útvarpsþætti, bæklingi eða á 
vef. 

 
 

Í skólanum öðlast nemendur 
að sumu leyti góða færni og 
kunnáttu í miðlalæsi.  
Nemendur leggja að sumu 
leyti mat á miðlað efni og fá að 
sumu leyti fjölbreytta þjálfun í 
að nota ýmsa miðla við 
efnisgerð og þekkingarsköpun. 
 
Að sumu leyti miðla nemendur 
á fjölbreyttan hátt upplýsingum 
í stuttmynd eða útvarpsþætti, 
bæklingi eða á vef. 

 Í skólanum öðlast nemendur 
markvissa og góða færni og 
kunnáttu í miðlalæsi. 
Nemendur leggja markvisst 
mat á miðlað efni og fá 
markvissa þjálfun í að nota 
ýmsa miðla á skapandi hátt 
við efnisgerð og 
þekkingarsköpun. 
Nemendur miðla á skýran 
og fjölbreyttan hátt 
upplýsingum í stuttmynd eða 
útvarpsþætti, bæklingi eða á 
vef.  
 

Lesa í umhverfið 
Fjöruferðir 

Fuglaskoðun 
Lestrarsprettur – afrakstur 

Dagblaðaverkefni 
Menningarlæsi 
Tilfinningalæsi 
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Sköpun 

 
Menntagildi: Skólar þurfa að ýta undir sköpunargleði sem stuðlar að námsáhuga barna og unglinga til 
að skynja merkingu viðfangsefna og gildi þeirra. Sköpun skal stuðla að ígrundun, persónulegu námi og 
frumkvæði í skólastarfi.  

Helstu þættir:  
Ígrundun – gagnrýnin 
hugsun, frumkvæði og 

frumleiki, sköpunargleði – 
ímyndunarafl, uppgötvun – 

leikir 

    

Dæmi um viðfangsefni 

1 2 3 4 5 Ígrundun – gagnrýnin 
hugsun  

Í skólanum meta 
nemendur vinnu sína að 
litlu leyti. 

 
 

Í skólanum meta 
nemendur vinnu sína 
að sumu leyti. 

 Í skólanum er lögð 
mikil áhersla á að 
nemendur ígrundi og 
meti eigið nám. 
 

Sjálfsmat  
Jafningjamat  

Ígrundun  

     Frumkvæði – frumleiki 

Í skólanum fá nemendur 
að litlu leyti tækifæri til 
að sýna frumkvæði í 
verki. 

 Í skólanum fá 
nemendur að sumu 
leyti tækifæri til að 
sýna frumkvæði í 
verki. 

 
 

Í skólanum fá 
nemendur tækifæri til 
þess að efla bæði 
frumkvæði og 
frumleika í verkefnum. 
 

Samvera á sal 
List- og verkgreinar  

 

     Sköpunargleði – 
ímyndunarafl 

 Í skólanum fá 
nemendur að litlu leyti 
færi á að tjá sig og þeir 
vinna eftir fyrirmælum 
kennara. 
 

 
 

Í skólanum fá 
nemendur að sumu 
leyti tækifæri til að tjá 
sig og þeir  vinna að 
sumu leyti sjálfstætt, 
einir eða í hópum. 
 

 Í skólanum er lögð 
áhersla á að 
nemendum sé 
reglulega gefið 
tækifæri til þess að tjá 
sig á frumlegan hátt 
og þeir vinna 
sjálfstætt, einir og í 
hópum. 
 

Sögurammi 
Landnámsaðferð 
Þemaverkefni s.s. 

lokaverkefni í 10. bekk, 
hvað kosta jólin? 

List- og verkgreinar 
 
 

     Uppgötvun – leikir 

Í skólanum vinna 
nemendur að litlu leyti 
verkefni við hæfi. 
 
 
 
Nemendur hafa að litlu 
leyti val við lausn 
verkefna 

 Í skólanum er 
nemendum að sumu 
leyti gefið tækifæri til 
að sýna hæfni sína og 
meta hana. 
 
Nemendur skapa og 
leita lausna við 
verkefni sín að sumu 
leyti. 
 

  Í skólanum er 
nemendum að öllu 
leyti gefið færi á frjórri 
hugsun og hæfni til að 
meta kosti og setja þá 
í samhengi. 
Nemendum er að öllu 
leyti gefið tækifæri til 
sköpunar og 
lausnaleita við 
fjölbreytt og 
margvísleg verkefni. 
 

Tískusýning 
Íþróttadagur 
Öskudagur 
Þemadagar 

 

 

 

 


