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Álftanesskóli        Grunnstoðir í menntun  

 

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 

 

 

  



Álftanesskóli        Grunnstoðir í menntun  

 

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 

 
 
 

 

 

  



Álftanesskóli        Grunnstoðir í menntun  

 

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 
 

 
 

 

 

  



Álftanesskóli        Grunnstoðir í menntun  

 

Sjálfbærni 

  
 
Menntagildi: Kennsla og starfshættir innan skólans skulu fléttast saman við það viðhorf að markmið 
menntunar sé geta til aðgerða.Í sjálfbærnimenntun felst að börn og ungmenni takist í námi sínu á við 
margvísleg álitamál og ágreiningsefni.  
 

 
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  

 

  



Álftanesskóli        Grunnstoðir í menntun  

 

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 

 



Álftanesskóli        Grunnstoðir í menntun  

 

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  

Þemaverkefni  
Samvinnuverkefni  

 

     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 

 

 

 

 

 


