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Inngangur  

Markmið með útgáfu ársskýrslu Álftanesskóla er að gera grein fyrir því fjölbreytta starfi sem 
unnið er í skólanum. Auk þess að fjalla um daglegt starf koma fram ýmis atriði sem tókust 
mjög vel og ábendingar um það sem betur má fara. Að gerð skýrslunnar koma kennarar, 
deildarstjóri o.fl. auk skólastjóra og aðstoðarskólastjóra sem ritstýrir verkinu. 

Ýmsar frekari upplýsingar um daglegt starf í skólanum er að finna á heimasíðu skólans, 
http://www.alftanesskoli.is   

Skýrslan skiptist í fimm kafla, annál, hagnýtar upplýsingar, áherslur í skóalstarfi, samstarf 
heimila og skóla og skýrslur um skólastarf. Skýrsluna prýða ljósmyndir úr starfi vetrarins sem 
gefa innsýn í þau margvíslegu viðfangsefni sem nemendur fást við.  

Skýrslan er send skólaráði, stjórn foreldrafélagsins, skólanefnd Garðabæjar, forstöðumanni 
fræðslu- og menningarsviðs og deildarstjóra skóladeildar, auk þess sem hún er aðgengileg á 
vef skólans og liggur frammi á skrifstofu hans. 

 

Álftanesskóla 25. júní 2020 

Anna María Skúladóttir 

Aðstoðarskólastjóri 

 

  

http://www.alftanesskoli.is/
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1.  Annáll skólaársins  

Álftanesskóli býr við fjölbreytta náttúru þar sem stutt er í fjörur, fjölskrúðugt fuglalíf, tjarnir og 
skemmtilegt umhverfi í göngufæri og er áhersla lögð á tengsl við umhverfið í skólastarfinu.  
Skólastarfið fer að hluta til fram utandyra og er gert ráð fyrir því að allir nemendahópar séu 
að lágmarki eina kennslustund í útikennslu á viku. Áhersla er á að nemendur tileinki sér 
ábyrgan lífsstíl og virðingu gagnvart mönnum, dýrum og umhverfi sínu.  

Skólastarfið hófst með því að starfsmenn mættu til starfa 15. ágúst að loknu sumarleyfi og 
hófu vinnu við undirbúning skólaársins. Skólasetning var 23. ágúst að viðstöddum 
nemendum og foreldrum þeirra. Alltaf er jafnánægjulegt að sjá hversu margir foreldrar og 
forráðamenn mæta með börnum sínum við skólasetningar. Skólastarf hófst síðan samkvæmt 
stundaskrá degi síðar. 

Á haustin eru 60 mínútna kennslustund fyrir foreldra í „Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging 
sjálfsaga“ og verkefnum þess skipt á 10 árganga þannig að lokinni 10 ára skólagöngu væri 
foreldrið búið að fara í gegnum námsefni/fræðslu um Uppeldi til ábyrgðar og þau verkefni 
sem barn þess fer í á hverju skólaári. 

Alþjóðlegi Göngum í skólann dagurinn var 2. október. Þá hafa nemendur val um að ganga 
eða hjóla þar sem Álftanesið er kjörið fyrir hvort tveggja. Skólinn hefur ávallt hvatt bæði 
nemendur sem og fullorðna til að ganga eða hjóla í skólann en það er hluti af Grænfána- og 
Sjálfbærniverkefnum skólans sem stuðla að heilbrigði og velferð.  

Dagur íslenskrar tungu var  haldinn hátíðlegur í nóvember. Keppendur úr Stóru 
upplestrarkeppninni 2019 lásu ljóð og kynnt var fyrir nemendum 7. bekkjar fyrirkomulag 
hennar.  

Útileikar – Lesið í Nesið var 2. október voru haustleikar þar sem allir nemendur og 
starfsmenn skólans fóru í útileiki og göngu- og/eða hjólaferðir. Markmiðið er að efla 
útikennslu og samskipti í útileikjum og starfi.  

Nemendaþing Álftanesskóla var haldið í fimmta sinn miðvikudaginn 6. nóvember. Nemendur 
úr 8. - 10. bekk sem eru í félagsmálavali skólans skipulögðu, settu upp og stjórnuðu 
samræðuhópum undir verkstjórn Siggu Lísu forstöðumanns Elítunnar. Þingið var haldið í 
Íþróttamiðstöðinni með nemendum í 5. - 10. bekk. 

Dagana 28. og 29. nóvember voru Kærleikarnir, þemað í ár var „Frelsi“. Árgangar og 
nemendur voru paraðir saman í vinapör og útbjuggu saman fiðrildi sem er tákn frelsisins. Þau 
skreyttu og skrifuðu áhrifarík skilaboð á fiðrildin sem hengd voru í stóra anddyri skólans. 
Vinabekkir hittust og teiknuðu fiðrildi sem þeir hengdu svo upp í anddyri skólans. Útbjuggu 
vinapörin einnig fiðrildi  (tákn frelsins) með kveðju frá skólanum sem voru hengd á alla 
hurðarhúna í sveitarfélaginu. Kærleikarnar enda svo með tískusýningu Grænfánans og dansi 
í íþróttahúsinu. Einnig voru stofnunum í nágrenni skólans færðar kveðjur frá skólanum á 
kærleikum. Þessi vinna er liður og innlegg skólans í Jóla- og góðgerðardag Álftaness sem 
skipulagður er af stjórn Foreldrafélags Álftanesskóla. Sá dagur var með breyttu sniði þetta 
árið en var hann einfaldaður og var kallaður jóladagur Álftanesskóla. 

Grænfána tískusýning er árlegur viðburður og eitt af grænfánaverkefnum skólans sem eru 
með það meginmarkmið að tengja saman skólann og heimilin. Þátttakendur eru nemendur í 
5. og 6. bekk og sýna þau búninga sem foreldrar eða fjölskyldurmeðlimir hafa tekið þátt í að 
búa til. Efnin sem notuð eru í sköpun á búningunum eru verðlaus og endurunnin. 

Vettvangsferðir eru tengdar námsefni bekkjanna og farið er á starfstíma skólans. Vorferðir 
eru einnig fastur liður en þær eru stuttar og oft skipulagðar þannig að nemendur geti gengið 
eða hjólað í næsta nágrenni skólans. 

Jólaskemmtanir: Síðasta kennsludag fyrir jól eru jólaskemmtanir í skólanum. Nemendur 
mæta þá á jólaskemmtun en hefðbundin kennsla fellur niður. Árlega flytja nemendur í 4. bekk 
helgileik.  
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Ýmsar keppnir fara fram á skólaárinu t.d. er handboltakeppni orðin að ársvissum atburði þar 
sem nemendalið skólans sem skipað er nemendum á elsta stigi  skólans og lið kennara 
keppa um meistaratitil.  

Spurningakeppni elsta og miðstigs fóru fram að vanda síðustu vikuna fyrir jól.  

Á öskudegi var skipulögð sérstök dagskrá í sal íþróttahússins og í skólanum þar sem 
nemendur og starfsfólk komu í búningum í tilefni dagsins.  

Lestrarátak – Barátta gegn ólæsi er alþjóðlegt Lionsverkefni sem nemendur skólans taka þátt 
í. Af því tilefni afhenti Lionsklúbburinn Seyla nemendum í 5. bekk bókamerki með ljóði eftir 
Þórarinn Eldjárn. 

Þann 16. mars skall á heimsfaraldurinn Covid19 sem hafði töluverð áhrif á skólastarfið sem 
var skert til 4. maí. Skólanum var skipt upp í fjögur hólf sem hvert var með sinn inngang. 
Fimm starfsmenn voru gerðir að svokölluðum hólfastjórum sem sáu um að starfið gengi vel 
fyrir sig í hverju hólfi fyrir sig. Nemendur fengu skert skólastarf þessa sex vikur, elstu 
nemendurnir fengu 8 kennslustundir á viku og þeir yngstu 19 kennslustundir auk veru á 
frístundaheimili. Auk vera nemenda í skólanum fór nám fram í gegnum netið hjá 5. -10.bekk. 
Skólastarfið var skipulagt þannig að hver nemendahópur hitti ekki aðra nemendahópa og 
starfsmenn urðu að halda tveggja metra regluna í allri veru sinni í skólanum. Starfsmenn sáu 
um að sótthreinsa alla fleti á milli hópa og sjá til þess að umgengi um húsnæðið yrði eins lítil 
og mögulegt var. 

 

Skólahátíð Stóru upplestrarkeppninnar 

Á degi íslenskrar tungu 16. nóvember ár hvert, byrjar markviss þjálfun nemenda í 7. bekk 
vegna Stóru upplestrarkeppninnar. Í mars voru tveir fulltrúar skólans valdir til að taka þátt í 
lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar. Öllum þátttakendum var afhent viðurkenningarskjal 
ásamt rós. Fulltrúar skólans árið 2020 voru þær Ragnhildur Kjartansdóttir og Katrín Silja 
Aðalsteinsdóttir og til vara var Stefanía Þóra Ólafsdóttir. Lokahátíð Stóru 
upplestrarkeppninnar var haldin í Safnaðarheimilinu Kirkjuhvoli 28. maí þetta árið sökum 
röskunar á skólastarfi vegna Covid19. Þátttakendur komu frá fjórum skólum þetta árið þ.e. 
Álftanesskóla, Flataskóla, Hofsstaðaskóla og Sjálandsskóla. 

Litla upplestarkeppnin í 4. bekk grunnskóla 

Álftanesskóli hefur síðastliðin sex ár tekið þátt í Litlu upplestrarkeppninni. Að þessu sinni var 
unnið í anda keppninnar en hún sjálf kom ekki til sökum covid19.  

Skíðaferð var skipulögð á vorönn en ekki var farið í hana þetta árið sökum farin Covid19 

Reykir – Laugar  

Nemendur í 9. bekk skólans sóttu Ungmennabúðirnar að Laugarvatni dagana 18.-22. 
nóvember ásamt umsjónarkennurum. Mikil ánægja er með þessa ferð og markviss og mikið 
hópefli sem bindur nemendur sterkari böndum á sér stað í þessari ferð. 

Vikuna 2.-6. desember dvöldu nemendur í 7. bekk ásamt umsjónarkennurum sínum í 
Skólabúðum að Reykjum. Það var eftirvæntingafullur hópur nemenda og foreldra þeirra sem 
beið við skólann eftir rútunni í bítið mánudagsmorguninn 2. desember. Lagt var af stað um kl. 
9:00. All margir nemendur segja ferðina í skólabúðirnar vera það eftirminnilegasta á 
skólagöngunni.  

Árshátíð: Í apríl voru skipulagðar árshátíðir nemenda í öllum árgöngum. Sökum röskunar á 
skólastarfi á þeim tíma sem árshátíðir áttu að vera voru þær felldar niður í öllum árgöngum 
nema á unglingastigi. Árshátíð unglingadeildar fór fram eftir skólaslit þann 8. júní. Nemendur 
undirbjuggu skemmtiatriði og á elsta stigi var hátíðarkvöldverður og ball haldið í Hátíðarsal 
íþróttamiðtöðvarinnar.  

Unglistadagur féll niður sökum Covid19. 
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Margæsadagurinn var haldinn 8. maí en hann er haldinn ár hvert sem næst Alþjóðlega 
Fuglaverndardeginum. Þennan dag vinna nemendur fjölbreytt verkefni tengt þessum farfugli 
sem einkennir umhverfi á Álftanesi á vorin. Álftanesskóli, Sveitarfélagið Álftanes, 
Náttúrufræðistofnun Íslands og Umhverfisráðuneytið gerðu með sér samkomulag og 
samstarfssamning vorið 2004 um verndun og ábyrgð sína á búsvæði margæsarinnar hér á 
Álftanesi. Fyrirkomulag dagsins var með breyttu sniði þetta árið vegna Covid19. 

Vordagar: nemendur fóru í hjólaferðir og ýmsar skoðunarferðir og enduðu með Vorleikum 8. 
júní. Á vorleikum vinna nemendur á ýmsum skemmtilegum stöðvum í kringum skólann.  
Dagana 3.–5. júní fóru nemendur í 10. bekk í sína árlega vorferð sem er samstarfsverkefni 
bekkjafulltrúa og skólans. 

Skólaslit: Skólanum var slitið þann 9. júní. Sökum Covid19 var ekki ráðlagt að 
almannavörnum að vera með fjöldasamkomur svo að þessu sinni var ekki hátíðleg athöfn 
með öllum nemendum á sal heldur komu nemendur (engir foreldrar) á mismunandi tímum í 
bekkjarstofur og slitu skóla með sínum umsjónarkennurum.  

Sérstök athöfn var í tilefni útskriftar nemenda í 10. bekk og fór hún fram þann 8. júní klukkan 
17:00 í nýjum hátíðarsal skólans. Veittar voru viðurkenningar fyrir góðan námsárangur og 
ástundun. Að þessu sinni mátti hver nemandi bjóða tveimur fullorðnum með sér á skólaslitin 
og gæta þurfti að því að virða tveggja metra regluna í sætaröðun foreldra. Engar veitingar 
voru í boði eins og venjulega bæði vegna þar sem nemendur fóru beint eftir skólaslit á 
árshátíð unglingadeildar sem haldin var í sal félagsmiðstövarinnar. 

Að venju gáfu Kvenfélag Álftaness, Lionsklúbbur Álftaness. Lionsklúbburinn Seila, Fugla- og 
náttúruverndarfélag Álftaness og Ungmennafélag Álftaness bækur sem viðurkenningar fyrir 
góðan námsárangur og ástundun ýmist í 5. bekk, 6. bekk, 7. bekk, 8. bekk eða 10. bekk.  

Af framangreindu er ljóst að mjög fjölbreytt starf fór fram í Álftanesskóla á liðnu skólaári. Hér 
hefur verið stiklað á stóru um helstu viðburði vetrarins en frekari upplýsingar má einnig finna 
á vefsíðu skólans www.alftanesskoli.is  

414 nemendur eru innritaðir í skólann fyrir næsta skólaár 2020-2021. Bekkjardeildir verða 20.  
Skóladagatal skólaársins 2020–2021 er að finna á heimasíðu skólans www.alftanesskoli.is 
og ennfremur er bent á atburðadagatal sem nálgast má á sömu síðu. 

 

Anna María Skúladóttir, aðstoðarskólastjóri.   

http://www.alftanesskoli.is/
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2.  Hagnýtar upplýsingar  

Stjórnendur Álftanesskóla  

Erna Ingibjörg Pálsdóttir   skólastjóri  

Anna María Skúladóttir   aðstoðarskólastjóri   

Steinunn Sigurbergsdóttir   deildarstjóri almennrar kennslu 

Sveinborg Lovísa Hauksdóttir  deildarstjóri stoðþjónustu 

 

Sigríður Elísabet Ragnarsdóttir Forstöðumaður Elítunnar 

Örn Arnarson     Forstöðumaður frístundaheimilis 

Gylfi Þórðarson    Umsjónarmaður fasteigna / húsvörður 

 

Nefndir, ráð og starfshópar  

 

Skólaráð  

F.h. foreldra: 

Anna María Karlsdóttir 

Ingólfur Vignir Ævarsson 

Skólastjóri: 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir 

F.h. kennara: 

Guðrún Ólafía Þorleifsdóttir 

Auður Björgvinsdóttir 

F.h annarra starfsmanna: 

Guðbjörn Harðarson 

F.h. nemenda: 

Valgerður Eyja Eyþórsdóttir 

Emma Stína Ólafsdóttir 

 

Nemendaráð Álftanesskóla: 

Formaður: Valgerður Eyja Eyþórsdóttir 

Varaformaður: Emma Stína Ólafsdóttir 

Aðrir í stjórn: 

Freyja Rán Viðarsdóttir 

Helena Líf Petersen  

Lóa Kolbrá Friðriksdóttir 
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Stjórn foreldrafélags Álftanesskóla  

Elín Jóhannsdóttir - formaður                                         

Guðrún Auður Böðvarsdóttir - varaformaður                                     

Sandra Mjöll Andrésdóttir - gjaldkeri                                                   

María Sturludóttir - ritari                                              

Steinunn Gunnarsdóttir - meðstjórnandi                                       

             

Stjórn starfsmannafélags Álftanesskóla: 

Alma Björk Magnúsdóttir 

Atli Viðar Gunnarsson 

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir 

Rósanna Andrésdóttir 

Svala Hilmarsdóttir Magnús 

Örn Arnarson 

 

Öryggistrúnaðarmenn: 

Auður Björgvinsdóttir 

Guðfinna Dröfn Aradóttir 

 

Trúnaðarmenn STAG: 

Sólrún Ragnarsdóttir 

 

Trúnaðarmenn KÍ: 

Gauti Eiríksson 

 

Nemendaverndarráð  

Erna Ingibjörg Pálsdóttir 

Anna María Skúladóttir 

Steinunn Sigurbergsdóttir 

Sveinbjörg Lovísa Hauksdóttir  

Sigríður Elísabet Ragnarsdóttir  

Alma Björk Magnúsdóttir 

Þorgerður Elín Brynjólfsdóttir 

Salvör Kristjánsdóttir/Júlíana Jónsdóttir 

 

Áfallaráð  

Erna Ingibjörg Pálsdóttir 

Anna María Skúladóttir 
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Steinunn Sigurbergsdóttir 

Sveinborg L. Hauksdóttir 

Þorgerður E. Brynjólfsdóttir 

Alma Björk Magnúsdóttir 

 

Starfshópar og/eða teymishópar  

Lestur og ritun  

Auður Björgvinsdóttir, verkefnastjóri  

 

Námsmat – mentor  

Anna Svanhildur Daníelsdóttir 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir 

Steinunn Sigurbergsdóttir 

 

Leiðsagnarmat – verkefnastjórar  

Erna Ingibjörg Pálsdóttir 

Hildur Karlsdóttir  

 

Greiningar og skimun  

Sveinborg Lovísa Hauksdóttir  

 

Uppeldi til ábyrgðar  

Hildur Karlsdóttir  

 

Grænfáninn – umhverfismennt  

Nada Borosak 

 

Umsjón með heimasíðu 

Alma Björk Magnúsdóttir   
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Skóladagatal  

Starfsemi Álftanesskóla var í samræmi við samþykkt skóladagatal ársins 2019-2020. Það var 
unnið í samráði við skólaráð skólans. Sjá nánar á heimasíðu skólans http://alftanesskoli.is.  

Samkvæmt skóladagatali eru skóladagar nemenda 180. Kennsludagar nemenda voru 170 og 
aðrir skóladagar 10 (skertir dagar). Skertir dagar eru það þegar nemendur mæta aðeins hluta 
úr degi. Þeir dagar voru: tveir dagar fyrir námsviðtöl, dagur vegna jólaskemmtunar, 
Unglistadagur, öskudagur, vorleikar, Lesið í nesið-útikennsludagur, árshátíðardagur, 
skólasetning og skólaslit. Kennsla féll niður á skipulagsdögum. Skólaslit voru 9. júní. Vegna 
covid19 féllu niður nokkrir skertir skóladagar en það voru árshátíðardagur og unglistadagur. 

 

Nemendur skólans  

Skólaárið 2019–2020 voru 411 nemendur í Álftanesskóla, 221 drengir og 190 stúlkur. 
Nemendum var skipt í umsjónarhópa í hverjum árgangi og hafði hver umsjónarhópur einn 
umsjónarkennara.  

Nemendafjöldi skiptist á eftirfarandi hátt eftir umsjónarhópum: 

 Drengir  Stúlkur  Alls  Umsjónarkennari:  

1. bekkur KSE 13 7 20 Katrín Snæland Einarsdóttir 

1. bekkur RKS 12 8 20 Rannveig Kristín Stefánsdóttir 

2. bekkur GDA 6 8 14 Guðfinna Dröfn Aradóttir 

2. bekkur BSS 8 7 15 Brynhildur Svala Snorradóttir 

3. bekkur SB 9 6 15 Sigurveig Birgisdóttir 

3. bekkur SSB 9 7 16 Sigríður Birgisdóttir 

4. bekkur BKS 13 13 26 Bryndís Kolbrún Sigurðardóttir/Sigrún 
Antonsdóttir 

4. bekkur RMV 10 13 23 Rakel M. Viggósdóttir 

5. bekkur GÓÞ 11 11 22 Guðrún Ólafia Þorleifsdóttir 

5. bekkur SSG 9 11 20 Sigríður Sif Grímsdóttir 

6. bekkur HK 13 12 25 Hildur Karlsdóttir 

6. bekkur IÓ 10 14 24 Ingunn Óladóttir 

7. bekkur AVG 12 8 20 Atli Viðar Gunnarsson 

7. bekkur HLB 12 9 21 Halldóra Lára Benónýsdóttir 

8. bekkur BÓB 12 12 24 Berglind Ósk Böðvarsdóttir/Fannar 
Ingi Friðþjófsson 

8. bekkur AÓ 15 9 24 Auður Óskarsdóttir 

9. bekkur EDR 13 9 22 Einar Daði Reynisson 

9. bekkur HJG 8 16 24 Hjördís Jóna Gísladóttir 

10. bekkur GAK 12 5 17 Guðrún Anna Kjartansdóttir  

10. bekkur GE 14 5 19 Gauti Eiríksson 

Samtals: 221 190 411  

http://alftanesskoli.is/
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Skóladagur nemenda  

Skólastarf hófst kl. 8:15 hjá nemendum í 1.– 4. og 8.-10. bekk en 8:25 hjá nemendum í 5.- 7. 
bekk. Nemendur gátu mætt í skólann frá kl. 7:45 á morgnana en séð var um gæslu til kl. 8:00 
þegar starfsmenn almennt mættu. Eftir að skóla lauk á daginn bauðst nemendum í 1.– 4. 
bekk lengd viðvera til kl. 17:00 sem var starfrækt á vegum Álftamýrar. 

Allir nemendur í 1.– 7. bekk fóru út í frímínútur en þær voru á mismunandi tíma eftir 
árgöngum. Nemendur í 8.– 10. bekk höfðu aðgang að félagsmiðstöð í frímínútum og í 
hádegishléi. Skólaliðar, stuðningsfulltrúar og kennarar önnuðust frímínútnagæslu. 

Nemendur á yngsta- og miðstigi fengu tuttugu mínútna nestistíma einu sinni á dag og fóru 
tvisvar á dag út í frímínútur (20 mín og 15 mín.). Á elsta stigi fengu nemendur 25 mínútna 
nestishlé og höfðu afdrep í félagsmiðstöð í frímínútum. Hádegishlé var fjórskipt, fyrst hjá 
nemendum í 3. – 4. bekk kl. 11:15, 7.–10. bekk kl. 11:40, 1.–2. bekk kl. 12:00 og 5. og 6. 
bekkingar fóru í hádegismat kl. 12:30. 

 

Frístundaheimili – Félagsmiðstöð  

Frístundaheimili hefur verið starfrækt við grunnskólann undanfarin ár og forstöðumaður er 
Örn Arnarson. Þá er starfrækt félagsmiðstöð á Álftanesi. Forstöðumaður er Sigríður Elísabet 
Ragnarsdóttir.  

 

Nemendaráð 

Við skólann er starfandi nemendaráð á unglingastigi sem skipað er nemendum sem völdu 
félagsmálaval. Nemendaráð hefur það hlutverk að vera tengiliður nemenda við skólastjórn og 
kennara og skipuleggur dagskrá og í samstarfi við Félagsmiðstöðina. Nemendaráð 
skipulagði og stjórnaði Nemendaþingi skólans í 5.–10. bekk. Nemendaráð kom einnig að 
undirbúningi árshátíðar og annarra skemmtana. Forstöðumaður Elítunnar hafði umsjón með 
nemendaráði í samvinnu við deildarstjóra elsta stigs. 
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Skipting námsgreina  

Eftirfarandi tafla sýnir fjölda kennslustunda í hverri námsgrein og heildarstundafjölda hvers 
árgangs. 

 

Viðmiðunarstundaskrá 

Námsgreinar/árangur  1.b 2.b 3.b 4.b 5.b 6.b 7.b 8.b 9.b 10.b 

Íslenska  7 7 7 7 7 7 7 6 5 6 

Stærðfræði  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Samfél.fr.  3 3 3 3 5 4 5 3 3 3 

Náttúrufræði  3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 

Enska       1  1 2 2 3 3 3 3 

Danska            2 3 3 3 3,5 

Lesstund/umsjón/val/ 
/lífsleikni/þemaverkefni  

       4,5 4,5 3,5 

Val – þemaverkefni 1 1 1 1 1 1 1    

List- og verkgreinar - 
lota  

3 3 3 3 3 3 3 2 1,5   

Smíði  * * * * * * * * *  

Textílmennt  * * * * * * * * *  

Myndmennt  * * * * * * * * *  

Tónmennt   * *  *  *  * * * * *  

Fjölgreinar – lota          3 3  3       

Umhverfismennt  1 1 1 1 * * *       

Sköpun   1  1  1  1 * * *       

Leiklist  Tjáning/leikir  1  1  1  1 * * *       

Hreyfing Jóga          * *       

Félagsfærni/Heimilisfr.         * *        

Upplýsinga- og 
tæknimennt  
Náms- og starfsráðgjöf 

2 2 2 2 1 1 1 1,5  1 

Valgreinar                3 6 6 

Íþróttir  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sund  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Samtals   30  30  30  30  35  35  35  37  37 37 

Blátt: kennsla er ekki í viðkomandi námsgrein.  * Námsgreinar kenndar í lotu.  
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List- og verkgreinar: smíði, textíl, myndmennt, heimilisfræði.  

Fjölgreinar: fjölbreyttar námsgreinar s.s. upplýsingamennt, bókasafn, leiklist, sköpun, 
hreyfing, o.fl. (mism. áherslur milli skólaára).  

Nemendur í 1.–9. bekk fengu kennslu í list- og verkgreinum í 10-12 manna hópum. Kennt var 
í lotum og skiptu nemendur um námsgrein 4 sinnum á vetri. Nemendur skiptust í stærri hópa 
í fjölgreinum og skiptu um námsgrein þrisvar á vetri.  

Valgreinar: Nemendur í 8. bekk gátu valið 1X120mín. eða 2x60mín. valgrein (120mín á viku) 
en 9. - 10. bekkur um 120 mín. eða 60 mín. valgrein (240 mín á viku)  

Allir nemendur voru með tvo íþrótta- og sundtíma (1,5 ke.st) á viku á stundaskrá. Sund var 
kennt í lotum.  

 

Starfsmenn  skólans  

Við skólann störfuðu 79 starfsmenn, þar af 40 kennarar og 4 stjórnendur, sjá töflu hér fyrir 
neðan. 

 

Starfsmannalisti 

Nafn Starfsheiti 

Adam David Wheeler Forfallakennari 

Anetta Napierjczyk Skólaliði 

Alex Rafn Guðlaugsson Stuðningsfulltrúi 

Alma Björk Magnúsdóttir Skrifstofustjóri 

Andrea Guðrún Guðnadóttir Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Anna María Skúladóttir Aðstoðarskólastjóri 

Anna Svanhildur Daníelsdóttir Kennsluráðgjafi 

Anna Thorlacius Sérkennari  

Atli Viðar Gunnarsson Leiðbeinandi  

Auður Björgvinsdóttir   Verkefnastjóri / sérkennari 

Auður Óskarsdóttir Grunnskólakennari 

Berglind Ósk Böðvarsdóttir  Grunnskólakennari /Fæðingrorlof 

Bergþór Bjarki Guðmundsson  Félagsmiðstöð 

Bettý Gunnarsdóttir Yfirþroskaþjálfi  

Björgvin Júníusson Grunnskólakennari 

Bryndís Kolbrún Sigurðardóttir Leiðbeinandi 

Brynhildur Svala Snorradóttir Grunnskólakennari 

Dagný Lóa Sighvatsdóttir Skólahjúkrunarfræðingur 

Dragi Pavlov Skólaliði / leiðbeinandi á frístundaheimili 

Einar Daði Reynisson Grunnskólakennari 

Elín Sigmarsdóttir Sérkennari / grunnskólakennari 

Elísa Gyrðisdóttir Leiðbeinandi í félagsmiðstöð 
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Erna I. Pálsdóttir Skólastjóri 

Fannar Ingi Friðþjófsson Leiðbeinandi 

Friðrik Sigurðsson Leiðbeinandi í félagsmiðstöð 

Friðrik Snær Tómasson Leiðbeinandi í félagmiðstöð 

Gauti Eiríksson Grunnskólakennari 

Guðbjörn Harðarson Stuðningsfulltrúi 

Guðfinna Dröfn Aradóttir Grunnskólakennari 

Guðrún Anna Kjartansdóttir Grunnskólakennari 

Guðrún Gísladóttir Skólasafnskennari 

Guðrún Ólafía Þorleifsdóttir Grunnskólakennari  

Gunnhildur Halldórsdóttir Skólaliði - fyrirliði 

Gylfi Þórðarson Umsjónarmaður fasteigna / húsvörður 

Halldóra Lára Benónýsdóttir Grunnskólakennari 

Hanna Dóra Magnúsdóttir  Leiðbeinandi á frístundaheimili  

Helga Björg Flóventsdóttir Leiðbeinandi 

Hildur Karlsdóttir Grunnskólakennari / verkefnastjóri 

Hilmar Pétursson Stuðningsfulltrúi 

Hjördís Jóna Gísladóttir Grunnskólakennari 

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir  Grunnskólakennari  

Ingunn Óladóttir Grunnskólakennari 

Iwona Szurmiej Skólaliði / leiðbeinandi á frístundaheimili 

Jóna Karólína Karlsdóttir Grunnskólakennari 

Júlíana Jónsdóttir Náms- og starfsráðgjafi 

Katrín Jónína Gunnarsdóttir Stuðningsfulltrúi  

Katrín Sæland Einarsdóttir Grunnskólakennari 

Lilja Björg Ingibergsdóttir Stuðningsfulltrúi 

Linda B. Thorlacius Grunnskólakennari 

Líbia Torres Da Silva Skólaliði  

Magnús Jökull Traustason  Skólaliði / leiðbeinandi á frístundaheimili   

Mikael Aron Ríkharðsson Stuðningsfulltrúi 

Nada Borosak Grunnskólakennari 

Nana Mardíana Skólaliði 

Nanna Björk Bárðardóttir Grunnskólakennari 

Patrícia F. M. Cardoso Soares Skólaliði  

Paula Cristina Moreira Caldas Skólaliði  

Ragnar Elvar Arinbjarnarson Grunnskólakennari í leyfi 
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Ragnheiður Ólafsdóttir Grunnskólakennari 

Rakel Margrét Viggósdóttir Framhaldsskólakennari 

Rannveig Kristín Stefánsdóttir Grunnskólakennari  

Rósanna Andrésdóttir Leiðbeinandi 

Salvör Kristjánsdóttir Náms- og starfsráðgjafi/Fæðingarorlof 

Samúel Ívar Árnason Grunnskólakennari 

Sigríður Birgisdóttir  Grunnskólakennari  

Sigríður Elísabet Ragnarsdóttir Forstöðumaður Elítunnar félagsmiðstöðvar 

Sigríður Sif Grímsdóttir Grunnskólakennari  

Sigrún Antonsdóttir Leiðbeinandi 

Sigurveig Birgisdóttir  Grunnskólakennari 

Snæbjörn Þór Árnason Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Sólrún Ragnarsdóttir Stuðningsfulltrúi  

Sólveig Guðrún Geirsdóttir Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Steinunn Sigurbergsdóttir Deildarstjóri 

Svala Hilmarsdóttir Magnús  Leiðbeinandi  

Sveinborg L. Hauksdóttir Deildarstjóri stoðþjónustu  

Sveinn Bjarnason Skólaliði/gangbrautargæsla 

Una Birna Bjarnadóttir Yfirþroskaþálfi  

Þorgerður Elín Brynjólfsdóttir Verkefnastjóri / grunnskólakennari  

Örn Arnarsson Forstöðumaður Álftamýri frístundaheimilis 

 

Þróunarstarf og símenntun starfsmanna  

Ýmis þróunarverkefni hafa verið og eru í gangi í skólanum.  Um er að ræða margvísleg 
verkefni og höfum við unnið að þeim mislengi. Þessi verkefni skapa meðal annars áherslur 
okkar í skólastarfinu. 

Helstu áhersluatriði á skólaárinu 2019 – 2020 voru m.a.: 

Skólanámskrá 

Síðasta skólaár var lokið við vinnu við skólanámskrá Álftanesskóla í samræmi við 
aðalnámskrá. Í vetur var unnið áfram með hæfniviðmið og matsviðmið, leiðsagnarmat og 
vaxandi hugarfar (growth mindset).  

 

Lestur og ritun  

Vinnu við lestrarstefnu skólans er lokið og hún birt. Skólinn hefur unnið markvisst að því að 
endurskoða og móta nýjar leiðir í lestrar- og ritunarkennslu síðustu ár, m.a hafa viðmið verið 
endurskoðuð og mat lagt á árangur nemenda í hraðlestri og lesskilningi til að koma betur til 
móts við þá. Á yngsta stigi eru reglulega lögð fyrir skimunarprófin „Lesfimi“ og 
lesskilningsprófið „Orðarún“ í 3.–8. bekk. Í 1.–5. bekk er markvisst unnið með verkefnið 
„Vörður og vegvísar“. Fræðslufundir um læsi fyrir foreldra barna í 1. bekk hefur fest sig í 
sessi og er reglulega á hverjum hausti og þá hafa verið kynningar fyrir foreldra barna í 3. 
bekk um lesskilning.  
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Greiningar og mat  

Verkefnastjóri í sérkennslu heldur áfram að endurskoða og móta vinnuferli við greiningar og 
skimunarpróf, haldið áfram að vinna með ýmsa þætti s.s. Leið til læsis, Orðarún o.fl. og 
greiningu á niðurstöðum samræmdra prófa, ásamt deildarstjóra.  

 

Samstarf grunn- og leikskóla 

Á síðustu árum hefur verið unnið markvisst með leikskólum við að stuðla að samfellu milli 
þessara tveggja skólastiga. Það starf heldur áfram. 

 

Leiðsagnarmat  

Álftanesskóli hefur markvisst verið að skoða og innleiða leiðsagnarmat frá skólaárinu 2013 – 
2014. Skólinn hefur haldið þessari vegferð áfram alla tíð síðan. Reglulega er yfir veturinn eru  
fyrirlestrar og upprifjun fyrir starfsfólk þar sem sérstakar áherslur eru lagðar fyrir á 
mismunandi tímum s.s. sýnileg markmið, árangursviðmið, námsveggi, spjallfélagar, gæði 
verkefna og endurgjöf. Öllum kennurum stendur til boða að fá verkefnastjóra inn til sín til að 
leggja mat á og aðstoða við þróunarvinnuna. Haldnir voru nokkrir fyrirlestrar um vaxandi 
hugarfar og helstu þætti leiðsagnarmats.  

 

Vinaliðaverkefni 

Vinaliðaverkefnið hefur verið starfrækt við skólann síðan 2017. Aðalmarkmið verkefnis er að 
fá nemendur á öllum aldri til að taka meiri þátt í afþreyingu í frímínútum og skapa betri 
skólaanda. Þetta er verkefni sem verið er að festa í sessi. 

 

Beint í mark – markþjálfun 

Hlutverk skóla er meðal annars að skila sterkum einstaklingum út í samfélagið að 
skólagöngu lokinni. Þetta þróunarverkefni hefur verið við skólann í tvö ár og gengur út á það 
að bæta sjálfsmynd nemenda og hjálpa þeim að setja sér skýr markmið og vita hvert þeir 
stefna í lífinu. Verkefnið var unnið með nemendum í 5. og 6. bekk í hópavinnu og nemendum 
í 10.bekk stóð til boða að taka markþjálfun í vali sem og var þeim boðið upp á 
einstaklingsviðtöl. 

 

Aukinn sveigjanleiki og vellíðan nemenda með ADHD og kvíða innan skólakerfis 

Í vetur hefur verið unnið markvisst að því að efla þekkingu bæði nemenda og kennara á 
einkennum adhd og kvíða. Nemendur fengu fræðslu í fyrirlestraformi og ákveðnir 
einstaklingar fengu einstaklingsviðtöl reglulega yfir veturinn. Starfsmenn fengu fræðslu í formi 
fyrirlestra. 
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3. Áherslur í skólastarfi  

Álftanesskóli: vinátta, vísindi og listir – allir eru einstakir  

Fyrsti áfangi Álftanesskóla var tekinn í notkun haustið 1978. Á fyrsta starfsárinu voru 70 
nemendur í skólanum frá aldrinum sex til tólf ára. Á þessum árum sem liðin eru hefur 
skólahúsnæðið verið stækkað í nokkrum áföngum eftir því sem nemendum hefur fjölgað. Í 
skólastarfinu er lögð rík áhersla á „vináttu, vísindi og listir“ - allir eru einstakir“. Litið er svo á 
að mannleg samskipti og ábyrg hegðun séu grunnþættir í skólastarfinu. Áhersla er lögð á 
fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti í samræmi við einstaklingsmiðað nám. Gagnkvæm 
virðing er forsenda jákvæðra samskipta og reynt er að stuðla að því að öllum geti liðið vel í 
skólanum. Starfsmenn skólans leggja sig fram við að eiga jákvæð samskipti við heimilin og 
hvetja foreldra til þess að hafa samband þegar þeim liggur eitthvað á hjarta. Þegar heimili og 
skóli leggjast á eitt má búast við betri líðan nemenda, auknu öryggi og betri námsárangri. 

 

Uppbygging sjálfsaga – uppeldi til ábyrgðar  

Unnið hefur verið samkvæmt Uppbyggingarstefnu í 
Álftanesskóla frá haustinu 2002. Uppbyggingarstefna (e. 
Restitution) í skólastarfi er hugmyndakerfi sem í felst bæði 
aðferð og stefnumörkun skóla til bættra samskipta. 
Meginatriði er að kenna börnum og unglingum sjálfsaga, 
sjálfsstjórn og ýta undir sjálfstraust. Uppbyggingarstefnan 
leggur áherslu á samskipti fremur en reglur, ábyrgð fremur en 
blinda hlýðni og virðingu fremur en stjörnugjöf. 
Uppbyggingar-stefnan treystir á hæfileikann til sjálfsstjórnar 
og að hver og einn geti brugðist rétt við aðstæðum. 
Uppbyggingarstefnan kennir sjálfsaga og hvetur hvern og 
einn til að taka ábyrgð á eigin orðum og gerðum. 

 

Haustfundir  

Haustfundir eru í upphafi skólaárs þar er farið vel yfir  „Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging 
sjálfsaga“ og verkefnum þess er skipt á 10 árganga þannig að loknu 10 ára skólagöngu væri 
foreldrið búið að fara í gegnum námsefni/ fræðslu um Uppeldi til ábyrgðar og þau verkefni 
sem barn þess fer í á hverju skólaári.  

Fræðsla og vinna með Uppeldi til ábyrgðar-uppbygging sjálfsaga: 

1. bekkur  Kynning á ,,Uppbyggingarstefnunni“ 

2. bekkur  Unnið með ,,Mitt og þitt hlutverk“ 

3. bekkur  Unnið með ,,Þarfirnar fimm“ 

4. bekkur  Unnið með ,,Stutt inngrip“ 

5. bekkur  Unnið með „Sáttmála“ foreldra og skóla/ bekk/ árgang 

6. bekkur  Unnið með ,,Skýr mörk“ 

7. bekkur  Unnið með ,,Jákvæð samskipti – minni þvingun“ 

8. bekkur  Unnið með ,,Fimm stöður stjórnunar“ 

9. bekkur  Unnið með ,,Lífsvagninn“ 

10. bekkur  Unnið með ,,Óskaveröldina“ 
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4. Samstarf heimilis og skóla  

Skólaráð  

Við grunnskóla skal starfa skólaráð (skv. 8. gr. laga nr. 91, 2008) sem er samráðsvettvangur 
skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann 
og mótun sérkenna hans. Skólaráð heldur fundi reglulega yfir skólaárið og eru ýmis mál 
rædd á fundunum m.a. skipulag skólastarfsins, starfsáætlun vetrarins, fjármál skólans, 
kannanir á skólastarfinu og skóladagatal. 

 

Foreldrafélag Álftanesskóla  

Stefna skólans er að það sé gott samstarf á milli heimilis og skóla og þar ríki traust á milli 
aðila. Í því felst að vera í góðu sambandi við foreldra/forráðamenn, stuðla að því að 
forráðamenn séu vel upplýstir um starfsemi skólans og fái greinagóðar upplýsingar um þá 
þróun og viðburði sem eiga sér stað innan veggja skólans. 

Þessu til stuðnings er starfrækt foreldrafélag sem kosið er til eins árs í senn. Félagið hefur 
það að markmiði að vinna að heill og hamingju nemenda skólans og styrkja skólann í 
hvívetna, meðal annars með umræðufundum um skóla- og uppeldismál í samráði við 
skólann. Fulltrúi skólans mætir á fundi foreldrafélagsins til að tryggja upplýsingaflæði á milli 
foreldra og skólasamfélagsins. Foreldraráð skólans starfar samkvæmt lögum um grunnskóla 
frá 1995 og er ætlað að vera til álitsgjafar um ýmis mál sem varða breytingar á námsumhverfi 
nemenda. Þegar heimili og skóli leggjast á eitt má búast við betri líðan nemenda, auknu 
öryggi og betri námsárangri. 

Í stjórn foreldrafélagsins sitja fimm fulltrúar foreldra. Þeir eru kosnir á aðalfundi. Stjórnin 
fundar reglulega yfir veturinn. Helstu verkefni foreldrafélagsins eru m.a.  foreldraröltið, 
jóladagurinn, öskudagsskemmtun fyrir nemendur og páskabingó sem féll niður þetta árið 
sökum Covid19. Sjá nánar á: http://www.alftanesskoli.is/foreldrar/  

 

Bekkjafulltrúar 

 
 Bekkur  Nafn foreldra   
1. RKS  Sigrún Halldóra Andrésdóttir  
1. RKS Guðrún Auður Böðvarsdóttir  
1. KSE Sandra Mjöll Andrésdóttir  
1. KSE  Elísa Gyrðisdóttir  
2. BSS  Auður Hallgrímsdóttir  
2. BSS  Kristján Hallgrímsson/Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir 
2. GDA  Þrúða Högnadóttir 
2. GDA  Hermann Sigurðsson/Ósk Auðunsdóttir  
3. SSB  Bryndís Pétursdóttir  
3. SSB  Sonja Sól Guðjónsdóttir 
3. SB  Tinna Rut Albertsdóttir 
3. SB  Birkir Halldórsson 
3.SB Hrafnhildur Kristjánsdóttir 
4. BKS  Edda Ýr Einarsdóttir 
4. BKS Pálína Stefanía Sigurðardóttir 
4. RMV Heiðbjört Kristjánsdóttir 
4. RMV Salvör Egilsdóttir  
5. GÓÞ Tinna Thorlacius Þorsteinsdóttir 
5. GÓÞ Dagný Bolladóttir 
5. SG Katla Marín Jónsdóttir 
5. SG Berglind Beck 
6. IÓ  Ögmundur Hrafn Magnússon  

http://www.alftanesskoli.is/foreldrar/
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6. IÓ Marta Sandholt Haraldsdóttir 
6. HK Eygló Ingadóttir 
6. HK Pétur Heiðar Egilsson 
7. AVG  Elsa Ingibjörg Egilsdóttir 
7. AVG Ingólfur Vignir Ævarsson 
7. HLB Elíza Jean Reid 
7. HLB   Guðný Katla Guðmundsdóttir 
8. BÓB  Anney Bæringsdóttir 
8. BÓB  Margrét Lilja Magnúsdóttir 
8. AÓ Halla Jónsdóttir  
8. AÓ Gísli Guðmundsson 
9. EDR  Margrét Stefánsdóttir 
9. EDR Auður Ketilsdóttir 
9. HJG Bryndís Kolbrún Sigurðardóttir  
9. HJG Hanna Dögg Þórðardóttir 
10. GE  Dagný Marínósdóttir 
10. GE 
10. GAK  

Sigrún Edda Eðvarðsdóttir 
Ólöf Ösp Guðmundsdóttir 

10. GAK Andri Valur Gunnarsson 
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5. Skýrslur um skólastarfið  

Skýrsla deildarstjóra árganga og faggreina 

Á skólaárinu voru tveir deilarstjórar, deildarstjóri stoðþjónustu sem heldur utan um 
stoðþjónustu skólans og almennur deildarstjóri sem sinnti öllum stigum skólans.  

Starf deildarstjóra er margþætt og kemur hann að mörgum mikilvægum þáttum í 
skipulagningu á skólastarfinu í nánu samráði við aðra skólastjórnendur. Deildarstjóri sér um 
röðun nemenda í bekkjardeildir í samráði við deildarstjóra stoðþjónustu og umsjónarkennara. 
Deildarstjóri sér um skipulag valgreina og nemendaskráningar í valgreinar. Deildarstjórarnir 
sitja báðir yfirfærslu fundi að hausti vegna nemenda, bæði með fyrrverandi 
umsjónarkennurum, verðandi umsjónarkennurum og sérkennurum nemenda til að tryggja að 
upplýsingar færist milli ára á milli kennara og stuðningsfulltrúa.  

Deildarstjóri fylgist með skólasókn, ástundun og samskiptum nemenda og nemendahópa  og 
gerir aðgerðaráætlanir þegar þörf er á vegna slakrar skólasóknar og/eða agabrota. 
Deildarstjóri tekur á agabrotum í samvinnu við skólastjórnendur, kennara, forráðamenn, 
námsráðgjafa, nemendafulltrúa og aðra fagaðila skólans. Deildarstjóri ásamt náms- og 
starfsráðgjafa, nemendaráðgjafa og umsjónarkennurum í hverju máli mynda eineltisteymi 
skólans og er hluti af eineltisteymi Garðabæjar. Hann stjórnar samráðsfundum með 
forráðamönnum nemenda þegar ástæða er til. Deildarstjóri tekur á móti nýjum nemendum 
sem eru að koma í Álftanesskóla og foreldrum þeirra, kynnir fyrir þeim skólann og 
skólastarfið og er tengiliður þeirra til að byrja með allt þar til umsjónarkennari tekur við. Auk 
kennara- og starfsmannafunda sem deildarstjóri undirbýr með skólastjórnendum, fundar 
hann reglulega með stjórnendum skólans og námsráðgjafa. Þeir sitja einnig samstarfsfundi 
með öðrum sérfræðiaðilum skólans á lögbundnum nemendaverndarráðsfundum. Í samráði 
og samstarfi við skólastjórnendur tekur deildarstjóri þátt í að undirbúa skólasetningu og 
skólaslit. Deildarstjóri er prófstjóri í samræmdum prófum og tekur þátt í skipulagningu 
uppbrotsdaga og óhefðbundins skólastarfs í samvinnu við umsjónarkennara, fagstjóra og 
skólastjórnendur. 

Deildarstjóri sér um utanumhald og innkaup á námsbókum frá Menntamálastofnun og öðrum 
námsgagnaútgefendum. Deildarstjóri sér einnig um að halda utan um innkaup á 
námsgögnum og ritföngum fyrir nemendur. Utanumhald og innsetning á efni heimasíðu er eitt 
af hlutverkum deildarstjóra í samstarfi við skrifstofustjóra. Skólapúlsinn er lagður fyrir 
nemendur í 6. – 10. bekk af deildarstjóra og skrifstofustjóra og dreifist það í fimm skipti yfir 
skólaárið, í samráði við námsráðgjafa og stjórnendur er unnið úr niðurstöðum Skólapúlsins. 
Einnig sér deildarstjóri um aðrar kannanir sem lagðar eru fyrir svo sem Ungt fólk, Pisa, 
ESPAD, HBSC o.fl. Skipulag vegna fjarnáms og próftöku nemenda á elsta stigi og samstarf 
við viðkomandi framhaldsskóla er á höndum deildarstjóra. 

Deildarstjóri hefur reglulega sótt námskeið í Uppeldis til ábyrgðar og hefur það verið hluti af 
árlegri endurmenntun hans auk annarrar endurmenntunar en Uppeldi til ábyrgðar er leiðarljós 
í skólastarfi Álftanesskóla. 

Covid-19 hafði töluverð áhrif á verkefni deildarstjóra, frá og með 16. mars var skólanum skipt 
upp í hólf þar sem hvert hólf var með sinn inngang. Deildarstjóri var hólfastjóri hjá miðstigi 
sem var með inngang sameiginlegan með tónlistarskólanum og voru nýttar stofur sem 
tilheyra þeim stigagangi. Í hólfinu voru 6 umsjónarkennarar, einn sérkennari, tveir 
listgreinakennara og tveir skólaliðar ásamt deildarstjóra. Nemendur komu inn í hólfið með 10 
mínútna millibili og var fyrirkomulagið eins þegar nemendur fóru. Umsjónarkennari hvers 
hóps tók á móti hópnum sínum við útidyr og fylgdi þeim síðan sömuleið til baka að kennslu 
lokinni. Skólaliðarnir sá síðan um að sótthreinsa anddyrið og stigaganginn milli hópa. Hver 
hópur var einn á hverju stað fyrir sig og hitti hvorki aðra kennara né aðra nemendur. 
Fyrirkomulagið gekk vel og gerði allt starfsfólk sitt besta til að skólastarfið með þeim hömlum 
sem settar voru gengi sem allra best. Eiga þau hrós skilið fyrir það. 
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Viðburðadagatal skólaársins 

Mikið og fjölbreytt starf fer fram í Álftanesskóla. Helstu viðburðir skólans sem og annað sem 
tengist skólastarfinu er skráð í eftirfarandi töflu þó listinn sé ekki tæmandi.  

2019 

Vika 1 12.  – 16. ágúst 15. – 16.08  
Skipulagsdagar kennara 
16.8  
Leiðsagnarmat fyrirlestur, tengingar 
leiðsagnarmats við Uppeldi til ábyrgðar og 
Kvan    

Vika 2 19. -23. ágúst 19. – 22.08  
Skipulagsdagar kennara 
23. 08  
Skólasetning og haustfundir foreldra 

Vika 3 26. ágúst – 30. ágúst 26.08 
Fjarnám haustannar hjá FG hófst 

Vika 4 2. - 6. september 3.09  
Lestrarnámskeið fyrir foreldra í 1.b  
 

Vika 5 9. - 13. september 13.08  
Skipulagsdagur 1/5 

Vika 6 17. - 21. september 19. – 20.09  
Samræmd próf 7. b 

Vika 7 23. – 27. september 25.09  
Göngum í skólann 
27. – 28.09  
Samræmd próf 4. b 

Vika 8 30. sept. - 4. október 2.10  
Útikennsla - Lesið í Nesið 
2.10  
Forvarnardagurinn 2019, dagskrá fyrir 9. 
bekk 

Vika 9 7. -  11. október 9. – 15.10  
Forvarnarvika Garðabæjar “Vinátta er 
fjársjóður – samvera og umhyggja”. 

Vika 10 14 - 18. október 17.10  
Vökunótt 8. - 10.b.  

Vika 11 21. - 25. október  25.10  
Skipulagsdagur kennara 2/5, Menntadagur 
Garðabæjar 

Vika 12 28. okt. - 1. nóvember 29.10  
Námsviðtöl  

Vika 13 4. - 8. nóvember 4.-5.11 
Prófadagar í fjarnámi FG 
6.11  
Nemendaþing  

Vika 14 11. - 16. nóvember 14.11 
Fjarnám miðannar hjá FG hófst 
14. - 15.11  
Foreldrafræðsla um lesskilning fyrir foreldra 
barna í 3. bekk, tveir fyrirlestrar 
15.11  
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Undirbúningur fyrir Stóru 
upplestrarkeppnina hófst 

Vika 15 18. - 22. nóvember Laugavatnsferð 9. b. 
21.11. 
Foreldrafræðsla um lesblindu fyrir foreldra í 
7. – 9. bekk 

Vika 16 25. nóv. – 29. nóvember 27.11  
Skipulagsdagur 3/5 
28. – 29.11  
Kærleikarnir  

Vika 17 2. - 6. desember Reykjaferð 7. b 
3.12  
Jólaljósin kveikt á Bessastöðum 1.-2.b  
4.12  
Starfamessa hjá 10.b 
8.12  
Jóladagur froreldrafélagsins 

Vika 18 9. - 13. desember  

Vika 19 16. – 20.desember  17.12  
Jólabíóferð 1. -4. bekkur 
18.12  
Jólabíóferð 4. – 10. bekkur  
19.12  
Litlu jól 6. – 10. bekkja 
20.12  
Litlu jól 1. 5. bekkja  

 21. desember - 2. janúar Jólaleyfi 
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2020 

Vika 1 3. janúar 3.01 Kennsla hófst 

Vika 2 6. - 10. janúar 6.01  
Forvarnarfyrirlestur fyrir 7. bekk og foreldra 
þeirra.  
7.01  
Eiga allir að vera eins?“ fyrirlestur fyrir 
5.bekk og foreldra þeirra. 
10.01  
„Hættu áður en þú byrjar“ forvarnarfyrirlestur 
fyrir nemendur í 9. b og foreldra þeirra. 

Vika 3 13. - 17. janúar  
 

Vika 4 20. – 24. janúar Fjarnám vorannar hjá FÁ hófst 

Vika 5 27. - 31. janúar  

Vika 6 3. - 7. febrúar 5.02  
Námsviðtöl 
6.02  
Skólaþing 10.bekkur 

Vika 7 10. - 14. febrúar 10.02 
Forvarnarfyrirlestur um umferðaröryggi fyrir 
10.b, Benni Kalli  
12.02.  
Ungt fólk 2019 fyrirlögn 5. -10.b 
13. – 14.02 
Prófadagar í fjarnámi FG 

Vika 8 17. – 21. febrúar Vetrarleyfi  

Vika 9 24. – 28. febrúar 26.02 
Öskudagur og öskudagsskemmtun 10.b  

Vika 10 2. - 6. mars 6. 03  
Stóra upplestrarkeppni Álftanesskóla 

Vika 11 9. - 13. mars 10. – 12.03  
Samræmd könnunarpróf í 9.b 

Vika 12 16. - 20. mars  

Vika 13 23. - 27.  mars  

Vika 14 30. mars - 3. apríl  

Vika 15 6. - 13. apríl Páskaleyfi 

Vika 16 14. - 17. apríl 
 

Vika 17 20. – 24. apríl 
 

Vika 18 27. apríl - 1. maí  

Vika 19 4 - 8. maí 8.05  
Margæsardagurinn 

Vika 20 11. - 15. maí 11.05 Fjarnámspróf FÁ, rafrænt próf 
 

Vika 21 18. - 22. maí 20.05  
Stelpur og tækni 

Vika 22 25. – 29. maí 26.05  
Skipulagsdagur kennara  
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Vika 23 2. - 5. júní 2.06  
Sýning á lokaverkefnum 10. 
3.-5.06 Vorferð 10.b. 

Vika 24  8. – 12. júní 8.06  
Vorleikar og útskrift 10.b 
9.06  
Skólaslit  
10. – 11.06 
Skipulagsdagar kennara 

 

Skólastarf og vinnuumhverfi nemenda 

Skólastarf í Álftanesskóla er vanalega í föstum skorðum samanber náms- og kennsluáætlanir 
hvers skólaárs. Engu að síður hefur skólinn svigrúm til að sinna annars konar náms- og 
skólastarfi sem er ekki síður mikilvægt. 

Ferðalög og óhefðbundið skólastarf 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er gert ráð fyrir námsferðum og ferðalögum í skólastarfi. Í vetur 
var farið í stuttar námsferðir í einstaka námsgreinum.  

Að þessu sinni var Lesið í Nesið fyrstu vikuna í október. Dagskrá dagsins var skipulögð af 
umsjónarkennurum. 

9. bekkur ásamt umsjónarkennurum fóru á Laugarvatn vikuna 18. – 22. nóvember. 

Kærleikar voru í síðustu viku nóvember. Þá unnu nemendur með eina þörf, frelsi, úr 
þarfahring Uppeldis til ábyrðar, með vin úr vinabekk. Útbjuggu vinapörin fiðrildi með kveðju 
frá skólanum sem voru hengdar á alla hurðarhúna í sveitafélaginu. Einnig var sett upp 
gleðikveðja í íþróttahúsinu til allra íbúa Álftaness. 

6.bekkur ásamt umsjónarkennurum fóru að Reykjum vikuna 2.-6. desember. 

6. febrúar fór 10. bekkur á Skólaþing Alþingis. 

Fyrirhuguð var skíðaferð í Bláfjöll 17. mars og ef veður hefði ekki verið gott áttum við líka 
pantað 21. apríl en ekkert varð af þessu áformum vegna Covid-19. 

Dagana 3. – 5. júní fóru nemendur í 10. bekk í sína árlega vorferð sem er samstarfsverkefni 
bekkjarfulltrúa árgangsins og skólans. Gist var á Hlíðardalsskóla og fengu nemendur 
morgunverð þar. Nemendur fóru í flúðasiglingu á Hvítá, heimsókn í Lava safnið, Draugasetrið 
og sund ásamt því að skoða Seljalandsfoss, Gljúfrabúa og Nauthúsagil.  

Samstarf við sérfræðiaðila 

Deildarstjóri er í samstarfi við marga sérfræðiaðila innan og utan Álftanesskóla. Helst ber að 
nefna samstarf við þá aðila sem taldir eru upp hér fyrir neðan.  

Deildarstjóri vinnur mikið og náið með deildarstjóra stoðþjónustu, náms- og starfsráðgjafa og 
nemendaráðgjafa að ýmsum málum sem varða líðan nemenda og skólavist. Gott samstarf 
deildarstjóranna, námsráðgjafa og nemendaráðgjafa er afar mikilvægur þáttur í meðferð og 
úrlausn nemendamála. Deildarstjóri líkt og aðrir starfmenn skólans eru skólasálfræðingi 
innan handar í sambandi við upplýsingagjöf um nemendur. 

Undanfarin ár hefur deildarstjóri verið í miklu og góðu samstarfi við fjölskyldursvið 
Garðabæjar sem hefur unnið með einstaklinga og/eða hópa innan skólans þegar óskað hefur 
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verið eftir. Gott samstarf við fjölsyldusviðið er mikilvægt og hluti af því að styrkja og bæta 
líðan nemenda þegar þörf er á. 

Steinunn Sigurbergsdóttir, deildarstjóri. 

Yngsta stig  
Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk 

Í 1. bekk voru 40 nemendur í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Katrín 
Sæland Einarsdóttir og Rannveig Stefánsdóttir. Aðrir kennarar: Ragnheiður Ólafsdóttir  - 
tónmenntakennari, Ingunn Elísabet Viktorsdóttir - textílkennari, Nada Borosak -  
myndmenntakennari, Nanna Björk Bárðardóttir – smíðakennari, Linda Thorlacius, Björgvin 
Júníusson og Ragnar Elvar Arinbjarnarson - íþróttakennarar, Anna Thorlacius – sérkennari. 
Stuðningsfulltrúar sem komu inn í bekkina voru: Katrín Jónína Gunnarsdóttir (Jóna), Sólrún 
Ragnarsdóttir og Bettý Gunnarsdóttir – þroskaþjálfi. 

 

Markmið og helstu áherslur árgangsins: 

Helstu áherslur í starfi árgangsins voru: skólafærni, lestur og íslenska, stærðfræði og 
lífsleikni. 

Megináhersla var á að allir nemendur kæmust vel af stað lestri, þ.e. að nemendur þekktu alla 
bókstafi og hljóð þeirra og tengdu þau saman.  
Meginmarkmið í stærðfræði var að leggja grunn að góðum talnaskilningi hjá nemendum. 
 

Kennsluhættir/skipulag kennslu 

Íslenska og stærðfræði var kennd í hringekju samkvæmt aðferðinni „Vörður og vegvísir“, 
hugmyndfræði John Morris ásamt leiðsagnarmati. Í upphafi viku voru sérstakir 
innlagnartímar, í hvorri grein fyrir sig, þar sem markmið voru lögð inn og gerð sýnileg á 
námsvegg ásamt því að safna námsstoðum/hugmyndum nemenda á vegginn sem nýttust 
þeim í verkefnum vikunnar.  

Áhersluþættir íslenskuhringekjunnar voru: Talað mál og hlustun, ritun, málfræði og lestur og 
bókmenntir. Í lestrarkennslu var lögð áhersla á snemmtæka íhlutun og fimikennslu í góðri 
samvinnu við sérkennara. Í upphafi dags var alltaf unnið með Markvissa málörvun í 
heimakrók. Heimalestur var 5x í viku ásamt heimaverkefnum í orðaskriftarbók 2x í viku, eftir 
áramót. Lokaverkefni árgangsins í íslensku fjallaði um íslensku húsdýrin og var þ.a.l. 
samþætt samfélags- og náttúrufræði, þar sem áhersla var lögð á námsmarkmið vetrarins, t.d. 
fyrirmyndarmálsgrein.  

Í stærðfræði var lögð áhersla á hlutbundna vinnu, að nemendur byggðu ofan á fyrri reynslu 
og þekkingu, og tileinkuðu sér stærðfræðihugmyndir á eigin forsendum. Einnig var lögð 
áhersla á að nemendur ræddu mismunandi lausnaleiðir og skýrðu lausnaferli sitt fyrir öðrum, 
unnið var í anda leiðsagnarmats. Áhersla var á að í hverri viku lærðu nemendur í gegnum 
leik, spil og þrautalausnir. 

Í samfélags- og náttúrufræðigreinum var ýmist unnið eftir söguaðferð eða samkvæmt 
kennsluleiðbeiningum námsefnisins Komdu og skoðaðu. Hvert viðfangsefni var kennt í lotum 
og samþætt öðrum námsgreinum. Lokaverkefni árgangsins í íslensku var samþætt 
samfélags- og náttúrufræðigreinum, íslensku húsdýrin. 
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Námsmat/námsaðlögun 

Lagt var fyrir skimunarprófið Lesferill strax að hausti. Hraðlestrarpróf/stafapróf lögð fyrir 
tvisvar yfir veturinn í janúar og maí. Stuðst var við niðurstöður úr skimunarprófinu til að vinna 
nánar með þá þætti sem komu illa út hjá hverjum og einum í samvinnu við sérkennara. 
Sjálfsmat og kennaramat í samfélags- og náttúrufræði. Stærðfræðikönnun og 
stafsetningarkönnun voru lagðar fyrir að vori. Lokaverkefni í íslensku unnið að vori og metið 
til umsagnar. 

Lykilhæfni var metin í Mentor fyrir námsviðtöl í október, febrúar og við lok skólaárs. 
Hæfniviðmið voru metin í Mentor í október, janúar og við lok skólaárs. 

 

Nýbreytni/þróunarstarf 

Í fyrsta sinn var ákveðið að ekki væri búið að setja börnin í ákveðna bekki þegar skólastarf 
hófst s.l. haust. Að vori kynntu stjórnendur fyrir foreldrum nýtt fyrirkomulag. Markmiðið var 
m.a. að börn og kennarar kynntust öll innbyrðis og hægt væri að raða í bekki með það í huga 
að fá sem jöfnustu hópa m.t.t. náms-  og skólafærni. Þetta ferli tók langan tíma og var mikið 
álag á meðan á því stóð t.d. vegna sífelldrar endurskoðunar á skiptingunni og flutninga á 
gögnum barnanna milli stofa. Einnig fór mikill tími hjá umsjónarkennurum í  að svara 
fyrirspurnum og athugasemdum frá foreldrum þar sem þeir höfðu ákveðnar skoðanir 
hópaskiptingunni.  

Kennsluhættir John Morris voru festir í sessi í stærðfræði í 1. bekk. Í íslensku og stærðfræði 
var markvisst unnið að því að innleiða leiðsagnarmat í anda Shirley Clarke. Að auki var unnið 
með vaxandi hugarfar. 

 

Útikennsla/umhverfisfræðsla/vettvangsferðir 

Farið var í ýmsar ferðir um Álftanes, m.a. fjöruferð, fuglaskoðunarferð og stuttar ferðir í 
nágrenni skólans. Reglulega var farið út og ýmis verkefni unnin, s.s. stærðfræðiverkefni og 
umferðarverkefni. 

Fyrir jólin var farið í heimsókn að Bessastöðum þar sem kveikt var á jólaljósum undir stjórn 
forseta.  

Leikskólabörn komu í heimsókn í íþróttahús og í heimsókn í Álftanesskóla. 

 

Lífsleikni 

Unnið eftir hugmyndafræðinni „Uppeldi til ábyrgðar“, „vaxandi hugarfars“.  Nemendur lærðu 
um þarfirnar, hlutverk sín og gerðu bekkjar - sáttmála og söng í upphafi skólaárs. 
Bekkjarfundir voru haldnir vikulega. Sýnd var fræðslumynd um einhverfu á degi tileinkuðum 
einhverfu.  

 

Skemmtanir og félagslíf 

Haldin var hátíð þegar nemendur höfðu verið í 100 daga í skólanum. Göngum í skólann og 
Lesið í Nesið var á haustönn og sameiginlegt jólaföndur hjá 1. og 2. bekk í desember.  
Kærleikar voru einnig í desember ásamt litlu jólum/jólaskemmtun.  Öskudagsskemmtun var á 
vorönn. Íþróttadagur/vorleikar að vori. Bekkjarfulltrúar skipulögðu atburði fyrir hópana. 
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Foreldrasamstarf 

Foreldrar voru boðaðir á haustfund í byrjun september þar sem starf og skipulag vetrarins var 
kynnt. Í beinu framhaldi var lestrarþjálfunarnámskeið þar sem umsjónarkennarar og 
sérkennarar fóru yfir áherslur í lestrarkennslu og lestrarþjálfun. Einu sinni í viku voru sendir 
vikupistlar úr Mentor með fréttum og áherslum árgangsins og upplýsingapóstar voru sendir 
þess á milli ef þörf var á.  

 

Covid 19 

Vorönn var óhefðbundin og fordæmalaus sökum Covid 19 veirunnar. Skert skólastarf varði í  
6 vikur. Þá mættu börnin í 2 ½ klst í bekkjarstofu þar sem fram fór hefðbundin kennsla sem 
þó tók mið af breyttum aðstæðum t.d. þurftu að vera 2 metrar á milli barna. Einnig var 
framreiddur hádegisverður í bekkjarstofum. Töluverður tími fór í handþvott og sótthreinsun á 
umhverfi. Börn og starfsfólk voru ótrúlega fljót að aðlagast þessum aðstæðum. Börnin mættu 
vel og stundvíslega og voru aldrei færri en 35/40. Þrjú til fjögur börn voru ekki í skólanum á 
þessum tíma. Þau fengu námsefni sent heim sem þau unnu með foreldrum sínum. Það tókst 
að halda námsáætlun í íslensku og stærðfræði.Vegna þessa var ekki hefðbundin 
morgunheimsókn foreldra þar sem nemendur kynntu verkefni vorannar. Einnig féll niður 
árshátíð á yngsta stigi og samvera á sal. 

 

Mat á starfi vetrarins 

Foreldrar voru almennt mjög ánægðir með lestrarþjálfunarnámskeið og áherslur skólans í 
lestrarkennslu og tóku þeir virkan þátt í lestrarþjálfuninni. Snemmtæk íhlutun sérkennara var 
vel skipulögð og markviss. 

Kennarar eru ánægðir með kennsluhætti. Aukin áhersla á vaxandi hugarfar og leiðsagnarmat 
hefur gefist vel og skilar árangri í vinnu nemenda. Notkun námsveggja hefur einnig fest sig 
betur í sessi. 

Verkefni sem tókust sérstaklega vel voru m.a. stafainnlögn með áherslu á fimiæfingar, 
hringekjuverkefni um Greppikló og Greppibarnið, verkefnið um líkamann, Osmo í 
stærðfræðihringekju og lokaverkefni í íslensku. 

Að okkar mati fannst okkur upphaf skólaársins krefjandi, stór árgangur og sú nýbreytni að 
taka við árganginum sem einum hóp var ekki að virka sem skildi.  

Katrín Sæland Einarsdóttir og Rannveig Stefánsdóttir 

 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk 

Nemendur í 2. bekk voru 29, í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Brynhildur 
Snorradóttir og Guðfinna Dröfn Aradóttir. Aðrir kennarar sem kenndu árganginum voru: 
Björgvin Júníusson, Ragnar Arinbjarnarson og Linda Thorlacius, íþróttir og sund, Björg 
Ragnheiður Pálsdóttir, tónmennt, Ingunn Elísabet Viktorsdóttir, textílmennt, Nada Borosak, 
myndmennt og Nanna Björk Bárðardóttir, smíði, Stuðningsfulltrúar árgangsins voru: Katrín 
Jónína Gunnarsdóttir, Lilja Rún Sigurðardóttir og Mikael Aron Ríkharðsson. Sérkennarar var 
Auður Björgvinsdóttir, Elín Sigmarsdóttir og Þorgerður Elín Brynjólfsdóttir. Þroskaþjálfi var 
Una Birna Bjarnadóttir. Námsráðgjafi var Salvör Kristjánsdóttir . 
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Markmið og helstu áherslur árgangsins:  

Aðaláhersla vetrarins var lögð á fjölbreytt og sjálfstæð vinnubrögð, unnið var eftir 
kennsluháttum „Vörður og vegvísir“ í íslensku og stærðfræði. Nemendur voru meðal annars 
þjálfaðir í að vinna saman tveir og tveir sem námsfélagar/spjallfélagar og studdu þannig hvor 
við annan. Markvisst var lögð áhersla á að nota tússtöflur bæði í innlögn og í leiðsagnarmati. 
Einnig var lögð áhersla á samvinnu í samfélags- og náttúrufræði. 
Í lestrarkennslu var lögð áhersla á daglegan heimalestur og orðaskrift.  
Mikið unnið með félagsfærni og samskipti með aðferðum „Uppeldis til ábyrgðar“ og Vaxandi 
hugarfars/„Growth mindset“. 
 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu 

Íslenska og stærðfræði var kennd í 
hringekju samkvæmt aðferðinni 
„Vörður og vegvísir“, hugmyndfræði 
John Morris ásamt leiðsagnarmati. Í 
upphafi viku voru sérstakir 
innlagnartímar, í hvorri grein fyrir sig, 
þar sem markmið voru lögð inn og gerð 
sýnileg á námsvegg ásamt því að 
safna námsstoðum/hugmyndum 
nemenda á vegginn sem nýttust þeim í 
verkefnum vikunnar.  

Áhersluþættir íslenskuhringekjunnar 
voru: Talað mál og hlustun, ritun, 
málfræði og lestur og bókmenntir. 
Heimalestur var 5x í viku ásamt heimaverkefnum í orðaskriftarbók 2x í viku í lotum yfir 
veturinn. Áhersluþættir stærðfræðihringekjunnar voru fjölbreytt verkefni tengd námsþáttum 
stærðfræðinnar, m.a. í gegnum leik, spil, þrautalausnir, ýmis forrit o.fl. Einnig var lögð áhersla 
á að nemendur ræddu mismunandi lausnaleiðir og skýrðu lausnaferli sitt fyrir öðrum, unnið 
var í anda leiðsagnarmats.  

Vorönn hófst með sameiginlegu lestrarátaki á yngsta stigi sem stóð í fimm vikur. 

Í samfélags- og náttúrufræðigreinum voru unnin fjölbreytt verkefni, bæði einstaklings- og 
hópverkefni. M.a. var unnið eftir aðferðum söguaðferðar. Hvert viðfangsefni var kennt í lotum 
og samþætt öðrum námsgreinum. 

 

Námsmat/námsaðlögun 

Námsmat var fjölbreytt, sjálfsmat nemenda, leiðsagnarmat, umsagnir kennara og kannanir. 
Stöðluð lesfimipróf frá Menntamálastofnun voru lögð fyrir þrisvar sinnum yfir skólaárið. 
Niðurstöðum námsmats var safnað í ferilmöppur sem nemendur fóru reglulega með heim, 
t.d. eftir hvern námsþátt í stærðfræði eða að loknu lesfimiprófi. Jafnframt var vitnisburður og 
matskvarðar afhentir við skólalok í júní. Stærðfræðikannanir voru í lok hvers kafla bókar, auk 
janúar- og maíkönnunar. Námsaðstæður og kannanir voru aðlagaðar fyrir þá sem þurftu. 
Lykilhæfni var metin í Mentor fyrir námsviðtöl í október, febrúar og við lok skólaárs. 
Hæfniviðmið voru metin í Mentor í október, janúar og við lok skólaárs. 
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Þróunarstarf/Nýbreytni 

Haldið var áfram að þróa aðferðir í kennslu með leiðsagnarmat og vaxandi hugarfar að 
leiðarljósi. Þær aðferðir voru festar enn betur í sessi í öllum námsgreinum.  

 

Útikennsla/umhverfisfræðsla/vettvangsferðir 

Farið var í ýmsar ferðir um Álftanes, m.a. fjöruferðir, fuglaskoðunarferð og stuttar ferðir í 
nágrenni skólans. Nær allan veturinn var útitími einu sinni í viku og ýmis verkefni unnin sem 
tengdust námsþáttum vetrarins, s.s. í stærðfræði, íslensku, samfélagsfræði og náttúrufræði. 
Fyrir jólin var farið í heimsókn að Bessastöðum þar sem kveikt var á jólaljósum undir stjórn 
forseta. 

Einnig var farið gönguferðir um 
Álftanesið, s.s. að bera út fiðrildi sem er 
tákn um frelsi á „Kærleiksdaginn“ í hvert 
hús á Álftanesi. 

Grænfáninn, hreinsun á nærumhverfi 
skólans, flokkun og föndur með 
endurvinnanlegu efni. Aðaláherslan var 
alltaf að njóta þess að vera úti og vera 
hluti af nemendahópnum. 

Útikennsludagar á vordögum gengu 
mjög vel. Meðal annars fóru nemendur í 
hjóla- og fjöruferð að Seilu og skoðuðu fjölskrúðugt lífríki fjörunnar. Einnig var  farið í 
heimsókn að Bessastöðum þar sem nemendur fengu að skoða fálka sem bjargað var þar um 
jólin, farið í ratleik og í vorferð heim til kennara þar sem farið var í leiki og grillaðar pylsur. 

 

Lífsleikni 

Unnið eftir hugmyndafræði „Uppeldi til ábyrgðar“, Vaxandi hugarfars/„Growth mindset“ og 
vináttuverkefni Barnaheilla (Blær bangsi). Gerður var bekkjarsáttmáli í upphafi skólaárs og 
aðferðir uppbyggingarstefnunnar kenndar og nýttar til að leysa ágreiningsmál. Bekkjarfundir 
voru haldnir vikulega og ýmis verkefni unnin.  

Brúðuleiksýningin „Krakkarnir í hverfinu“ var sýnd á vegum „Blátt áfram“ og í framhaldi af því 
voru umræður um ofbeldi í samvinnu við námsráðgjafa. Sýndar voru fræðslumyndir um 
einhverfu á degi tileinkuðum einhverfu. Námsráðgjafi aðstoðaði einnig börn við að byggja 
upp betri sjálfsmynd og samskipti þar sem á þurfti að halda. 

Lokaverkefni í íslensku 

Að vori unnu nemendur lokaverkefni í íslensku, bjuggu til ævintýri og notuðu til þess sögufjall, 
persónulýsingu og alla þá þætti sem lögð var áhersla á í íslensku í 2.bekk. 

Skemmtanir og félagslíf 

Á haustönn var sameiginlegt jóla- og páskaföndur haldið á yngsta stigi. Kærleikar og 
jólaskemmtun voru á sínum stað. Á vorönn var Hundraðdagahátíð, öskudagsskemmtun og 
íþróttadagur. Unglistaleikar og árshátíð féllu niður vegna Covid 19.  
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Foreldrasamstarf 

Foreldrar voru boðaðir á haustfund að lokinni skólasetningu þar sem farið var yfir áherslur 
vetrarins. Einu sinni yfir skólaárið var foreldrum boðið í morgunheimsókn á sal og í stofu til að 
skoða afrakstur þemaverkefnis. Foreldrar lögðu til veitingar á hlaðborð. Einu sinni í viku voru 
vikupistlar með fréttum og áherslum árgangsins settir inn á Mentor. Upplýsingapóstar voru 
sendir þess á milli ef þörf var á. Með jöfnu millibili fengu foreldrar sent yfirlit úr mentor.is yfir 
stundvísi, heimalestur og orðaskrift. 

Bekkjarfulltrúar skipulögðu bekkjarskemmtanir fyrir utan skólatíma. 

 

Mat á starfi vetrarins 

Starfið gekk almennt vel, nemendur voru fljótir að aðlagast nýjum kennslustofum.  

Mjög góð samvinna var milli heimilis og skóla varðandi lestrarþjálfun og var heimalestri 
almennt mjög vel sinnt. Markviss notkun námsveggja gekk mjög vel og studdu vel við nám 
nemenda, ítarleg innlögn hjálpa nemendum í vinnu sinni og gerir þá ábyrgari í náminu. 
Kennarar eru ánægðir með sérkennslu í lestri sem var markviss og skilaði árangri. Það sem  
gekk sérstaklega vel var m.a. Lokaverkefni í íslensku, stærðfræðihringekja sem var brotinn 
upp með spilum og leikjum og hópverkefni í samfélagsgreinum. 

 

Covid 19 

Þegar Covid-19 gekk yfir heiminn urðu 
breytingar á skólastarfinu þann 17. mars. 
Skólanum var skipt upp í svæði og fengu 
kennarar í 2. bekk nemendur í 2 ½ 
klukkutíma (4 kennslustundir) á dag. 
Lögð var áhersla á kennslu í íslensku og 
stærðfræði en náðist líka að flétta 
samfélagsfræði inn í kennsluna. Þrátt 
fyrir mikinn óróleika í samfélaginu stóðu 
nemendur sig eins og hetjur og unnu vel í 
tímum. Kennarar „brutu“ kennsluna 
reglulega upp með hreyfingu og leikjum. 
Einnig var framreiddur hádegisverður í 
bekkjarstofum. Kennarar náðu að halda 
kennsluáætlun í íslensku og stærðfræði. Nokkrir foreldrar tóku þá ákvörðun að taka börn sín 
úr skólanum og hafa þau heima meðan á faraldrinum stóð. Í flestum tilfellum unnu þeir 
nemendur námsefni heima. Kennsla hófst aftur 4. maí samkvæmt stundatöflu og voru 
kennarar og nemendur mjög fegnir að skólahald kæmist í rétt horf aftur. Nemendur sýndu 
það og sönnuðu hversu móttækilegir þeir eru fyrir breytingum þó svo að breytingar hafi 
stuttan fyrirvara. Kennarar árgangsins sáu að þeirra skipulag var þannig úr garði gert að 
hægt var að framfylgja því með litlum breytingum þó svo að heildar kennslutími væri skertur. 
Samstaða innan sveitarfélagsins og innan kennarahópsins studdi líka vel við nám barnanna.    

Brynhildur Snorradóttir og Guðfinna Dröfn Aradóttir 
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Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk 

Nemendur í 3. bekk voru 31 í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Sigríður 
Birgisdóttir og Sigurveig Birgisdóttir. Aðrir kennarar sem kenndu árganginum voru: Björgvin 
Júníusson, Ragnar Elvar Arinbjarnarson og Linda Thorlacius, íþróttir og sund,  Ragnheiður 
Ólafsdóttir tónmennt.   Ingunn Elísabet Viktorsdóttir textílmennt, Nada Borosak, myndmennt, 
Nanna Björk Bárðardóttir smíði. Stuðningsfulltrúar árgangsins voru: Elín Sigmarsdóttir, Una 
og Sólrún Ragnarsdóttir. Þroskaþjálfarar voru Bettý Gunnarsdóttir og Lilja Sigurðardóttir. 
Sérkennari var Anna Thorlacius.  

 

Markmið og helstu áherslur árgangsins: 

Aðaláhersla vetrarins var lögð á fjölbreytt og sjálfstæð vinnubrögð, unnið var eftir 
kennsluháttum í íslensku „Vörður og vegvísir“. Helstu áherslur í íslensku voru lestur, 
lesskilningur og ritun auk málfræði. Einnig voru nemendur þjálfaðir í að vinna saman tveir og 
tveir, sem námsfélagar/spjallfélagar og studdu þannig hvor við annan. Í öllum námsgreinum 
var lögð áhersla á samvinnu og sjálfsmat nemenda á vinnu sinni.  
Í lestrarkennslu var lögð áhersla á daglegan heimalestur ásamt heimaverkefnum í 
orðaskriftarbók sem tengdust áherslum hverju sinni. Einnig var lögð áhersla á að nemendur 
lærðu gagnvirkan lestur sem notaður var bæði í skóla og í heimalestri. 
Á bekkjarfundum var unnið með félagsfærni og samskipti með aðferðum „Uppeldis til 
ábyrgðar“ og „vaxandi hugarfars“ að leiðarljósi.  Áhersla var lögð á að nemendur lærðu að 
leysa vandamál sjálfir.  
 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu 

Íslenska og stærðfræði var kennd í hringekju samkvæmt aðferðinni „Vörður og vegvísir“. Í 
upphafi viku voru sérstakir innlagnartímar, í hvorri grein fyrir sig, þar sem markmið voru lögð 
inn og gerð sýnileg á námsvegg ásamt því að safna námsstoðum/hugmyndum nemenda á 
vegginn sem nýttust þeim í verkefnum vikunnar. 

Áhersluþættir íslenskuhringekjunnar voru: Talað mál og hlustun, ritun, málfræði og lestur og 
bókmenntir.  

Í stærðfræðinni var lögð áhersla á að nemendur ræddu mismunandi lausnaleiðir og skýrðu 
lausnaferli sitt fyrir öðrum ásamt því að vinna í bókum, nota hlutbundin gögn og 
stærðfræðiforrit í ipad, fara í stærðfræðileiki og vinna ýmis raunverkefni. 

Í samfélags- og náttúrufræðigreinum var ýmist unnið eftir söguaðferð eða samkvæmt 
kennsluleiðbeiningum námsefnisins Komdu og skoðaðu. Hvert viðfangsefni var kennt í lotum 
og samþætt öðrum námsgreinum. 

 

Námsmat/námsaðlögun 

Námsmat var fjölbreytt, sjálfsmat nemenda, kennaramat, umsagnir kennara og kannanir. 
Logos skimun var lögð fyrir allan árganginn. Unnið var úr henni með þeim hætti að þeir 
nemendur sem voru nálægt viðmiðum og undir þeim fengu sérstaka íhlutun og voru 
endurskimaðir að henni lokinni.  

Stærðfræðikannanir voru eftir lok hvers kafla, auk miðsvetrar- og vorannarmats. Niðurstöðum 
námsmats var safnað í ferilmöppur sem nemendur fóru reglulega með heim t.d. eftir hvern 
námsþátt í stærðfræði eða að loknu hraðlestrarprófi. Jafnframt var námsmat sent heim við 
skólalok í júní. Leiðsagnarmat var notað markvisst til að leiðbeina nemendum um hvernig 
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þeir gátu náð settum markmiðum. Í lok hverrar viku var t.d. lagt fyrir munnlegt mat tengt 
markmiðum vikunnar sem nemendur leystu á tússtöflu og fengu jafnóðum endurgjöf.  

 

Þróunarstarf/Nýbreytni 

Áfram var unnið með aðferð við lestrarkennslu sem kennd er við Vörður og vegvísi sem 
byggð er á hugmyndafræði Ardleigh Green. Samhliða var unnið með Orð af orði. Haldinn var 
fundur með foreldrum þar sem kennd var aðferð við gagnvirkan lestur. 

Námsveggur var festur í sessi bæði í íslensku og stærðfræði. Markmiðum og námsstoðum 
var safnað á námsvegginn sem nemendur gátu leitað í við vinnu sína. 

 

Útikennsla 

Lesið í nesið var 2. október og fór yngsta stigið í 
ratleik um umhverfi skólans og höfðu allir gaman af. 
Ratleikurinn var vel skipulagður og verkefnin á 
stöðvunum fjölbreytt og skemmtileg. Slökkuliðið kom 
með fræðslu 5. nóvember og fengu nemendur að 
skoða bæði sjúkrabíl og slökkuliðsbíl. Fastir liðir  
voru eins og Margæsardagurinn,  „Gengið í skólann“ 
var á sínum stað, fjöruferðir og aðrar vettvangsferðir 
um nágrennið. Aðaláherslan var alltaf að njóta þess að vera úti og vera hluti af 
nemendahópnum.  

 

Umhverfisfræðsla/vettvangsferðir 

Í upphafi skólaársins var farið í fjöruferð og fengu nemendur að 
safna nokkrum skeljum, steinum og verðlausum hlutum sem 
teknir voru með aftur í skólann. Farið var að skoða 
Landnámssýninguna í miðbæ Reykjavíkur í tengslum við 
námsefnið Komdu og skoðaðu landnámið. Gönguferðir um 

Álftanesið, s.s. að bera út fiðrildi á „Kærleiksdaginn“ 
í hvert hús á Álftanesi. Farið var að Bessastöðum og tekið á móti Indlandsforseta 
í september, í desember fórum við í jólabíó á myndina Frosen 2.  

Í maí var farið í göngutúr og margæsin skoðuð. Fundust egg út í vegkanti sem 
vöktu mikla athygli. Vorferðin var farin 2. júní og var þá gengið út að Hlið veitinga 
og gistihúsi og þar leikið, borðað nesti og haft gaman. 

Lífsleikni 

Unnið eftir hugmyndafræði „Uppeldi til ábyrgðar“ og „vaxandi hugarfars“. Gerður var 
bekkjarsáttmáli í upphafi skólaárs og aðferðir uppbyggingarstefnunnar kenndar og nýttar til 
að leysa ágreiningsmál. Bekkjarfundir voru haldnir reglulega og verkefni unnin tengd Uppeldi 
til ábyrgðar og vaxandi hugarfars. 

 

Skemmtanir og félagslíf 

Sameiginlegt jólaföndur var á yngsta stigi, Lesið í nesið, 
Unglistaleikar, sem að þessu sinni tengdust sköpun, 
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Öskudagsskemmtun, Kærleikar, þar sem unnið var með þörfina „gleði“ og jólaskemmtun. 
Árshátíðinni var frestað vegna Covid- 19 heimsfaraldursins.   

Foreldrasamstarf 

Foreldrum var boðið á haustfund strax eftir skólasetningu, þar sem starf vetrarins var kynnt 
ásamt því að kynna þarfahringinn. Í október komu allir  foreldrar á lesskilningsnámskeið þar 
sem farið var yfir hvernig hægt er að efla lesskilning nemenda samhliða heimalestri og þeim 
kenndur gagnvirkur lestur. Einu sinni í viku voru birtir vikupistlar í Mentor með fréttum og 
áherslum árgangsins. Ekkert varð af foreldraheimsóknum sem yfirleitt voru tvisvar á önn, 
vegna Covid-19 heimsfaraldursins. Í lok maí óskuðu foreldrar eftir því að halda fund fyrir 
foreldra barna í árgangnum þar sem þeir ræddu saman um einelti og hvernig hægt væri að 
stuðla að betra samstarfi milli heimila og skóla varðandi umræðuna um einelti og ef upp 
koma eineltismál. Tekin var sú ákvörðun að bæta inn í lífsleiknitíma næsta haust meiri 
kennslu/umræðu um einelti og útbúa einnig upplýsingaplagg sem færi heim með börnunum 
þar sem foreldrar gætu stutt við kennsluna með umræðum um hugtök sem unnið var með í 
skólanum og um einelti yfir höfuð.  

Mat á starfi vetrarins 

Starfið gekk almennt vel og nemendur voru almennt fljótir að aðlagast auknum námskröfum. 
Námsárangur nemenda í lestri var almennt mjög góður og var góð samvinna milli heimilis og 
skóla varðandi lestrarþjálfun. Almenn ánægja var með lesskilningsnámskeið foreldra. Það 
gafst mjög vel að þroskaþjálfi tæki litla hópa úr báðum bekkjum í námsver þar sem þeir unnu 
í 20 mínútur og fengu síðan að vinna eitthvað skapandi í 20 mínútur. 

Það sem gekk sérstaklega vel var meðal annars; Lokaverkefni í íslensku, heildstæðu 
móðurmálsverkefnin Gula sendibréfið og Sjóræningjarnir í næsta húsi, vinna með Osmo – 
forrit í iPad, vinna með námsveggi og listahópar í umsjá umsjónarkennara þar sem lögð var 
áhersla á að nemendur skipulegðu nám sitt sjálfir. 

Þann 17. mars urðu breytingar á skólastarfinu þar sem Covid-19 gekk yfir heiminn og var 
reynt af fremsta megni að sporna við smiti um allt land. Skólanum var skipt upp í svæði og 
fengu kennarar í 3.bekk nemendur í 2 ½ klukkutíma (4 kennslustundir) á dag. Lögð var 
áhersla á kennslu í íslensku og stærðfræði en náðist líka að flétta samfélagsfræði, ensku og 
lífsleikni inn í kennsluna. Þrátt fyrir mikinn óróleika í samfélaginu stóðu nemendur sig eins og 
hetjur og unnu vel í tímum. Kennarar „brutu“ kennsluna upp með tvisvar sinnum 10 mínútna 
hreyfingu á borð við hreyfileiki, just dance, sumba, og fleira sem þeim datt í hug að nýta. 
Kennarar náðu að halda kennsluskipulagi með því að senda daglega heimavinnu með 
nemendum. Margir foreldrar tóku þá ákvörðun að taka börn sín úr skólanum og hafa þau 
heima meðan á faraldrinum stóð. 4. maí hófst kennsla aftur samkvæmt stundatöflu og voru 
kennarar og nemendur mjög fegnir að skólahald kæmist í rétt horf aftur. Nemendur sýndu 
það og sönnuðu hversu móttækilegir þeir eru fyrir breytingum þó svo að breytingar hafi 
stuttan fyrirvara. Kennarar árgangsins sáu að þeirra skipulag var þannig úr garði gert að 
hægt var að framfylgja því með litlum breytingum þó svo að heildar kennslutími væri skertur. 
Samstaða innan sveitarfélagsins og innan kennarahópsins stutti líka vel við nám barnanna.     

Sigríður Birgisdóttir og Sigurveig Birgisdóttir 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk 

Nemendur í 4.bekk voru 49 talsins. Árganginum var í skipt í tvo bekki og eru 23 nemendur í 
4. R. og 26 nemendur í 4. B. Kennt var í stofum 105 og 106.  
Umsjónarkennarar voru Rakel Margrét Viggósdóttir og Sigrún Antonsdóttir sem leysti 
Bryndísi Sigurðardóttur af, en hún fór í veikindaleyfi fljótlega um haustið 2019. Sérkennsla 
var í höndum Svölu Hilmarsdóttur Magnús. Guðbjörn Harðarson var að mestu stuðningur. 
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Aðrir kennarar sem komu að árganginum voru Ingunn Elísabet Viktorsdóttir (textíl), Nanna 
Bárðardóttir (smíði), Nada Borosak (myndlist), Ragnheiður Ólafsdóttir (tónmennt). Linda B. 
Thorlacius, Björgvin Júníusson og Ragnar Arinbjarnason kenndu árganginum sund og 
íþróttir. 

Markmið og helstu áherslur 
Stuðst var við markmið Aðalnámskrár grunnskóla við skipulagningu kennslunnar. Markmið 
var að ýta undir sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum. Einnig að styrkja nemendur í þeim 
fögum sem kennt var; íslensku, stærðfræði, ensku, samfélagsfræði, lífsleikni og 
upplýsingamennt. 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu 
Stærðfræði: Í byrjun annar var farið í upprifjun og undirbúning fyrir samræmdu prófin sem 
voru fljótlega í september. Þá var unnið í hringekjuformi og var þá innlögn á efni vikunnar á 
mánudegi og unnið eftir því út vikuna. Þegar leið á veturinn þótti kennurum hringekjuformið 
ekki skila þeim árangri sem þeir vildu sjá og var ákveðið að kenna nemendum yrði öllum 
kennt sama efnið á sama tíma. Það skilaði töluvert betri árangri, vinnufriður var töluvert meiri 
og fylgdust nemendur frekar að í bókunum. Í lok hvers kafla var kaflapróf og í lok vetrar var 
upprifjunarpróf úr efni vetrarins. 
Námsmat: Kaflapróf úr Sprota að hverjum kafla loknum. 
Námsbækur: Nemendabók í Sprota 4 a og b og æfingabók 4a. Byrjað var á æfingabók 4b. 
Margföldunarhefti, Það er gaman að reikna 4. 

Íslenska: Farið var yfir amboð sem hengd voru á námsvegg þar sem nemendur gátu rifjað 
upp og nýtt sér þegar verkefni voru unnin. Mikil áhersla var lögð á lestur og lesskilning. 
Einnig fór þó nokkur tími í framsögn í gegnum uppsetningu á helgileik sem árgangurinn sýndi 
fyrir jólin. Nemendur gerðu reglulega hlustunaræfingar þar sem hlustað var á texta og svo 
svarað spurningum úr honum. Einnig fór mikill tími í málfræði og ritun. Á seinni hluta vetrar 
var farið í ljóðavinnu.  
Námsmat: verkefnavinna, lestrar- og lesskilningspróf, matspróf við lok vetrar. 
Námsbækur: Sögusteinn, Lesrún 2, Ítalíuskrift, ýmis verkefnahefti, Dóttir veðurguðsins, 
verkefnaheftið Ljóðaleikur, hlustunarverkefni og ýmis valin verkefni. 

Enska: Mikil áhersla lögð á hlustun, að kunna að glósa og rita og að geta tjáð sig með 
einföldum orðasamböndum. Einnig var horft á þætti með ensku tali og enskum texta og 
nemendur spurðir út í hvað þar fór fram. 
Námsmat: Ástundun og þátttaka í kennslustundum. 
Námsefni: Speak out og Work out, ýmis verkefnablöð (krossgátur, orðaleit ofl.), 
hlustunarverkefni og sjónvarpsþættir á ensku með enskum texta. 

Upplýsingatækni: Áhersla var lögð á fingrafimi, að geta unnið í word og nýtt sér möguleika 
sem það forrit hefur uppá að bjóða, m.a. að vinna með texta, með mismunandi letur, kunna 
að setja inn myndir ofl. sem nýtist við t.d. gerð ritgerða. Einnig ræddum við um netnotkun og 
hætturnar sem þar leynast. 
Námsmat: Umræður og þátttaka í kennslustundum. 

Lífsleikni: Unnið var með bekkjarsáttmála, mitt og þitt hlutverk og unnið að því að skapa 
góðan bekkjaranda. Mesta áherslan var þó lögð á að styrkja nemendur og efla sjálfstraust 
þeirra í daglegu lífi, gera þeim ljóst að við breytum ekki fólki heldur getum bara stjórnað eigin 
viðbrögðum. Við berum ábyrgð á okkur sjálfum og verðum að þora að standa með sjálfum 
okkur.  
Námsefni: Allskonar dæmisögur og efni sem hentaði hverju sinni (þ.e.a.s. ef eitthvað kom 
upp á þann daginn þá var það efni nýtt í lífsleikni tíma). 

Samfélagsfræði 
Goðafræði – lesið var saman í hverjum tíma, kaflinn einfaldaður og spjallað um hann. 
Nemendur skrifuðu niður glósur og undirbjuggu þannig þemavinnu. Árganginum var skipt upp 
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í 15 hópa og var unnið þvert á bekki. Hver hópur fékk einn kafla og átti að teikna mynd sem 
var lýsandi fyrir kaflann. 
Námsefni : Óðinn og bræður hans 
Námsmat: Virkni í kennslustundum og hópavinnu. 

Þær stóðu með sjálfum sér – tekin var fyrir einn einstaklingur í hverjum tíma. Mynd af 
viðkomandi var varpað á vegginn og umræða hófst um það hvers vegna við héldum að við 
værum að ræða viðkomandi manneskju, hvað hafði hún gert til að verðskulda það. Lesinn 
var texti um manneskjuna, spjallað og svo aflaði kennari frekar upplýsinga á internetinu með 
nemendum og kenndi þeim í leiðinni hvernig maður nær í upplýsingar og skoðuð voru 
myndbönd af fólkinu. 2-3 nemendur völdu sér saman eina konu og gerðu kynningu á plaggat. 
Námsefni: Kvöldsögur fyrir uppreisngagjarnar stelpur. 
Námsmat: Þátttaka í kennslustundum og hópavinnu. 

Komdu og skoðaðu hafið – bókin var lesin og spjallað um innihald. Rætt var um þau orð og 
hugtök sem nemendur ekki skildu og glósuðu þau í bækurnar sínar.  
Námsefni: Komdu og skoðaðu hafið 
Námsmat: Þátttaka í kennslustundum 

Álftanessaga - Kennarar lásu útbjuggu glærur fyrir nemendur með helstu atriðum úr 
Álftanessögu. Eftir að hafa farið yfir ákveðinn glærupakka hélt hópurinn af stað í göngutúr á 
viðkomandi stað og ræddi áfram saman. Nemendur voru beðnir um að tala við ættingja og þá 
sem þau þekktu til sem væru aldir upp á Álftanesi og áttu að koma með sturlaðar staðreyndir 
um Álftanes.  
Námsmat: Mat á vinnusemi, hlustun og samvinnufærni 

Ferðir: 
Ekki var farið mikið af Álftanesinu þessa önnina. Árgangurinn fór ásamt fleiri árgöngum úr 
Álftanesskóla að Bessastöðum að taka á móti forseta Indlands. Hópurinn fór einnig í jólabíó í 
desember. Ekki var í boði að fara með rútu vegna Covid-19 á vormánuðum. Þess í stað 
vorum við mikið úti, löbbuðum eða hjóluðum um Álftanes, fórum að Bessastöðum og 
skoðuðum fornleifakjallarann og svo Bessastaðakirkju ásamt leiðsögn. 

Námsmat/námsaðlögun 
Lögð var áhersla á fjölbreytt námsmat, s.s. leiðsagnarmat, kennaramat, sjálfsmat og 
jafningjamat, stutter kannarnir og farið yfir vinnubækur. Reynt var eftir bestu getu að mæta 
einstaklingum í einstaklingsmiðuð námi og aðlaga námsefni að þörfum þeirra. 
Lesskilningspróf (Orðarún) var lagt fyrir tvisvar á skólaárinu.  
Stöðluð lestrarpróf frá Menntamálastofnun voru lögð fyrir þrisvar sinnum yfir árið. 

Þróunarstarf/Nýbreytni 

Unnið var mikið með vaxandi hugarfar. 

Skemmtanir og félagslíf 

 Haustfundur var haldinn sama dag og skólasetning var. Þá kynntu kennarar sig þar 
sem þeir voru að taka við nýjum bekkjum og fóru yfir komandi vetur. 

 Námsviðtöl fóru fram í október og febrúar 

 Lesið í nesið – uppbrotsdagur þar sem yngsta stig fór saman í ratleik um Álftanes 

 Nemendur settu upp helgileik fyrir börn af leikskólanum, nemendur á yngsta stigi og 
5ta bekk og svo foreldra.  

 Á kærleiksdögum söfnuðu nemendur vinningum í bréfpoka sem voru svo ætlaðir 
heppnum þátttakendum sem snéru lukkuhjóli á Góðgerðardaginn. Nemendur söfnuðu 
saman uppskriftum af jólasmákökum og bjuggu til uppskriftarhefti sem var svo selt á 
Góðgerðardaginn. Ákveðið var að styrkja Umhyggju, félag langveikra barna og 
safnaðist tæplega 80.000 krónur. Nemendur afhentu upphæðina í byrjun febrúar og 
var þeim sagt að þessi upphæð kæmi sér vel. 
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 Öskudagur var haldinn hátíðlegur í íþróttahúsinu eins og venjan er. 

 Lestrarátak – nemendur lásu tæplega 350 bækur í lestrarátakinu. Því var fagnað með 
kósídegi þar sem nemendur máttu koma með sparinesti og fengu popp frá kennurum. 

 Margæsardagurinn – nemendur sáu stutta mynd um margæsina, ræddu um hana og 
gengu svo um Álftanes í von um sjá margæsir. 

 Vorferð – sökum Covid-19 var engin hefðbundin vorferð farin heldur hjólaði hópurinn 
á ylströndina í Garðabæ og grillaði pylsur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 
Frá og með 24. mars var samkomubann í gildi og þurfti þá að skipta árganginum upp í 3 
hópa. Svala Hilmarsd. Magnús tók þá við þriðja hópnum og voru tveir 17 nemenda hópar 
og einn með 16 nemendum. Fyrir páska voru fáir sem mættu (8-13 börn í hóp) en eftir 
páska voru þau flest farin að mæta. 
Kennt var í tvær klukkustundir á hverjum degi og voru tveir kennarar sem sáu um hvern 
hóp. Vel tókst að fylgja áætlun og komust kennarar yfir meira efni en lagt var upp með til 
að byrja með. Það var gríðarlegur munur á því að hafa færri börn í kennslustofunni og 
auka kennara og sáu kennarar börn blómstra í náminu sem annars höfðu áttu í 
erfiðleikum. Eins græddu kennarar töluverðan tíma á því að sleppa frímínútum og þurfa 
ekki að eyða tíma frá kennslu í að greiða úr árekstrum sem þar verða svo oft. 
Nemendur stóðu sig með mikilli prýði í þessu ástandi.  

Foreldrasamstarf 
Á haustfundi var farið yfir komandi vetur og hvers væri ætlast af foreldrum, hver þeirra 
ábyrgð væri í námi barna sinna og mikilvægi þess að vera í góðu samstarfi við kennara. 
Haldin voru hefðbundin námsviðtöl á bæði haust-og vorönn.  
Foreldrar studdu við nemendur við söfnun á hlutum í poka sem voru notaðir í lukkuhjólið 
á góðgerðardaginn og héldu bekkjarfulltrúar utan um ágóðann sem safnaðist. 
Foreldrum var einu sinni boðið á uppákomu 4. bekkjar en það var á helgileikinn í 
desember. 
Ekkert varð úr Litlu upplestrarkeppninni sem 4.bekkur tekur vanalega þátt í vegna Covid-
19. 
Það skal tekið fram að foreldrar stóðu sig afar vel á erfiðum tímum Covid-19 og unnu í 
algjörum takti við það sem kennarar lögðu upp með. 

Mat á starf vetrarins 
Skólastarfið gekk almennt vel. Nemendur voru fljótir að venjast nýjum kennurum og 
áherslum þeirra í náminu. Vel gekk að fylgja áætlunum. Mikil áhersla var lögð á að vinna 
með sjálfstraust nemenda, sáu umsjónarkennarar að nemendur voru viljugri til að leggja 
sig fram, gera sér grein fyrir að það er í lagi að gera mistök og það besta er að læra af 
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þeim. Með áherslu á að telja sérhverjum nemenda trú um að hann geti hvað sem er, 
finna efni sem hentar honum og vera honum innan handar þá unnum við ekki bara traust 
nemenda heldur einnig er samstarfið við þá gott, þeir gefast ekki upp og eru tilbúnir til að 
gera líka mistök og læra af þeim. 

Rakel Margrét Viggósdóttir 
Sigrún Antonsdóttir 

 

Miðstig  

Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk 

Fyrirkomulagið vetrarins var að allur árgangurinn var saman í opnu rými á þriðju hæð 
skólans. Í 5.GÓ voru 21 nemendur að hausti en 22 frá páskum og í 5. SG voru 19 að hausti 
og 20 frá vetrarfríi. Kennarar skiptu með sér að stýra kennslustundum og vera hvor öðrum til 
stuðnings. Umsjónarkennarar voru Guðrún Ólafía Þorleifsdóttir og Sigríður Sif Grímsdóttir. 

Aðrir kennarar sem komu að árganginum voru Ingunn Elísabet Viktorsdóttir textíll,  Nanna 
Bárðardóttir smíði, Nada Borosak myndlist, Ragnheiður Ólafsdóttir tónmennt, Sigríður Sif 
Grímsdóttir leiklist og sköpun, Anna Svanhildur forritun, Atli Viðarsson upplýsingamennt. Una 
Birna Bjarnadóttir félagsfærni. Íþrótta og sundkennsla var í höndum Lindu B. Thorlaciusar, 
Samúels Ívars Árnasonar, Ragnars Arinbjarnasonar og Björgvins Júníussonar, enska 
Guðrún Ólafía og Rósanna Andrésdóttir. 

Frá 16. mars til 30. apríl var skert skólastarf vegna Covid19. Á meðan á þessu ástandi varði 
var 5. bekk skipt upp í 2 hópa 5. SG og svo 5. GÓ.  

5. SG var með umsjónarkennarar upp í stofunni sinni ásamt Ingunni Elísabetu en 5. GÓ með 
umsjónarkennara var í myndmenntastofunni ásamt Nödu. Báðir hóparnir voru í 3 
kennslustundir á dag. 5. SG mætti klukka 9:00 og var til 10:30 en 5. GÓ mætti 9:00 – 11:00. 
Báðir hóparnir tóku 10 mín. Nesti á tímabilinu. Lögð var áhersla á íslensku og stærðfærði í 
skólanum en annað nám fór heim. 

Eftir páska bættust 2 nemendur í 5. GÓ sem varð til þess að þeim var skipt í stráka og 
stelpuhópa. Guðrún tók stúlkur í textílstofuna og Ragnar Íþróttakennari bættist í hópinn og 
hann og Nada voru með drengina í myndmenntastofu. 

Mætingar hjá nemendum voru góðar. Í 5. SG, vantaði 1 barn alveg fram að páskum og 
annað mætti frekar stopult. Eftir páska skiluðu öll börnin sér flest alla daga.  

Í 5. GÓ, mættu allir fyrstu vikuna en eftir það fóru 3 börn í leyfi fram að páskum. Síðustu 2 
vikurnar komu öll börnin til baka. 

Þetta tímabil gekk að okkar mati mjög vel, strax frá fyrsta degi var mjög vel haldið utan um 
allt ferlið, krakkarnir tóku breytingunum vel, voru dugleg að þvo sér og spritta og pössuðu sig 
á því að snerta ekkert í sameiginlegu rými nemenda.  Hver hópur var á sínum stað og hittu 
hvorki aðra kennara né nemendur. 

Í byrjun tímabilsins vorum við kennarar að fá pósta frá foreldrum með ábendingum um að 
börnin leiku sér saman á milli hópa eftir skóla. 

Við kennararnir upplifðum okkur svolítið fórnað í byrjun tímabils og vorum frekar hræddar, við 
vorum engan veginn öruggar með okkar stöðu og þá okkar eigin fjölskyldumeðlimi. Það var í 
raun ekki fyrr en eftir páska sem við fórum að róast yfir atburðarásinni. 

Stjórnendur tóku mjög vel á málum að okkar mati og gerðu það besta sem hægt var úr þeim 
aðstæðum sem uppi voru.  
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Stærðfræði: Í upphaf tíma var farið yfir námsefni tímans og nemendur unnu síðan í 
áætlunum tengdum því efni. Í lok kennslustunda eða viku var gerð samantekt á lærdómnum 
og brottfaraspjöld þreytt. Settur var upp námsveggur. 

Námsmat: Kannanir og brottfaraspjöld. 

Námsbækur: Stika 2A og B nemendabók og æfingaheftin sem aukaverkefni auk ýmissa 
ljósrita. 

Íslenska Skipulag kennslunnar byggði á leiðsagnarmati. Misjafnt eftir því hvaða námsefni lá 
fyrir hverju sinni hvernig kennslu var háttað. Spjall, umræða, leiðsögn. Amboð úr Vörðum og 
vegvísum voru sett á námsvegg. 

Námsmat: Nemendur unnu námsmatsverkefni eftir ákveðna vinnulotu með tiltekið 
viðfangsefni. 

Námsbækur: Málrækt 1, Orðspor 1, Fyrsti smellur, Benjamín Dúfa, Strákurinn í kjólnum Mál 
til komið og ýmis aukaefni sem voru ljósrituð.  

Enska: Kennt var þannig að hlustað var á kaflann sem lá undir hverju sinni og svo unnin 
verkefni tengd viðfangsefninu. Farið var dýpra í þá málfræði sem kom í hverjum kafla með 
auka æfingum.  

Námsmat: kaflapróf eftir hvern kafla og stutt málfræðipróf.  

Námsefni: Build up 1 og enskar málfræðiæfingar A. 

Lífsleikni: Unnið var með Uppeldi til ábyrgðar; bekkjarsáttmála, mitt og þitt hlutverk. Áhersla 
á góðan bekkjaranda með bekkjarfundum, hópefli, vinadegi og leiðtogaþjálfun.  

Námsefni: Uppeldi til ábyrgðar (mappa) og námsefni frá Kvan.  

Náttúrufræði: Farið var yfir kennsluefnið Líf á landi á glærum í myndum og máli. Verkefni 
tengd lesskilningi unnin með. Vinnan var unnin að hluta í Covid ástandinu en náðist ekki að 
ljúka eins og áætlað var.  

Á haustönn unnum við með efni bókarinnar Auðvitað, Á ferð og flugi og unnum ýmis verkefni 
með. Hópavinna um plánetur. 

Námsefni: Auðvitað, Á ferð og flugi og Líf á landi. 

Námsmat: Sjálfsmat, kennaramat, verkefni og í hópavinna metin. 

Samfélagsfræði: Við byrjuðum á að lesa saman bókina Ísland, Hér búum við og unnum 
valin verkefni úr vinnubók. Vegna Covid ástandisins sendum við þá vinnu sem heimaverkefni 
og kláruðu nemendur vinnuna þar. 

Lokaverkefni var unnin eftir Covid ástandið í hópavinnu. 

Eftir að Covid ástandinu lauk lásum við saman bókina Leifur heppni og gerðum bíómynd og 
sýningu með Green screen. 

Námsefni: Ísland, Hér búum við og Leifur heppni. 

Námsmat: Metin lykilfærni í tímum, verkefnavinna og ástundun í hópavinnu. 
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Ferðir, kynning og fyrirlestrar:   

September: Bæjarferð í Hafnarfjörð að skoða gömul hús.  

Nóvember: Jólin í Árbæjarsafni.  

Desember: Jólabíó á myndina Frosen 2.  

Haustönn: Sissa og Helga var með fræðslu um ADHD og kvíða. 

Maí: Fuglaskoðun um nærumhverfið. 

Dagur íslenskrar tungu (16. nóvember): Æfðum lagið: Á íslensku má alltaf finna svar og 
sungum það saman inni í kennslustofunni. 

Júní: grilluðum pylsur í garðinum hjá öðrum umsjónarkennaranum. 

 

Skemmtanir og félagslíf 

 Haustfundur með foreldrum í september. Farið yfir áherslur vetrarins og sáttmálagerð. 

 Námsviðtöl í október og febrúar. 

 Lesið í nesið var uppbrotsdagur þar sem miðstigið vann saman að verkefni. 

 1. desember var haldin tískusýning 5. bekkinga í íþróttahúsi Álftaness og stóðu 
nemendur sig með prýði. 

 Öskudagur. Hefðbundinn öskudagur í íþróttahúsinu. 

 Margæsardagur, Verkefni um margæsina unnin og farið í göngu.  

 Íþróttadagur. Stöðvavinna úti. 
 

Mat á starfi vetrarins 

Með innleiðingu vaxandi hugarfars hafa umsjónakennarar orðið varir við meiri metnað í 
vinnubrögðum nemenda, eru margir viljugri til að endurskoða og bæta verkefni sín. 

Áframhaldandi vinna með leiðsagnarmat hefur líka skilað af sér nemendum sem eiga 
auðveldara með að tjá sig um námið.  

Guðrún Ólafía Þorleifsdóttir 

Sigríður Sif Grímsdóttir 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk 

Nemendur í 6. bekk voru 47 í byrjun vetrar en enduðu í 49 og skiptust þeir þannig að 25 
nemendur voru í 6.IÓ og 24 nemendur í 6.HK.  Kennt var í stóra opna rýminu á þriðju hæð 
skólans. Stuðst var við hæfniviðmið og markmið kennsluáætlunar sem birt var á Mentor. 

Umsjónarkennarar voru Hildur Karlsdóttir og Ingunn Óladóttir. Sérkennsla var í höndunum á 
Jónu Karólínu Karlsdóttur, stuðningsfulltrúi kom í nokkra tíma á viku en það var Guðbjörn 
Harðarson. Stuðningsfulltrúar sem fylgdu einum tilteknum nemanda voru Alex Rafn 
Guðlaugsson og Hilmar Pétursson. 

Aðrir kennarar sem komu að árganginum voru Ingunn Elísabet Viktorsdóttir textíll,  Nanna 
Bárðardóttir smíði, Nada Borosak myndlist, Ragnheiður Ólafsdóttir tónmennt. Þorgerður Elín 
Brynjólfsdóttir, Anna Svanhildur Daníelsdóttir, Atli Viðar Gunnarsson, Nanna Bárðardóttir og 
Rósanna Andrésdóttir sáu um fjölgreinalotu. 
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Íþrótta- og sundkennsla var í höndum Lindu B. Thorlaciusar, Björgvins Júníussonar og 
Ragnars Arinbjarnarsonar. 

Markmið og helstu áherslur árgangsins 

Stuðst var við hæfniviðmið og markmið Aðalnámskrár grunnskóla við skipulagningu 
kennslunnar.  

Kennsluhættir/Skipulag kennslu 

Stærðfræði: Skipulag kennslunnar tók mið af leiðbeinandi kennsluháttum og byrjaði hver 
kennslustund á innlögn, sameiginlegri upprifjun, þraut, farið yfir brottfararspjöld eða stuttar 
kannanir með áherslu á samvinnu spjallfélaga og umræðna um aðferðir og mögulegar lausnir 
áður en nemendur hófu vinnu við dæmablöð sem unnin voru upp úr Stiku 2a og 2b. Settur 
var upp námsveggur fyrir nemendur til að styðjast við. 

Námsmat: Brottfaraspjöld og mat í gegnum leiðbeinandi kennsluhætti í hverri kennslustund til 
að fylgjast með framvindu. Forkannanir viku fyrir lokapróf og svo lokapróf úr hverjum tveimur 
viðfangsefnum í einu.  

Námsbækur: Dæmablöð unnin upp úr Stiku 2 A og B nemendabók. Æfingahefti notað til 
upprifjunar. Aukaverkefni héðan og þaðan. 

Íslenska: Skipulag kennslunnar byggði á leiðbeinandi kennsluháttum. Unnið var eftir 
hugmyndafræði Rætt til ritunar þar sem höfðað er til ólíkra skynfæra með því að læra 
ritunarstíla utan að með hjálp orða, mynda og hreyfinga. Nemendur lærðu ritun ólíkra texta 
s.s. auglýsingatexta, fræðitexta, ljóð og sögugerð. Misjafnt eftir því hvaða námsefni lá fyrir 
hverju sinni hvernig kennslu var háttað. Nýttum spjallfélaga og samræður, unnum saman að 
textagerð og nemendur reyndu sig svo sjálfir. Amboð úr Vörðum og vegvísum voru sett á 
námsvegg.  

Námsmat: Nemendur fengu endurgjöf eftir ákveðin verkefni og unnu að lokaafurð sem var 
metin. 

Námsbækur: Málrækt 2, Orðspor 2, Annar smellur, Rottuborgari, Rauðkápa og ýmis aukaefni 
sem voru ljósrituð.  

Enska: Lestur og lesskilningur í fyrirrúmi ásamt málfræði. Nemendur þjálfaðir lestri, hlustun 
og ritun. 

Námsmat: Kannanir, virkni. 

Námsbækur: Year of fun ásamt ýmsum öðrum bókum frá Portfolio, Ready for action, Build 
up, málfræðihefti og ýmis önnur ljósrituð verkefni. 

Lífsleikni: Unnið var með Uppeldi til ábyrgðar; bekkjarsáttmála, mitt og þitt hlutverk og þarfir. 
Áhersla á góðan bekkjaranda með bekkjarfundum og hópefli. Fórum einnig yfir efni sem heitir 
Að alast upp með fötuna fulla af hamingju. 

Samfélagsfræði/náttúrufræði: Farið var yfir kennsluefnið Lífríki í sjó í myndum og máli. 
Lögðum áherslu á að að samþætta efnið íslensku og kenndum nemendum um einkenni 
fræðitexta og þeir unnu fræðitexta um valdar lífverur úr sjó. Efnið einnig nýtt sem verkefni 
með heimalestri. 

Nemendur lásu um Norðurlöndin heima en í skóla var lögð áhersla á að leita í Kortabók og 
merkja staði á kort. Fyrir COVID byrjuðu nemendur að vinna hópverkefni um Norðurlöndin og 
kláruðu verkefnið eftir samkomubann. Ætlunin var að vera með foreldrasýningu en vegna 
aðstæðna varð ekkert af því heldur héldu hóparnir kynningu fyrir hvort annað og kennara 
sem mátu frammistöðuna.  Hluti af Auðvitað 2 var tekið í samvinnuverkefni 5. og 6.bekkjar í 
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formi tilrauna og lásu nemendur hluta efnisins heima og unnu verkefni. Eftir samkomubann 
var unnið enn frekar með námsefnið.  

Lásum Snorrasögu og gerðum leikþætti sem voru teknir upp (Green Screen). 

Námsbækur: Norðurlönd, Lífríki í sjó, Auðvitað 2, Snorrasaga. 

Námsmat: Metin lykilhæfni, hópavinna, kennaramat, jafningjamat, kortapróf og 
ritunarverkefni. 

Frá 16. mars til 30. apríl var skert skólastarf sökum Covid. 6. bekk var í byrjun skipt í 4 hópa. 
6. HK í tvo hópa og 6. IÓ í tvo hópa. 

6. IÓ var með umsjónarkennarar upp í stofunni sinni ásamt Jónu Karólínu en 6. HK með 
umsjónarkennara í stofu 306. Hóparnir mættu frá kl. 8:40 og síðasti hópur fór kl. 12:10 heim. 
Lögð var áhersla á íslensku og stærðfærði í skólanum en annað nám fór heim. 

Mæting hjá flestum nemendum var góð, þó voru nokkrir nemendur mikið frá. Sumir þessara 
nemenda máttu illa við fjarverunni og drógust mikið aftur úr eftir samkomubann. Sama má 
segja um nokkra sem sinntu illa heimanámi á tímabilinu. 

Þetta tímabil gekk að okkar mati mjög vel, strax frá fyrsta degi var mjög vel haldið utan um 
allt ferlið, krakkarnir tóku breytingunum vel, voru dugleg að þvo sér og spritta og pössuðu sig 
á því að snerta ekkert í sameiginlegu rými nemenda.  Hver hópur var einangraður og passað 
var upp á að ólíkir hópar og starfsfólk blönduðust ekki saman.  

 

Vettvangsferðir og heimsóknir 

Vísindasmiðjan féll niður vegna COVID-19 

Jólabíó Í desember var farið í jólabíó.    

Skíðaferð: Féll niður vegna COVID-19 

Vorferð – Ekki var farið af nesinu. Hittumst í garði við heimahús þar sem við grilluðum og 

fórum í leiki. 

Mat á starfi vetrarins 

Með innleiðingu leiðsagnarmats og vaxandi hugafars hafa umsjónakennarar orðið varir við 
meiri metnað í vinnubrögðum  sumra nemenda, þeir eru viljugri til að endurskoða og bæta 
verkefni sín. Áframhaldandi vinna með leiðsagnarmat hefur líka skilað af sér nemendum sem 
eiga auðveldara með að tjá sig um námið.  

Hildur Karlsdóttir og Ingunn Óladóttir 

 

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk 

Nemendur í 7. bekk voru 41 í byrjun vetrar og skiptust þeir þannig að 20 nemandi var í 
7.AVG og 21 nemendur í 7. HLB  Kennt var í tveimur stofum. Stuðst var við markmið 
kennsluáætlunar sem birt var á Mentor. 

Umsjónarkennarar voru Atli Viðar Gunnarsson og Halldóra Lára Benónýsdóttir. Stuðningur 
við árgang var í höndum Svölu Hilmarsdóttur Magnús og Auðar Óskarsdóttur. 
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Aðrir kennarar sem komu að árganginum voru Ingunn Elísabet Viktorsdóttir textíll,  Nanna 
Bárðardóttir smíði, Nada Borosak myndlist, Ragnheiður Ólafsdóttir tónmennt.  

Íþrótta- og sundkennsla var í höndum Lindu B. Thorlaciusar, Samúels Ívars Árnasonar og 
Björgvins Júníussonar.  

Fjölgreinakennsla var í höndum Atla Viðars Gunnarssonar, Halldóru Láru Benónýsdóttur, 
Þorgerðar Elínar Brynjólfsdóttur, Gauta Eiríkssonar, Guðrúnar Önnu Kjartansdóttur og Önnu 
Svanhildar Daníelsdóttur. 

 

Markmið og helstu áherslur árgangsins 

Stuðst var við markmið Aðalnámskrár grunnskóla við skipulagningu kennslunnar.  

 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu 

Byrjun árs einkenndist af því að kennarar voru að undirbúa nemendur sína undir samræmd 
próf í íslensku og stærðfræði. 

Stærðfræði: Í upphaf tíma var farið yfir námsefni tímans og nemendur unnu síðan í 
áætlunum tengdum því efni. Í lok kennslustunda eða viku var gerð samantekt á lærdómnum 
og brottfaraspjöld þreytt. Settur var upp námsveggur. 

Námsmat: Kannanir og brottfaraspjöld. 

Námsbækur: Stika 3A og B nemendabók og æfingaheftin sem aukaverkefni auk ýmissa 
ljósrita. 

Íslenska: Skipulag kennslunnar byggði á leiðsagnarmati. Framsögn mikið sinnt í tengslum 
við Upplestrarkeppnina. Fréttamaðurinn þar sem nemendur völdu frétt af mismunandi tilefni 
og kynntu fyrir samnemendum. Ritgerð úr Draugaslóð og bók að eigin vali og ritun í tengslum 
við samfélagsfræði. Misjafnt eftir því hvaða námsefni lá fyrir hverju sinni hvernig kennslu var 
háttað. Spjall, umræður, leiðsögn. Amboð úr Vörðum og vegvísum voru sett á námsvegg.  

Fréttamaðurinn –lestur, ritun og framsögn 

Ýmislegt vefefni: Málið í mark – vefur á mms.is- Ritum rétt stafsetningarvefur á mms.is + 
kannanir- Ritunarvefur Miðbjörg á mms.is- Ritunarvefurinn á mms.is 

Lesskilningsverkefni fyrir 7.bekk frá Auði unnin (blá framhlið) og PALS – lesskilningsverkefni,  
Litabækurnar-lesskilningsefni á skolavefurinn.is  

Námsmat: Nemendur unnu námsmatsverkefni eftir ákveðna vinnulotu með tiltekið 
viðfangsefni. 

Námsbækur: Málrækt 3, Orðspor 3, Annar og þriðji smellur, Draugaslóð, Leyndardómur 
ljónsins, Töfraskinna, málfræðihefti, og ýmis aukaefni sem voru ljósrituð. Valin ljóð í 
ljóðahefti. Málið i mark – vefur á mms.is. 

Lífsleikni: Unnið var með Uppeldi til ábyrgðar; bekkjarsáttmála og mitt og þitt hlutverk. 
Áhersla á góðan bekkjaranda með bekkjarfundum og hópefli. Þá var unnið í vinnubókinni 
Ertu, sem og vinnubókinni Ég er bara ég. Bekkjarfundir haldnir vikulega. Tekið þátt í Tóbaks-
og rafrettulaus bekkur hjá Lýðheilsustofnun. 
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Samfélagsfræði: : Kynntumst Evrópulöndunum ítarlega og unnum hópverkefni á tölvur og 
fluttu nemendur glærukynningar svo samþætt var upplýsingamenntun inn í námsefnið. Þá 
kynntumst við nánar Íslandssögunni í gegnum Sögueyjuna, hefti 2 og unnum verkefni tengd 
henni. Þá kláruðum við vinnu í Auðvitað 2 þar sem vísindi eru í forgrunni og hófum leik í 
bókinni Auðvitað 3. Við fórum í gegnum bókina Mannslíkaminn og kynntumst þar í einföldu 
máli hvernig mannslíkaminn er gerður en einnig í gegnum hvaða þroskaferli hann fer frá 
upphafi lífs til endaloka þess. 

Námsbækur: Sögueyjan 2, Búddha, Islam, Evrópa lesbók og vinnubók, verkefni frá kennara. 
Auðvitað 3, Mannslíkaminn- Hugur og heilsa 

Enska 

Þetta skólaár komu eftirfarandi kennarar að enskukennslu: Rósanna Andrésdóttir og Halldóra 
Lára Benónýsdóttir hluta árs. 

Kennsluáætlanir 

Við gerð kennsluáætlana var lögð  áhersla á leiðbeinandi kennsluhætti, fjölbreytt vinnubrögð 
og verkefni.  

Námsmat 

Námsmat í ensku var afar fjölbreytt og margar námsmatsaðferðir notaðar. Aðferðirnar 
endurspegluðu fjölbreyttar kennsluaðferðir og leiðsagnarmat. 

Viðfangsefni 

7. bekkur: Námsbækur: Action lesbók og Action a vinnubók. Nemendur unnu fjölbreytt 
verkefni skiluðu til kennara og fluttu fyrir bekkinn. Nemendur lásu Robinson Crusoe og 
skiluðu verkefnahefti og myndbandi um bókina. Nemendur tóku kaflapróf og málfræðipróf og 
unnu fjölbreytt verkefni tengd þeim. 1 nemendi var með námsefni 9 bekkjar. 

Danska  

Kennarar: Rósanna Andrésdóttir og Helga Björg Flóventsdóttir. 

Kennsluáætlanir 

Gerðar voru kennsluáætlanir fyrir haust og vorönn í hverjum árgangi fyrir sig svo nemendur og 

foreldrar hefðu yfirsýn yfir þá vinnu sem framundan væri og hvernig námsmati væri háttað.  

Námsmat 

Námsmat byggðist á kaflaprófum, skilaverkefnum (skriflegum og munnlegum), hópverkefnum, 

einstaklingsverkefnum. Lesskilningsverkefnum, lestri léttlestrabóka og stuttmyndagerð. 

Viðfangsefni 

7. bekkur: Námsbækur: Start les- og vinnubók og Smart les- og vinnubók. Nemendur unnu 

nokkrar blaðsíður í einu og svo var próf. Nemendur horfðu á nokkrar bíómyndir. Einnig var unnið 

hópverkefni, t.d þar sem þau unnu með ákveðin þemu sem þeim var úthlutað, og vorverkefnið var 

útiverkefni. Nemendur skiluðu munnlegu verkefni á hljóðupptöku.  

Vettvangsferðir og heimsóknir 

Jólabíó Í desember var farið í jólabíó.   
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Þjóðminjasafnið: 7.AVG fékk leiðsögn um grunnsýningu Þjóðminjasafnsins. 

Bessastaðir: Forsetahjónin buðu okkur í heimsókn og fengum við leiðsögn þeirra um 

Bessastaði ásamt því að okkur var boðið upp á kaffi og með því. 

Fjöruferð – Atli tók stóran hóp af nemendum með sér í fjöruferð þar sem nemendur ýmist 

óðu út í sjóinn eða skelltu sér einfaldlega í sjósund. Gríðarlega vel heppnað 

Vorferð – Vegna Covid þá var vorferðin okkar í einfaldara lagi. Árgangurinn fór í hjólaferð, 
yfir Garðaholtið og að Víðistaðatúni þar sem var snætt nesti og dundað sér í garðinum. 
Þaðan hjóluðum við í listigarðinn Hellisgerði og eyddum dágóðri stund þar. Að lokum fengum 
við okkur ís saman áður en var hjólað heim á leið. 

Mat á starfi vetrarins 

Með innleiðingu leiðsagnarmats og vaxandi hugafars hafa umsjónakennarar orðið varir við 
meiri metnað í vinnubrögðum sumra nemenda, þeir eru viljugri til að endurskoða og bæta 
verkefni sín. 

Áframhaldandi vinna með leiðsagnarmat hefur líka skilað af sér nemendum sem eiga 
auðveldara með að tjá sig um námið.  

Atli Viðar Gunnarsson og Halldóra Lára Benónýsdóttir 

 

Elsta stig  

Íslenska  

Kennarar 

Þetta skólaár komu eftirfarandi kennarar að íslenskukennslu: Auður Óskarsdóttir,  Einar Daði 
Reynisson, sérkennari og stuðningur í 8.  og 9. bekk var Helga Björg Flóventsdóttir.  

Fagfundir 

Íslenskukennarar funduðu reglulega til að skipuleggja kennsluna. 

Námsumhverfi 

Íslenska var kennd í stofu 306, 202, 206.   

Kennsluáætlanir 

Efni og efnistök, námsbækur og markmið í íslensku voru birt á heimasíðu skólans og í 
Mentor.  

Námsmat 

Námsmat í íslensku var fjölbreytt og margar námsmatsaðferðir notaðar. Aðferðirnar 
endurspegluðu fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

Viðfangsefni 

8. bekkur: Margvísleg verkefni voru unnin út frá bókmenntatextum og þjóðsögum. Unnið var 
með Laxdælu, hún lesin og fjölbreytt verkefni unnin. Endað var á skapandi lokaverkefni. Í 
málfræði var unnið með sagnorð og fallbeygjanlegu orðflokkana. Markvisst var farið í 
stafsetningu. Þessir efnisþættir voru teknir í Skerpu. Á vorönn var unnið með bókina Ys og 
þys eftir Hjalta Halldórsson. Lesstundir voru í stundatöflu fimm sinnum í viku, 20 mínútur í 
senn.  
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9. bekkur: Markvisst var farið í stafsetningu og unnið með mismunandi tegundir bókmennta; 
ljóð, örsögur, smásögur, skáldsögur, myndasögur, horfðu á kvikmynd og verkefni unnin. Í 
málfræði var unnið með sagnorð og smáorð.  

Fyrir áramót var skáldsagan Korkusaga eftir Vilborgu Davíðsdóttur lesin, nemendur 
unnu lestrardagbók, fjölbreytt verkefni og ritdómur.  

Eftir áramót var Strákurinn í röndóttu náttfötunum eftir John Boyne lesin. Nemendur 
unnu nokkur verkefni, tóku þátt í umræðum og skiluðu lokaverkefni.  

Samþætting var á milli samfélagsfræði og íslensku. Fjallað var um seinni 
heimsstyrjöldina í samfélagsfræði á sama tíma og skáldsögurnar voru lesnar. Endað var á 
ritgerð um atburð úr styrjöldunum sem þau völdu í tengslum við samfélagsfræði.  
 
10. bekkur: Nemendur lásu mismunandi tegundir bókmenntatexta og unnu verkefni. 

Gísla saga Súrssonar var lesin fyrir áramót. Nemendur unnu lestrardagbók og unnu 
verkefni. Lestri lauk með lokaverkefni þar sem áhersla var lögð á frumleika og sköpun í 
framsetningu.  

Nemendur lásu Engla alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson eftir áramót. 
Nemendur tóku örpróf og unnu ýmis verkefni. Endað var á skapandi lokaverkefni.  

Nemendur unnu heimildaritgerð þar sem efni ritgerðar var valfrjálst.  
Einnig var farið í bragfræði, málsögu og setningafræði.  
 

Verkefni voru unnin í G-svítunni (Google Classroom) þar sem hver árgangur var með sér 
„kennslustofu“. 
 

Íslenskukennarar á unglingastigi.  

 

Stærðfræði 
 

Kennarar 

8. bekkur: Guðrún Anna Kjartansdóttir, Berglind Ósk Böðvarsdóttir (fyrir jól), Fannar Ingi 
Friðþjófsson (eftir áramót)  
Sérkennsla:  Helga Björg Flóventsdóttir, Adam Wheeler og Bryndís Kolbrún 
Sigurðardóttir 

9. bekkur: Guðrún Anna Kjartansdóttir, Berglind Ósk Böðvarsdóttir (fyrir jól), Fannar Ingi 
Friðþjófsson (eftir áramót)                                                                     
Sérkennsla:  Samúel Ívar Árnason, Helga Björg Flóventsdóttir, Adam Wheeler 
og Bryndís Kolbrún Sigurðardóttir 

10. bekkur: Guðrún Anna Kjartansdóttir og Gauti Eiríksson                                                         
Sérkennsla:  Samúel Ívar Árnason, Adam Wheeler og Bryndís Kolbrún 
Sigurðardóttir 

  

Kennslustundir: 5 stundir á viku í  8., 9. og 10 bekk. 

Kennsluefnið í 8. bekk voru bækurnar Skali 1A og 1B. Nemendur tóku forkannanir og 
kaflapróf úr hverjum kafla en inn á milli tóku þau brottfaraspjöld til að kanna stöðu þeirra. 
Einnig notuðum við síðuna Mathsbox til að efla skilning nemenda á námsþáttum. Fyrir jól 
unnu nemendur verklegt verkefni sem kallaðist ,,Hvað kostar að halda jól“. Síðustu vikuna 
um vorið unnu nemendur útiverkefni. 
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Kennsluefnið í 9. bekk voru bækurnar Skali 2a og 2b ásamt Almennri stærðfræði II og 3. 
kafla úr Almenn stæ III. Nemendur unnu forkannanir eftir hven, kafla eftir leiðréttingu tóku 
nemendur kaflapróf. Nemendur unnu hópverkefni úr gröf og jöfnum sem var notað sem 
kveikja á þeim kafla í Skala. Lítill tími var til að vinna síðasta kaflann, Líkindi, og var því farið í 
hópverkefni til að byggja upp grunnskilning á líkindum hjá nemendum.  Þyrfti að vinna meira 
með líkindi hjá þessum árgang. Á vordögum var unnið þrjú útiverkefni sem reyndi á verklega 
færni í stærðfræði. 

Kennsluefnið í 10. bekk  Almenn stærðfræði III og Skali 3A voru unnar ásamt ljósriti úr Stæ 
103. Nemendur unnu skilaverkefi eða forkönnun eftir hvern kafla sem nemendur fengu 
leiðsegjandi endurgjöf á. Eftir leiðréttingu og skil kennara á því verkefni tóku nemendur 
kaflapróf. Bættum inn heftum úr námsefni framhaldsskóla vegna efnis sem bæst hafði við 
vegna færslu efnis niður í grunnskólann úr framhaldsskólanum. Um vorið var unnið 
lokaverkefni sem reyndi á allar námsgreinar. Sjá nánari lýsingu ,,Lokaverkefni í 10. bekk“. 
Tveir nemendur voru í fjarnámi síðustu önnina í FG. 

Kennsluaðferðir felast í útskýringum á töflu og einstaklingsaðstoð í bekk. Í byrjun kafla fengu 
nemendur undantekningarlaust áætlun skipt niður eftir vikum. Þar geta nemendur fylgst með 
námsþáttum hverrar viku, hvaða dæmi skulu reiknuð. Í hverjum árgangi voru ákveðnir 
einstaklingar teknir út úr tímum í sérstaka námsaðstoð. Einnig voru nemendur hvattir til að 
nýta sér kennsluvideo á youtube eftir Gauta. 

Í vetur var boðið upp á heimanámsaðstoð í stærðfræði sem valgrein í 8. – 10. bekk og voru 
margir nemendur sem völdu það. Í þeim tímum voru alltaf stærðfræðikennari. Þessi vetur 
hefur gengið mjög vel í 8. – 10. bekk. Að mati kennara er ánægja með námsefnið en 
námsbókin Almenn stærðfræði og Skali hefur haft meira og meira vægi síðustu ár.  

Búið er að gera stærðfræðiútskýringar á Youtube og er ætlunin gera meira af því á næsta ári. 
Mikil ánægja var með það bæði meðal nemenda og foreldra.   

Covid 

8.bekkur.  Gekk mjög á meðan þessu ástandi voru að vinna með tölfræði sem hentar mjög 
vel að vinna í tölvum. 

9.bekkur var að vinna í rúmfræði og áttu þau í nokkru basli með að vinna þetta sjálfsætt en í 
raun var ekki neitt námsmarkmið eftir sem hefði hentað betur 

10.bekkur vann í persónulegum fjármálum og mun þessi kafli vera kendur eftir þessu plani 
aftur.  Virkaði mjög vel og í raun betur en hefur gengið síðustu ár. 

 

Með kveðju, stærðfræðikennarar á elsta stigi. 

Gauti Eiríksson 

Guðrún Annað Kjartansdóttir  

Fannar Ingi Friðþjófsson 

 

Danska  
Kennarar 

Hjördís Jóna Gísladóttir kenndi  dönsku í 8, 9 og 10. bekk 

Rósanna Andrésdóttir kenndi dönsku í 8.bekk 
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Námsumhverfi 

Einstaka nemendur voru með frávik frá bekknum og voru í öðru námsefni.  

Kennsluáætlanir 

Gerðar voru kennsluáætlanir fyrir haust og vorönn í hverjum árgangi fyrir sig svo nemendur 
hefðu yfirsýn yfir þá vinnu sem framundan væri og hvernig námsmati væri háttað.  

Námsmat 

Námsmat byggðist á kaflaprófum, skilaverkefnum (skriflegum og munnlegum), 
hópverkefnum, einstaklingsverkefnum, lesskilningsverkefnum, lestri léttlestrabóka og 
stuttmyndagerð. 

Viðfangsefni 

8. bekkur: Námsbækur:  Tak, les- og vinnubók. Í lok hvers kafla var kaflapróf og var horft á 
bíómynd eftir hvert próf. Nemendur unnu skilaverkefni, munnleg og skrifleg.  

9. bekkur: Námsbækur: Smil, les- og vinnubók. Nemendur tóku kaflapróf í lok hvers kafla og 
skiluðu auk þess skilaverkefnum, munnlegum og skriflegum, einnig lásu nemendur eina 
skáldsögu. Horft var á nokkrar bíómyndir yfir árið.   

10. bekkur: Námsbækur: Ekko les- og vinnubók A. Kaflapróf í lok hvers kafla og einnig 
horfðum við á nokkrar bíómyndir. Nemendur skiluðu munnlegum og skriflegum verkefnum 
yfir veturinn. Nemendur bjuggu til stuttmynd úr ævintýrum H.C. Andersen. Einnig lásu 
nemendur eina bók og unnu lesskilningsverkefni úr henni.  

Að lokum 

Við leggjum áherslu á að sýna danskar bíómyndir við hæfi hvers árgangs því við teljum að 
bíómyndir efli skilning á töluðu máli. Einnig finnst okkur sem áhugi á danskri tungu og 
menningu aukast hjá nemendum.  

 

Enska 
 

Kennarar 

Þetta skólaár komu eftirfarandi kennarar að enskukennslu: Berglind Ósk (haustmisseri), 
Hafdís Ósk Jónsdóttir og Fannar Ingi Friðþjófsson.  

Hafdís Ósk og Fannar Ingi 8. 9. og 10. bekk og enska valáfangi/fjarnám frá FG.  

Námsumhverfi 

Einstaka nemendur voru með frávik frá bekkjum og voru í öðru námsefni. Einhverjir 
nemendur héldu áfram í námsefni næsta árgangs.  

Kennsluáætlanir 

Við gerð kennsluáætlana var lögð  áhersla á leiðbeinandi kennsluhætti, fjölbreytt vinnubrögð 
og verkefni.  

Námsmat 
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Námsmat í ensku var afar fjölbreytt og margar námsmatsaðferðir notaðar. Aðferðirnar 
endurspegluðu fjölbreyttar kennsluaðferðir og leiðsagnarmat. 

Viðfangsefni 

8. bekkur: Námsbækur: Spotlight 8 les- og vinnubók. Nemendur unnu fjölbreytt verkefni 
skiluðu til kennara og fluttu fyrir bekkinn. Einnig unnu nemendur ýmis lesskilningsverkefni úr 
The BFG, ritunarverkefni og horfðu á myndina í lokin. Nemendur unnu fjölbreytt verkefni frá 
kennara þar á meðal þýðingar á lagatextum, eyðufyllingar lagatexta og Google translate 
verkefni á lögum. Öll virkni í kennslustundum og verkefnamappa var metin til lokamats. 

9. bekkur: Námsbækur: Spotlight 9 les- og vinnubók. Spotlight 9 inniheldur auka lesskilnings-
, hlustunar-, ritunar- og einnig málfræðiverkefni sem við nýttum. Nemendur lásu bókina Holes 
og unnu ljósritað hefti um bókina og horfðu á myndina Holes. Nemendur unnu verkefni um 
Asíu og kynntu fyrir bekkinn. Unnið var með stutta lestexta að eigin vali og unnu ýmis 
málfræðiverkefni tengt þeim. Einnig lásu nemendur lesskilningshefti og unnu spurningar úr 
þeim.  

10. bekkur: Námsbækur: Spotlight 10 lesbók og vinnubók. Spotlight 10 inniheldur auka 
lesskilnings-, hlustunar-, ritunar- og einnig málfræðiverkefni sem við nýttum. Nemendur lásu 
The Hobbit, unnu verkefnahefti úr henni og horfðu á bíómyndirnar. Skrifuð var ritgerð úr efni 
af eigin vali. Kynning um sitt land, úr samfélagsfræðiverkefni, búin var til viku ferðapakki og 
haldin kynning um hann. Nokkrir nemendur voru í framhaldsskólaáfanga hjá 
Fjölbrautarskólanum við Ármúla og stóðu sig mjög vel þar.  

Frá 16. mars til 30. apríl var Covid-19 tímabilið. Hafdís Ósk var sett á „varamannabekkinn“ og 
vann heiman frá sér og Fannar Ingi var staðsettur með umsjónabekk sinn í skólanum. 
Nemendur náðu að vinna allar lotur, eins og gert var ráð fyrir í upphafi skólaárs. Ekki náðist 
að vinna auka verkefni, sem ætluð voru til að dýpka námsefni vetrarins enn frekar. T.d. að 
tala saman og ræða verkefni á ensku eins og hægt hefði verið að gera í venjulegri 
stundaskrá. Á þessu tímabil unnu nemendur vel heiman frá sér og náðu að skila verkefnum á 
settum tíma til kennara. 

 

Samfélagsfræði 
Kennarar 

8. bekk Hafdís Ósk og Helga Björg  

Fagfundir  

Kennarar hittust reglulega og fóru yfir kennslufyrirkomulag og námsefni. 

Kennsluáætlanir 

Námsbækur og markmið í samfélagsfræði voru birt inni á heimasíðu skólans og í Mentor.  
Heimavinnuáætlanir voru settar inn á Mentor þar sem foreldrar/nemendur gátu fylgst með.  

Námsmat 

Námsmat í samfélagsfræði voru verkefni úr lesbókum, heima- og tímapróf og kynningar.  

Viðfangsefni 

8. bekkur: Á haustmisseri og fram í mars var stuðst við bókina Um víða veröld: Jörðin þar 
sem áhersla var lögð á umræður og verkefnavinnu. Nemendur tóku oft ákveðinn hluta 
námsefnisins og héldu kynningu fyrir samnemendur sína. Eftir COVID-19 tímabilið var bókin  
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Lýðræði og tækni: Saga 19. aldar tekin fyrir. Þá var nemendum skipt niður í hópa og tók hver 
hópur einn kafla úr bókinni (alla kafla bókarinnar) og héldu kynningu fyrir samnemendur. 

 

Samfélagsfræði 9. og 10. bekk 

Kennarar 

9. bekk Einar Daði Reynisson, Hjördís Jóna Gísladóttir 

10. bekk Einar Daði Reynisson, Hjördís Jóna Gísladóttir 

Fagfundir  

Kennarar hittust reglulega og fóru yfir kennslufyrirkomulag og námsefni. 

Kennsluáætlanir 

Námsbækur og markmið í samfélagsfræði voru birt inni á heimasíðu skólans og í Mentor.  
Heimavinnuáætlanir voru settar inn á Mentor þar sem foreldrar/nemendur gátu fylgst með.  

Námsmat 

Námsmat í samfélagsfræði voru spurningar, próf og verkefni.  

Viðfangsefni 

9. bekkur: Í haust vorum við með Um víða veröld: Heimsálfur þar sem umræður og 
verkefnavinna fóru fram, farið var í hverja heimsálfu fyrir sig. Nemendur drógu eitt land í Asíu 
og kynntu sér það vel og héldu að lokum kynningu fyrir bekkinn. Eftir áramót var farið í sögu 
og var Styrjaldir og kreppa notuð. Íslenska og samfélagsfræði voru samþættar í tengslum við 
styrjaldirnar á 20. öld. Sýnd voru fræðslumyndbönd og mörg stutt myndbönd af Youtube. 
Verkefni voru unnin inni á Google classroom. Einnig horfðum við á La vita e bella og 
Strákurinn í röndóttu náttfötunum. Nemendur skrifuðu ritgerð um atburð í heimssögunni á 
20.öld. 

10. bekkur: Fyrir áramót var þjóðfélagsfræði tekin fyrir með bókina Á ferð um samfélagið og 
svöruðu nemendur spurningum og tóku þátt í umræðum um efnið. Nemendur unnu í hópum 
verkefni um frumbyggja og kynntu fyrir bekknum. Einnig fóru nemendur og kennarar í 
vettvangsferð á skólaþing og þar var nemendum kynnt starfsemi Alþingis. Eftir áramót unnu 
nemendur að landaverkefni og þar áttu þeir í hópum að búa til land frá grunni og hafa alla 
náttúrulega og þjóðfélagslega þætti t.d. staðsetningu í gráðum, samgöngur, samskipti, 
stjórnarfar o.fl. Sýnd voru fræðslumyndbönd og stutt myndbönd af Youtube. Verkefni voru 
unnin inni á Google classroom.  

 

Náttúrufræði  
Kennarar: 

8.bekkur: Gauti Eiríksson og Guðrún Anna Kjartansdóttir 

9.bekkur: Gauti Eiríksson 

10.bekkur: Gauti Eiríksson 

Í náttúrugreinum var vendikennsla veturinn 2019-2020. Þá var nemendum ætlað að horfa á 
eitt til tvö myndbönd á youtube og tíminn í kennslustofunni er frekar notaður til verkefnavinnu. 
Þó er hluti tímanna notaður í beina kennslu á því efni sem nemendur eiga erfiðara með að 



Ársskýrsla Álftanesskóla 2019–2020 

51 

tileinka sér með því að horfa á myndbönd. Þar að auki voru nokkrir verklegir tímar (sér í lagi í 
8. bekk). 

Kennslustundir: um 3 stundir á viku í 8., 9. og 10 bekk. 

Kennsluefnið í 8. bekk voru bækurnar Efnisheimurinn og Mannslíkaminn kenndar. Í 
Mannslíkamanum tókum við kafla 1, 5, 6 og 7. Við lok hvers kafla tóku nemendur kaflapróf 
sem voru ýmist heimapróf eða gagnapróf í stofu. Allt þetta var tekið saman í eina 
lokaeinkunn sem nemendur fengu í lok hvorrar annar. 

Kennsluefnið í 9. bekk voru bækurnar  Eðlisfræði I og Lífheimurinn (kaflar 1, 2 og 5) kenndir. 
Þar að auki var farið í stjörnufræði en þar var stuðst við efni á netinu. Við lok hvers kafla tóku 
nemendur kaflapróf sem voru ýmist heimapróf eða gagnapróf í stofu. Allt þetta var tekið 
saman í eina lokaeinkunn sem nemendur fengu í lok hvorrar annar. 

Kennsluefnið í 10. bekk  voru bækurnar Maður og náttúra Eðlisfræði II (kaflar 1 og 2)  
kenndar. Við lok hvers kafla tóku nemendur kaflapróf sem voru ýmist heimapróf eða 
gagnapróf í stofu. Allt þetta var tekið saman í eina lokaeinkunn sem nemendur fengu í lok 
hvorrar annar. 

Í mars og apríl var skert skólastarf vegna Covid-19. Þá var nemendum í 8.-10. bekk kennt í 
fjarnámi og gekk það vel. Ekki var farið eins hratt yfir efnið en á þessum tíma nýttust 
myndböndin sem gerð hafa verið sérlega vel. 

Gauti Eiríksson og Guðrún Anna Kjartansdóttir  

 

Lokaverkefni 10. bekkjar 

Allir kennarar sem kenndu nemendum í 10. bekk komu að verkefninu. 

Námsumhverfi 

Nemendur unnu í stofum 203-204 og höfðu aðgang að listgreinastofum. Nemendur gátu farið 
vettvangsferðir í bæinn ef þeir skiluðu inn leyfisbréfi. 

Kennsluáætlanir 

Nemendur fengu verkefnalýsingu og vinnuramma.  

Námsmat 

Nemendur kynntu verkefnið fyrir umsjónarkennurum og fylltu út sjálfsmat og jafningjamat. 
Umsjónarkennarar fóru yfir verkefnin og gáfu einkunn og umsögn.  

Viðfangsefni 

Nemendur unnu 3–5 saman í hóp að verkefnunum þar sem reyndi á sjálfstæð vinnubrögð, 
skipulagningu og samstarf.  

Hóparnir völdu eitt af eftirfarandi verkefnum:  

• hanna menningar- og/eða afþreyingarstað 
• stofna fyrirtæki/verslun 
• stofna fjölmiðlafyrirtæki  
• skipuleggja hátíð sem getur verið íþrótta-, lista-, tónlistar-, og/eða útihátíð 
• stofna æskulýðs- og/eða íþróttamiðstöð 

Hverju verkefni fylgdi: Dagbók, sem skrifað var í daglega um framgang verksins, líkan, 
auglýsingar (veggspjald, myndband), blaðagreinar, fjárhagsáætlun ásamt öðru, allt eftir eðli 
verkefnis.  
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Verkefnið gekk mjög vel þetta vorið en var stytt örlítið sökum tímaleysis eftir Covid. 
Nemendur völdu sig sjálfir í hóp og kom það vel út. Fyrir næsta ár þarf að fara yfir matslista 
kennara.  

 

Valgreinar á elsta stigi 

Árbók 

Kennsluhættir: Umræður, verkefni, hópavinna, einstaklingsvinna og verklegt.  
 
Helstu viðfangsefni: Nemendur útbúa árbók útskriftarhóps 10. bekkjar. Allur undirbúningur 
og heimildaöflun var í höndum þessa hóps undir leiðsögn kennara. Það er að mörgu að 
hyggja við gerð árbókar og margvísleg hlutverk í boði fyrir nemendur, t.d. ljósmyndari, 
textahöfundur, tölvusérfræðingur, fjáröflunarstjóri og hönnuður/ritstjóri. 

 
Námsmat: Lokið/ólokið og umsögn um virkni og vinnuframlag í tímum  
 
Mat á starfi vetrarins: Vinnan við árbókin gekk mjög vel og var þetta mjög áhugasamur og 
vinnusamur hópur sem í voru 9 nemendur. 
 
Hjördís Jóna Gísladóttir 
 

Árshátíðarmyndband 

Nemendur höfðu 1,5 kennslustundir á viku.  

Mat á starfi vetrarins: Vel tókst til að gera árshátíðarmyndband sem var 37 mín að lengd. 
16 nemendur voru þáttakendur í valinu. 

Námsmat: Lokið/ólokið og umsögn. 

Kennari: Gauti Eiríksson 

 

Tómstunda og félagsmálafræði  

Kennt 2 stundir á viku á miðvikudögum kl.14.10-15.30 

Kennari: Sigríður Elísabet Ragnarsdóttir 

Helstu markmið; 
 Að þjálfa nemendur í fundarsköpum, skipulagsvinnu og lýðræðislegum vinnubrögðum í 

hópastarfi. 
 Að stuðla að sjálfstæðum vinnubrögðum og ábyrgð nemenda á þeirra félagslífi. 
 Að byggja upp heilbrigða sjálfsmynd nemenda. 
 Að nemendur hjálpi til við undirbúning og útfærslu á félagslífi í skóla og félagsmiðstöð. 
 Að þjálfa nemendur í tjáningu og framsögn. 

Helstu viðfangsefni 
Sáu um skipulagningu helstu viðburða skólans s.s Nemendaþing, jólaball, vökunótt, árshátíð og 
aðra viðburði sem voru í Elítunni.  
 .  
Námsmat 
Mat kennara á frammistöðu nemenda í tímum. Lokið/ólokið og umsögn. 
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Mat á starfi vetrarins 
Mjög góð samvinna hópsins þrátt fyrir að fjöldinn var kominn upp í 29 nemendur eftir áramót, 16 
fyrir áramót. Nemendur unnu mjög vel undir pressu að setja upp árshátíð eftir Covid. 
Næsta vetur myndi ég vilja halda mig við 17 í hóp. 
  
Sigríður Elísabet Ragnarsdóttir 

 

 

Íþróttir – Skólahreysti 

Í vetur var boðið upp á val í Skólahreysti. Nemendur sem völdu sig í þennan hóp undirbjuggu 
sig til að taka þátt fyrir hönd skólans í skólahreystikeppni grunnskólanna. 

Helstu viðfangsefni 

Nemendur unnu með þautir Skólahreystikeppninnar en auk þess fengu nemendur þjálfun í 
æfingum sem efla þrek og þol. 

Námsmat 

Nemendur fá einkunnina „lokið eða 
ólokið“ ásamt umsögn. Kennari metur 
ástundun, áhuga og samskipti.         

Mat á starfi vetrarins 

Að þessu sinni náðist ekki að mynda 
keppnislið til að senda í Skólahreysti 
keppnina en þónokkrir nemendur sem 
voru í valinu hafa valið að vera aftur 
næsta vetur þannig að útlit er til að við 
getum sent lið næsta vetur  

Ragnar E. Arinbjarnarson 

 

Brauð og kökur 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu/skipting hópa: 
Hoparnir voru 2 bæði fyrir og eftir áramót. 

Kennt var 120 mínútur á viku allan veturinn.  Kennsla byggist á sama skipulagi en áherslur 
geta verið ögn mismunandi eftir hópum og nemendum.                                                                                                                                    

 
Helstu markmið 

Kennsla er verkleg og leggur áherslu á að auka þekkingu og leikni nemenda við  fjölbreyttan 
bakstur og notkun á allskonar hráefnum. Nemendur eru að æfa sig í að vinna eftir 
mismunandi uppskriftum í brauð – og kökubakstri: að geta búið til og framreitt einfaldar kökur 
og rétti og tileinkað sér mismunandi strauma og stefnur í bakstri og eldamennsku. Einnig er 
lögð áhersla á að þeir geti þvegið upp og gengið frá eftir sig.  

Nemendur læra  sjálfstæði í vinnubrögðum, útfæra verkefni á sinn hátt og hafa ánægju af. 

 

Helstu viðfangsefni 
Viðfangsefnin voru fjölbreytt.  Verklegar æfingar fólust í að nemendur lærðu að elda og baka 
eftir góðum uppskriftum ásamt tiltekt og hreingerningu í eldhúsi.  
 
Námsmat 
Frammistöðumat fyrir hvern nemanda ásamt lokið/ lokið, ólokið og umsögn í Mentor. 
Nemendur í 10. bekk  hafa fengið lokaeinkun og umsögn. 
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Mat á starfi vetrarins 
Veturinn hefur einkennst af gleði og 
vinnusemi. Gaman og gefandi hefur verið að 
fylgjast með kappsemi og áhuga nemenda á 
hvers kyns eldamennsku og bakstri. Sú gleði 
og eftirvænting sem þessum tímum fylgdi 
staðfestir mikilvægi verkgreina í skólastarfinu. 
Það sem hefði mátt vera markvissara var 
virðing nemenda á hráefnum. Almennt var 
tímafjöldi sem kennari fékk með hverjum 
nemanda í lágmarki og hóparnir of stórir til að 
hægt væri að sinni hverjum nemanda eins og 
þurfti. Í vetur hefur kennari haldið áfram að 
leggja áherslu á betri umgengni, frágang 
verkfæra og mikilvægi þess að hafa allt í röð 
og reglu.   
 
 
Nada Borosak kennari. 
 

 

Hönnun og smíði 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu/skipting hópa 

Kennsluhættir sem stuðst er við eru; hugmyndavinna og sköpun, sýnikennsla og verklegar 
æfingar.                                                                                                                                                                     
Nemendur velja að vori þær valgreinar sem þeir hafa hug á að stunda á næsta skólaári. Hver 
nemandi verður að velja a.m.k. eina valgrein úr flokknum íþrótta-, list- og verkgreinar. 
Nemendur í 8., 9. og 10. bekk við Álftanesskóla  gátu valið að fá kennslu í Hönnun og smíði-
unnið með ýmis efni.  
Í vetur var kennt á miðvikudögum og fimmtudögum fyrir áramót og á miðvikudögum eftir 
áramót. Kennt var í 80 mínútur í senn.  
 
Helstu markmið; 
í Hönnun og smíði er að nemandinn; 
 

• hafi þroskað með sér jákvætt viðhorf til handverks. 
• geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir í verkefnavinnu. 
• skilji að góð umgengni og endurnýting er mikilvæg fyrir umhverfið. 
• geti hannað og smíðað vandaða gripi úr helstu smíðaefnum og þekki til 

þessara efna og eiginleika þeirra. 
• hafi frumkvæði og kunnáttu til að velja verkfæri í samræmi við verkefni og 

vélar og tæki við hæfi. 
• geti notað fríhendis teikningu við hönnun og unnið sjálfstætt eftir hefðbundnu 

hönnunarferli 
 
Helstu viðfangsefni 
Viðfangsefni vetrarins hafa verið fjölbreytt. Nemendur unnu verkefni úr messing og kopar og 
einnig verkefni úr viðartegundum. Nemendur hanna og vinna eftir eigin hugmyndum en 
styðjast við leiðbeiningar kennara.                   
 
 .
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Lögð er mikil áhersla á að nemendur hanni og útfæri verkefni sín á persónulegan hátt en fari 
eftir leiðbeiningum kennara í notkun verkfæra og meðhöndlun efnis. 
 
Námsmat 
Mat kennara á frammistöðu nemenda í tímum. Lokið/ólokið og umsögn. 
 
 
Mat á starfi vetrarins 
Í heildina litið gekk mjög vel.  Nemendur voru duglegir og áhugasamir.                           
Næsta skólaár verður boðið upp á eina valgrein í Hönnun og smíði, þ.e. Hönnun og smíði – 
unnið með ýmis efni.   
Í vetur hefur kennari haldið áfram að leggja áherslu á góða umgengni, frágang verkfæra og 
að allt sé í röð og reglu.   
  
 
Nanna Björk Bárðardóttir, kennari í Hönnun og smíði 
 

 

Listasmiðja 
 
Kennsluhættir/Skipulag kennslu/skipting hópa. 
Nemendur í 8. og 9. bekk  sem völdu listasmiðju á vorönn hafa fengið 80 mínútna kennslu 
hverja viku.    

 
Helstu markmið 
Í valinu var markmið að nemendur æfi sig í því að tjá sig á skapandi hátt.  
Í því ferli þróa nemendur leikni í ólíkum nálgunum, s.s. í teikningu, málun, klippiaðferð og fl.  
Nemendur skapa sjónræn verk og vinna þeir ýmist útfrá eigin rannsóknum og greiningu eða 
með virkjun ímyndunaraflsins þar sem þeir tengja við fyrri reynslu, menningu og umhverfi. Í 
umræðum um myndlist skapast svo tækifæri til að þjálfa orðaforða myndlistar, samkennd og 
umburðarlyndi í tengslum við gagnrýna umræðu um upplifun nemenda á völdum listaverkum 
og eigin verkum. Með því að tengja við eigin reynslu þjálfast nemendur í læsi á eigið 
umhverfi. 
Eitt lykilhlutverk menntunar er að læra að skilja þann heim sem við búum í svo við verðum 
virkir, gagnrýnir samfélagsþegnar sem geta látið gott af sér leiða. Sjónlistir henta vel til þess, 
því í myndlist er unnið markvisst með skynjun, greiningu og túlkun sem veitir nemendum 
forsendur til að sjá það sem þeir horfa á, heyra það sem þeir hlusta á, finna það sem þeir 
snerta og skapa út frá reynslunni. Með því að leyfa nemendum að velja inntak verka eða 
miðil í myndlist er hægt að efla frumkvæði þeirra.  
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Námsgögn 
Sérútbúin gögn frá kennara, listabækur og netið. 
 
Helstu viðfangsefni 
Viðfangsefni hafa verið fjölbreytt og skapandi. 

 
 
Námsmat 
Leiðsagnar og frammistöðumat í Mentor.is. 
 
 
Mat á starfi vetrarins 
Veturinn hefur verið skapandi og skemmtilegur. Gaman hefur verið að fylgjast með 
einstaklega hæfilekaríkum, hugmyndaríkum og vinnusömum nemendum sem höfðu verið 
með frumkvæði  að mörgum skemmtilegum verkefnum.  
Það sem ég ætla að bætta í mínni kennslu er innleiðing og þróun á jákvæðu hugarfari í 
valgreinakennslu í listum  .  
 
 
Nada Borošak, myndlistakennari  
 

Textílmennt – Hannaðu þína eigin mynd 
 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu/skipting hópa 

Nemendur velja að vori þær valgreinar sem þeir hafa hug á að stunda á næsta skólaári. Í vetur 
voru valgreinarnar fjölbreyttar og tilgangurinn með auknu valfrelsi nemenda er að laga námið sem 
mest að þörfum einstaklingsins og miða við áhugasvið og framtíðaráform hans. Nemendur í 8., 9. 
og 10. bekk við Álftanesskóla gátu valið að fá kennslu í textílmennt þar sem þeir gátu hannað 
sína eigin mynd á bol/peysu eða púða.  
 
Í vetur var kennt á fimmtudögum eftir áramót. Hver kennslustund var 80 mínútur í senn og 
nemendur voru alls 13 talsins úr 8. og 9. bekk. 
 
Kennsluhættir sem stuðst var við voru eftirfarandi; hugmyndavinna og sköpun, verkleg-, sýni- og 
einstaklingskennsla.                                                                                                                                                                     
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Helstu markmið 
Að nemandinn geti; 
 

 beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar við formun textílafurða 

 beitt skapandi hugsun í hönnun og textílvinnu 

 tekið mál, áætlað stærðir og efnisþörf 

 skreytt textílafurð á skapandi og persónulegan hátt 
 
Helstu viðfangsefni 
Viðfangsefni vetrarins hafa verið fjölbreytt og skapandi. Nemendur unnu að mynd/merki sem þeir 
útfærðu yfir á tilbúna peysu, straujað eða saumað út í. Nemendur hönnuðu og unnu eftir eigin 
hugmyndum en studdust við leiðbeiningar kennara um útfærslu þeirra. Að peysunni lokinni höfðu 
nemendur einnig val um að fá stuttermabol til að skreyta. Eftir skylduverkefnið völdu nemendur 
sér aukaverkefni að eigin vali. Unnin voru ýmis aukaverkefni meðal annars vélsaumaður púði og 
einfalt krosssaumsverkefni.               
 
Námsmat 
Lögð var áhersla á virkni og skapandi vinnubrögð í kennslustundum. Hugmyndavinna og 
lokaafurð var metin ásamt lykilhæfni nemandans. Í lok skólaárs fengu nemendur lokið eða ólokið 
ásamt umsögn kennara. 
 
Mat á starfi vetrarins 
Í heildina litið gekk valið vel fyrir sig, nemendur voru áhugasamir og unnu vel. Það skapaðist 
skemmtileg stemning í kennslustundum oghugmyndirnar urðu ófáar. Gaman var að sjá 
lokaafurðina hjá nemendum og hvað þær urðu ólíkar.  

Þar sem valgreinin vakti mikinn áhuga meðal nemenda þá verður sama valið kennt eina 
önn næsta skólaár ásamt textíl- og fatahönnun sem kennt verður fyrir og eftir áramót.   
  

 

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir, kennari í Textílmennt. 

 

Heimanámsaðstoð 

Helstu viðfangsefni 

Nemendur mættu í tíma með heimanám í stærðfræði eða íslensku. Ef nemendur höfðu 
ekkert heimanám mættu þeir með námsefni sem þau vildu vinna í eða lestrarbók. Einnig tóku 
nemendur sjúkra – og endurtökupróf í þessum tímum. 

Námsmat 

Umsögn þar sem virkni var metin. 
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Mat á starfi vetrarins 

Í vetur var til bóta að nemendur voru hjá íslensku eða stærðfræðikennara í 
heimanámsaðstoð. Fyrirkomulaginu var breytt eftir reynslu síðasta skólaárs. Nemendur nýttu 
tímana misvel en yfir höfuð var góð nýting á tímunum.  

Auður Óskarsdóttir og Guðrún Anna Kjartansdóttir,  

Spænska 
Nemendur í 9. – 10. bekk 

Helstu viðfangsefni 

Við fórum yfir grunn í spænsku, stafróf og tölur, mánuðir árstíðir og meiri orðaforða. 
Nemendur lærðu að heilsa og kveðja ásamt fleirum grunn setningum til að geta tjáð sig á 
spænsku. Einnig unnum við verkefni og fórum í grunninn á spænskri málfræði. 

Mat á starfi vetrarins 

Veturinn gekk mjög vel en spænska var einungis í boði fyrir áramót.  

Berglind Ósk Böðvarsdóttir 

 

Þýska 
Nemendur í 10. bekk. 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu 
Nemendur í 10. bekk sem völdu þýsku fengu kennslu með kennara í 40 mínútur en voru með 
aðrar 40 mínútur í töflu sem þeir áttu að nýta í heimanám/fjarkennslu. 

Helstu markmið 
Helstu markmið er að undirbúa nemendur fyrir framhaldsskólaáfanga sem þeir skrá sig svo í 
þegar líður á veturinn. Þá hafa þeir aðgang að kennara og verkefni sem á að skila í 
skólanum eru unnin saman. 
Megináhersla var lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins, temji sér góð 
vinnubrögð og fá einnig innsýn í menningu og staðhætti þýskumælandi landa, kynnist 
samskiptavenjum og siðum. Nemendur lærðu að kynna sig og aðra, tala um áhugamál, segja 
frá fjölskyldu sinni og sínu nánasta umhverfi. Nemendur voru þjálfaðir í tali, hlustun, ritun og 
lestri. 

Námsgögn 

Ideen (les-og vinnubók), Þýska fyrir þig (málfræði), Unter Verdacht (lesbók) 

Námsmat 

Leiðsagnar- og frammistöðumat. 

Mat á starfi vetrarins 
Eingöngu 4 nemendur skráðu sig í þýsku en ákveðið var að halda valinu inni. Þegar leið á 
veturinn virtust nemendur átta sig á því að það væri töluverð vinna að vera í þýsku. Einhverjir 
höfðu skráð sig í aðra áfanga í framhaldsskóla og sáu ekki fram á að skrá sig í 
fjarnámsáfanga í þýsku eins og lagt var upp með í byrjun vetrar. Nemendur voru þó 
áhugasamir, voru fljótir að tileinka sér það sem lagt var fyrir í kennslustundum og gekk það 
vel. Stuttu fyrir covid var einungis einn nemandi eftir og var ákveðið að betra væri fyrir hann 
að finna sér annað val og nýta tímann í það þar sem hann var ekki tilbúinn til þess að skrá 
sig í fjarnámsáfangann. 

Rakel Margrét Viggósdóttir 
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Leiklistarval haust 2019 

Kennt var á mánudögum frá 14:10 til 15:30 fram að jólum.  Kennari  var Sigriður Sif 
Grímsdóttir. 

Í heildina voru skráðir nemendur 10 en það bættist einn við í lok október og urðum þeir þá 
11. Níu nemendur komu úr 8. bekk en tveir úr 9. bekk.  

Verkefni vetrarins var að semja og leika jólaleikrit. Leikritið var svo tekið upp með green 
screen og sýnt börnum í 1. og 2. bekk.  

Þessir tímar gengu mjög vel og var hópurinn samstilltur og skemmtilegur.  

 
Lesþjálfi 
 

Boðið var upp á valið á haust- og vorönn og var hægt að velja aðra önnina eða báðar. 

6 nemendur voru á haustönn og 5 á vorönn, einn úr 9. bekk en hinir úr 8. bekk.  

Í upphafi fengu nemendur fræðslu um lestrarnám og lestrarkennslu. Þeim var úthlutað yngri 
nemanda sem þeir áttu að aðstoða og áherslur vegna þarfa hvers nemanda voru skýrðar. Í 
fyrsta skiptið sem nemendurnir hittust var Auður eða Steinunn með og hjálpuðu þeim af stað. 
Yngri nemendurnir voru flestir úr 3. bekk en einnig tveir nemendur með íslensku sem annað 
mál í 6. bekk.  

Nemendur notuðu í flestum tilfellum lesstundir elsta stigs til að fara og sinna þjálfuninni, 2 
sinnum í viku, 20 mínútur í senn. Mikil ábyrgð er lögð á nemendur í þessu vali og traust til 
þeirra að bera ábyrgð á að mæta í þjálfunina, sinna henni eftir bestu getu sjálfstætt og leita 
aðstoðar ef eitthvað kemur upp á. Í flestum tilfellum standa nemendur vel undir þessari 
ábyrgð.  

Nemendur voru nokkrum sinnum kallaði í viðtal til kennara til að taka stöðuna en einnig gátu 
þeir leitað aðstoðar þegar þurfti. 

Vegna Covid varð þjálfun á vorönn frekar endaslepp en þó tóku flestir upp þráðinn þegar 
skólinn hófst aftur.  

Námsmat: Lokamat var á formi einkunnarinnar lokið/ólokið og umsögn sem endurspeglaði 

ástundun, ábyrgð og áhuga nemanda í þessu mikilvæga verkefni. 

Auður Björgvinsdóttir. 

 

Frístundaliði 
 

Boðið var upp á valið á haust- og vorönn og var hægt að velja aðra önnina eða báðar. 

11  nemendur voru á haustönn og 1 á vorönn, tveir úr 9. bekk en hinir úr 8. bekk.  

Í upphafi fengu nemendur fræðslu um frístundastarf og hvað fælist í því að vera í Frístund, 
eins og þagnarskyldu og fleira tengt því. Allt voru þetta stelpur sem skráðu sig í þetta val og 
fengu þær úthlutað dögum sem hentaði þeim. Steinunn og Örn héldu fund með þeim í byrjun 
og svo leiðbeindi Örn þeim á vettvangi. 

Nemendur voru með fastan tíma sem þau áttu að mæta í. Það voru 60 mínútur fyrir 8. bekk 
og 80 mínútur fyrir 9. bekk einu sinni í viku. Starf þeirra fólst aðallega í því að aðstoða 
starfsfólk með að sinna börnunum og leika með börnum, eins og að vera í útiveru eða 
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íþróttasal með þeim. Ljóst er að það þarf mun markvissari útskýringar á þessu vali og hvað 
sé ætlast til af frístundaliðum. Þá er mikilvægt að umsjónarmaður Álftamýrar sé alltaf á 
staðnum þegar þau eru með sína tíma.  
Starfsfólk Álftamýrar sá um að hjálpa umsjónarmanni að leiðbeina þeim og segja þeim til en 
erfiðanlega gekk með 8 bekk í þeim hluta. 
Þessi valgrein gekk ekki nægilega vel upp, aðallega þar sem krakkarnir sem völdu hana 
virtust ekki gera sér grein fyrir eðli frístundarsstarfs og hvað þau væru að fara út í. Hins vegar 
eru miklir möguleikar til að bæta þessa valgrein næsta vetur og þróa áfram því það er klárt 
mál að nemendur í þessu vali hjálpa starfsfólki í Álftamýri mikið. 

Námsmat: Lokamat var á formi einkunnarinnar lokið/ólokið og umsögn sem endurspeglaði 

ástundun, ábyrgð og áhuga nemanda í þessu mikilvæga verkefni. 

Örn Arnarson 

 
Skólabókasafn  

Húsnæði 

Skólasafn Álftanesskóla og Bókasafni Garðabæjar, Álftanessafni er samsteypusafn. Safnið 
er staðsett miðsvæðis í skólabyggingunni. Aðstæður þar eru nokkuð góðar fyrir nemendur. Í 
aðalrými er útlánaaðstaða, vinnuaðstaða fyrir nemendur og setkrókur með tveimur sófum og 
stólum fyrir sögustundir. 

Innaf safninu er tölvuver með 16 nemendatölvum. Þar koma nemendur og vinna verkefni 
með kennurum sínum í upplýsingamennt. 

Starfsmenn 

Á safninu starfa Guðrún Gísladóttir, kennari og bókasafns- og upplýsingafræðingur í 49,9% 
starfi. Bókasafnsfræðingur veitir safninu forstöðu, sér um skráningu og flokkun allra 
safngagna ásamt útláni, fræðslu á safninu, aðföng og það sem til fellur á safninu. Katrín 
Jónína Gunnarsóttir, stuðningsfulltrúi vinnur snemma á morgnana við útlán og frágang bóka 
seinni hluta dags.  

Safnkostur  

Í dag er skráður safnkostur 19.246 eintök, safnkostur Álftanessafns og Skólasafns 
Álftanesskóla. Safnkosturinn er skráður í bókasafnskerfinu Gegni sem Landskerfi bókasafna 

rekur og hefur umsjón með. Átt hefur sér stað mikil 
tiltekt og grisjun bóka sem ekki hafa farið lengi í útlán. 
Miklar breytingar eru framundan hjá bókasafnskerfinu 
Gegni sem er að fara í kerfisskipti með nýju 
landskerfi. Vegna þess hefur þurft að hreinsa upp 
gömul vanskil úr bókasafnskerfinu sem ekki verða flutt 
sem útlán yfir í nýja kerfið.  

Keyptar eru flestar bækur hjá Pennanum og 
bókamarkaði. Reynt hefur verið að kaupa allar 
nýúkomnar bækur sem fyrst og setja í útlán. 

 

 

Starfsemi  

Allar námsbækur í 8. – 10. bekk eru skráðar í Gegni. Nemendur í unglingadeildum fá lánaðar 
námsbækur að hausti og einnig á vorönn. Mikil vinna fer í að tína til námsgögnin á haustin til 
útláns fyrir nemendur á unglingastigi og einnig við innheimtu námsgagna frá þeim þegar 
skóla líkur að vori.  
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Fræðsla og kynninga  

Á haustönn fá nemendur yngri bekkja kynningu á 
bókasafninu og ásamt sögustundum. Farið var yfir 
hvernig bókum er raðað í hillu, umgengni og reglur.  

Lestrarátak “Jólalestur” hófst um miðjan nóvember. 
Nemendum úr 1. – 6. bekk fengu lestrarmiða þar sem 
lesa átti fimm jólabækur. Eftir hverjar fimm bækur fengu 
nemendur jólalegt viðurkenningarskjal með nafni á völdum 
jólasveinum. Margir nemendur fengu mörg 
viðurkenningaskjöl.  

Lestrarátak – Barátta gegn ólæsi er alþjóðlegt Lionsverkefni. Af því tilefni afhenti 
Lionsklúbburinn Seyla nemendum í 5. bekk bókamerki með ljóði eftir Þórarinn Eldjárn. 

Í samstarfi við Bókasafn Garðabæjar tekur safnið þátt í Sumarlestri 2019. Nemendur skrá sig 
og fá lestradagbækur. Þau skrá þær bækur sem þau lesa í lestrardagbókina og fá límmiða. 
Eftir hverjar bók sem þau lesa setja þau miða í lukkukassa sem dregið er út vikulega. Í lok 
ágúst verður svo uppskeruhátíð með skemmtiatriðum og grillveislu.  

Covid-19 

Frá 16. mars – 4. maí var breytt kennslufyrirkomulag í skólanum. Vinnan á bókasafninu fór 
þannig fram að kennarar sendu skilaboð um bækur úr öllum árgöngu sem tekið var til í kassa 
og sent á viðkomandi stofur eða nemenda eftir þörfum. Allar bækur voru þrifnar og 
sótthreinsaðar áður en þær fóru aftur í notkun. Allt gekk vel á bókasafninu en heldur 
hljóðlegt. Eftir losun Covid – hafta var ákveðið fyrstu vikuuna að gefa bekkjunum tíma á 
bókasafninu eftir ákveðnu skipulagi. 

Guðrún Gísladóttir  
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Skýrsla um sérkennslu  

Yngst stig  
Á yngsta stigi er  lögð áhersla á að snemmtæka íhlutun í lestri út frá  niðurstöðum Hljóm 
og lestarprófa Menntamálastofnunnar. Mikil áhersla er lögð á að virkja foreldra í lestri 
barna sinna. Að hausti er haldið námskeið fyrir foreldra barna í 1.b þar sem lagt er upp 
með hvað skal hafa í huga þegar lestur er þjálfaður. Í 3.b er lögð áhersla á að foreldrar 
séu meðvitaðir um að þjálfa les- og hugtakaskilning barna sinna um leið og lestur er 
þjálfaður. Almennt er gott samstarf á milli heimilis og skóla og halda sérkennarar 
reglulega fundi með foreldrum barna sem eru undir lestarviðmiðum og gerð er 
lestraráætlun í samvinnu við foreldra. Skólinn hefur komið til móts við heimalestur 
nemenda sé þess óskað og hafa stuðningsfulltrúar og Elín Sigmarsdóttir séð um auka 
lestarþjálfun eftir skóla á yngsta stigi.  
 
Miðstigi   
Á miðstigi var áhersla sérkennslu á að aðlaga nám og námsumhverfi að einstaka 
nemendum auk þess að styðja við nám nemenda innan bekkjar. Sérkennarar á miðstigi 
voru hluti af teymiskennslu árganga og unnu í nánu samstarfi við umsjónakennara. Þrír 
stuðningsfulltrúar voru á miðstigi, hlutverk þeirra var að fylgja eftir einum nemanda og 
aðstoða eftir þörfum nemendur inn í bekk. Gerð var tilraun með að mæta nemendum á 
miðstigi með félagsfærniþjálfun í formi hreyfinga þar sem Ragnar íþróttakennari tók hóp 
nemenda í 4.b sem hafa átt erfitt með samskipti eða fundið fyrir skólaleiða. Auk þess sem 
stuðningsfulltrúar á miðstigi skiptumst á að vera með hóp nemenda í tölvu -og tæknitíma 
þar sem áhersla var á forritun. 

 
Unglingastigi 
Sérkennsla á unglingastigi fór að mestu fram námsveri skólans undir forystu Helgu 
Bjarkar sem var með yfirsýn yfir nemendur  á unglingastigi og aðlagaði nám og 
námsumhverfi að nemendum samliða umsjóna- og fagreinarkennurum. Nemendur með 
tilfinningarvanda höfðu forgang í námsveri. Margir nemendur eru undanþegnir dönsku 
vegna málþroskavanda og fá annarskonar nám í námsveri. Lögð er áhersla á fjölbreytt 
verkefni sem ýta undir sjálfstæði og vekja áhuga. Eins og íþróttatengt verkefni eða 
verkefni sem tengjast hönnun, bakstri eða bílaviðgerðum. Í námsver koma einnig 
nemendur sem kjósa að vinna í minni hóp og/eða þurfa annað efni í íslensku, stærðfræði, 
ensku og náttúrfræði. Í námsveri er lögð áhersla á rólegt umhverfi þar sem nemendum 
gefast kostur á að brjóta upp námið í stuttar vinnulotur. Í námsveri hafa nemendur 
aðgang að i-pad og tölvum og heyrnartólum og annarri tækni sem nýtast þeim í námi. 

 
Viðfangsefni sérkennslu: Eru einkum að aðlaga kennslu og umhverfi/aðstæður að 
nemendum, vera í nánu samstarfi við kennara og foreldra og vera í samstarfi við aðra 
sérfræðinga innan og utan skólans(teymisvinna). Veita ráðgjöf til kennara og foreldra, sjá um  
Logos lestrargreiningar/skimanir og sjá um íhlutun eftir greiningar. Sérkennarar vinna í 
samvinnu við umsjónakennara að gerð einstaklingsnámskrár. 
 
Starf þroskaþjálfa  
Una Birna þroskaþjálfi; Í vetur kom þroskaþjálfi að nemendum í 2.- 9. bekk en þjálfunin fór 
bæði fram inni í bekk og í sérkennslustofu. Þjálfunin var bæði varðandi bóklegt nám, 
hegðunarmótun og að aðstoða við félagsleg samskipti. Einnig sá þroskaþjálfi um 
fjölgreinalotu í 5. bekk þar sem allir nemendur komu að og var félagsfærni og almenn 
samskipti tekin fyrir. 

Bettý þroskaþjálfi; Sá um þjálfun, kennslu og utanumhald teyma einstaka nemenda  á yngsta 
stigi sem þurftu aðlagað nám /námsumhverfi.  Sá um félagsfærni þjálfun nemenda 
tilfinningar- og hegðunarvanda og var með Snillingafimi fyrir hóp drengja í 3.b. Áhersla 
þjálfunar var að vinna út frá styrleikum hvers og eins og vera styðjandi í aðstæðum eins og 
frímínútum. 
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Covid 2020 

Skipulag sérkennslunnar breyttist, sérkennarar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar fóru inn í 
bekk með umsjónakennurum í undir 20 manna námshópa. Með þeim hætti skapaðist 
svigrúm til að mæta nemendum innan bekkjar. Almennt var það okkar reynsla að nemendur 
með þroskaröskun og aðrar greiningar blómstruðu. Skóladagurinn var stuttur og hnitmiðaður, 
ekki var farið á milli staða og sömu kennarar komu að hópnum í margar vikur sem hentaði 
nemendum vel. Nemendur voru glaðir að koma í skólann og minna var um samskiptavanda. Í 
raun sannaðist það þarna hversu æskilegt er að hafa nemendahópa minni og sérkennslu inn 
í bekk, þá verður yfirsýn betri og hægt að mæta þörfum nemenda betur. Starfsmenn voru 
einnig ánægðir með fyrirkomulagið fannst þeir ná að halda vel utanum hópana, kynnast 
nemendum betur og ná að útfæra kennsluna betur út frá hverjum og einum nemanda. 
Nemendur sem ekki mættu í skólann á þessu tímabili fengu símtal frá umsjónakennara eða 
sérkennara þar sem athugað var með líðan og námsframvindu. Á unglingastigi fór 
sérkennslan fram í gegnum google classroom þar sem fyrifram var ákveðinn tími þar sem 
sérkennari hringdi í nemendur spjallaði um lífið og tilveruna, einstaklingsmiðaði námið í 
samstarfi við nemandann. Nemendur höfðu meira frelsi til að ákveða hvenær tíma dags var 
lært og fengu  meiri tækifæri á að skipuleggja nám sitt, auk þess sem tæknin fékk aukið vægi 
innan kennslunnar.  

Sveinborg L.  Hauksdóttir deildarstjóri stoðþjónustu. 
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List- og verkgreinar  

 

Textílmennt     

 

 

Kennsluhættir/skipulag 
kennslu/skipting hópa  

Nemendur við Álftanesskóla fá fasta textílkennslu frá 1. - 9. bekk. Þeir eru í 9 – 13 manna 
hópum og kennt er í lotum. Nemendur í 2. og 3. bekk skipta um námsgrein á 11 - 12 vikna 
fresti. Í 1. og 4 – 9. bekk skipta þeir um námsgrein á 8 – 9 vikna fresti. Námsgreinarnar eru 
hönnun og smíði, textílmennt, tónmennt og myndmennt.  

 Nemendur 1. – 7. bekk fengu tvær kennslustundir á viku, 60 mínútur í senn.  

 Nemendur í 8. bekk fengu eina 80 mínútna kennslustund á viku. 

 Nemendur í 9. bekk fengu eina 60 mínútna kennslustund á viku. 

Kennsluhættir sem stuðst var við voru eftirfarandi; hugmyndavinna og sköpun, verkleg-, sýni- 
og einstaklingskennsla. 

Nemendur í 9. bekk voru í þemaverkefninu ,,Borð fyrir einn“ sem er samþætting mynd-
menntar, hönnunar og smíði, textílmenntar og tónmenntar. Nemendur fóru í 7 - 8 vikna lotur 
og fengu eina kennslustund á viku, 60 mínútur í senn. Nemendur fengu að hanna hluti sem 
hægt var að leggja á borð. Í textílmennt gátu nemendur saumað diskamottu eða servíettu 
sem þeir skreyttu út frá hugmyndavinnu sinni. Síðustu tvö ár hefur verið haldin sýning á 
verkum nemenda og foreldrum boðið að koma en vegna Covid-19 faraldursins þá var ekki 
haldin sýning í ár. Í lok skólaársins voru myndir teknar af 
verkum nemenda. 

Nemendur gátu einnig valið valgrein í textílmennt í 8. 9. og 
10. bekk (sjá betur fyrir neðan).   

Helstu markmið 

Markmið textílkennslunnar er að nemandinn öðlist hæfni til 
að vinna sjálfstætt að mismunandi verkefnum sem líta að 
textílvinnu. Textílnám byggist meðal annars á þekkingu á 
eðli og vinnslu efna og ríkri hefð nýtingar og endurnýtingar. 
Í nútímasamfélagi er mikilvægt að koma í veg fyrir mengun 
og sóun efna með endurnýtingu og leggja áherslu á sjálfbærni í sem víðastri mynd. Til þess 
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að ná slíkum markmiðum þarf fagfólk sem þekkir efni og 
eiginleika þeirra og býr yfir hæfni sem þarf til að hagnýta 
þessa eiginleika.  

Textílmennt er ríkur þáttur í íslenskri menningu. Íslenskur 
útsaumur, tóvinna, prjón og vefnaður er meðal gersema 
íslenskrar listasögu, arfleifð sem þjóðin þarf að þekkja og 
meta sem veganesti til framtíðar. Þetta veganesti er ekki 
einungis þáttur í sjálfsmynd þjóðarinnar í því felast líka 
efnisleg verðmæti og tækifæri til atvinnusköpunar. Handverk 
var áður órjúfanlegur hluti lífsbaráttunnar en er nú vaxandi 
atvinnugrein og hluti þeirrar ímyndar sem einkennir íslenska 
menningu. Textílmennt er einnig ríkur þáttur í félagslegum 
veruleika þjóðarinnar. Með hannyrðum skapar fólk sér 
persónulegan stíl, setur svip á 
heimili sitt og nánasta umhverfi, 
gleður sig og sína nánustu með 
því að skapa hluti sem hafa 
persónulegt gildi. Með 
hannyrðum hefur þjóðin átt og 
mun eiga möguleika á að búa í 
haginn með því að búa til og 
gera við hluti til daglegra nota. Á 
tímum breytinga á þjóðlífi og 

efnahagsástands er verkkunnátta á sviði hannyrða 
samfélagsleg auðlynd og trygging ákveðinna lífsgæða 
fyrir einstaklinginn. 

Helstu viðfangsefni 

Viðfangsefni skólaársins hafa verið fjölbreytt og skapandi allt frá 
einföldum útsaum í 1. bekk upp í flóknari viðfangsefni í 9. bekk. 
Það sem tekið hefur verið fyrir er; einföld útsaumsspor, 
sníðagerð, að sauma saman í höndunum tvö efni, klippiverkefni, 
vefnaður, þurr- og blautþæfing, prjón, kennd undirstaða í notkun 
saumavéla, saumavélaverkefni og efnisfræði. Umhverfismennt 
og endurnýting hefur einnig verið höfð að leiðaljósi í vetur og 
höfum við unnið með efni sem skólanum hefur verið gefið og 
fjallað um mikilvægi þess að skoða uppruna þess, efnisnotkun 
og nýtingu þess efnis sem við vinnum með.  

Sköpunargleði nemenda var einkennandi fyrir starfið í vetur líkt og árin áður. 

 

Námsgögn    

Notuð eru þau verkfæri sem að greininni lúta. Stuðst er við námsbækurnar Á prjónunum, 
Hannyrðir í 3. - 6. bekk, Snið og sniðteikningar, forritið pinterest, leitarvefinn, ásamt ýmsum 
tímaritum og efni frá kennara. Einnig voru gögn af vef námsgagnastofnunnar nýtt. 

 

Námsmat 

Í gegnum árin hafa nemendur metið eigin frammistöðu á sjálfsmatsblaði, en í vetur var tekin 
ákvörðun um að prufa að taka það út. Í upphafi hverrar lotu fór kennari yfir lykilhæfnina og 
þau hæfniviðmið sem metin yrðu inn á Mentor.is. Í gegnum lotuna var nemendum leiðbeint ef 



Ársskýrsla Álftanesskóla 2019–2020 

66 

þeir voru ekki að fara eftir reglum og lykilhæfninni sem lögð var fram í upphafi. Í lok 
skólaársins fengu nemendur lokamat úr textílmennt sem fór á vitnisburðarblað þeirra. Í 1. – 7. 
bekk fengu nemendur umsögn og nemendur í 8. og 9. bekk fengu bókstaf. Við lok 9. bekkjar 
fengu nemendur lokamat úr list- og verkgreinum sem fylgir þeim úr grunnskóla. Einn 
bókstafur var gefinn fyrir listgreinar og annan fyrir verkgreinar. Textílmennt fellur undir 
verkgreinar líkt og hönnun og smíði gerir.  

 

Covid-19 

Kennsla í textílmennt féll niður líkt og aðrar list- og verkgreinar vegna Covid-19 faraldursins. 
Nemendur misstu því úr örfáum tímum í lok lotu og síðasti hópurinn fékk aðeins u.þ.b 
helming af áætluðum tíma. Kennari einfaldaði verkefnin fyrir síðustu hópana og einhver 
verkefni voru tekin út. Mikil gleði ríkti hjá nemendum að komast aftur í listir og það var 
áminning um það hversu gaman nemendur hafa af því að koma í textílmennt og fá að vinna 
fjölbreytt verkefni.  

 

Mat á starfi vetrarins 

Veturinn hefur verið skapandi, skemmtilegur og einnig krefjandi. 1. bekkur mætti áhugasamur 
og það ríkti mikil tilhlökkun um að byrja fyrsta skólaárið. Þeir höfðu flestir ef ekki allir komið í 
heimsókn með leikskólanum árið áður og það reyndist þeim gott að vera búin að koma í 
heimsókn. Nemendur í 1. bekk voru þjálfaðir í að klippa í efni og pappír ásamt því að sauma 
einfaldan útsaum og þræða nál. Farið var í litafræði, samstæða og ósamstæða liti, perlað, 
nemendur bjuggu til orm og saumuðu út í  bókamerki. 2. bekkur lærði að vefa og fræddust 
um vefnað í leiðinni ásamt því að búa til dúsk og vinaarmband eða lyklakippu. 3. bekkur vann 
þurrþæfðar fígúrur að eigin sköpun og fjallað var um efnisfræði íslensku ullarinnar. Í 
aukaverkefni var í boði að gera ýmislegt frjálst, meðal annars að vinna einfalt verkefni á 
saumavélina. Gaman hefur verið að fylgjast með einstaklega miklum prjónaáhuga nemenda í 
4. og 6. bekk. Prjónuð voru hin ýmsu verkefni í 4. bekk og í 6. bekk voru prjónaðar húfur. Í 5. 
bekk lærðu nemendur á undirstöðuatriði vélsaums, saumuðu sæng og kodda og skreyttu 
efnin eftir eigin sköpun. Nemendur í 7. bekk saumuðu púða eftir eigin sköpun. Lögð var 
áhersla á hugmyndavinnu, skapandi vinnubrögð og uppistöðuatriði í saumavélinni. Í 8. bekk 
unnu nemendur með hugmyndavinnu þar sem þeir bjuggu til afurð út frá þema sem þeir 
völdu. Dæmi um verkefni sem unnin voru voru m.a. púði með mynd á, þurrþæft verkefni, 
prjónaverkefni og ýmis vélsaumsverkefni svo að dæmi séu tekin. 9. bekkur vann að 
þemaverkefni eins og kemur fram hér fyrir ofan. Eftir áramót var valið „Hannaðu logo á 
peysu/bol/púða“ haldið í annað sinn. Unnið var að hugmyndum af merkjum til að prenta út og 
strauja á peysur. Nemendur gátu einnig straujað á stuttermaboli eða saumað eitthvað sem 
hægt var að strauja á. Valið vakti mikla lukku og nemendur voru almennt ánægðir. 

 

Mikil vinnusemi og kapp hefur verið í flestum nemendum og er einstaklega gefandi að vinna 
með nemendum við slíkar aðstæður. Það segir okkur líka hversu mikilvægt það er að við 
stöndum vörð um kennslu á list- og verkgreinum í grunnskólum landsins.   
   

 Ekkert hefur verið gert fyrir stofuna sem var samþykkt fyiri löngu þegar núverandi 
kennari tók við af fyrri kennara. Vonandi verður eitthvað gert fyrir stofuna í sumar. 

                                                

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir, textílkennari. 
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Hönnun og smíði  
Kennsluhættir/Skipulag kennslu/skipting hópa 

Kennsluhættir sem stuðst er við eru; hugmyndavinna og sköpun, sýnikennsla og verklegar 
æfingar. 
Nemendur í 1. til 9. bekk við Álftanesskóla  fengu í vetur fasta kennslu í hönnun og smíði. 
Nemendum innan árganga er skipt í 10-15 manna hópa og er þeim kennt í lotum. Hver lota 
er 9 til 11 vikur og skiptast loturnar á milli hönnunar  og smíði, textílmenntar, myndmenntar 
og tónmenntar.  
Fjöldi kennslustunda í vetur skiptist þannig: 

1. bekkur, 2 x 60 mín. á viku. 
2. bekkur, 1 x 60 mín. á viku.   
3.  bekkur, 2 x 60 mín. á viku.  
4.- 7. bekkur, 2 x 60 mín. á viku.  
8. bekkur,1 x 80 mín. á viku. 
9. bekkur, 1 x 60 mín. á viku.  

 
Helstu markmið; 
í Hönnun og smíði er að nemandinn; 

 þekki og geti beitt helstu smíðaverkfærum á sjálfstæðan hátt. 

 kunni fjölbreyttar vinnuaðferðir. 

 hafi frumkvæði og kunnáttu til að velja verkfæri í samræmi við verkefni. 

 þekki helstu efni sem unnið er með, eiginleika þeirra, notkunarsvið og sýni góða 
efnisnýtingu.  

 geti valið viðeigandi yfirborðsefni og sýni ábyrgð í meðferð þeirra. 

 geti útfært hugmyndir sínar, lýst með rissmyndum og unnið sjálfstætt eftir hefðbundnu 
hönnunarferli.  

 geti nýtt sér íslenskan trjávið við hönnun verkefna. 

 geti metið eigin verk á ábyrgan hátt og þekki hvaða viðmið gilda almennt um góð 
vinnubrögð. 

 sýni viðhorfum og skoðunum annarra virðingu.   
 
Helstu viðfangsefni 
Nemendur í 1. bekk hanna fuglahús. Nemendur í 2. bekk hanna púsluspil. Nemendur í 3. 
bekk hanna myndaramma og jólamynd/páskaskraut. Nemendur í 4. bekk hanna tímaritabox 
og tálga penna úr ferskum við. Nemendur í 5. bekk smíða bangsarúm, sem er 
samvinnuverkefni með textíllotu. Nemendur í 6. bekk hanna bókastoð og nýta sér speglun 
við hönnunina. Hanna og smíða snaga í fjölgreinalotu. Nemendur í 7. bekk hanna klukku og 
lyklakippuskraut úr áli sem fullunninn er með póleringu. Nemendur í 8. bekk hanna gestabók. 
Nemendur í 9. bekk hanna kökuhníf eða kökuspaða úr messing og er það verkefni hluti af 
þemaverkefninu ,,Borð fyrir einn´´ í list- og verkgreinum. Það verkefni er lokaverkefni 
nemenda við Álftanesskóla. 
Lögð hefur verið mikil áhersla á að nemendur hanni og útfæri verkefni sín á persónulegan 
hátt en fari eftir leiðbeiningum kennara í notkun verkfæra og meðhöndlun efnis. 
Allir nemendur vinna verklýsingar í ferilmöppur sem fylgja þeim í listalotum. Möppurnar fá 
nemendur afhentar við lok skólagöngu Álftanesskóla.       
 
Námsmat 
Kennari metur lykilhæfni allra nemenda auk hæfniviðmiða og skráir í Menntor. Kennari metur 
nemendur í 1. til 6. bekk með umsögnum og nemendur í 7. til 9. bekk með bókstöfum.    
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Sameiginleg verkefni  
,,Borð fyrir einn´´ var samvinnuverkefni list- og verkgreinakennara með 9. bekk. Verkefnið var 
jafnframt lokaverkefni nemenda í list- og verkgreinum í Álftanesskóla. Tekin var ákvörðun um 
að hafa ekki loka sýningu á verkefnum nemenda eins og áður. Það var fyrst og fremst vegna 
Covid19. Ekki var í boði að bjóða foreldrum en einnig náðu margir nemendur ekki að klára 
verkefnin vegna þess að öll kennsla í list- og verkgreinum var lög af á meðan samkomubann 
var. 
 
 
Mat á starfi vetrarins 
Í heildina litið gekk mjög vel þó vissulega hafi seinni hluti vetrar tekið óvænta stefnu vegna 
Covid19.  
Kennsla í list- og verkgreinum var lögð af á meðan að á samkomubanni stóð og voru  
list- og verkgreinakennarar settir í önnur verkefni. Þess vegna unnu nemendur, sem voru í 
lotum eftir áramótin, færri verkefni.  
Að vori var reynt að vinna upp með nemendum og náðist það að mestu. Því miður eru samt 
mörg flott verkefni, sérstaklega hjá 8. og 9. bekk, sem verða aldrei kláruð.  
Áfram hefur verið lögð áhersla á að nemendur setji persónulegt mark á verkefni sín. Kennari 
hefur markvisst hvatt nemendur til að nota eigið hugmyndaflug við útfærslu og útlit verkefna.  
Í vetur hefur kennari haldið áfram að leggja áherslu á góða umgengni, frágang verkfæra og 
mikilvægi þess að hafa allt í röð og reglu.  
 
 
Nanna Björk Bárðardóttir kennari í Hönnun og smíði 
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Tónmennt  

 

Kennslustundafjöldi í tónmennt veturinn 2019-2020: 

Allir bekkir voru í lotukerfi, að þessu sinni, þ.e. 3-4 hópar voru í hverjum árgangi, þar sem 
bekkjum var blandað og hver hópur fékk tónmennt í 1/3 eða ¼ hluta vetrarins. Hópastærðin 
var frá 9 til 14 nemendur. Í heildina séð reynist það góð ráðstöfun, ekki síst vegna þess að 
tónmenntakennarinn kenndi færri nemendum á viku (um 100, miðað við rúmlega 300 áður), 
og kennslustundirnar voru lengri (60 mínútur miðað við 40 mínútur áður).   

1. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 2x60 mínútur á viku á sínu tímabili.  

2. bekk var skipt í þrjá hópa. Hverjum hópi var kennt 2x60 mínútur á viku, á sínu tímabili.  

3. bekk var skipt í þrjá hópa. Hverjum hópi var kennt 1x60 mínútur á viku, á sínu tímabili. Það 
hittist svo óheppilega á að þessi bekkur þurfti að fara 5-10 mínútum fyrr úr tíma, til að ná í 
matsalinn á réttum tíma. 

4. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 2x60 mínútur á viku, á sínu tímabili. 

5. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 2x60 mínútur á viku, á sínu tímabili.  

6. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 2x60 mínútur á viku, á sínu tímabili.  

7. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 2x60 mínútur á viku, á sínu tímabili.  

8. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 1x80 mínútur á viku, á sínu tímabili. 

9. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 1x60 mínútur á viku, á sínu tímabili. 

Helstu markmið: 

Unnið var samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla og skólanámskrá.  
Nemendur kynntust helstu grunnþáttum tónlistar: laglínu, rytma, takti, styrkleika, tónhæð, 
lengdargildi nótna, grunntóni hljóms, fimmund, dúr og moll. Stefnt var að aukinni færni í 
samskiptum og samvinnu, tilfinningu fyrir hrynjandi íslenskrar tungu og erlendra mála í 
gegnum söng, sem og færni hvers og eins í hljóðfæraleik, söng, hreyfingu og í samstarfi. Auk 
þessa var lögð áhersla á hlustun, bæði á upptökur af tónlist og samspil nemenda sjálfra, 
tjáningu í gegnum tónsköpun og heimspekilegt samtal um tónlist.  

 

Helstu viðfangsefni / Kennsluhættir: 
Reynt var að nálgast markmið tónmenntakennslunnar á fjölbreyttan og áhrifaríkan hátt. Nám 
og kennsla fóru fram í gegnum samspil, söng, hlustun, hreyfingu, tónsköpun og 
verkefnavinnu. Ýmist var unnið í einum hópi með kennara eða sjálfstætt í litlum hópum.  
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Nemendur léku á ásláttarhljóðfæri: trommur, laglínuhljóðfæri (tré-og málmspil); og 
margskonar hljóðgjafa, auk þess að prófa sig áfram á hljómborð og gítar. Þau hreyfðu sig 
eftir hljómfalli, lærðu hópdansa, sungu, hlustuðu og unnu að tónsköpun í hópum. Tónlistin 
sem leikin var spannar allt frá þjóðlögum til stefja úr þekktum sinfóníum og þess sem þau 
setja saman sjálf. Útsetningar voru ýmist unnar af kennara eða í samvinnu við nemendur og 
ávallt hafðar þannig að allir gætu leikið með. Hreyfing eftir tónlist var í formi leikja/æfinga og 
dans við ýmis konar tónlist. Vísurnar og ljóðin sem nemendur skrifuðu niður voru myndskreytt 
og sungin ýmist við þekkt sönglög eða þjóðlög í nýjum útsetningum. Einnig var sungið úr 
söngbókum sem til eru, á íslensku, ensku, dönsku, zwahili og spænsku. Hlustað var á 
margvíslega tónlist, hvaðanæva að úr heiminum. Nemendur kynntust þekktustu tónskáldum 
sögunnar (Bach, Mozart, Beethoven og fleirum), ágripi af sögu þeirra og hlustuðu á tónlist 
eftir þau. Með eldri nemendum voru kynningarnar á tónskáldunum tengd við samtíð þeirra og 
samfélag og tónlistin sett í sögulegt samhengi eftir því sem við átti, oft borin saman við okkar 
tíma. Nútímatónlist er einnig meðal þess sem hlustað er á.   

Námsmat: 

Munnlegt leiðsagnarmat fór fram í tímum, hvenær sem tækifæri gafst. Lokamat var skráð í 
Mentor. 
Engin próf voru tekin og námsmat byggði fyrst og fremst á virkni í tímum, þátttöku og 
samvinnu í sameiginlegum verkefnum, sem og frumkvæði við verkefni og sköpun. 

Tónlistarnám er flókið og fjölbreytt og það tekur langan tíma að tileinka sér færni og 
þekkingu. 

  

Sameiginleg verkefni: 

Tónleikar voru haldnir 1. nóvember og 7. febrúar í samvinnu við Tónlistarskóla Garðabæjar á 
Álftanesi. Fleiri sameiginlegir viðburðir voru skipulagðir en veikindi og COVID19 komu í veg 
fyrir framkvæmd. 

Haust-og jólasamsöngur var haldinn í þrennu lagi: 1., 4. og 8. bekkur saman 18. nóvember, 
5., 6. og 7. bekkur saman 22. nóvember, 2., 3. 9. og 10. bekkur saman 26. nóvember.  

Nemendur 4. bekkjar æfðu helgileik í samvinnu við tónmenntakennara og bekkjakennara.  

 

Jólahelgileikur:  
Nemendur 4. bekkjar fluttu helgileik fyrir jólin. Æfingar stóðu yfir frá byrjun desember, en 
sýningar voru rétt fyrir jólafrí, ein fyrir skólahóp leikskólanna og önnur fyrir foreldra. Tvær 
sýningar voru á jólaskemmtuninni 20. desember.   

 

Listadagar:  

Féllu niður vegna COVID19 

 

Mat á starfi vetrarins: 

Það var skemmtilegt að vinna með nemendum. Samstarf og þátttaka þeirra hefur yfirleitt 
verið með ágætum og öllum hefur farið fram. Hópaskiptingin og samruninn við lotukerfi list-og 
verkgreina hefur gengið vel, en það er umhugsunarefni hvort yngri bekkir ættu að fá meiri 
tónmennt, ef til vill í formi reglulegs samsöngs og dans. Eins væri gott ef 9. bekkur fengi 80 
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mínútur í stað 60. Jólahelgileikurinn gekk mjög vel í samstarfi við kennara 4. bekkjar og í 
raun er ónauðsynlegt að hafa tónmenntakennarann með, nema rétt til að æfa lögin í byrjun 
og sem ráðgjafa, ef vill. Að þessu sinni lék nemandi undir, og þá þátttöku væri hægt að auka, 
í samvinnu við Tónlistarskólann (og/eða tónmenntakennarann). Enn fremur mætti huga að 
reglulegum samsöng allra árganga (raðað saman eftir því sem hentar á stundatöflu, eins og 
gert var í vetur), ef til vill 2-3 á hausti og sama að vori. Haust-og jólasamsöngur þriggja hópa 
með ólíkum aldurshópum gekk mjög vel. Söngur er menningararfur sem vert er að styðja við 
og efla. 

COVID19 hafði þau áhrif á listgreinina að engin tónmennt var kennd frá 16. mars til 4. maí 
2020 vegna þess að tónmenntastofan (gamli salur) var tekin undir bekkjarkennslu. Þetta 
leiddi meðal annars til þess að nokkrir hópar fengu mjög skertan tíma eða alls engan, í 
tónmennt. Vorsamsöngur og sameiginlegir tónleikar með tónlistarskólanum féllu einnig niður 
vegna COVID19. 

 

 

  

Dr. Ragnheiður Ólafsdóttir, tónmenntakennari. 

 

Myndmennt  
 
Kennsluhættir/Skipulag kennslu/skipting hópa  
 

Nemendur við Álftanesskóla eru með fasta tíma í myndmennt í 1. – 8. bekk.  

Nemendur eru í 10 -13 manna hópum.  

Kennt er í lotum og skipta nemendur um námsgrein á 9 vikna fresti sem skiptist á milli smíða, 

 Textíls, tónmenntar og myndmenntar. 

1. bekk var kennt 2 x 60 mín. á viku.   

2 og 3. bekk var kennt 1 x 60 mín. á viku.  

4. - 7. bekk var kennt 2 x 60 mín. á viku.  

8. bekk var kennt 1 x 80 mín. á viku. 

9. bekk var kennt 1 x 60 mín. á viku.  
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Þessi áfangi var kallaður þemalist.  

Þemað var „Borð fyrir einn“. List – og verkgreinakennarar í myndlist, textílmennt, tónmennt 
og smíði voru með verkefni í tengslum við þemað. Sjá mynd: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valkennsla:  
Í ár kenndi ég valáfanga „ Brauð og kökur“ bæði fyrir og eftir áramót. Kennt var mánudögum 
og miðvikudögum 3 kennslustundir í senn. Val listasmiðja var eftir áramót einungis og kennt 
var fimmtudögum 2 kennslustundir. 
 
Helstu markmið í myndmennt 
Í myndmennt öðlast nemendur tækifæri til að læra og tjá sig á skapandi hátt.  
Í því ferli þróa nemendur leikni í ólíkum tæknum, s.s. í teikningu, málun, leir mótun, 
klippiaðferð og sköpun úr verðlausum efnum. Að mati kennara og samkvæmt 
umhverfiáherslum Álftanesskóla er mikilvægt að koma í veg fyrir mengun og sóun efna með 
því að leggja áherslu á endurnýtingu og sjálfbærni. 
Nemendur skapa sjónræn verk og vinna útfrá eigin getu með virkjun ímyndunaraflsins þar 
sem þeir tengja við fyrri reynslu, menningu og umhverfi. Í umræðum um myndlist í viðari 
samhengi  skapast svo tækifæri til að þjálfa orðaforða myndlistar, samkennd og 
umburðarlyndi í tengslum við gagnrýna umræðu um upplifun nemenda á völdum listaverkum 
og eigin verkum. Með því að leyfa nemendum að velja inntak verka eða miðil í myndmennt er 
hægt að efla frumkvæði þeirra. „Vaxandi hugarfar“ er verkefni sem unnið var markvisst með 
nemendum í myndmennt. Að mati kennara er þetta góð leið að virkja nemendur bæði í 
verkefnagerð og samtali um listsköpun.  
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Námsgögn: 
Sérútbúin gögn frá kennara og netið. 
 
Helstu viðfangsefni 
Viðfangsefni skólaársins hafa verið fjölbreytt og skapandi og hafa tengst námsefninu, 
þemum, árstíðum, hátíðum, uppákomum, nær samfélaginu og veröldinni.  
Umhverfismennt og endurnýting með áherslu á sköpun og sjálfbærni hefur verið að leiðarljósi 
í vetur eins og áður fyrr. Kennari hefur nýtt öll tækifæri í að fjalla um mikilvægi þess að skoða 
uppruna, framleiðslu, efnisnotkun og nýtingu þess efnis sem við vinnum með. 
Sköpunargleðin var einkennandi fyrir starfið í vetur og var það áberandi bæði í efnisnotkun 
og hugmyndaríkum útfærslum verkefna. 
 
Námsmat 
Nemendur meta sjálfir vinnu sína í lok hverrar lotu.  
Lykilhæfni nemenda er metin af kennurum í Mentor. Nemendur í 1.- 6. bekk fá umsögn sem 
lokamat, nemendur í 7.- 10. bekk eru metin með bókstöfum. Afhending vitnisburðar er að vori 
við kennslulok.  
 
 
Sameiginleg verkefni: 
Þemaverkefni 9. bekkjar var sömuleiðis samvinna listgreinakennara. Unnið var markvisst 
með nemendum frá hugmynd til afurðar, sem var svo til sýnis í lokin. 
Árlegt umhverfistengd samvinnuverkefni var tískusýning, þar sem nemendur í 5. bekk og 
foreldrar þeirra búa til föt og fylgihluti úr verðlausum efnum.  
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Mat á starfi vetrarins/ Covid -19 
Myndmennt kennsla féll niður á faraldurstíma og áherslan var á bóklegu námi. Íslenska, 
stærðfræði, líffræði og náttúrufræði voru í fyrirrúmi. 
Það var lærdómsríkt að upplifa öðruvísi vinnu kringumstæður í faraldrinu í ár. Þar sem 
kennsluáherslur hafa gjörbreyst, upplýsandi hefur verið að fylgjast með einstaklega miklum 
vilja, sveigjanleika og áhuga nemenda og samkennara.  
Sérstaklega ánægjanlegt var að upplífa jákvætt viðhorf nemenda gagnvart sköpun við 
endurkomu í venjulegar listatíma eftir covid og að sjá framfarir hjá nemendum með 
takmarkaða getu.  
 
Nada Borošak, myndmenntakennari. 
 
 

Skólaíþróttir 
 

Sund   

Yngsta stig (1.- 4. bekkur) 

Í sundkennslu á yngsta stigi í Álftanesskóla leggja kennarar megináherslu á vatnsaðlögun og 
leiki. Grunnfærni í helstu sundaðferðum er kennd mikið í gegnum leik og stöðvar til þess að 
nemendur fái sem jákvæðasta upplifun af sundiðkun. Aðallega er kennt í innisundlaug. 
Nemendur fá einn 60 mínútna sundtíma í viku allt skólaárið. Íþróttakennarar ásamt starfsfólki 
Íþróttamiðstöðvar leggja áherslu á að nemendur læri að umgangast sundstað á öruggan hátt 
ásamt því að tileinka sér hreinlæti.   

Námsmat: Í sundi á yngsta stigi gefa kennarar nemendum umsögn sem byggð er á virkni, 
áhuga og samskiptum. Einnig meta kennarar nemendur út frá markmiðum aðalnámskrár 
grunnskóla. 

 

Miðstig (5.- 7. bekkur)  

Í sundkennslu á miðstigi leggja kennarar meiri áherslu á að kenna rétta útfærslu 
sundaðferða. Kennarar fara ýtarlegar í tækniatriði varðandi sund, taka tímatökur ásamt því 
að auka þol með því að synda lengri vegalengdir. Aðallega er kennt í útilaug. Á miðstigi fá 
nemendur einn 60 mínútna sundtíma í viku allt skólaárið. Íþróttakennarar ásamt starfsfólki 
Íþróttamiðstöðvar leggja áherslu á að nemendur læri að umgangast sundstað á öruggan hátt 
ásamt því að tileinka sér hreinlæti.  

Námsmat: Í sundi á miðstigi gefa kennarar nemendum umsögn sem byggð er á virkni, áhuga 
og samskiptum. Einnig meta kennarar nemendur  útfrá markmiðum aðalnámskrár 
grunnskóla.  

 

Elsta stig (8. – 10. bekkur)  

Í sundkennslu á elsta stigi leggja kennarar helst áherslu á að nemendur auki færni sína í 
helstu sundaðferðum. Tímatökur fá aukið vægi í kennslunni auk þess að nemendur synda 
lengri vegalengdir með það að markmiði að auka þrek og þol. Nánast eingöngu er notast við 
útilaug í kennslu á elsta stigi. Á elsta stigi er kynjaskipt að undanskildum 10.bekk og fá 
nemendur einn 60 mínútna sundtíma í viku allt skólaárið. Íþróttakennarar ásamt starfsfólki 
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Íþróttamiðstöðvar leggja áherslu á að nemendur læri að umgangast sundstað á öruggan hátt 
ásamt því að tileinka sér hreinlæti.   

Námsmat: Kennarar gefa nemendum einkunn útfrá markmiðum aðalnámskrár grunnskóla 
(bókstafur A-D). 

 

 

 

 

 

 

 

Íþróttir  

 

 

Yngsta stig (1.- 4. bekkur) 

Í íþróttakennslu á yngsta stigi í Álftanesskóla leggja kennarar megináherslu á fjölbreytt 
hreyfinám þar sem stærsti hluti námsins fer fram í gegnum leiki og stöðvaþjálfun.  Kennarar 
taka fyrir æfingar sem reyna bæði á gróf- og fínhreyfingar, auk þess að vinna með 
samskiptafærni t.d. í gegnum hópleiki. Nemendur eru með einn 60 mínútna íþróttatími í viku 
allan veturinn. Útiíþróttir eru kenndar í 2.-4. bekk í byrjun haustannar og lok vorannar en 1. 
bekkur fer einungis í útiíþróttir að vori. Allir íþróttatímar eru 60 mínútur.   

Námsmat: Í íþróttum á yngsta stigi gefa kennarar nemendum umsögn sem byggð er á virkni, 
áhuga og samskiptum. Einnig meta kennarar nemendur út frá markmiðum aðalnámskrár 
grunnskóla. 

 

Miðstig (5.- 7. bekkur)  

Í íþróttakennslu á miðstigi í Álftanesskóla leggja kennarar aukið vægi á styrkjandi og liðkandi 
æfingar sem leggja grunn að þreki og hreysti nemenda. Þá eru hinar ýmsu íþróttagreinar og 
krefjandi leikir kynntir fyrir nemendum. Allir bekkir á miðstigi fá einn íþróttatíma í viku sem er 
60 mínútur.    

Námsmat: Í íþróttum á miðstigi gefa kennarar nemendum umsögn sem byggð er á færni, 
ástundun og samskiptum. Einnig meta kennarar nemendur út frá markmiðum aðalnámskrár 
grunnskóla.  

 

Elsta stig (8. – 10. bekkur)  

Í íþróttakennslu á elsta stigi í Álftanesskóla markast kennslan í auknum mæli að fræðilegum 
hluta íþróttaiðkunar og heilsueflingar. Reynt er að kynna sem flestar íþróttagreinar fyrir 
nemendum með það að leiðarljósi að áhugi þeirra kvikni á heilsueflingu til framtíðar.      
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Námsmat: Í íþróttum á elsta stigi gefa kennarar nemendum einkunn sem byggð er á færni, 
ástundun og samskiptum. Einnig meta kennarar nemendur út frá markmiðum aðalnámskrár 
grunnskóla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sameiginleg verkefni  

-Álftanesskóli tekur þátt í verkefninu „ Göngum í skólann“ þar sem allir starfmenn og 
nemendur ganga hring um Álftanesið. Einnig er bryddað upp á umræðum um t.d. mengun, 
orku, náttúruvernd, hjólreiðar og heilbrigði. 

-Í tengslum við dagskrá fullveldisdagsins aðstoðuðu íþróttakennarar við framkvæmd 
tískusýningar. Þar sýndu nemendur í 5. bekk tískufatnað, þar sem nýttur var afgangur úr 
hinum ýmsu endurvinnanlegu efnum sem finnast bæði heima og í skólanum.  

-Starfsfólk skólans léttir lund með því að spila við nemendur 10. bekkjar í handbolta, 
körfubolta og fótbolta, þessi ánægjulega hefð féll niður þetta skólaárið sökum Covid-19. 

 
-Unglistadagar féllu niður þetta skólaár sökum Covid-19 

-Vorleikar/Íþróttadagur var haldinn 8. júní 2020. Settar voru upp 4 stöðvar og nemendum 
skipt í  jafnmarga hópa, 2 árgangar á stöð þar sem 9. og 10. bekkur aðstoðuðu á stöðvum.   

-Nemendur voru með Nemendaþing Álftanesskóla í nóvember og fór það fram í 
íþróttasalnum. 

-Íþróttakennarar fóru með hóp nemenda á grunnskólamót í blaki.  

-Blakdeild Álftaness var með kynningu á blaki hjá 3. bekk og upp úr og komu í íþróttatíma 
nemenda í september yfir 2. vikna tímabil.  

Húsnæði – aðbúnaður  

Aðstæður til sundkennslu eru eins og best verður á kosið. Skólinn hefur til umráða 
útisundlaug sem er 25m x 12,5m og innilaug sem er 12,5m x 7,5m. Flest áhöld eru til staðar 
þó alltaf sé hægt að bæta við til að gera kennsluna fjölbreyttari og skemmtilegri. Að sama 
skapi væri mikill akkur í að koma hljóðkerfi í stand, svo auðveldara sé að koma skilaboðum 
áleiðis í kennslunni.    

Aðstæður til íþróttakennslu eru einnig mjög góðar. Íþróttasalurinn er stór með möguleika á 
tvískiptingu. Einnig er mögulegt að kenna úti á gervigrasvelli, grasvelli UMFÁ og á 
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körfuboltavelli og leiksvæðum á skólasvæði. Mikil endurnýjun á sér stað í íþróttahúsinu og 
binda kennarar vonir til að starfsumhverfi verði í hæsta gæðaflokki frá haustinu.    

 

Mat á starfi vetrarins 

Almennt hefur íþrótta- og sundkennslan gengið vel á yfirstandandi skólaári. Kennarar telja að 
þeir hafi náð mjög vel að koma til móts við mismunandi áhugasvið og hreyfiþarfir nemanda.  

Íþróttakennarar Álftanesskóla telja að núverandi kennslufyrirkomulag, þar sem kennt er 60 
mínútna tími allan veturinn, henti afar vel. Til að auka gæði kennslunnar og tryggja öryggi 
nemenda er mikilvægt að hafa tvo kennara þegar sundhópar fara yfir 15 nemendur. Að sama 
skapi er talsvert auðveldara að mæta mismunandi þörfum nemendahópsins þegar 2 
kennarar stjórna tímanum en þegar 1 kennari gerir það.  

Áhugi er meðal kennara og nemenda að klára markmið 10. bekkjar í sundi þegar 9. bekk 
hefur verið lokið. Þetta árið lauk 9. bekkur 10.sundstigi á vordögum og er ekki annað að sjá 
en að þetta fyrirkomulag mælist vel fyrir hjá nemendum.  

 

Covid-19 

Þann 17. mars riðlaðist hefðbundið skólastarf vegna Covid-19. Íþrótta- og sundkennsla féll 
niður frá þeim degi og þar til aðgerðum lauk þann 4.maí. Íþróttakennarar voru nýttir sem 
starfskraftur inni í skólastofum. Á hverri önn er tekinn frá tími sem fer í mælingar á hæfni 
nemenda í íþróttum og sundi. Seinni önnin var með öðru sniði sökum skerðingar á 
skólastarfinu í þessum faraldri og því höfðu kennarar skemmri tíma til að efla hæfni 
nemendanna og þeir sömuleiðis skemmri tíma til að fínpússa tæknina og ljúka 
sundprófunum. Má segja að það hafi helst bitið á 9. bekk sem var að ljúka 10. sundstigi. 

Björgvin Júníusson, Linda Björk Thorlacius, Ragnar Arinbjarnarson og Samúel Ívar Árnason 
íþróttakennarar. 

Skýrsla Frístundar 

Skýrsla þessi er um starfsemi tómstundaheimilisins Álftamýrar sem staðsett er í 
Álftanesskóla. Nafnið Álftamýri er með skírskotun í nafn bæjarins og fuglalífsins á Nesinu. Í 
skýrslunni er rýnt í það hvernig hægt er að bæta starfsemi tómstundaheimilisins ásamt því að 
vinna áfram að því sem vel er gert. Mikilvægt er að fylgja tíðaranda í þjóðfélaginu sem sýnir 
að fólk vill hafa faglegt starf fyrir börnin sín frekar en geymslu eftir að degi þeirra í skólanum 
lýkur. Því er mikilvægt að halda uppi jákvæðri umræðu um tómstundaheimili í Garðabæ. 
Móta þarf stefnu um betra starf og vinna stöðugt að því að gera tómstundastarf Garðabæjar 
að faglegu starfi fyrir börnin í bænum.  

Starfsmannamál 

Í Álftamýri störfuðu 11 starfsmenn. Fjórir þeirra unnu við skólann (skólaliðar og 
stuðningsfulltrúar) fyrir hádegi og koma svo yfir í Álftamýri klukkan 13:00. Stöðugildin eru á 
bilinu 20%-50% fyrir utan umsjónarmann sem er í fullu starfi. 

Fastráðnir starfsmenn og starfshlutfall í Álftamýri 2019-2020:  
Örn Arnarson, umsjónarmaður 100%  
Magnús Jökull Traustason, tómstundaleiðbeinandi/skólaliði 100% 
Dragi Pavlov  tómstundaleiðbeinandi/skólaliði 100% 
Iwona Szurmiej tómstundaleiðbeinandi/skólaliði 100%,  
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Hanna Dóra Magnúsdóttir tómstundaleiðbeinandi 50,1 % 
Katrín Jónína Gunnarsdóttir stuðningsfulltrúi (þrisvar í viku með bókasafn) 

Tómstundaleiðbeinendur í hlutastarfi 

Andrea Guðrún Guðnadóttir 23,75 % 
Mikael Aron Ríkharðsson 20% 
Lilja Rún Sigurðardóttir 20% (fór í fæðingarorlof) 
Snæbjörn Þór Árnason 42,5% 
Sólveig Guðrún Geirsdóttir 42,5% 
 

Það gekk mjög vel að halda í starfsmenn þetta skólaár og prófuðum við nýja taktík í þeim 
efnum. Við ákváðum að ráða fólk í meira hlutfall, dreifa því betur yfir dagana. Það skipulag 
virkaði mjög vel og skapaði góðan starfsanda hjá starfsmönnum. Starfsmenn fengu að taka 
kaffitíma sína út í formi þess að fá að fara fyrr heim 1-2 í viku. Um áramót lét Andrea af 
störfum þar sem hún fór í nám og fengum við Mikael inn í staðinn. Starfshópurinn var mjög 
flottur og samheldinn í vetur og gekk vel að ná til barnanna. Skapaði þetta mun 
betri starfanda og áttu börnin auðveldara með að tengja við starfsfólk þegar ávallt sama 
fólkið var að vinna í frístundinni. Álftamýri er í þeirri sérstöðu að börnin dvelja mun lengur í 
frístund en öðrum heimilum í Garðabæ. Sú sérstaða er á Álftanesi að erfiðara getur verið að 
ráða fólk stuttan vinnutíma þar sem talsverð vegalengd er frá Garðabæ. Brugðist var við því 
með að hækka hlutfall starfsfólks og samrými vinnutíma starfsfólks og strætó. Svo vel hefur 
tekist í nýja kerfinu okkar að allavega nokkrir hlutastarfsmenn halda áfram næsta skólaár. Í 
vetur fór í gang nýtt verkefni, þar sem boðið var upp á valgrein fyrir unglingadeildina sem 
kölluð er frístundaliði, þá koma nemendur í vali og eru starfsmönnum Álftamýrar til aðstoðar. 
Það gekk vel í því verkefni en þörf er á að þróa það betur ef við viljum halda því verkefni 
áfram. 

Tómstundaleiðbeinandi/dagsskipulag  
Starf leiðbeinanda felur í sér umsjón með nemendum frá því að skóla lýkur og þar til þeir fara 
heim, í íþróttir eða annað tómstundastarf. Álagstími er fyrst og fremst eftir að skóla lýkur 
þegar nemendafjöldinn er mestur og mörg börn að fara í aðrar tómstundir m.a. í 
frístundabílinn. Eftir skóla koma nemendur í anddyri Álftamýrar þar sem starfsmaður tekur á 
móti þeim, einnig fer starfsmaður út í anddyri skólans og fylgist með hvort allt gangi ekki vel 
fyrir sig. Að lokinni móttöku fara börnin í frjálsan leik áður en þau fara í tómstundir. Börnin 
fara í mismunandi rými til að fara í leiki sína, en starfsmenn eru til taks í öllum rýmum, en 
umsjónarmaður raðar starfsmönnum niður á rými. Oftast er einnig útivera í boði og geta 
börnin þá farið og leikið sér úti á skólalóð. Flest börn fara heim um fjögur og á það því einnig 
við um starfsmenn. Tveir starfsmenn ljúka þó starfinu og eru til 17.00.  

Umsjónarmaður er sáttur með starfsmannahópinn og starfsandan í vetur. Þrátt fyrir að börnin 
séu lengri tíma í Álftamýri enn í öðrum tómstundaheimilum í Garðabæ gekk dagsskipulag og 
framkvæmd vonum framar. Eitt af því sem hægt er að bæta er að halda frekari örfundi og 
reyna að setja niður fastan fundartíma. Sá tími yrði til að ræða starfið framundan og fá 
ábendingar um hvað betur má fara.  

Umsjónarmaður 
Umsjónarmaður tómstundaheimilis ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd 
tómstundastarfs. Markmið starfsins er að veita sex til níu ára börnum og foreldrum þeirra 
heildstæða og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi starfsins eru höfð að leiðarljósi. 
Starfssvið umsjónarmanns er að hafa umsjón með öllum þáttum Álftamýrar, allt frá því að sjá 
um skráningu nemanda inn og út, öll samskipti við bæjarskrifstofur vegna dvalargjalds og að 
samræma tómstundaheimilin í Garðabæ. Samskipti við foreldra og yfirmenn Álftanesskóla er 
stór hluti af starfi umsjónarmanns, sem og samskipti við fulltrúa ungmennafélags Álftanes 
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og tónlistarskólans. Hann sér um agamál, tímaskráningu starfsmanna og 
heildarskipulagningu starfsins í samvinnu við starfsmenn Álftamýrar.  

Undirbúningsvika  
Viku fyrir skólasetningu býðst börnum sem eru að byrja í 1. bekk að koma í svokallaða 
undibúningsviku. Sú vika gekk mjög vel að þessu sinni og tókum við á móti verðandi fyrstu 
bekkingum vikuna fyrir skóla.   
Markmiðið með vikunni er að börn og starfsmenn kynntust betur áður en skólastarf hefst. Í 
þessari viku er börnunum sýndur skólinn, skólalóðin, leiðin í íþróttahúsið og þau fá að 
kynnast því hvað er að vera í skóla. Þessi vika tókst vel og verður hún aftur haldin næsta 
haust. Markmiðið þá er að fara meira í leiki og hópefli en áður var gert.  
Í undirbúningsvikunni voru 29 börn af þeim 40 börnum sem voru hjá okkur í 1. bekk þennan 
veturinn.  

Skráning barna 
Þegar veturinn hófst voru 85% allra barna í 1. – 3. bekk skráð í Álftamýri eða 85 börn. 
Heildarfjöldinn var þegar mest var 93 börn sem gerir 62% hlutfall af yngsta stigi. 39 af 40 
börnum í fyrsta bekk voru skráð og 28 af 29 börnum í öðrum bekk voru skráð í Álftamýri. 
Þetta er aukning frá fyrri árum, en heildarfjöldinn hélst samt óbreyttur þar sem stór árangur 
fór út. Ekkert barn úr fjórða bekk var í Áftamýri eftir áramót. Fjölmennustu dagarnir voru 
mánudagar og miðvikudagar og mestu álagsdagar voru miðvikudagar og fimmtudagar. 

Álftamýri í vetur  
Í Álftamýri voru heildina skráð 93 börn í upphafi skólaárs. Þeim fækkaði samt talsvert þegar 
leið á veturinn og í lok skóla árs voru rétt um 70 börn skráð hjá okkur. Mikil fækkun varð á 
börnum eftir Covid en komum við nánar að því á eftir. Sami fjöldi var skráður í upphafi þessa 
skóla árs og þess síðasta og skýrist það á því að stór bekkur kom inn í fyrsta bekk. Hins 
vegar tókst okkur ekki það markmið að halda úti nægilega góðu 4 bekkjarstarfi og aðeins 4 
nýttu sér þjónustu okkar fram í nóvember. Reiknað er með fjölgun í Álftamýri fyrir komandi 
skóla ár þar sem 40 barna árgangar verða í 1. – 2. bekk og því líklegt að mikið af börnum þar 
verði skráð. Eins og áður sagði þá varð fækkun yfir veturinn en hún varð aðeins í kringum 
febrúar og svo öll í maí mánuði. Talsverð fækkun varð á nemendum í 2. bekk sem er ekki 
góð þróun en vert að skoða nánar. 
Það er upplifun starfsfólks Álftamýrar að það góða og faglega starf sem unnið er með þriðja 
bekk sé að skila sér í meiri fjölda skráninga þriðju bekkinga. Þriðji bekur fékk að vera 
meira út af fyrir sig í vetur og hafa sér rými fyrir sig.  
Þá hafði þriðji bekkur val um að fara í aðra klúbba sem voru einungis í boði fyrir þau eins og 
t.d. heimilisfræði, bókasafn og íþróttahús. Við ákváðum ekki að nýta félagsmiðstöðina á 
þessu skóla ári þar sem eftirspurnin var lítil. Við munum skoða það aftur næsta vetur.  

Starfstími Álftamýrar er frá því að skóla lýkur kl. 13:10 til kl. 17:00 alla daga. Eftir klukkan 
16:15 fer börnunum að fækka umtalsvert og því er hægt að fækka starfsfólki eftir þann tíma. 
Álftamýri er opið á þeim dögum sem ekki er skóli, s.s. í jólafríi, páskafríi, vetrarfríi, á 
skipulagsdögum og þegar nemenda- og foreldraviðtöl fara fram. Þá er opið frá kl. 8:00 til 
17:00 og þurfa foreldrar að skrá börn sín sérstaklega á þessa daga. Örfáir nýttu sér þjónustu 
okkar rétt fyrir jól en á milli jóla og nýjárs var lokað. Um páskana var heldur enginn skráður 
sem skrifast á Covid. Ekki hefur enn tekist að fá úr því skorið hve lágmarksfjöldi barna er til 
að hafa opið. Umsjónarmaður telur að lágmarksfjöldi barna sem þurfi að vera skráð séu um 
fimm börn. 

Ýmislegt var brallað í vetur, en við reyndum að hafa starfið sem fjölbreyttast. Hefðbundið 
starf hjá okkur fór fram, en við höfum ekki náð að vera mikið með klúbbastarf. Við erum 
meira að vinna með mismunandi rými og þar er þá í boði ákveðnir hlutir. Helst hefur okkur 
skort afmarkað svæði þar sem hægt er að vera í rólegheitum og erum við að reyna leita 
lausnar á því. Hins vegar er ljóst að þegar ákveðinn fjöldi barna kemur saman á sama rýmið 
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þá verða læti. Við ákváðum að nota lítið íþróttasalinn í vetur þar sem starfsfólk var 
einfaldlega ekki mjög spennt fyrir að fara þangað. Verður leitað lausna á því vandamáli 
næsta vetur. 

Húsnæði 
Álftamýri er staðsett á lóð skólans í 5 húsum sem eru samsett. Einnig hefur Álftamýri aðgang 
að íþróttahúsinu sem og heimilisfræði og bókasafni inni í Álftanesskóla. Húsnæði er mjög 
gott og erum við með eina bestu frístundaaðstæðu á landinu. 

Eftirlit  
Starfsfólk í Álftamýri dreifast á mjög lítið svæði í ágætlega stóru rými. Eftir að nýtt húsnæði 
var tekið í notkun varð allt eftirlit mun einfaldar þar sem börnin dreifðust á svæði og voru öll 
undir sama þaki. Til að auka enn á eftirlitið með börnum var sett upp sú regla að börn máttu 
aðeins skipta um rými á heila og hálfa tímanum það hins vegar reynist mjög erfitt að halda 
því kerfi og er það upplifun starfsfólk að finna þurfi nýtt kerfi um skiptitíma. Verður reynt að 
gera það næsta vetur. 
Þá var tekin ákvörðun að fylgja ávallt börnum á fótboltaæfingar sem eru í fyrsta bekk. Það 
gafst vel meðan framkvæmdir voru á skólalóð og töldum við þetta mikilvægt. Í manneklu sat 
þetta stundum á hakanum og þá kom í ljós að sumir strákar voru ekki að skila sér á æfingar. 
Nauðsyn þess að fylgja þeim er því ótvíræð og munum við halda áfram að fylgja yngstu 
krökkunum á æfingar.  

Agamál  
Ef upp koma agavandamál í Álftamýri hefur umsjónarmaður umsjón með eftirfylgni slíkra 
mála og hefur þá samband við foreldra viðkomandi eða þá við kennara eða stjórnendur 
skólans eftir alvarleika málsins. Agavandamál hafa verið fleiri enn síðasta skólaár og þá 
sérstaklega eftir áramót. Við reynum að leysa öll mál innanhús og eigum svo í góðu samstarfi 
við kennara viðkomandi með eftirfylgni á málinu. Öll samskipti var hægt að leysa innan 
Álftamýrar með góðri samvinnu með foreldrum og skólanum. 

Samstarf og samskipti  
Umsjónarmaður Álftamýrar er í miklu og góðu samstarfi við kennara og stjórnendur 
Álftanesskóla. Umsjónarmaður hefur greiðan og góðan aðgang að stjórnendum og kennurum 
og er auðvelt að samræma aðgerðir og skiptasta á skoðunum um einstaka mál og 
einstaklinga. Samskipti við foreldra er einnig stór partur af starfi umsjónarmanns. Til að bæta 
starfið enn frekar er lagt til að hafa fastan fund á milli deildarstjóra sérgreinar og 
umsjónarmanns á morgana. Það er gert til þess að umsjónarmaður þurfi síður að mæta á 
fundi á frístundatíma. 
Símhringingar, tölvupóstar og stutt spjall eða fundir eru nánast daglegur partur af starfi 
umjsónarmanns. Áfram voru send út vikutíðindi til foreldra einu sinni í viku. Er það skoðun 
umsjónarmanns að fækka þeim tölvupóstum og senda þá frekar eftir þörfum. Vikutíðindin 
voru gerð til þess að færa starfið nær foreldrum og hefur það gengið vel.  
Til að koma hagnýtum upplýsingum enn frekar á framfæri var stofnuð lokuð Facebooksíða 
fyrir foreldra og forráðamenn. 
Facebooksíðan hjálpar til við að eiga samskipti við foreldra þegar nauðsynlegt er að koma 
skilaboðum hratt og örugglega til þeirra. Þá er þetta góður vettvangur til að auglýsa 
óskilamuni sem hafa orðið eftir í Álftamýri. 

Tómstundaheimili og frístundabíll   
Fjölmargir nemendur fara úr Álftamýri í hinar ýmsu tómstundir dag hvern, s.s. fótbolta, 
fimleika, dans, körfubolta, sund og í Tónlistarskóla Garðabæjar. Við búum vel af því hér í 
Álftamýri að Ungmennafélag Álftanes bíður upp á nánast allar þessar æfingar og því þurfa 
börnin sjaldnast að fara af nesinu til að stunda tómstundir. Þetta veitir mikið öryggi en verður 
hins vegar til þess að börnin mæta mjög oft aftur í Álftamýri eftir tómstundir, ólíkt því sem 
þekkist annars staðar í Garðabæ.  
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Til að minnka álagið á þessu skólaári ákváðum við að gefa börnum ávallt að borða fyrir 
æfingar svo þau væru búin af því þegar þau kæmu til baka. Þá væri hægt að ljúka 
síðdegishressingu fyrr á daginn ganga frá og sá starfsmaður kæmi fyrr til baka inn á svæði. 
Sú breyting tókst vel.  
 
Frístundabíllinn felur í sér mikil þægindi fyrir foreldra enda nýta margir foreldrar þessa 
þjónustu. Öryggi barnanna er ávallt í fyrirrúmi og fylgir starfsmaður alltaf börnunum út í bílinn 
og passar að þau séu búin að setja á sig öryggisbelti áður en hann fer frá þeim. Engin 
vandamál komu upp varðandi Frístundabílinn í vetur nema þegar hann var seinn vegna 
umferðar. Tímasetningum á bílnum var breytt og þrátt fyrir mótmæla bæði umsjónarmanns 
og foreldra var ekki hreyft við þeim tímasetningum. Það er mjög snemmt að börn séu að fara 
frá okkur klukkan 14:25 og þurfa kannski að bíða eftirlitslaus upp í Ásgarði í um það bil 20-25 
mínútur. 

Covid 

Covid litað frístundastarfið eins og allt annað skólastarf. Við þurftum að skipta rýmunum upp í 
mismunandi sóttvarnasvæði sem við gerðum. Við gátum ekki boðið upp á starf fyrir þriðja 
bekk og engin börn voru í fjórða bekk svo það kom ekki að sök. Við gátum hins vegar boðið 
upp á starf fyrir fyrsta og annan bekk alla dagana. Við skiptum bekkjunum upp eftir rýmum og 
fengu bekkirnir sitt hús og sinn inngang til að vera í. Umsjónarmaður var svo miðsvæðis og 
reyndi að aðstoða eftir bestu getu ásamt því að stýra því þannig að engin hópar hittust í 
útiveru. Allt gekk þetta eins og í sögu og eiga bæði starfsfólk og börnin hrós skilið hversu vel 
gekk þessar vikur.  
Engin starfsmaður lenti í sóttkví né veikindum, en einn starfsmaður var í sóttkví frá vinnu 
meðan faraldurinn stóð sem hæst. Við mönnuðum rýmin með tveimur starfsmönnum alla 
daga og voru mismörg börn sem mættu til okkar. Börnin í öðrum bekk voru til að mynda mun 
færri en börnin í fyrsta bekk og bárust afskráningar til umsjónarmanns vegna barna í öðrum 
bekk. Það hefur ekki gerst áður að svo stór hluti barna hætti í apríl. Umsjónarmaður hefur 
ekki áhyggjur af því að það verði þróunin og reiknar ekki með þessari fækkun í apríl á næsta 
ári. 
Hins vegar reiknar umsjónarmaður með fækkun í skráningu barna í þriðja bekk fyrir næsta 
skólaár. Það hefur oftast verið í kringum 70% krakka skráðir í þriðja bekk en umsjónarmaður 
mun telja að það verði aðeins um 50% næsta vetur.  
 

 

Tillögur að úrbótum 

Það sem liggur helst fyrir núna eftir þetta skólaár er skortur á tíma sem umsjónarmaður fær 
með starfsfólki utan vinnu. Um það bil tíu mínútur á hverjum degi er hægt að nota til að 
undirbúa starfið annars er öll undirbúningsvinna á herðum umsjónarmanns. Það er erfitt að 
halda fundi eftir 17:00 og þá er erfitt að halda fundi fyrir 13:00 því þá komast skólaliðar ekki 
frá sínum störfum sem þeir sinna innan skólans. Mikilvægi funda er mikil í svona starfi til að 
þróa það og gera það betra. Yfirmenn tómstundaheimila í Garðabæ telja mikilvægt að fjölgað 
sé starfsdögum tómstundaheimila en í núverandi skipulagi er einn starfsdagur skipulagður.  
Á starfsdögum væri þá hægt að skipuleggja námskeið fyrir starfsfólk tengt starfinu. 

Það er einnig mikilvægt að skýr verkaskipting um það hver sé yfir ef umsjónarmaður er 
fjarverandi. Þeir örfáu dagar sem það gerðist virtist starfið ganga mun verr og fleiri agamál 
létu dagsins ljós en vanalega. Telur umsjónarmaður það vera skortur á yfirsýn þann sem á 
að koma í stað umsjónarmanns.  
Unnið verður að úrbótum á þessu í samstarfi við skólastjórendur. 
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Lokaorð  
Heilt yfir gekk starfið í vetur vel þrátt fyrir mjög erfitt vor. Það er ljóst að barnahópurinn verður 
fjölmennari næsta vetur þar sem það er fjölga í yngstu hópum skólans. Því er útséð að fleira 
starfsfólk verður ráðið inn næsta vetur. Hægt verður að læra helling af síðasta skólaári þar 
sem við fengum bæði yfir okkur Covid og svo hvert óveðri og sprengilæðin á fætur annarri. 
Erfiðleikar eru til að læra af þeim og við komumst alltaf í gegnum þá á endanum. 

Örn Arnarson, umsjónarmaður tómstundaheimilis Álftamýrar. 

 

Upplýsinga- og tæknimennt 

Verkefnastjóri í upplýsinga- og tæknimennt, Hanna Mjöll Káradóttir, fór í ársleyfi og leysti 
Anna Svanhildur Daníelsdóttir hana af við kennsluráðgjöf og kennslu í upplýsinga- og 
tæknimennt við skólann. Kennsluráðgjafi hefur það að markmiði að efla upplýsinga- og 
tæknimennt á öllum stigum, styðja við innleiðingu nýrrar tækni og nýjunga í skólastarfinu og 
vera starfsfólki innan handar við samþættingu upplýsingatækni við aðrar námsgreinar.  

Kennsla í upplýsinga- og tæknimennt miðar að því að nemendur geti nýtt sér upplýsinga- og 
tæknimennt í tengslum við allt nám og störf. Allir hópar í 1.- 8. bekk fengu á skólaárinu fasta 
tíma í stundatöflu þar sem áhersla var lögð á kennslu á tækni og búnað, vinnulag og 
vinnubrögð og siðferði og öryggismál. Þeir tímar voru ýmist í höndum umsjónarkennara eða 
upplýsingatæknikennara og kennsluráðgjafi þeim innan handar. Áhersla var lögð á að 
samþætta upplýsingatækni við aðrar námsgreinar þar sem upplýsingaöflun, sköpun, miðlun 
og úrvinnsla voru til grundvallar. Kennsluáætlanir fyrir hvern árgang voru unnar að hausti af 
þeim kennurum sem sáu um upplýsingatæknikennsluna og studdust þeir við áætlanir sem 
kennsluráðgjafar í Garðabæ unnu og hafa endurskoðað ár hvert. 

Á yngsta- og miðstigi voru allir hópar, fyrir utan 7. bekk, með spjaldtölvur í bekkjarstofum og 
einnig aðgang að fartölvum og tölvuveri skólans. Á elsta stigi höfðu nemendur aðgang að 
BYOD netkerfi skólans fyrir eigin tæki og gerðu ásamt foreldrum samning um nýtingu og 
ábyrgð eigin tækja í skólanum. Nemendur voru hvattir til að nýta eigin tæki í starfinu en höfðu 
einnig aðgang að fartölvum, Chromebook-vélum, tölvuveri og spjaldtölvum skólans. 

Áfram var unnið í skýjalausninni G-suit og þá aðallega á unglingastigi og því var aukið við 
tækjaeign skólans með því að setja inn í bekki á unglingastigi Chromebækur. Byrjað var að 
kenna miðstigskennurum á G-suit, aðallega á Classroom þegar Covid-19 skall á og 
skólahald var skert í 6 vikur. Miðstigskennarar nýttu Classroom vel í skertu skólahaldi og 
voru í sambandi við kennsluráðgjafa er þeim vantaði aðstoð. 
 

Nemendaráðgjöf 

Helstu verkefni nemendafulltrúa eru að koma að nemendamálum til þess að styðja við 
umsjónarkennara. Einnig sat nemendafulltrúi í nemendaverdarráði og eineltisteymi skólans, 
var fyrir hönd skólans í vinnu vegna forvarnarviku Garðabæjar og kom að forvarnaráætlun 
skólans ásamt námsráðgjafa.  

Verkefni skólaársins 2019-2020 

Daglegt starf fólst í viðtölum við nemendur. Nemendum var vísað til nemendafulltrúa af 
umsjónarkennara, foreldrum eða stjórnendum og í flestum tilfellum var um að ræða 
félagslegan vanda eða aðra vanlíðan. Sumir nemendum komu reglulega í ótilgreindan tíma á 
meðan aðrir stoppuðu styttra við. Nokkrir nemendur voru í reglulegum viðtölum allan 
veturinn.  
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Í febrúar var 10. bekk boðið upp á markþjálfasamtöl, þeim að kostnaðarlausu. Það voru 
11/37 nemendur sem nýttu sér þetta tilboð. Boðið var upp á 2 samtöl og átti þeim að ljúka 
fyrir páska en Covid-19 setti strik í reikninginn. Seinna samtalið fór fram í maí.  

Fjöldi nemenda sem komu í viðtöl er 20.  

Samráðs – og teymisfundir 

Fundir var stór hluti af starfi nemendafulltrúa í vetur. Fundir með umsjónarkennurum, 
stjórnendum og sérfræðingum í stoðþjónustu voru margir enda tengdust þeir líðan og 
almennri velferð nemenda. Teymi voru stofnuð um þá nemendur sem sérstaklega þurfti að 
fylgja eftir og styðja við.  

Fundir í Eineltisteymi voru fátíðir því lítið var um eineltismál þennan veturinn. Nokkrir fundir 
voru með Eineltisteymi Garðabæjar. Skipulag Forvarnarviku leik- og grunnskóla í Garðabæ 
fundaði reglulega um haustið.    

Nemendaverndarráð fundaði 2x í mánuði og stjórnendafundur í skólanum að jafnaði 1x í 
mánuði.  

Covid-19: skólastarf breyttist töluvert þegar Almannavarnir ríkisins settu á neyðarstig í 
samfélaginu. Skólanum var skipt upp í hólf og enginn samgangur leyfður á milli þeirra. Einnig 
var viðvera nemenda skert talsvert og því erfitt að veita einstaklingssamtöl.  

Þorgerður Elín Brynjólfsdóttir,  nemendaráðgjafi.  

Uppeldi til ábyrgðar, leiðbeinandi kennsluhættir og vaxandi hugarfar 

Skýrsla verkefnastjóra. 

Verkefnastjórn var 20% starf og hélt verkefnastjóri utan um Uppeldi til ábyrgðar, leiðbeinandi 
kennsluhættir, vaxandi hugarfar. 

Verkefni vetrarins, auk þess að vera stigstjóri á miðstigi, var að halda utan um og styðja við 
vinnu með leiðbeinandi kennsluhætti, vaxandi hugarfar og Uppeldi til ábyrgðar í 
Álftanesskóla. Skólinn hefur lagt sérstaka áherslu á leiðbeinandi kennsluhætti síðustu árin og 
samhliða því vaxandi hugarfar sem hefur verið þróunin víðast hvar þar sem áhersla er um 
slík vinnubrögð. Uppeldi til ábyrgðar hefur verið stefna skólans í agamálum í um 18 ár. 

Í samráði við skólastjóra hóf verkefnastjóri skólaárið á tveimur tveggja klukkutíma 
fyrirlestrum/námskeiðum fyrir starfsfólk. Fyrri hlutinn snérist um að rifja upp nokkra mikilvæga 
punkta úr Uppeldi til ábyrgðar með áherslu á að skoða það sem agastefnan á sameiginlegt 
með leiðsagnarmati og vaxandi hugarfari en seinni hlutinn að rifja upp vaxandi hugarfar og 
kynna ýmsar hugmyndir að því hvernig hægt er að stuðla að slíku hugarfari hjá nemendum.  

Hlutverk verkefnastjóra yfir skólaárið fólst í að vera starfsfólki sem er að fóta sig í þessum 
verkefnum innan handar, halda viðfangsefninu lifandi, leita að efni, lesa efni, þýða og 
skipuleggja fundi með það í huga að viðhalda þróunarvinnu. Á haustönn undirbjó hann fund 
þar sem starfsfólk setti sér markmið í innleiðingu leiðbeinandi kennsluhátta og vaxandi 
hugarfars og svo annan til að leggja mat á hvernig til tókst. Síðar á önninni undirbjó var 
fundur þar sem starfsfólk horfði á valin myndbönd um sama efni og setti sér markmið um 
eitthvað eitt sem það ætlaði að prófa í sinni kennslu. Hugmyndin var að halda áfram að horfa 
á myndbönd og taka eitthvað eitt úr þeim til að prófa í eigin kennslu á vorönn, einnig var 
hugmyndin að fara í lærdómsgöngur en af því varð ekkert vegna samkomubanns. Á vorönn 
stuttu fyrir samkomubann bauð verkefnastjóri upp á fyrirlestur ásamt Auði Björgvinsdóttur og 
Önnu Th. um lestur og lestrarvanda en hluti verkefnastjóra á fyrirlestrinum snérist um 
heilastarfsemi eins og minni í tengslum við lesturinn.  
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Af og til yfir skólaárið vann verkefnastjóri að því að safna og raða gögnum um leiðbeinandi 
kennsluhætti og vaxandi hugarfar í möppur sem kennarar fá afhentar í byrjun næsta 
skólaárs. Mikið af gögnum voru þegar til en þó nokkur voru þýdd eða unnin í vetur. Mappan á 
eftir að vaxa enn frekar en í henni er meðal annars kennsluáætlun í vaxandi hugarfari sem 
skiptist á yngsta stig, miðstig og eldra stig sem verkefnastjóri útbjó snemma á þessu skólaári. 

Bækur sem lesnar voru í vetur voru Challenging Learning og Challenging Learning Through 
Feedback eftir James Nottingham, Guiding Read – Layers of meaning eftir Tennet, Reedy, 
Hobsbaum og Gamble og Why Don´t Students Like School? eftir Willingham. Hlustað var á 
bókina Mindset eftir Carol Dweck á hljóðbók. 

Verkefnastjóri tók þátt í þróunarverkefninu Taktu skrefið sem snýst um að innleiða vaxandi 
hugarfar í skólann og verður því verkefni haldið áfram á næstu önn. Einnig sat hann 
námskeið í vetur sem fellur sérlega vel að þróunarvinnu með leiðbeinandi kennsluháttum 
sem heitir Talk for Writing. Geri ráð fyrir að miðla efninu síðar til annarra starfsmanna ásamt 
samstafskonum en við fengum þróunarstyrk til að þýða og vinna efnið þannig að við getum 
miðlað því. 

Hildur Karlsdóttir 

Vinaliðar 

Vinaliðar hafa starfað í Álftanesskóla í 3 ár. Veturinn 2019-2020 gekk vel og voru nemendur 
almennt ánægðir með starfið. Tveir starfsmenn hafa haldið utan um starfið og sinnt vinaliðum 
í frímínútum.  

Í september voru vinaliðar valdir í 4. – 7. bekk af bekkjarfélögum. Starfið fór strax af stað og 
hittist hópurinn aðra hverja viku til að skipuleggja nýja leiki. Leikjanámskeið var í 
Íþróttahúsinu og tók Hofstaðaskóli líka þátt. Á þakkardegi í desember voru leigðir 
búbbluboltar og pöntuð pizza. Þar skemmtu allir sér vel saman.  

Í janúar voru nýir vinaliðar valdir og sóttum við leikjanámskeið í Hofstaðaskóla í febrúar. Í 
mars var skólastarfi breytt vegna Covid-19, 5 vikum eftir að vinaliðar tóku til starfa. Þegar 
venjulegt skólastarf hófst að nýju ákváðum við að láta gott heita þetta árið og bjóða 
vinaliðunum að starfa áfram haustið 2020. Rætt verður við alla vinaliða í haust og þeim boðið 
að halda starfi sínu áfram.  

Á skólaárinu voru 66 vinaliðar úr 4. – 7. bekk.  

Útiskúrinn sem verkefninu var gefið í desember 2017 er enn ekki kominn upp, aðallega 
vegna viðbyggingar sem er í gangi. Vonir standa til að hann komi upp fyrir eða á næsta 
skólaári.  

Þorgerður Elín Brynjólfsdóttir  


