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Kveikjan að verkefninu 

Haustið 2011 sendi náms- og starfsráðgjafi Álftanesskóla skriflega hugleiðingu til þáverandi 

félagsmálanefndar sveitarfélagsins Álftaness og formanns íþrótta- og tómstundanefndar, er 

varðaði félagslega einangraða nemendur í Álftanesskóla. Í hugleiðingunni kom fram að 

námsráðgjafi þekkti til nemenda sem fundu sig ekki með bekkjarfélögum, voru vinafáir eða 

vinalausir, einmana eða jafnvel afskiptir af samnemendum og skorti oft á tíðum sjálfstraust til 

að stofna til félagatengsla. Sumir nemendurnir tóku ekki þátt í skipulögðu tómstundastarfi og 

lágu ýmsar ástæður þar að baki.  

Námsráðgjafi velti fyrir sér hvort hægt væri að bjóða upp á opinn tíma, að degi til, í 

félagsmiðstöðinni þar sem nemendur ættu kost á að koma og eiga samskipti við jafningja með 

stuðningi starfsmanns félagsmiðstöðvarinnar. Þar fengju nemendurnir hvatningu og stuðning 

sem stuðlað gæti að auknu sjálfstrausti nemenda til samskipta við aðra og að njóta samveru 

með öðrum. 

Engin viðbrögð komu frá ofangreindum nefndum við bréfi námsráðgjafa. Í 

framhaldinu stofnaði námsráðgjafi litla hópa innan árganga á elsta stigi Álftanesskóla, sem 

hittust einu sinni í viku hjá honum, í lok skóladags. Í hópunum fengu nemendur að njóta sín á 

eigin forsendum, tjá sig og styrkja og móta sjálf dagskrá hvers hópfundar. Nemendur sögðust 

ánægðir með hópastarfið og mættu mjög vel, þrátt fyrir að formlegum skóladegi væri lokið 

hjá þeim.  

Á vorönn skólaárið 2013-2014 var ákveðið að færa út kvíarnar með hópastarfið og 

fara í samstarf við félagsmiðstöðina Elítuna. Þannig skapaðist möguleiki á að færa starfið út 

fyrir skólann á frísvæði nemenda. Það gekk illa að samræma námstíma nemenda og 

opnunartíma Elítunnar svo ekki varð af samstarfinu að sinni. 

Síðastliðið haust, skólaárið 2014-2015, opnaðist möguleiki á að efla enn frekar 

samstarf Elítunnar og Álftanesskóla með félagseflandi dagstarf í huga fyrir valinn hóp 

nemenda. Það sem hafði ekki síst áhrif var að forstöðumaður Elítunnar gegndi nú stærra 

starfshlutfalli en fyrri ár.  

 

Markmið og tilgangur þróunarverkefnisins 

Á haustdögum var ákveðið að Álftanesskóli og Félagsmiðstöðin Elítan færu í samstarf sem 

hefði það markmið að skapa vettvang fyrir nemendur til að auka félagslega virkni þeirra og 

hvetja þá til að koma með hugmyndir að tómstundastarfi sem höfðar til þeirra. Það að setjast 

niður og spjalla eða hlusta á jafningja og njóta samverunnar var takmarkið í sjálfu sér.  

Markmiðið var að nýta Elítuna sem félagslegan samverustað á miðjum skóladegi. Þannig gátu 

nemendur farið yfir í Elítuna milli kl. 14:00 og 16:00 og notið samveru með jafnöldrum í 

sama árgangi, einu sinni í viku. 

Forstöðumaður Elítunnar ásamt öðrum starfsmanni var á staðnum og með aðstoð 

þeirra, fengu nemendurnir að þróa tómstundastarf sem höfðaði til áhuga þeirra og jafnframt 

leituðu þau leiða til að gera hugmyndir að veruleika.  

Haft var  samband beint við nemendur á skólatíma og þeim kynntar hugmyndirnar að 

þróunarverkefninu og þeim boðið að koma og njóta samveru í góðra félaga hópi ásamt 

starfsmönnum Elítunnar. Kostnaði við verkefnið var haldið í lágmarki. 
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Skipulag dagstarfsins skólaárið 1014-2015 

Ákveðið var að vinna með hópa með 12-15 nemendum sem á einhvern hátt þurftu hvatningu. 

Í boði var fyrir aðra nemendur að bætast í hópinn þegar leið á. 

Forstöðumaður Elítunnar, námsráðgjafi á elsta stigi og umsjónarkennarar á elsta stigi komu 

með tillögur að samsetningu hópanna sem skipt var í eftir árgöngum. Nemendur máttu einnig 

koma með sitt álit og tillögur að stækkun hópanna. 

Tímar dagstarfsins voru sem hér segir: 

Mánudagar kl.14.00-16.00 8.bekkir 

Þriðjudagar kl.14.00-16.00 10. bekkir 

Fimmtudagar kl.14.00-16.00 9. bekkir 

Föstudagar kl.14.00-17.00 „Ferðadagar“ notaðir ef viðfangsefnin færðust út fyrir 

skólann. 

Tímar dagstarfsins voru opnir á þann hátt að hver nemandi mætti þegar honum hentaði.  

Foreldrar fengu í byrjun tölvupóst varðandi tilgang verkefnisins og markmið þess og einnig 

reglulega tölvupósta um hvað um var að vera. Starfið fór hægt af stað um áramótin en efldist 

mikið eftir að forstöðumaður Elítunnar stofnaði facebook-hópa í hverjum árgangi. Stofnað var 

til „spjalls“ innan hvers hóps og var þá auðveldara að ná til nemendanna og eins tengdust þeir 

innbyrðis í gegnum spjallið. 

Viðfangsefni hvers hóps fyrir sig var á forsendum þeirra sem tóku þátt og var 

hugstormun notuð reglulega þar sem nemendur komu fram með sínar hugmyndir. 

Sem dæmi um viðfangsefni má nefna; hópeflisleiki, spil, föndur, spjall/umræður, bakstur, 

vettvangsferðir (strætóferð, Litla Björk, ísferð, kaffihúsaferð), bakkelsisfundi, vídeó og 

tölvuleiki. 

 

Mat á dagstarfinu í vetur 

Til að meta árangur dagstarfsins, var ákveðið að leggja spurningakönnun fyrir þátttakendur 

dagstarfsins og einnig var send nafnlaus spurningakönnun til foreldra nemenda sem tóku þátt í 

starfinu. Nokkrir nemendur á elsta stigi, sem ekki tóku þátt í dagstarfinu, létu í ljós sína 

skoðun á því, við námsráðgjafa og forstöðumann Elítunnar. Þeirra álit kemur einnig fram í 

þessu mati. Fulltrúar foreldra í skólaráði komu fram með óskir um nánari skýringar á starfinu, 

ásamt áliti sínu á því. Matið er sett fram kaflaskipt og í eftirtaldri röð. 

1. Mat nemenda sem tóku þátt í starfinu.  

2. Mat foreldra nemenda sem tóku þátt í starfinu.  

3. Álit nemenda sem tóku ekki þátt í starfinu.  

4. Álit foreldra nemenda sem tóku ekki þátt í starfinu.  

5. Mat stjórnenda verkefnisins. 

 

1. Mat nemenda sem tóku þátt í starfinu 

Forstöðumaður Elítunnar lagði könnun fyrir þá nemendur sem tóku alla jafna þátt í starfinu á 

vorönn, af báðum kynjum, úr 8., 9. og 10. bekk. Hún tók saman helstu niðurstöður í sambandi 

við sjálfsmat og líðan í hópnum. Þar kemur m. a. fram að 21 unglingur af 29 sagðist vera með 

betra sjálfstraust eftir starfið en fyrir. Flestir þeirra sem eftir stóðu sögðu að sjálfstraustið væri 

jafnmikið. 
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8. bekkur 

Öllum sem svöruðu leið mjög vel eða vel með að vera boðið í hópastarfið. 

Öllum sem svöruðu leið vel í hópnum. 

4 af 9 tóku eftir jákvæðum breytingum á sér eftir veturinn. 

7 af 9 sögðu að sjálfstraust þeirra væri meira eftir starfið. 

 

9. bekkur 

11 af 12 sem svöruðu leið mjög vel eða vel með að vera boðið í hópastarfið. 

Öllum sem svöruðu leið vel í hópnum. 

6 af 12 tóku eftir jákvæðum breytingum á sjálfum sér eftir veturinn. 

9 af 12 sögðu að sjálfstraust þeirra væri meira eftir starfið. 

  

10. bekkur 

6 af 8 sögðu að sér leið mjög vel, vel og ágætlega með að vera boðin í hópastarfið 

Öllum sem svöruðu leið vel í hópnum. 

2 af 8 sögðust finna jákvæðar breytingar á sér eftir veturinn. 

5 af 8 sögðu að sjálfstraust þeirra væri meira eftir starfið. 

 

 

2. Mat foreldra nemenda sem tóku þátt í starfinu 

Foreldrar þriggja nemenda í 10. bekk, sem boðin var þátttaka í starfinu, höfðu samband við 

námsráðgjafa á vorönn, ýmist með tölvupósti, símtali eða fundi og óskuðu eftir nánari 

upplýsingum um val í hópana, tilganginn og hvers vegna þeirra unglingi var boðin þátttaka. 

Allir nefndu að þeir áttuðu sig ekki á valinu þar sem þeirra barn væri þokkalega vel statt 

félagslega. Foreldrarnir voru sáttir með boðið, fannst framtakið jákvætt og jafnframt að þeirra 

börn fengju að taka þátt í starfinu, ef þau vildu það. Við lok starfsins í vor, nefndi foreldri að 

barn þess hefði haft bæði gagn og gaman af starfinu.  

 Rafræn könnun var send um miðjan júní, til foreldra allra nemenda sem fengið höfðu 

boð í dagstarfið. Hér fyrir neðan eru birtar niðurstöður könnunarinnar. 

 

1) Foreldrar tíu nemenda úr 8.-10. bekk svöruðu könnuninni. 
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2) Útkoman var sú að öllum sem svöruðu leist vel eða mjög vel á að unglingnum þeirra væri 

boðið í þetta starf. 

              

                                      

3) Af þeim sem svöruðu nýttu sér allir sér boðið og unglingurinn fór alltaf nema einn sem 

mætti stundum. 

                                         

4) Af þeim sem svöruðu þá sögðu 9 af 10 að unglingurinn þeirra hefði sýnt jákvæðar 

breytingar og einn sem sagði að unglingurinn sinn væri ,,að jafnaði í góðu ástandi“. 
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5) Væntingar foreldra til starfsins voru misjafnar en jákvæðar. 

  

                       

                                 

6) Flestum sem svöruðu fannst upplýsingastreymið gott eða mjög gott en þremur foreldrum 

fannst það hefði mátt vera meira. 
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7) Að lokum gafst foreldrum tækifæri á að koma einhverju á framfæri og nýttu fjórir foreldrar 

sér það. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

3. Álit nemenda sem ekki tóku þátt í starfinu 

Nokkrar stúlkur af elsta stigi komu að máli við náms- og starfsráðgjafa og óskuðu eftir að fá 

upplýsingar um hverjum væri boðið í starfshópinn og hvers vegna. Þær höfðu fengið 

upplýsingar frá þátttakanda í dagstarfinu um ferðir á vegum hópsins s.s. ferð í Litlu Björk og 

ísferð. Þeim fannst ósanngjarnt að gert væri upp á milli nemenda í skólanum og ýtt undir 

óánægju þeirra sem ekki var boðin þátttaka.  

Eftir umræður og nánari upplýsingar um tilkomu þróunarstarfsins og að það væri ekki 

skýr lína með valinu, hvorki flokkað né raðað í hópana, urðu stúlkurnar mun sáttari og áttuðu 

sig betur á tilganginum. Þær höfðu heyrt úr ýmsum áttum að það væri flokkað á ákveðin hátt 

s.s. eftir stærð nemenda, greiningum nemenda eða þátttöku í sérkennslu. Þessum hugmyndum 

um val í hópana var vísað á bug en hins vegar væri staðan sú að sumir nemendur væru ekki að 

blómstra í kvöld- og klúbbastarfi Elítunnar né í skólanum og hefðu hugsanlega gott af því að 

efla félagslega virkni sína í minni hópi en í bekk eða félagsstarfi Elítunnar. 

Stúlkunum var gerð grein fyrir því að markmiðið var að bjóða fleiri en færri 

nemendum í hópana, til að skoða hvort hópastarfið ætti vel við þá og þá hvernig og frjálst 

væri að afþakka og engin mætingarskylda til staðar. Möguleiki fyrir aðra nemendur að bætast 

í hópinn væri alltaf opinn. 

Niðurstaða samtalsins var á þá leið að stúlkunum fannst skipta máli að nemendurnir 

sem tóku þátt og þeir sem tóku ekki þátt, vissu betur hvað væri verið að bjóða uppá og fyrir 

hverja, svo ekki skapaðist öfund og leiðinlegur mórall meðal nemendanna. Þeim fannst líka 

mikilvægt að ekki væri verið að ,,hæla sér“ af því að fá að gera hluti sem aðrir fengju ekki að 

taka þátt í.  

 

4. Álit foreldra nemenda sem tóku ekki þátt í starfinu 

Foreldri nemanda á elsta stigi, sem hafði ekki verið boðin þátttaka, hafði samband bréfleiðis 

varðandi óskir um að fá upplýsingar um tilurð dagstarfsins og tilganginn með því ásamt 

upplýsingum um hvernig staðið væri að vali í hópana. Ákveðið var í samráði við skólastjóra 

að upplýsa og ræða þróunarstarfið með fulltrúum foreldra og nemenda í skólaráði 

Álftanesskóla. Sá fundur fór fram 5. maí og þar sátu námsráðgjafi og forstöðumaður Elítunnar 

fyrir svörum. Á fundinum kom fram gagnrýni foreldra á að ekki var öllum nemendum skólans 
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boðið að taka þátt í starfinu. Einnig kom fram að foreldrar þeirra nemenda sem boðin var 

þátttaka, vissu ekki hversu mörgum nemendum og hverjum væri boðið í hópana. Sömuleiðis 

fannst foreldrum vanta að hópastarfið væri kynnt almennt fyrir foreldrum og nemendum. 

Útskýrt var fyrir foreldrum að starfið flokkaðist sem sértækt hópastarf innan skólans og unnið 

í samstarfi við Elítuna. 

Einnig var rætt um næstu skref með þróunarverkefnið sem fram verður haldið næsta 

skólaár og hvernig best verður að gera það úr garði varðandi upplýsingar til foreldra allra 

nemenda skólans og einnig foreldra og nemenda sem boðin verður þátttaka.   

 

5. Mat stjórnenda verkefnisins 

Í byrjun verkefnisins voru tilgangur og markmið þess skýr en stjórnendur tóku meðvitaða 

ákvörðun að þróa verkefnið þannig að það væri sveigjanlegt og hugmyndir nemendanna 

rauður þráður í gegnum hópastarfið. Þó var skapaður skýr rammi um verkefnið. Opinn hugur 

stjórnenda, nemenda, foreldra og annars starfsfólks gaf verkefninu byr undir báða vængi. 

Niðurstöður kannanna meðal nemenda og foreldra benda eindregið til að tilgangi starfsins hafi 

verið náð og skilað þátttakendum auknu sjálfstrausti, jákvæðum breytingum og vellíðan. 

Hér fyrir neðan eru sett fram nokkur atriði sem vert að hugleiða varðandi 

áframhaldandi dagstarf með nemendum og þróun verkefnisins. 

  

- Líklega er betra að hringja í foreldra nemenda sem boðin er þátttaka og ræða beint 

við þá um tilgang og markmið starfsins fremur en að senda tölvupóst í gegnum 

mentor. 

- Það gafst vel að bjóða nemendum markvisst í hópana fremur en að hafa þá opna 

öllum í byrjun.  

- Blanda má betur viðfangsefnum þ. e. hafa meira hópefli, gefa kost á 

hugleiðslu/yoga og bjóða upp á fleiri sjálfsskoðandi verkefni. 

- Stofnun facebook-hópsins fyrir þátttakendur starfsins skipti sköpum til að ná betur 

til nemendanna og nemendur náðu þannig betur að tjá sig innbyrðis innan hópsins. 

- Skoða þarf hvernig best er að kynna þróunarverkefnið fyrir skólasamfélaginu í 

heild.  

- Í vetur gafst vel að bjóða nemendum úr hópunum, í kaffi- og hádegishléi, að setjast 

niður í kaffistofu starfsmanna Elítunnar til andlegrar og líkamlegrar næringar. 

Þarna áttu nemendurnir möguleika á að njóta sín í smærri hópi. Vert er að halda 

þessum sveigjanleika opnum næsta vetur. 

 

 

Áframhald verkefnisins – næstu skref 

Sótt var um í Þróunarsjóð Garðabæjar um styrk til áframhalds þessa verkefnis með það að 

markmiði að halda áfram góðu starfi og auka enn fremur félagslega virkni nemenda. 

Ávinningur skólans er að sjá glaðari og sjálfsöruggari nemendur sem vonandi ganga skrefi 

lengra en þeir þora. Ávinningurinn fyrir samfélagið er styrking á félagsfærni og sjálfmynd 

nemenda sem hvetur þá til áframhaldandi náms og þroska og líklegra til að draga úr brottfalli 

nemenda úr skóla. Verkefnið er góð forvörn og er líklegt til að draga úr áhættuhegðun 

nemenda. 

Þróunarverkefnið hlaut styrk að upphæð 850.000 krónur sem fer í að þróa enn frekar 

verkefnið og greiða götur þess.  
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Næstu skref eru gerð starfsáætlunar og undirbúningur fyrir næsta skólaár. Dagskrá 

hópanna fer eftir samsetningu og áhuga nemenda hverju sinni. Dagstarfið felst í fjölbreyttum 

verkefnum sem samanstanda af fræðslu, forvörnum, tómstundum og skemmtun. 

 

Eftirmáli 

 

Í byrjun verkefnisins var lagt af stað með ákveðnar hugmyndir, markmið og leiðir til að styðja 

og styrkja ákveðinn hóp nemenda í Álftanesskóla. Komið hefur í ljós að þeir nemendur sem 

tóku þátt í starfinu og foreldrar þeirra eru mjög sáttir með hópastarfið, finnst það þarft og vilja 

gjarnan að því verði fram haldið. Vegferðin hefur verið einkar ánægjuleg og margir sigrar, 

stórir sem smáir unnist á leiðinni. Það er von okkar að þróunarverkefnið ,,Það geta allir verið 

gordjöss“ haldi áfram að vaxa og dafna á komandi skólaári. 

 

 

Kristín Helgadóttir, náms- og starfsráðgjafi  

 

___________________________________ 

 

 

Sigríður E. Ragnarsdóttir, forstöðumaður Elítunnar 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 


