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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 skólastarfi, 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. 

 

Álftanesskóli 2. ágúst 2022 

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.  

Skólaárið 2021 - 2022 eru 141 ár liðið í samfelldri skólasögu á Álftanesi - Álftanesskóla. 
Síðasta vetur var nýjasta viðbygging skólans tekin í notkun en voru það viss tímamót í sögu 
skólans þar sem loksins fékkst stór og flottur fjölnota salur/matsalur, starfsmannarými, 
skrifstofa og stjórnunarrými.  

Skólastarfið hófst með því að starfsmenn mættu til starfa 16. ágúst að loknu sumarleyfi og hófu 
vinnu við undirbúning skólaársins. Skólasetning var 24. ágúst að viðstöddum nemendum en 
engir foreldrar voru hjá nemendum í 2.-10.bekk að þessu sinni vegna Covid. Við náðum samt 
að taka foreldra nemenda í 1.bekk í tveimur hópum með fjöldatakmörkunum. Það var mjög 
leiðinlegt að foreldrar gátu ekki komið með því það hefur alltaf verið mjög ánægjulegt að sjá 
hversu margir foreldrar og forráðamenn hafa mætt með börnum sínum á skólasetningar. Við 
höfum haft haustfundi fyrir foreldra á skólasetningardegi en svo var ekki að þessu sinni vegna 
Covid. Skólastarf hófst síðan samkvæmt stundaskrá 25. ágúst.  

Heimsfaraldurinn Covid19 hafði töluverð áhrif á skólastarfið sem var skert að hluta til þetta 
skólaár. Á tímabili var skólanum skipt í hólf þar sem starfsmenn máttu ekki fara á milli hólfa en 
undir lok skólaárs var það orðið þannig að fara mátti um allt. Kennslan var aldrei skert þetta 
skólaár en allt árið voru starfsmenn og nemendur meðvitaðir um að gæta hreinlætis og 
sóttvarna. Skólaárið gekk mjög vel að þessu leyti og eiga allir sem að skólasamfélaginu koma 
heiður skilinn fyrir allt.  

Alþjóðlegi Göngum í skólann dagurinn var 6. október en við héldum hátíðlega upp á hann þann 
5. október. Þann dag fara allir nemendur og starfsfólk skólans og ganga hring um Álftanesið 
og fá nemendur alls konar þrautir sem þeir eiga að leysa á leiðinni. 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 hefur verið haldinn hátíðlegur 16. nóvember ár hvert en þar sem 
nemendur máttu ekki koma saman á þeim tíma féll sá viðburður niður þetta árið. En gert var 
meira úr deginum í bekkjarstofum nemenda.  

Nemendaþing Álftanesskóla hefur verið haldið árlega en mátti því miður ekki vera þetta árið 
sökum Covid.  

Dagana 2. og 3. desember voru Kærleikarnir, þemað í ár var að „Tilheyra“. Nemendur unnu í 
vinapörum þar sem tveir árgangar eru paraðir saman. Nemendur hittust og útbjuggu púsluspil 
en svo voru þau hengd upp á göngum skólans þannig að þau púsluðust öll saman.  

Grænfána tískusýning er árlegur viðburður og eitt af grænfánaverkefnum skólans. 
Meginmarkmið verkefnisins fyrir utan að endurnýta hluti í umhverfinu er að tengja saman 
skólann og heimilin. Venjulega eru það nemendur í 5.bekk sem sjá um þessa tískusýningu en 
þar sem við gátum ekki haft hana að hausti vegna fjöldatakmarkana þá fór hún fram á Vorhátið 
skólans í maí. Allir nemendur skólans sem höfðu áhuga á að vera með fengu að taka þátt að 
þessu sinni og heppnaðist hún mjög vel. Nemendur sýna búninga sem foreldrar eða 
fjölskyldumeðlimir 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 af öllum toga bæði stuttar og oft skipulagðar þannig að nemendur 
geti gengið eða hjólað í næsta nágrenni skólans sem og lengri ferðir þar sem farið er á Þingvelli 
eða í sveitaferð. 
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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 
í sal skólans fyrir aðra nemendur og var hann einstaklega skemmtilegur að þessu sinni.  

Á öskudegi var skipulögð sérstök dagskrá í sal íþróttahússins fyrir nemendur í 1.-7.bekk en 
nemendur í 8.-9. bekk fóru á skauta. Sú hefð hefur skapast hjá okkur í Álftanesskóla að 
nemendur í 10. Bekk eru til aðstoðar fyrir yngri nemendur í íþróttasalnum. Nemendur og 
starfsfólk skólans komu í búningum í tilefni dagsins. 

 

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 2022 voru þær Katla Diljá Kjartansdóttir og Tíbrá Magnúsdóttir 
og Elín Dögg Þórhallsdóttir var valin til vara. Sú nýjung var tekin upp þetta árið að skólar innan 
Garðabæjar sjá um að halda Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar í Garðabæ og var 
Álftanesskóli fyrstur í röðinni og því var lokakeppnin haldin hjá okkur. Á lokahátíðinni tóku 
þátttakendur frá Álftanesskóla, Flataskóla, Hofsstaðaskóla, Sjálandsskóla og Urriðaholtsskóla. 
Gaman að segja frá því að fulltrúi Álftanesskóla Tíbrá Magnúsdóttir var sigurvegari að þessu 
sinni.  

 

Litla upplestarkeppnin í 4. bekk grunnskóla 

Álftanesskóli hefur síðastliðin ár tekið þátt í Litlu upplestrarkeppninni. Áhersla er á að 
keppnishugtakið feli eingöngu í sér það markmið að keppa að betri árangri, ekki að keppa við 
bekkjarfélagana heldur sjálfan sig og stefna stöðugt að því að bæta framsögn og upplestur. Allir 

nemendur í bekknum eru með í verkefninu og lauk því með. Að þessu sinni var unnið í anda 
keppninnar og lokaafurðin var myndband sem var tekið upp og sýnt á Vorhátíð 
foreldrafélagsins og Álftanesskóla. 

 

Skíðaferð var farin með nemendur úr 5.-10.bekk þann 1.apríl. Farið var með rútum frá skólanum 

upp í Bláfjöll.  

 

Reykir – Laugar  

Nemendur í 9. bekk skólans sóttu Ungmennabúðirnar að Laugarvatni dagana 11.-15. október 
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 22.-26. nóvember 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 22. nóvember. Lagt var af stað um kl. 
9:00. Alengt er að margir nemendur segja ferðina í skólabúðirnar vera það eftirminnilegasta á 
skólagöngunni.  

 

Í apríl voru skipulagðar árshátíðir nemenda í öllum árgöngum. Nemendur á yngsta- og miðstigi 
voru með skemmtiatrið sem þeir sýndu fyrir samnemendum sínum og allir komu með veitingar 
á hlaðborð þar sem árgangar voru með í samveru. Unglingadeildin var með sína árshátið þar 
sem var hátíðarkvöldverður og skemmtiatriði á sal skólnas.  
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Unglistadagur og Margæsadagar voru teknir saman og unnið í þemaviku 2.-6. maí. Þemað var 
Vistvænt umhverfi og unnið var á fjölbreyttan hátt að þessu þema í öllum skólanum. Vikan 
endaði svo með Vorhátíð forledrafélagsins þann 7. maí. 

 

Vorhátíð foreldrafélagsins og Álftanesskóla var haldinn í fyrsta skipti í þetta skólaárið. Síðustu 
tvö ár hefur skólinn verið að miklu leyti lokaður fyrir utanaðkomandi heimsóknir og margir 
foreldrar hafa aldrei komið inn í skólann okkar eftir að nýjasta viðbygging var opnuð, en hún 
var tekin í notkun haustið 2020. Einnig átti skólinn afmæli á síðasta ári sem fór fram með 
sýningu nemenda utanhúss. Af þessum sökum var ákveðið að slá til stórrar og skemmtilegrar 
vohátíðar í samstarfi skólans og foreldrafélagsins. Hátíð var mjög vel heppnuð; tískusýning, 
candy floss vél, hamborgaravagn, kaffisala, uppákomur í sal frá nemendum svo eitthvað sé 
nefnd fór fram á hátiðinni. Eftir þessa reynslu er mikill áhugi bæði hjá foreldrafélaginu og 
skólanum að halda þessa hátíð árlega en það er eitthvað sem þarf að ræða frekar næsta 
skólaár. 

 

Vordagar: nemendur fóru í hjólaferðir og ýmsar aðrar ferðir með árgöngum sínum. Við 
enduðum svo vordagana á Vorleikum þann 7. júní. Á vorleikum vinna nemendur á ýmsum 
skemmtilegum stöðvum í kringum skólann. Þennan dag endum við á pizzuveislu og allir fara 
sáttir og glaðir inn í sumarfríið. Dagana 1.– 3. júní fóru nemendur í 10. bekk í sína árlegu 
vorferð sem er samstarfsverkefni bekkjafulltrúa og skólans. 

 

Skólaslit: Skólanum var slitið við hátíðlega athöfn þann 8. júní. Síðustu tvö ár hefur ekki verið 
hægt að bjóða nemendum og foreldrum á sal sökum Covids en að þessu sinni voru engar 
kvaðir svo við gátum haldið ,,venjuleg“ skólaslit. Nemendur allra bekkjadeilda komu á sal 
skólans, mjög margir nemendur komu með börnum sínum á skólaslitin. Eftir að skólastjóri sleit 
skólanum þetta skólaárið fóru nemendur inn í bekkjarstofu og fengu vitnisburði hjá 
umsjónarkennurum sínum.  

 

Sérstök athöfn var í tilefni útskriftar nemenda í 10. bekk og fór hún fram þann 7. júní klukkan 
17:00 í hátíðarsal skólans. Tekin var sú ákvörðun að hætta að veita einstökum nemendum 
viðurkenningar fyrir námsárangur og er það í takt við stefnu skólans varðandi uppeldi til ábyrðar 
og að allir eru einstakir. Allir stóðu nemendur sig vel, hver á sínu sviði svo við lítum svo á að 
allir séu verðlaunahafar. Engar kvaðir voru á hve margir gátu mætt með hverjum eins og 
síðustu ár svo fullt var út úr húsi og gaman að sjá hve margir mæta á skólaslitin. Að lokum 
buðu foreldrar upp á glæsilegt hlaðborð með fjölbreyttum veitingum. 

   

Af framangreindu er ljóst að mjög fjölbreytt starf fór fram í Álftanesskóla á liðnu skólaári og 
mikil gleði þegar hömlur voru teknar af í skrefum sem endaði með því að skólinn var 
,,venjulegur“ og allt eins og við eigum að venjast við skólaslit. Hér hefur verið stiklað á stóru 
um helstu viðburði vetrarins en frekari upplýsingar má einnig finna á vefsíðu skólans 
www.alftanesskoli.is  

 

380 nemendur eru innritaðir í skólann fyrir næsta skólaár 2022-2023. Bekkjardeildir verða 20.  
Skóladagatal skólaársins 2022–2023 er að finna á heimasíðu skólans www.alftanesskoli.is og 
ennfremur er bent á atburðadagatal sem nálgast má á sömu síðu. 

 

 

 

 

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 

Auður Hallgrímsdóttir   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: 

Ragnheiður Ólafsdóttir 

Hildur Karsdóttir 

F.h annarra starfsmanna: 

Guðbjörn Harðarson 

F.h. nemenda: 

Freyja Rán Viðarsdóttir 

Viktor Nói Bergs 

 

Nemendaráð Álftanesskóla 

Formaður: Freyja Rán Viðarsdóttir 

Varaformaður: Viktor Nói Bergs 

Aðrir í stjórn: 

Anna María Eiríksdóttir 

Daníel Pétursson 

Embla Ásmundsdóttir 
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Stjórn foreldrafélags Álftanesskóla  

Eva Dögg Guðmundsdóttir - formaður                                         

María Sturludóttir - varaformaður                                     

Bergrós Guðmundsdóttir - gjaldkeri                                                   

Ragnhildur Skúladóttir - ritari                                              

Hera Dögg Hjaltadóttir – meðstjórnandi, grunnstoð og upplýsingafulltrúi   

 

Varamenn: 

Bryndís Pétursdóttir 

Hafdís Sævarsdóttir 

Heleen Vaher, grunnstoð 

             

Stjórn starfsmannafélags Álftanesskóla 

Alma Björk Magnúsdóttir 

Berglind Þóra Haraldsdóttir 

Elís Maron Hannesson 

Erna I. Pálsdóttir 

Guðbjörg Sigríður Petersen 

Gunnar Orri Aðalsteinsson 

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir 

 

Öryggistrúnaðarmenn: 

Guðfinna Dröfn Aradóttir 

Lilja Björg Ingibergsdóttir 

 

Trúnaðarmenn STAG: 

Auður Hallgrímsdóttir 

Trúnaðarmenn KÍ: 

Gauti Eiríksson 

 

Nemendaverndarráð  
Nemendaverndarráð starfar samkvæmt reglugerð menntamálaráðuneytisins 584/2010. 
Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við 
nemendur varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera 
skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. Starfsfólk 
skóla, foreldrar, nemendur og fulltrúar sérfræðiþjónustu skólans geta óskað eftir því við 
skólastjóra eða fulltrúa hans í nemendaverndarráði að mál einstakra nemenda eða 
nemendahópa verði tekin fyrir. Í nemendaverndarráði eru stjórnendur skólans, námsráðgjafi, 
nemendafulltrúi, skólasálfræðingur, félagsráðgjafi frá félagsþjónustan, 
skrifstofustjóri,skólahjúkrunarfræðingur og forstöðumaður félagsmiðstöðvar.  
Nemendaverndarráð fjallar um sérstök úrræði fyrir einstaka nemendur eða nemendahópa 
sem lögð hafa verið fyrir ráðið. Ráðið metur hvaða viðbótarupplýsinga er þörf og  leitar eftir 
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þeim upplýsingum sem þarf til að vinna áfram með málefni nemenda. Deildarstjóri 
stoðþjónustu heldur utanum fundina og sendir út fundarboð. Formlegir fundir eru haldnir 
fyrsta mánudag í mánuði og er fundagerð í höndum skrifstofustjóra.  

Í nemendarverndarráði sitja: 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir 

Anna María Skúladóttir 

Steinunn Sigurbergsdóttir 

Sveinbjörg Lovísa Hauksdóttir  

Sigríður Elísabet Ragnarsdóttir  

Alma Björk Magnúsdóttir 

Þorgerður Elín Brynjólfsdóttir 

Salvör Kristjánsdóttir 

 

Áfallaráð  

Erna Ingibjörg Pálsdóttir 

Anna María Skúladóttir 

Steinunn Sigurbergsdóttir 

Sveinborg L. Hauksdóttir 

Þorgerður E. Brynjólfsdóttir 

Alma Björk Magnúsdóttir 

 

Starfshópar og/eða teymishópar  

Lestur og ritun  

Auður Björgvinsdóttir, fagstjóri  

 

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  
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Grænfáninn – umhverfismennt  

Nada Borosak 

 

Umsjón með heimasíðu 

Alma Björk Magnúsdóttir   



Ársskýrsla Álftanesskóla 2021–2022 

13 

Skóladagatal  

Starfsemi Álftanesskóla var í samræmi við samþykkt skóladagatal ársins 2021-2022. 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/uppbrotsdagar). Skertir dagar/uppbrotsdagar eru það þegar 
nemendur mæta aðeins örstutt í skólann eða  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 er ekki hjá nemendum á 
skipulagsdögum. Skólaslit voru 8. júní.  

 

Nemendur skólans  

Skólaárið 2021–2022 voru 387 nemendur í Álftanesskóla, 200 drengir og 187 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 SB 7 11 18 Sigurveig Birgisdóttir 

1. bekkur SSB 7 11 18 Sigríður Birgisdóttir 

2. bekkur BSS 9 11 20 Brynhildur Svala Snorradóttir 

2. bekkur GDA 9 11 20 Guðfinna Dröfn Aradóttir 

3. bekkur BÞH 9 8 17 Berglind Þóra Haraldsdóttir 

3. bekkur KSE 11 8 19 Katrín Sæland Einarsdóttir 

4. bekkur K, L 12 14 26 Kristín Welding / Lilja Ingibergsdóttir f. 
áramót / Ingibjörg Eðvaldsdóttir e. 
áramót 

5. bekkur HK 10 6 16 Hildur Karlsdóttir 

5. bekkur IÓ 9 5 14 Ingunn Óladóttir  

6. bekkur AVG 12 13 25 Atli Viðar Gunnarsson 

6. bekkur RMV 11 12 23 Rakel Margrét Viggósdóttir 

7. bekkur GÓÞ 9 12 21 Guðrún Ólafía Þorleifsdóttir  

7. bekkur SSG 10 11 21 Sigríður Sif Grímsdóttir  

8. bekkur EDR 10 14 24 Einar Daði Reynisson 

8. bekkur HBF 15 10 25 Helga Björg Flóvent 

9. bekkur GAK 12 6 18 Guðrún Anna Kjartansdóttir 

9. bekkur GE 11 7 18 Gauti Eiríksson 

10. bekkur AÓ 17 8 25 Auður Óskarsdóttir 

10. bekkur HLB 10 9 19 Halldóra Lára Benónýsdóttir 

Samtals: 200 187 387  

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 þrískipt, fyrst hjá 
nemendum í  8.–10. bekk kl. 11:35, 1.–4. bekk kl. 12:00 og 5. og 7. bekkingar fóru í hádegismat 
kl. 12:30. 

 

Frístundaheimili – Félagsmiðstöð  

Frístundaheimilið Álftamýri hefur verið starfrækt við grunnskólann undanfarin ár og 
forstöðumaður þar er Auður Hallgrímsdóttir. Þá er starfrækt félagsmiðstöðin Elítan á Álftanesi, 
forstöðumaður þar 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 í samstarfi við félagsmiðstöðina. Nemendaráð skipuleggur 
ýmsa atburði yfir skólaárið s.s. árshátíð, vökunótt, nemendaþing o.fl. Forstöðumaður Elítunnar 
hafði umsjón með nemendaráði í samvinnu við stigsstjóra 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 

 

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

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 ýmist 3 eða 4 sinnum á vetri (fer eftir stærð 
hópanna). Sama átti við í fjölgreinum nema þar eru nemendahópar stærri.  

Valgreinar: Nemendur í 8. bekk gátu valið 4 kennslustundir á viku eða 160 mín en 9. - 10. 
bekkur um 6 kennslustundir á viku eða 240 mín.  

Allir nemendur voru með tvo 60 mínútna tíma í skólaíþróttum á viku.  

 

Starfsmenn  skólans  

Við skólann störfuðu 75 starfsmenn, þar af 43 kennarar og 4 stjórnendur, sjá töflu hér fyrir 
neðan. 

Starfsmannalisti 

Nafn Starfsheiti 

Adam David Wheeler Forföll 

Alma Björk Magnúsdóttir Skrifstofustjóri 

Anetta Napierjczyk Skólaliði 

Anna María Skúladóttir Aðstoðarskólastjóri 

Anna Svanhildur Daníelsdóttir Kennsluráðgjafi 

Anna Thorlacius Sérkennari 

Atli Viðar Gunnarsson Grunnskólakennari 

Auður Björgvinsdóttir   Verkefnastjóri / sérkennari/Bókasafn 

Auður Hallgrímsdóttir Forstöðumaður frístundaheimilis 

Auður Óskarsdóttir Grunnskólakennari 

Berglind Þóra Haraldsdóttir Grunnskólakennari 

Birna Sigurkarlsdóttir Leiðbeinandi 

Björgvin Júníusson Grunnskólakennari 

Brynhildur Svala Snorradóttir Grunnskólakennari 

Dragi Pavlov Skólaliði / leiðbeinandi á frístundaheimili 

Einar Daði Reynisson Grunnskólakennari 

Elís Maron Hannesson Stuðningsfulltrúi 

Erna I. Pálsdóttir Skólastjóri 

Erna Margrét Magnúsdóttir Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Eva María Gísladóttir Skólahjúkrunarfræðingur 

Eyleif Þóra Heimisdóttir Stuðningsfulltrúi og á frístundaheimili 

Gauti Eiríksson Grunnskólakennari 

Guðbjörg Sigríður Petersen Bókasafnskennari 

Guðbjörn Harðarson Stuðningsfulltrúi 
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Guðfinna Dröfn Aradóttir Grunnskólakennari 

Guðrún Anna Kjartansdóttir Grunnskólakennari 

Guðrún Ólafía Þorleifsdóttir Grunnskólakennari 

Gunnar Orri Aðalsteinsson Stuðningsfulltrúi 

Gunnhildur Halldórsdóttir Skólaliði 

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 

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir Grunnskólakennari 

Ingunn Óladóttir Grunnskólakennari 

Iwona Szurmiej Stuðningsfulltrúi 

Jóna Karólína Karlsdóttir Grunnskólakennari 

Katrín Jónína Gunnarsdóttir Stuðningsfulltrúi 

Katrín Sæland Einarsdóttir Grunnskólakennari 

Kristín Welding Grunnskólakennari 

Lilja Björg Ingibergsdóttir Grunnskólakennari 

Linda B. Thorlacius Grunnskólakennari 

Líbia Torres Da Silva Skólaliði 

Magnús Jökull Traustason Skólaliði 

María Rún Björgvinsdóttir Forföll 

Matthildur Hrönn Matthíasdóttir Þroskaþjálfi 

Nada Borosak Grunnskólakennari 

Nana Mardíana Skólaliði 

Nanna Björk Bárðardóttir Grunnskólakennari 

Nína Björk Gísladóttir Forföll 

Patrícia F. M. Cardoso Soares Skólaliði  

Paula Cristina Moreira Caldas Skólaliði  

Ragnar Elvar Arinbjarnarson Grunnskólakennari 

Ragnheiður Ólafsdóttir Grunnskólakennari 

Rakel Margrét Viggósdóttir Framhaldsskólakennari 

Salvör Kristjánsdóttir Náms- og starfsráðgjafi 

Samúel Ívar Árnason Grunnskólakennari 

Sigríður Birgisdóttir  Grunnskólakennari  

Sigríður Elísabet Ragnarsdóttir Forstöðumaður Elítunnar félagsmiðstöðvar 
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Sigríður Sif Grímsdóttir Grunnskólakennari  

Signý Antonsdóttir Forföll 

Sigrún Antonsdóttir Leiðbeinandi 

Sigrún Halldóra Andrésdóttir Forföll 

Sigurveig Birgisdóttir  Grunnskólakennari 

Sindri Snær Erlingsson Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Snæbjörn Þór Árnason Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Sólveig Guðrún Geirsdóttir Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Steinunn Sigurbergsdóttir Deildarstjóri 

Svala Hilmarsdóttir Magnús  Leiðbeinandi  

Sveinborg L. Hauksdóttir Deildarstjóri stoðþjónustu  

Una Birna Bjarnadóttir Yfirþroskaþálfi  

Viktor Sævarsson Leiðbeinandi á frístundaheimili 

Þorgerður Elín Brynjólfsdóttir Verkefnastjóri / grunnskólakennari  

 

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 2021 – 2022 voru m.a.: 

 

Skólanámskrá 

Skólanámskrá Álftanesskóla er í sífelldri þróun og tekur hún einhverjum breytingum árlega en 
í samræmi við aðalnámskrá. Í vetur eins og fyrri ár 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 lesfimi 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 
hverju hausti og þá hafa verið kynningar fyrir foreldra barna í 3. bekk um lesskilning.  

 

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.  
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Samstarf grunn- og leikskóla 

Á síðustu árum hefur verið unnið markvisst með leikskólum við að stuðla að samfellu milli 
þessara tveggja skólastiga. Það starf fór aftur af stað í vetur eftir tveggja ára hlé sökum Covid. 
Ánægjulegt að geta komið þessu verkefni aftur í gang. 

 

Leiðsagnarmat  

Álftanesskóli hefur markvisst verið að skoða og innleiða leiðsagnarmat frá skólaárinu 2013 – 
2014. Skólinn hefur haldið þessari vegferð áfram alla tíð síðan. Reglulega 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 fyrirlestrar um vaxandi hugarfar og helstu þætti 
leiðsagnarmats einu sinni í mánuði allann veturinn.  

 

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. 

 

Taktu skrefið, vaxandi hugarfar og námsvitund. 

Haldið var áfram með þetta þróunarverkefni. Markmið verkefnisins var að kynna, útbúa og 
safna ýmis konar gögnum á íslensku (fyrirlestra, náms- og kennsluefni, kennsluáætlanir, 
myndböndum, greinum o.fl.) í vaxandi hugarfari, leiðsagnarmati og Uppeldi til ábyrgðar. 
Meginmarkmiðið var að viðhalda hugmyndafræðinni innan skólans og bæta við nýjungum. 

Búin var til heimasíða til að safna saman allri þeirri þekkingu sem orðið hefur til 
https://sites.google.com/gbrskoli.is/aherslur-
alftanesskola/fors%C3%AD%C3%B0a?authuser=1  

 

Rætt til ritunar 

Rætt til ritunar er heildstætt vinnuferli í íslensku þar sem áhersla er á að tvinna saman lestri, 
lesskilningi og ritun. Nemendur læra ólíka ritunarstíla í gegnum valda texta. Til að byrja með 
læra nemendur að segja textann með aðstoð mynda og hreyfinga, því næst er textinn marg 
lesinn og unnið með hann á fjölbreyttan hátt, síðan æfa nemendur sig í að rita sambærilega 
texta og enda svo vinnuferlið á lokaafurð. Allt ferlið er unnið á fjölbreyttan hátt, mikil 
orðaforðavinna og vangaveltur um merkingu í texta þannig að verkefnið eflir ekki eingögnu 
ritun heldur einnig læsi nemenda. Leiðbeinandi kennsluhættir eru samofnir vinnuferlinu þar 
sem rík áhersla er á endurgjöf í gegnum allt vinnuferlið. Hver vinnulota hefst og lýkur með 
matsverkefnum sem borin eru saman og framfarir á námstímanum metnar. 
 

Stærðfræði úti og inni – framsæknir kennsluhættir 

Undanfarin ár hefur skólinn m.a. verið að innleiða vaxandi hugarfar. Með það að leiðarljósi 
viljum við efla enn frekar þrautseigju og frumkvæði nemenda í stærðfræði á yngsta stigi. Að 
auki er markmið verkefnisins að efla fjölbreytni í kennsluháttum í stærðfræði, m.a. í gegnum 
útikennslu, hreyfingu og verkleg verkefni. Áhersla á félags- og samskiptafærni nemenda þar 
sem lögð er áhersla á samvinnu og að nemendur öðlist trú á eigin getu. Einnig mikilvægt að 
nemendur upplifi vellíðan af útiveru og hreyfingu. Til þess eru notaðar námshvetjandi aðferðir 
sem hrífa nemendur með og hvetja þá til náms. Einnig verður lögð áhersla á að efla notkun 
gagnvirkra forrita í kennslu.  

 

https://sites.google.com/gbrskoli.is/aherslur-alftanesskola/fors%C3%AD%C3%B0a?authuser=1
https://sites.google.com/gbrskoli.is/aherslur-alftanesskola/fors%C3%AD%C3%B0a?authuser=1
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Erasmus 2020-2022. Opening the door to outdoor 
Áhugi var á að auðga útikennslu í skólanum svo sótt var um að taka þátt í Erasmus verkefni 
en í öllum  þátttökuskólunum var markmiðið það sama. Með því að líta upp úr bókunum og 
fara út undir beran himinn stuðlar að því að nemendur byrja að hugsa og það að hugsa er 
upphafið að raunverulegu námi. Nemendur fá tækifæri til að læra með því að framkvæma 
(learning by doing) og mun þessi aðferð undirbúa nemendur fyrir heim sem er í örum 
breytingum dag frá degi. Samstarfslönd eru: Norður-Írland, Þýskaland, Króatía, Grikkland og 
Holland. Sökum Covid framlengist þetta verkefni út desember 2023. 

 

Fjölbreytt skólastarf – unnið gegn skólaleiða 
Markmið verkefnisins er að koma betur til móts við nemendur okkar út frá þeirra styrkleikum 
og þörfum. Það er gert með hliðsjón af fjölgreindarkenningu Howards Gardner. 
Upphaflega hugmyndin var að vinna gegn skólaleiða og líðan drengja í skóla sem hefur verið 
vaxandi vandamál í skólakerfinu okkar. En nálgun okkar snýr svo að öllum nemendahópnum. 
Þetta verkefni fór af stað með undirbúningsvinnu í vetur en kemur til framkvæmda til nemenda 
skólaárið 2022-2023. 

 

Breyttir kennsluhættir og samþætting íslensku og samfélagsfræði á unglingastigi 
Markmiðið með verkefninu er að númtímavæða kennsluhætti í íslensku og samfélagsfræði á 
unglingstigi og stuðla þannig að fjölbreyttum kennsluháttum.  Einnig er markmiðið að samþætta 
námgreinar sem felur í sér mörg tækifæri til að kafa dýpra í námsefnið meðal annar með því 
að nýta betur tæknina og kenna nemendum að umgangast hana rétt og af virðingu. Mikilvægt 
er að nemendur viti, skilji og geti nýtt sér í daglegu lífi það sem þeir læra og geti nálgast 
viðfangsefni í íslensku og samfélgasfræði af meiri áhuga og nýtt sér skapandi skil á verkefnum.  
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3. Áherslur í skólastarfi  

Ábyrgð-samvinna-virðing – 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. 
Nýjasti áfanginn var tekinn í notkun árið 2020  en með honum fékkst nýr matsalur/fjölnota salur, 
kaffistofu starfsmanna, vinnurými kennara og stjórnunarálma.  

Í skólastarfinu er lögð rík áhersla á „ábyrgð, samvinna, virðing“ - 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. Uppbyggingarstefnan 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 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. Þetta árið voru ekki hefðbundnir haustfundir heldur fóru 
þeir fram í gegnum netið. En áhersluatriðið hvers árgangs eru eftirfarndi: 

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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Vaxtarhugarfar 
Vaxtarhugarfar (e. growth mindset) er trúin á að nemandi geti þróað hæfileika þína og hæfni með 
vinnusemi, góðum aðferðum og hjálp frá öðrum. Á hinn bóginn felur fastmótað hugarfar (e. fixed 
mindset)  í sér að hæfileikum og hæfni nemenda sé ekki hægt að breyta né bæta. Álftanesskóli 
hefur unnið eftir þessari stefnu frá skólaárinu 2013-2014. Rannsóknir benda til þess að vaxandi 
hugarfar hafi jákvæð áhrif á áhugahvöt nemenda, geri þeim kleift að einbeita sér við námið, að þeir 
gefist síður upp og að námsárangur verði betri. 
Hrós í tengslum við námið getur haft jákvæð áhrif en það verður að beita þessari aðferð rétt. Hrósið 
þarf að vera í tengslum við námsferlið og framfarir nemenda annars getur það virkað á gagnstæðan 
hátt.  
 

Leiðsagnarmat 
Leiðsagnarmat miðar að því að meta framfarir nemenda í þeim tilgangi að nota niðurstöðurnar til 
að gera nauðsynlegar breytingar á námi og kennslu. Í leiðsagnarmati er fylgst með nemendum á 
námstímanum og þeim leiðbeint. Lögð er áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir, s.s. kannanir, 
frammistöðumat,  sjálfsmat, jafningjamat, samræður o.fl., til að safna upplýsingum um stöðu 
nemenda, hvað þeir vita og geta og hvers þeir þarfnast til að ná betri árangri. Áhersla er lögð á að 
nemendur séu þátttakendur í námsmatsferlinu og að endurgjöf  sé regluleg í námsferlinu, hafi 
skýran tilgang, sé greinandi, jákvæð og gagnleg, þ.e. að nemendur geti notað endurgjöfina til að 
bera sig við og meta hvort þeir hafi náð árangri. 

 

 

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 

 

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 sjö fulltrúar foreldra. Þeir eru kosnir á aðalfundi. Stjórnin fundar 
reglulega yfir veturinn. Helstu verkefni foreldrafélagsins eru m.a. foreldraröltið, 
öskudagsskemmtun fyrir nemendur og páskabingó og nú þetta skólaár bættist við vorhátíð 
sem tókst með eindæmum vel.   
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Bekkjafulltrúar 

 
Bekkur  Nafn foreldra   
1. bekkur  Eva Dögg Guðmundsdóttir, Sigrún Þorsteinsdóttir, 

Heleen Vaher og Sandra Björk Björnsdóttir. 
 

2. bekkur  Hildur Sigurðardóttir, Davíð V. Arnalds, Þórhallur 
Helgason, Sigurgeir T. Höskuldsson og Hera Dögg 
Hjaltadóttir.  

 

3. bekkur  Marta Joy Hermannsdóttir, Ólafur Oddsson, Vigdís 
Halldórsdóttir, Þórleif Guðjónsdóttir og Telma Dögg 
Sigurbjartsdóttir. 

4. bekkur Tinna Pétursdóttir og E. Hlín Adolfsdóttir.  
5.bekkur Daníel Fannar Jónsson, Ragnar Torfi Jónasson, Katrín 

Ósk Guðlaugsdóttir, Andri Freyr Halldórsson og Þórhildur 
Edda Gunnarsdóttir.  

6. bekkur Guðmundur Már Ketilsson. 
7. bekkur  Marta Joy Hermannsdóttir, Svana Björk Hjartardóttir, 

Sandra Rut Þorgeirsdóttir, Dangý Bolladóttir, Sylvía Rakel 
Guðjónsdóttir, Margrét Kristín Þorgrímsdóttir og Hafdís 
Sævarsdóttir.  

8. bekkur Anna María Karlsdóttir. 
9. bekkur Raghildur Skúladóttir og Bryndís Pétursdóttir. 
10. bekkur  Katla Marín Jónsdóttir, Anna María Karlsdóttir og Gunnar 

Júlíusson. 
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5. Skýrslur um skólastarfið  

Skýrsla deildarstjóra árganga og faggreina 

Starf deildarstjóra er margþætt og kemur hann að mörgum 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. Einnig tekur 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.  

Deildarstjórarnir sitja báðir yfirfærslufundi 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 sér um skipulag 
valgreina og nemendaskráningar í valgreinar. 

Deildarstjóri fylgist með skólasókn skv. skólasóknarviðmiðum Garðabæjar, almennri ástundun 
og samskiptum nemenda og nemendahópa og gerir aðgerðaráætlanir þegar þörf er á vegna 
slakrar skólasóknar. Deildarstjóri tekur á agamálum 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 teymis- 
og samráðsfundum með forráðamönnum nemenda þegar ástæða er til.  

Auk kennara- og starfsmannafunda sem deildarstjóri undirbýr með skólastjórnendum, stýrir 
hann stigsfundum hjá list- og verkgreinakennurum, fundar reglulega með stjórnendum skólans 
og námsráðgjafa. Hann situr 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 tengiliður skólans við 
Menntamálastofnun, hefur séð um samræmd próf sem voru þó ekki lögð fyrir á þessu skólaári,  
ásamt því að taka þátt í skipulagningu uppbrotsdaga og óhefðbundins skólastarfs í samvinnu 
við umsjónarkennara, fagstjóra og skólastjórnendur. 

Deildarstjóri heldur utan um Mentor. 

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 kennsluráðgjafa, skrifstofu- og 
deildarstjóra 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. 

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 
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úrlausn nemendamála. Deildarstjóri líkt og aðrir starfmenn skólans eru skólasálfræðing innan 
handar í sambandi við upplýsingagjöf um nemendur. 

Undanfarin ár hefur deildarstjóri verið í miklu og góðu samstarfi við fjölskyldusvið Garðabæjar 
sem hefur unnið með einstaklinga og/eða hópa innan skólans þegar óskað hefur verið eftir. 
Gott samstarf við fjölskyldusviðið 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 38 nemendur í tveimur umsjónarhópum þegar mest var. Umsjónarkennarar voru 
Sigríður S. Birgisdóttir og Sigurveig Birgisdóttir. Aðrir kennarar: Ragnheiður Ólafsdóttir - 
tónmenntakennari, Ingunn Elísabet Viktorsdóttir - textílkennari, Nada Borosak -  
myndmenntakennari, Nanna Björk Bárðardóttir – smíðakennari, - Linda Thorlacius, Björgvin 
Júníusson, Ragnar Elvar Arinbjarnarson og Samúel Ívar Árnason – íþrótta- og sund kennarar, 
Anna Ólöf Thorlacius – sérkennari. Stuðningsfulltrúar sem komu inn í bekkina voru: Eyeif Þóra 
Heimisdóttir, Iwona Szurmiej, Stefanía Kristjánsdóttir og Una Birna Bjarnadóttir þroskaþjálfari. 
 
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 í 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.  
Nemendur voru 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. 
Markvisst var unnið með félagsfærni og samskipti með aðferðum „Uppeldi 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. 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 í tvígang 6 vikur, 3x í viku, 
eftir áramót. Lokaverkefni árgangsins var um íslensku húsdýrin og var það samþætt íslensku, 
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 Leið til læsis strax að hausti. Lesfimipróf 
voru lögð fyrir tvisvar sinnum 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 var 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 þrisvar sinnum yfir skólaárið. Hæfniviðmið 
voru metin í Mentor í október, janúar og í lok skólaárs.  
 
Þróunarstarf/Nýbreytni 
Í annað sinn var ákveðið að raða nemendum ekki í ákveðna bekki við upphaf 1. bekkjar. Fyrstu 
þrjár vikurnar var árganginum skipt í mismunandi hópa og skiptust umsjónakennarar á að vera 
með hópana. Áhersla var lögð á hópefli, leik og útikennslu með því markmiði að börn og 
kennarar kynntust öll innbyrðis. Í lok þessa þriggja vikna tímabils var raðað í tvo bekki með tilliti 
til náms- og félagslegrar stöðu. 
 
Útikennsla/umhverfisfræðsla/vettvangsferðir 
Farið var í ýmsar ferðir um Álftanes, m.a. fjöruferðir, fuglaskoðunarferð og 
stuttar ferðir um nágrenni skólans.  
Að vori, 20.maí, var farið í sveitaferð að Miðdal í Kjós í tengslum við 
þemaverkefnið um húsdýrin.  
Þemavika var haldin 2.-6. maí og var þemað Vistvænt umhverfi. 1. og 
3.bekkur unnu saman tvö stór verkefni: 1) Púslmynd úr fjörunni; nemendur 
fóru í Gesthúsafjöru og bjuggu þar til listaverk sem tekin var mynd af. 
Þegar komið var aftur í skólann var myndinni skipt í 6 hluta og teiknaði 
hver nemandi 1 hluta myndarinnar. Að lokum var myndinni raðað saman 
á svart karton og það hengt upp á vegg. 2) Klippimyndir: Náttúrulegt umhverfi og manngert 
umhverfi: Nemendur klipptu myndir úr tímaritum, flokkuðu og bjuggu til sameiginlegar 
veggmyndir, annars vegar þar sem sýnt var náttúrulegt umhverfi og hins vegar manngert 
umhverfi.  
Á laugadegi í lok þemavikunnar var haldin vorhátíð Álftanesskóla þar sem nemendur sýndu 
afrakstur vikunnar.  
 
Lífsleikni 
Unnið eftir hugmyndafræði „Uppeldi til ábyrgðar“, „vaxandi hugarfars“ 
og vináttuverkefni Barnaheilla (Blær bangsi) sem og KVAN. Nemendur 
lærðu um þarfirnar, hlutverk sín og gerðu bekkjarsáttmála í upphafi 
skólaárs. Bekkjarfundir voru nokkrir yfir skólaárið. Sýnd var 
fræðslumynd um einhverfu á degi tileinkuðum einhverfu. 
Hjúkrunarfræðingur kom með fræðslu um tannvernd, sjálfsmynd og 
umferðarfræðslu. Á baráttudegi gegn einelti var sýnd teiknimyndin Kata, 
litla lirfan ljóta og fiðrildi föndrað.  
 
Skemmtanir og félagslíf 
Föstudaginn 12. nóvember var yngsta stiginu boðið á tónleikana Fiðurfé og fleiri furðuverur hjá 
Tónlistaskóla Garðabæjar en tónleikunum var aflýst á síðustu stundu vegna veikinda 
söngkonunnar.  Tónleikarnir voru síðan haldnir 1. apríl og nemendum boðið aftur. Höfðu allir 
gaman af tónleikunum. Haldin var hátíð þegar nemendur höfðu verið í 100 daga í skólanum. 
Þá var farið í fjöruferð og lífríkið þar skoðað. Einnig var unnið að verkefnum tengd vináttu og 
bekkjarsamningi. 
Jólaföndur var í desember ásamt jólaskemmtun/litlu jólum. 
Öskudagur var haldinn hátíðlegur í íþróttahúsinu eins og venjan er en með örlítið breyttu sniði. 
Árshátíð var haldin 8.apríl og var elstu börnunum í leikskólunum á Álftanesi boðið á sýningu 
um Kardemommubæinn á sal skólans.  
Vorleikar voru haldnir að vori. 
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Föstudaginn 24.apríl komu menn frá Kiwanis og afhentu nemendum í 1.bekk reiðhjólahjálma 
að gjöf og fræddu börnin um mikilvægi þess að nota hjálm á hjólum.  
 
Foreldrasamstarf 
Haustfundur og lestrarþjálfunarnámskeið var haldið rafrænt í annað sinn vegna Covid. Þar var 
starf vetrarins kynnt og í beinu framhaldi var lestrarþjálfunarnámskeið þar sem 
umsjónarkennarar og sérkennarar fóru yfir áherslur í lestrarkennslu og lestrarþjálfun. Foreldrar 
fengu sendar glærur eftir námskeiðið með áhersluþáttum. 
 
Einu sinni í viku voru sendir vikupistlar á Mentor með fréttum og áherslum árgangsins. 
Foreldrar aðstoðuðu nemendur við að útbúa veitingar á hlaðborð á árshátíð.  
Laugardaginn 8.maí stóð foreldrafélagið fyrir því að haldin var Vorhátíð Álftanesskóla en 
kennarar og starfsfólk skólans tók einnig þátt í skipulagningu og sýndi afrakstur 
þemavikunnar í kennslustofum og á göngum skólans. Opið hús var frá kl: 13:00 – 15:00 og 
mætti mikill fjöldi barna, foreldra og ættingja.Ýmsar uppákomur voru í tengslum við hátíðina 
bæði inni og úti og mikil gleði. 1. og 2.bekkur sýndu t.d styttri útfærslu af 
Kardemommubænum fyrir gesti hátíðarinnar. Foreldrafélagið veitti Frístundaheimilinu og 
Elítunni peningagjafir að upphæð 75.000 kr hvor gjöf og kvöddu einnig Ernu skólastjóra með 
blómvendi og góðum kveðjum.  
 
Covid-19 og veðrið 
Frá  skólabyrjun einkenndist skólastarfið af takmörkunum sem settar höfðu verið á vegna 
Covid. Foreldrar og gestir máttu til að byrja með ekki koma inn í skólann og því var leitað 
nýrra leiða til að miðla til foreldra ýmsum upplýsingum og viðburðum líkt og haustfundur og 
lestrarþjálfunarnámskeið sem að þessu sinni var rafrænt.  
Í október voru námsviðtöl rafræn eða í gegnum síma. 8. nóvember kom upp grunur um 
covidsmit í 1.SB. Seinna sama dag var smitið staðfest og nemendur ásamt kennara send í 
smitgátt 9.nóv og rabittest í kjölfarið á því. 5 nemendur fóru síðan í sóttkví 10.nóvember en 
fengu að mæta aftur 11.nóv í skólann. Eingöngu var um einn smitaðan nemenda að ræða.  
 
Skólahald átti að hefjast aftur eftir jólafrí mánudaginn 3.janúar en vegna mikils fjölda smita í 
samfélaginu var ákveðið að 3.janúar yrði skipulagsdagur og skólinn hófst því ekki fyrr en 
4.janúar. Á yngsta stiginu voru litlar breytingar gerðar aðrar en að matartími barnanna hófst 5 
mínútum fyrr. Nokkur börn voru í sóttkví eða einangrun og eins voru foreldrar nokkurra barna 
sem ákváðu að halda börnum sínum heima fyrstu viku nýs árs.  
19. janúar 2022 var 1.SB sendur í sóttkví þar sem 4 nemendur  greindust með covid-19 og 
einn skólaliði. Ekkert barnanna varð alvarlega veikt.  Í byrjun janúar var ákveðið að aflétta í 
nokkrum stigum hertu samkomubanni, lengd sóttkvíar og einangrunar ásamt fleirum boðum 
og bönnum tengdum covid- 19 
Aðfaranótt 7.febrúar gáfu Almannavarnir ríkisins út rauða veðurviðvörum (2.skiptið í sögu 
veðureftirlits Íslands) þar sem von var á mjög slæmu veðri sem ganga átti yfir að mestu á 6-8 
klst. Allt skólastarf á höfuðborgarsvæðinu var lagt niður og eingöngu opið fyrir börn 
framlínustarfsmanna. Betur fór en á horfðist og ekki varð mikið tjón af völdum veðursins.  
 
Mat á starfi vetrarins 
Starfið gekk almennt vel, nemendur voru fljótir að aðlagast skólaumhverfinu og nýjum 
aðstæðum. Fyrirkomulag í upphafi skólaárs gafst vel, þ.e. nemendur og kennarar náðu að 
kynnast öllum árganginum og leggja drög að góðum samskiptum.   
 
Foreldrar voru almennt mjög ánægðir með lestrarþjálfunarnámskeið og áherslur skólans í 
lestrarkennslu og tóku þeir virkan þátt í lestrarþjálfuninni. Þótt rafræna námskeiðið hafi gengið 
vel er að sjálfsögðu alltaf best að fá foreldra á staðinn. 
Snemmtæk íhlutun sérkennara var vel skipulögð og markviss. 
Kennarar eru ánægðir með kennsluhætti. Áhersla á vaxandi hugarfar og leiðsagnarmat hefur 
gefist vel og skilar árangri í vinnu nemenda. 
Verkefni sem tókust sérstaklega vel voru m.a: stafainnlögn með áherslu á fimiæfingar, 
verkefnið um líkamann, Osmo í stærðfræðihringekju og lokaverkefni í íslensku. 
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Sóttvarnir og veikindi vegna covid settu svip sinn á skólastarfið og voru tímabil sem reyndu 
mjög á kennara vegna aukins álags. 
 
Sigríður S. Birgisdóttir  
Sigurveig Birgisdóttir 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 2. bekk 
Nemendur í 2. bekk voru 40, í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Brynhildur 
Svala Snorradóttir og Guðfinna Dröfn Aradóttir. Aðrir kennarar sem kenndu árganginum voru: 
Björgvin Júníusson, Ragnar Arinbjarnarson, Samúel Ívar Árnason og Linda Thorlacius, íþróttir 
og sund, Ragnheiður Ólafsdóttir, tónmennt, Ingunn Elísabet Viktorsdóttir, textílmennt, Nada 
Borosak, myndmennt og Nanna Björk Bárðardóttir, smíði. Stuðningsfulltrúi árgangsins var 
Sólveig Guðrún Geirsdóttir. Sérkennari var Anna Thorlacius. Þroskaþjálfi var Matthildur Hrönn 
Matthíasdóttir. Námsráðgjafi var Salvör Kristjánsdóttir. 
 
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 
í lotum.  

Mikið var unnið með félagsfærni og samskipti með aðferðum „Uppeldis til ábyrgðar“, KVAN  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 3x 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. Bæði í íslensku og stærðfræði var lögð áhersla á nám í gegnum 
hreyfingu. 
Á vorönn var sameiginlegt lestrarátak á yngsta stigi sem lauk með uppskeruhátíð í hverjum 
árgangi fyrir sig. 
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. 
28. febrúar – 18. mars tóku umsjónarkennarar að sér fjóra kennaranema sem tóku að mestu 
leyti við kennslu í báðum bekkjum undir leiðsögn umsjónarkennara. Kennaranemar lögðu fyrir 
skemmtileg verkefni í tengslum við námskeiðin Skapandi stærðfræði og Lestrarkennslu á 
yngsta stigi. 
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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 maí könnunar. Námsaðstæður og kannanir voru aðlagaðar fyrir þá sem það þurftu. 
Lykilhæfni var metin í Mentor fyrir námsviðtöl í október og febrúar. Hæfniviðmið voru metin í 
Mentor í október, janúar og við lok skólaárs. 
 
 
Þróunarstarf/nýbreytni  

Kennarar fóru á námskeiðið Verkfærakistan hjá KVAN. Þar var unnið 
með félagsfærni, vináttuþjálfun, bekkjaranda, samvinnu, menningu, 
skólabrag, leiðtogavinnu, bekkjarstjórnun og hópefli og er markmiðið 
að vinna að forvörnum gegn einelti og annarri neikvæðri hegðun. Í 
framhaldi af námskeiðinu unnu kennarar markvisst með nemendum 
samkvæmt þessum aðferðum og kenndu flestar kennslustundir 
námsefnisins. 
Umsjónarkennarar unnu áfram að þróunarverkefni í Stærðfræði sem 

ber heitið „Stærðfræði úti og inni - framsæknir kennsluhættir. Markmið verkefnisins er að efla 
fjölbreytni í kennsluháttum í stærðfræði, m.a. í gegnum útikennslu, hreyfingu og verkleg 
verkefni. Setti þetta verkefni svip sinn á stærðfræðikennsluna. 
 
Útikennsla/umhverfisfræðsla/vettvangsferðir  
Farið var í ýmsar ferðir um Álftanes, m.a. fjöruferð, 
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 íslensku, 
stærðfræði, samfélagsfræði og náttúrufræði. Fyrir jólin var 
farið í heimsókn að Bessastöðum þar sem jólaljósin voru 
tendruð undir stjórn forseta Íslands. 
Grænfáninn, hreinsun á nærumhverfi skólans og flokkun á því 
sem tilfell í skólastofunni. 
Aðaláherslan var alltaf að njóta þess að vera úti og vera hluti af nemendahópnum. 
Útikennsludagar á vordögum gengu mjög vel og fóru nemendur í hjólaferðir, Reykjavíkurferð 
og vorferð á Þingvelli. Á Þingvöllum fengu nemendur leiðsögn um þjóðgarðinn og fengu 
nemendur einnig leiðsögn um Alþingishúsið í Reykjavíkurferðinni. Í tengslum við 
þróunarverkefnið var farið í fjölmarga leiki og ratleiki utandyra jafnt og þétt yfir veturinn, ekki 
síst á vordögum. 
 
Lífsleikni 
Unnið eftir hugmyndafræði „Uppeldi til ábyrgðar“, Vaxandi hugarfars/„Growth mindset“, 
vináttuverkefni Barnaheilla (Blær bangsi) og Verkfærakistu KVAN. Gerður var bekkjarsáttmáli 
í upphafi skólaárs og aðferðir uppbyggingarstefnunnar kenndar og nýttar til að leysa 
ágreiningsmál. Bekkjarfundir voru haldnir vikulega og ýmis verkefni unnin, þ.á.m. 
kennslustundir úr Verkfærakistu KVAN. 
Brúðuleiksýningin „Krakkarnir í hverfinu“ var sýnd á vegum „Blátt áfram“ og í framhaldi af því 
voru umræður um ofbeldi í samvinnu við námsráðgjafa. 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. 
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Skemmtanir og félagslíf 
Jólaföndur var í desember ásamt jólaskemmtun/litlu jólum. Öskudagur var haldinn hátíðlegur í 

íþróttahúsinu eins og venjan er. Leikfangadagur var síðasta föstudag 
hvers mánaðar. Í apríl var yngsta stiginu boðið á tónleikana Fiðurfé og 
fleiri furðuverur hjá Tónlistaskóla Garðabæjar. Nemendur fluttu 
Jólasveinavísur Jóhannesar úr Kötlum fyrir 1. bekk á sal skólans í 
desember. Árshátíð var haldin 8. apríl og var elstu börnum á leikskólum 
á Álftanesi boðið á sýningu á Kardemommubænum í uppsetningu 

nemenda í 1. og 2. bekk. Þemavika var haldin 2. – 6. maí og var þemað Umhverfið. Nemendur 
í 2. og 4. bekk unnu saman þar sem m.a. var farið í fjöruferð, stórt myndverk unnið um fjöruna 
þar sem efniviður úr fjörunni var notaður. Einnig fór fram umhverfisfræðsla og skólalóðin 
hreinsuð. Í lok þemavikunnar var vorhátíð Álftanesskóla þar sem afrakstur þemavikunnar var 
til sýnis ásamt skemmtilegum uppákomum. 
 
Foreldrasamstarf 
Haustfundur með foreldrum féll niður vegna Covid en þess í stað sendu kennarar foreldrum 
kynningu á starfi vetrarins í tölvupósti. Af þessum sökum voru námsviðtöl vetrarins rafræn og 
engar morgunheimsóknir foreldra eins og hefð er fyrir. Í stað morgunheimsóknar á haustönn 
var tekið upp myndband af kynningu nemenda á verkefnum í tengslum við námsefnið Komdu 
og skoðaðu fjöllin. Tengill á myndböndin var sendur á foreldra sem mæltist mjög vel fyrir. Eins 
var flutningur nemenda á Jólasveinavísunum tekinn upp og sendur á foreldra. 
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.  
Foreldrar aðstoðuðu nemendur við að útbúa veitingar á hlaðborð á árshátíð. Laugardaginn 8. 
maí stóð foreldrafélagið fyrir því að haldin var Vorhátíð Álftanesskóla en kennarar og starfsfólk 
skólans tók einnig þátt í skipulagningu og var afrakstur þemavikunnar sýndur í kennslustofum 
og á göngum skólans. Ýmsar uppákomur voru í tengslum við hátíðina bæði inni og úti og mikil 
gleði. 1. og 2. bekkur sýndu t.d. útfærslu sína af Kardemommubænum fyrir gesti hátíðarinnar.  
 
Covid-19 
Þrátt fyrir takmarkanir vegna Covid-19 var skólastarf að mestu hefðbundið. Foreldrar og 
gestir máttu til að byrja með ekki koma inn í skólann og því var leitað nýrra leiða til að miðla 
til foreldra ýmsum upplýsingum og viðburðum líkt og haustfundur og námsviðtöl sem voru 
rafræn. Skólahald átti að hefjast aftur eftir jólafrí mánudaginn 3. janúar en vegna mikils fjölda 
smita í samfélaginu var ákveðið að 3. janúar yrði skipulagsdagur og skólinn hófst því ekki fyrr 
en 4.janúar.  
 
Mat á starfi vetrarins 
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 hjálpaði nemendum í vinnu sinni og gerir þá ábyrgari í náminu. Það sem  gekk 
sérstaklega vel var m.a. lokaverkefni í íslensku, verkefni í tengslum við þróunarverkefnið í 
stærðfræði og lífsleiknitímar þar sem unnið var eftir Verkfærakistu KVAN. 
Kennaranemar tóku að mestu leyti við kennslunni í nokkrar vikur í mars sem var skemmtilegt 
uppbrot fyrir nemendur og kennara. 
Í síðustu viku fyrir páska var ákveðið að fara í framkvæmdir á umsjónarstofum árgangsins og 
fluttu kennarar og nemendur tímabundið úr stofunum með tilheyrandi raski. Fjórum vikum 
seinna voru stofurnar tilbúnar og var þá flutt til baka. 
Vorhátíð skólans og foreldrafélagsins heppnaðist einstaklega vel og gáfu nær allir foreldrar í 
árganginum sér tíma til að koma og taka þátt í þessum degi með okkur. Einnig var sérstaklega 
gaman að fá foreldra loksins með börnum sínum á skólaslit. 
 
Brynhildur Svala Snorradóttir 
Guðfinna Dröfn Aradóttir 
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Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk 
Nemendur í 3. bekk voru 36 í tveimur umsjónarhópum. Umsjónarkennarar voru Berglind Þóra 
Haraldsdóttir og Katrín Sæland Einarsdóttir. 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: Katrín Jónína 
Gunnarsdóttir, Eyleif Þóra Heimisdóttir,  Elís Maron Hannesson og Gunnar Orri Aðalsteinsson. 
Þroskaþjálfi var Una Birna Bjarnadóttir. Sérkennarar voru Anna Thorlacius og Auður 
Björgvinsdóttir.   
 
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 lýðræði þ.e.a.s. að nemendur hefðu 
eitthvað um sín mál að segja. Einnig var lögð áhersla 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, lesskilningur, 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. Á haustönn var unnið með 
Þemaverkefnið „ Komdu og skoðaðu landnámið“ Einnig var unnið 
með trúarbragðafræði og fimm trúarbrögð kynnt lauslega fyrir 
nemendum. Á vorönn var unnið með þemaverkefnið „ Komdu og 
skoðaðu himingeiminn“ og í tengslum við það kom „ stjörnu“ 
Sævar og las fyrir nemendur úr nýju bókinni sinni „ Sólkerfið“  
Einnig var unnið fuglaverkefni  „ Fuglinn minn“ Ýmis verkefni voru 
unnin í tengslum við hefðbundna daga s.s. Dag íslenskrar tungu, 
dag stærðfræðinnar, bóndadag, mæðradag o.s.frv. 
 
 
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 þeir 
gátu náð settum markmiðum   
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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 fastur liður í starfinu bæði í íslensku og stærðfræði. 
Markmiðum og námsstoðum var safnað á námsvegginn sem nemendur 
gátu leitað í við vinnu sína. Gagnvirkur lestur var tekinn föstum tökum, 

börnin pöruð saman,  útbúin tilheyrandi gögn fyrir nemendur og á námsvegg. Unnið var 
skipulega með lesturinn á vorönn í  í 4 – 5 vikur samfellt, samhliða vinnu með hann heima.  
 
Útikennsla 
Lesið í nesið var 16. September og fóru 3. bekkirnir saman í fjöruna. Nemendur bjuggu til 
sameiginleg  listaverk í sandinum sem teknar voru ljósmyndir af sem síðan 
voru hengdar upp í skólastofunni. Fastir liðir  voru eins og Margæsardagurinn,  
„Gengið í skólann“ var á sínum stað, fjöruferðir og aðrar vettvangsferðir um 
nágrennið. Einnig var farið í stærðfræði leiki utandyra. Aðaláherslan var alltaf  
á að njóta þess að vera úti og vera hluti af nemendahópnum.  
 
Umhverfisfræðsla/vettvangsferðir 
Í upphafi skólaársins var farið í fjöruferð og söfnuðu nemendur  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. Í tengslum við fuglaverkefnið „Fuglinn minn“  fórum við í heimsókn á 
Náttúrufræðistofu Kópavogs og fengum þar fræðslu um fugla.  
 Gönguferðir um Álftanesið, s.s. að bera út hjörtu á „Kærleiksdaginn“ í hvert hús á Álftanesi.  
Á „ margæsardaginn“ í maí var farið í göngutúr og margæsin skoðuð. Í framhaldi að því bjuggu 
nemendur til margæs og ortu ljóð um hana. Í tengslum við Barnamenningarhátíð í apríl var 
nemendum boðið í listasmiðju á Garðatorgi í Garðabæ. Nemendur bjuggu til víkingaskip 
(knerri) úr pappakössum og verðlausu efni.  
 
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. Nemendur sáu myndina „ Leyndarmálið“ sem fjallar um 
kynferðislegt ofbeldi á börnum. Una þroskaþjálfi vann með fámenna hópa í vináttufærni yfir 
skólaárið. Að jafnað 1 -2 í viku var unnið með Kvan kennslustundir í félagsfærniþjálfun.  
Fræ 
 
Skemmtanir og félagslíf 
Lesið í nesið, Unglistaleikar, sem að þessu sinni tengdust umhverfinu, Öskudagsskemmtun, 
Kærleikar, þar sem unnið var með þörfina „ást“  og jólaskemmtun. Árshátíð nemenda var haldin 
í apríl á sal skólans Nemendur 3. bekkja sungu „ Geimlagið“  með leikrænni tjáningu. 
Nemendur fengu boð á tónleika í Tónlistarskóla Garðabæjar sem þeir þáðu. Vorhátið í 
samstarfi skóla og foreldrafélags Álftanesskóla var haldin laugardaginn 7.maí frá kl. 13:00 – 
15:00. Afrakstur og verkefni nemenda voru til sýnis í stofum og á göngum skólans. Einnig voru 
nemendur með tískusýningu, tónleika o.fl. Boðið var upp á andlitsmálun, hamborgara, listaverk 
úr blöðrum o.fl.  
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Foreldrasamstarf 
Ekkert varð af hefðbundnum haustfundi og námsefniskynningu v/covid 19 takmarkana. Í janúar 
héldu sérkennararnir Auður Björgvinsdóttir og Anna Thorlacius fræðslufund  í fjarfundarformi 
um gagnvirkan lestur.  
Einu sinni í viku voru birtir vikupistlar í Mentor með fréttum og áherslum árgangsins.  
Hefðbundin foreldra/nemenda samtöl voru tvisvar yfir skólaárið. Foreldrar ásam börnum mættu 
á fundinn um haustið en sá seinni eftir áramót fóru fram í gegnum internetið (Zoom). Ekkert 
varð af hefðbundnum foreldraheimsóknum sem yfirleitt voru tvisvar á önn, vegna Covid-19 
heimsfaraldursins.  
 
 
Mat á starfi vetrarins 
Starfið gekk almennt vel og nemendur voru almennt fljótir að aðlagast auknum námskröfum. 
Námsárangur nemenda í lestri var með ágætum og var góð samvinna 
milli heimilis og skóla varðandi lesturinn. Heimsfaraldur Covid 19 hafði 
líkt og árið áður margvísleg áhrif á skólastarfið. Handþvottur og 
sótthreinsun urðu fastir liðir í starfinu. Á tímabili var mikilvægt að halda 
fastri sætaskipan til að auðvelda smitrakningu. Mun minna var um 
blöndun bekkjanna m.a. af þessum sökum. Upp úr áramótum fækkaði 
verulega í nemendahópunum vegna Covid veikinda og sóttkvíar. Í 
kjölfarið tók við slæm flensa við hjá mörgum nemendum. Gripið var til 
ýmissa ráða m.a. heimanám afgreitt út um gluggana á skólastofunum 
því foreldrum var ekki heimilt að koma inn í skólana.  
 
Nemendur og kennarar sýndu það og sönnuðu hversu fljótir  þeir eru að aðlagast breytingum 
þó svo að þær hafi oft og tíðum verið með stuttum fyrirvara. Kennarar árgangsins sáu að þeirra 
skipulag var þannig úr garði gert að hægt var að framfylgja því með skömmum fyrirvara og 
litlum breytingum. Samstaða innan sveitarfélagsins og innan kennarahópsins studdi líka vel 
við nám barnanna.     
 
Berglind Þóra Haraldsdóttir   
Katrín Sæland Einarsdóttir 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 4. bekk 

Nemendur í 4. bekk voru 26 talsins, 12 drengir og 14 stúlkur. Nemendur voru í einum bekk en 
að miklu leyti kennt í tveimur hópum, í stofum 107 og 108.  
Umsjónarkennarar voru Kristín Welding og Lilja Ingibergsdóttir. Lilja hætti um áramót og þá tók 
Ingibjörg Eðvaldsdóttir við. Sérkennsla var í höndum Önnu Ólafar Thorlaciusar, Auðar 
Björgvinsdóttur og Unu Birnu Bjarnadóttur.  
Aðrir kennarar sem komu að árganginum voru Ingunn Elísabet Viktorsdóttir (textíll), Nanna 
Bárðardóttir (smíði), Nada Borosak (myndlist), Ragnheiður Ólafsdóttir (tónmennt). Linda B. 
Thorlacius og Samúel Ívar Árnason 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 
í lok september og byrjun október. Þá var unnið í hringekjuformi og var innlögn á efni vikunnar 
á mánudegi og unnið eftir því út vikuna. Í lok hvers kafla var kaflapróf og í lok vetrar var 
upprifjunarpróf úr efni vetrarins. 
Námsmat: Kaflapróf úr Sprota að hverjum kafla loknum. 
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Námsbækur: Nemendabók í Sprota 4 a og b og æfingabók 4a og 4b. Margföldunarhefti, 
Stefnum á deilingu og það er gaman að reikna 4 ásamt ýmsum heftum sem umsjónakennarar 
tóku saman.  
 
Íslenska: Farið var yfir amboð og málfræðireglur sem hengd voru á námsvegg þar sem 
nemendur gátu rifjað upp og nýtt sér þegar verkefni voru unnin (Amboð úr Vörður og Vegvísar). 
Mikil áhersla var lögð á lestur og lesskilning. Einnig fór þó nokkur tími í framsögn í gegnum 
uppsetningu á helgileik sem árgangurinn lék á nýja sviði skólans og tekið var upp. Upptakan 
var síðan send rafrænt til allra umsjónakennara skólans sem sýndu sínum umsjónabekkjum 
sem og til foreldra nemenda í 4.bekk. 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: Hljóðaleikur, hlustunarverkefni, verkefnahefti af skólavefnum (setningar og 
málsgreinar 1, 2 og 3) 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 o.fl. 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. Unnið með einelti og nemendum kynntur eineltishringur Garðabæjar. Unnið var 
að því að styrkja nemendur og efla sjálfstraust þeirra í daglegu lífi, gera þeim ljóst að við 
breytum ekki fólki heldur stjórnum við eingöngu eigin viðbrögðum. Við berum ábyrgð á okkur 
sjálfum og verðum að þora að standa með sjálfum okkur.  
Námsefni: 6 tíma kennsluáætlun um einelti með fyrirmælum fyrir kennara, verkefnum fyrir 
nemendur og hugmyndum að umræðum, 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). 
Að auki var unnið með vaxandi hugafar, samræður og unnin stutt verkefni. Bekkjafundir voru 
tíðir eftir áramót ásamt efni frá KVAN námsskeiði sem umsjónakennarar fóru á tímabilið mars- 
maí. 
 
Samfélagsfræði 
Skólaárið hófst á því að tekin var fyrir saga Álftaness þar sem 15. október var 140 ára afmæli 
skólasögu Álftaness.  
 
Álftanessaga - Kennarar útbjuggu glærur fyrir nemendur með helstu atriðum úr Álftanessögu 
og fóru yfir þær í tímum. Eftir að hafa farið yfir ákveðinn glærupakka hélt hópurinn af stað í 
göngutúr, annars vegar út á Jörfa ásamt Freyju nemandi í 9.bekk Álftanesskóla og hins vegar 
út á Bessastaði þar sem tekið var vel á móti nemendum. Hópnum var skipt upp í þrjá hópa og 
sáu starfsmenn Bessastaða um að fræða nemendur um sögu Bessastaða, fornmuni, uppgröft 
undir Bessastöðum og fleira. Að auki voru nemendur beðnir um að tala við ættingja og þá sem 
þau þekktu til sem væru aldir upp á Álftanesi og koma með sturlaðar staðreyndir um Álftanes.  
Námsmat: Vinnubók, mat á vinnusemi, hlustun og samvinnufærni. 
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Komdu og skoðaðu hafið– bókin var lesin, unnin verkefni úr hverri opnu og þeim safnað 
saman í vinnubók ásamt því að spjallað var um námsefnið í tímum.  Rætt var um þau orð og 
hugtök sem nemendur ekki skildu og þau glósuð í vinnubókina.  
Námsmat: Þátttaka í kennslustundum, sjálfsmat, kennaramat og vinnubók. 
 
Komdu og skoðaðu hringrásir-bókin lesin og unnin verkefni í verkefnahefti sem 
umsjónakennarar bjuggu til. Einnig var rætt um hinar mismunandi hringrásir sem eru í kringum 
okkur í okkar daglega lífi. Námsmat: Þátttaka í kennslustundum, sjálfsmat, kennaramat og 
vinnubók. 
 
Allt milli himins og jarðar: Hvalir- bókin var lesin samhliða bókinni Komdu og skoðaðu hafið 
og verkefni unnin og sett í vinnubók. Námsmat: Þátttaka í kennslustundum, kennaramat og 
vinnubók. 
 
Goðafræði –Hlustað var á upplestur á bókinni Óðinn og bræður hans og spjallað um söguna. 
Unnið var samhliða upplestrinum í vinnubók sem umsjónakennarar útbjuggu út frá námsefninu. 
Námsefni : Óðinn og bræður hans. 
Námsmat: Virkni í kennslustundum, vinnubók og lokaverkefni í íslensku sem var um 
goðafræðina. 
 
Ferðir: 
Ekki var farið af Álftanesinu þetta skólaárið nema ein ferð þ.e vorferðin. Árgangurinn fór í 
gönguferð út að jörðinni Jörfa ásamt Freyju nemenda í 9.bekk Álftanesskóla sem sagði frá 
tímanum sem herinn var hér á landi og lagði hald sitt á Jörfa og jörðina þar í kring. Einnig var 
farið í heimsókn á Bessastaði þar sem Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands tók á móti 
hópnum og fræddi um sögu Bessastaða. Eftir þá fræðslu fóru starfsmenn Bessastaða með 
smærri hópa í skoðunarferð um Bessastaði og fræddi um það sem þar er að sjá.  
15. október var farið í göngutúr út að Bjarnastöðum í tengslum við afmæli skólasögu Álftaness. 
23. maí var farið í vorferð í Þorlákshöfn.  
 
Námsmat/námsaðlögun 
Lögð var áhersla á fjölbreytt námsmat, s.s. leiðsagnarmat, kennaramat, sjálfsmat og 
jafningjamat, stuttar 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 

• Í stað hefðbundins haustfundar með foreldrum og forráðamönnum nemenda, sem gat 
ekki verið sökum Covid, var sent bréf undir “fréttir” á mentor þar sem farið var yfir það 
helsta varðandi skólaárið 2020-2021.  

• Námsviðtöl voru rafræn þetta árið. 

• Lesið í nesið fór fram þar sem farið var með nemendur í vettvangsferð um Álftanes. 

• Nemendur æfðu helgileik sem tekinn var upp rafrænt og sendur á aðra bekki skólans 
sem og til foreldra nemenda í 4.bekk.  

• Öskudagur var haldinn hátíðlegur í íþróttahúsinu eins og venjan er og kötturinn var 
sleginn úr tunnunni.   

• Lestrarátak – nemendur árgangsins lásu yfir 800 mínútur í lestrarátakinu. Mikil spenna 
og gleði var í kringum það. 

• Árshátíðir nemenda voru með hefðbundnum hætti þetta árið þar sem skemmtiatriði 
voru á sal og nemendur komu með veitingar á hlaðborð. 
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• Margæsardagurinn og unglistadagurinn voru settir saman og búin til þemavika í 
skólanum. Þemavikan endaði með sameiginlegri vorhátíð foreldrafélagsins og skólans 
sem heppnaðist mjög vel.   

 
Foreldrasamstarf. 
Haustfundir með foreldrum féllu niður og var foreldrum sendar upplýsingar í tölvupósti. Og 
námsviðtölin voru tekin rafæn. að þessu sinni.  
Ekkert varð úr Litlu upplestrarkeppninni þ.e. á sal, sem 4.bekkur tekur vanalega þátt í vegna 
Covid. Það efni sem að öllu jöfnu hefði verið æft fyrir keppnina var tekið inn í stofu og var 
afraksturinn tekinn upp á myndband sem var sýnt á vorhátíðinni.  
Nemendur komu með veitingar á hlaðborð á árshátíðinni, foreldrar skipulögðu og hjálpuðu 
nemendum að koma með veitingarnar. 
 
Covid-19 
Þrátt fyrir takmarkanir vegna Covid-19 var skólastarf að mestu hefðbundið. Foreldrar og gestir 
máttu til að byrja með ekki koma inn í skólann og því var leitað nýrra leiða til að miðla til foreldra 
ýmsum upplýsingum og viðburðum líkt og haustfundur og námsviðtöl sem voru rafræn. 
Skólahald átti að hefjast aftur eftir jólafrí mánudaginn 3. janúar en vegna mikils fjölda smita í 
samfélaginu var ákveðið að 3. janúar yrði skipulagsdagur og skólinn hófst því ekki fyrr en 
4.janúar. 
 

 

Miðstig  

Skýrsla umsjónarkennara í 5. bekk 

Nemendur í 5. bekk voru 33 talsins í byrjun skólaárs en enduðu 30. Þeir skiptast í tvo 
umsjónarhópa, 14 og 16 nemendur í hvorum bekk. Umsjónarkennarar voru Hildur Karlsdóttir 
og Ingunn Óladóttir en Jóna Karólína Karlsdóttir kenndi einnig árganginum. Stefanía 
Kristjánsdóttir var stuðningsfulltrúi fram að áramótum en Helena Hálfdánardóttir eftir áramót.  
Sérkennsla var í höndum umsjónarkennara og Jónu Karólínu. 
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, Ragnars Arinbjarnasonar og Björgvins 
Júníussonar. Fjölgreinar kenndu Una Birna, Ragnar, Linda og Ingunn Elísabet. 
 
Stærðfræði: Kennsluhættir í stærðfræði byggðu á leiðsagnarnámi þar sem áhersla var á 
samræður og spurningar í byrjun kennslustunda með spjallfélagaumræðum. Settur var upp 
námsveggur til að styðjast við og völdu nemendur dæmablöð af þremur þyngdarstigum frá 1 
chili upp í 3 chili en markmiðið var að mæta betur námslegum þörfum nemenda og efla vaxandi 
hugarfar. 
Námsmat: Leiðsagnarnám, brottfararspjöld, forkannanir og lokapróf. 
Námsbækur: Dæmablöð sem unnin voru upp úr Stiku 1a og Stiku 1b bæði nemendabókum og 
æfingaheftum. Í þyngstu dæmablöðunun voru einnig dæmi úr þyngra efni og Geisla. 
Dæmablöðin límdu nemendur inn í reiknisbækurnar sínar. 
 
Íslenska:  
Í íslensku var unnið með kennsluhætti byggða á Rætt til ritunar, stafsetning, málfræði og ritun 
var samþætt og mikið unnið með texta frá nemendum. 
Námsmat: Nemendur voru metnir með heitu og köldu mati í ritun. Kalt mat var lagt fyrir 
nemendur í byrjun ritunar og það mat notað til að skipuleggja námsþætti. Í lokin var lagt fyrir 
nemendur heitt mat sem lokamat og framfarir metnar. Stuttar kannnanir voru lagðar fyrir 
nemendur og valin verkefni metin. 
Námsbækur: Orðspor 1, Fyrsti smellur, Benjamín Dúfa, Varúð-Hér býr vampíra, Varúð-Hér býr 
norn, Kennarinn sem hvarf og ýmis valin aukaefni.   
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Enska: Fylgdum vel kennsluáætlun með nýja efninu Yes we can sem er bæði lesbók og 
vinnubók. Nýttum einnig vefinn sem fylgir. Enduðum flesta tíma á munnlegum æfingum úr 
orðaforða úr köflunum sem verið var að vinna með hverju sinni.  
Námsmat: Nemendur unnu kalt mat og heitt mat úr völdum orðaforða úr hverjum kafla. Kalt 
mat var tekið áður en vinna með kaflann hófst en heitt mat þegar vinnu við kafla var lokið 
þannig að hægt væri að meta framfarir. Nemendur unnu námsmatssíður aftast í hverjum kafla 
sem voru metnir. 
Námsefni: Byrjuðum á Build up bókinni í september en nýttum svo nýtt efni Yes we can um 
leið og það barst skólanum. Einnig unnu nemendur aukalega í  Amazing animals lesbók og 
æfingahefti og fleiri slíkum smáheftum. 
 
Lífsleikni: Unnið var með uppeldi til ábyrgðar þar sem farið var í þarfir, gerður sáttmáli og 
hlutverk skilgreind. Hópurinn fékk aukatíma í hverri viku í lífsleikni þar sem áhersla var á 
leiðtogafærni og unnið með Verkfærakistu Vöndu Sigurgeirsdóttur, efnið Geðrækt og vellíðan 
nemenda. Lífsleiknitímar voru einnig nýttir í að fara yfir það sem þurfti að bæta í hegðun og 
líðan og byrjað að fara yfir efnið Að alast upp með fötuna fulla af hamingju. 
Námsefni: Verkfærakistan, Geðrækt og vellíðan nemenda, mappa með uppeldi til ábyrgðar, 
Glærur úr bókinni To grow upp with að bucket full of happiness sem hefur verið þýtt á glærur. 
 
Náttúrufræði: 
Námsefni: Líf á landi og Náttúrulega, ný bók í náttúrufræði. 
Búsvæði lífvera, manngert og náttúrulegt nærumhverfi, – vettvangsferðir og athugasemdir 
skráðar í feltbók. Umræður, skoðun í víðsjá, myndbönd, skrifleg og rafræn verkefni.   
Mannslíkaminn – helstu líffærakerfi líkamans. Umræður, líkön, skoðun og virkni á eigin líkama, 
verkefni og myndbönd. 
Tækni og nýsköpun – einfaldar vélar, tæki í þágu vísinda og nýsköpunarferli. Vettvangsferð 
(einfaldar vélar) á skólalóð, hópvinna. 
Skin og skúrir – hafstraumar, lofthjúpur, hvolf, gróðurhúsaáhrifin, loftslagsbreytingar og veður. 
Myndbönd, verkefni og veðurathugun skráð í veðurkort. 
Heimsmarkmiðin – tenging við raunveruleikann, á heimsvísu, á öllum þáttum sem farið var yfir 
í náttúrufræði  s.s. nr. 1, 3, 4,10, 13, 14, 16, 17. 
 
Námsmat: Metin voru verkefni nemenda sem skilað var í formi vinnubókar og feltbókar. Tvö 
lokaverkefni voru metin á rafrænan máta öðru skilað sem bók í Book creator og hinu á 
Padletvef og með kynningu nemenda. Tveir námsþættir voru metnir með skriflegum könnunum 
í lokin þar sem nemendur gátu stuðst við kennslubók. Að lokum var metin lykilfærni í tímum 
sem og vettvangsferðum. 
 
Samfélagsfræði:  
Unnið var með hluta af námsefninu Frá Róm til Þingvalla (Rómverjar). Stiklað var á stóru um 
viðfangsefnið og í framhaldi unnu nemendur hópverkefni um valdar persónur frá þessu tímabili.  
Næst var bókin um Leif heppna lesin og rædd og að lokum teknir upp leikþættir með Green 
Screen tækni. Foreldrum var boðið í heimsókn og skoða afraksturinn. 
Síðast var unnið með námsefnið Ísland – Hér búum við. Lesbókin var lesin í skólanum og 
nemendur unnu valin verkefni úr vinnubók. Endað var á hópavinnu þar sem hver hópur fékk 
úthlutaðan landshluta og vann hópurinn hugarkort og texta um landshlutann. Lokaafurðin átti 
að vera vefsíða sem ekki allir náðu að klára. 
Námsefni: Ísland, Hér búum við. Frá Róm til Þingvalla og Leifur heppni. 
Námsmat: Metin lykilfærni í tímum, verkefnavinna, lokaverkefni og ástundun í hópavinnu. 
  
Ferðir, kynning og fyrirlestrar:   
Skemmtanir og félagslíf 
September: Heimsókn og fyrirlestur frá Tourette samtökunum 
September: Fyrirlestur um lesblindu og lestrarvanda. 
September: Gróðursetning í Heiðmörk. 
September – Október: Vettvangsferðir um nærumhverfið. 
Nóvember: Kærleikar, vinahittingur og gengið í hús með falleg skilaboð. 
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Desember: Jólabíó. 
Mars: Jasstónleikar í Tónlistarskóla Garðabæjar. 
Apríl: Ritsmiðja í Bókasafni Garðarbæjar, Gunnar Helgason. 
Maí: Þemavika með áherslu á umhverfismennt og listir sem endaði með opnu húsi og sýningu. 
Júní: Vorferð í Þekkingasetur Suðurnesja. 
Júní: Strætóferð í Hafnarfjörð, leikur í Hellisgerði og ís í Ísbúð Vesturbæjar. 
 
 
Mat á starfi vetrarins 
Miklar breytingar urðu í haust þegar nemendur fengu samkennslu í árganginum í stað þess að 
vera í tveimur aðskildum bekkjum. Strax kom í ljós að mikla vinnu þyrfti að setja í að efla 
félagsleg samskipti og vinnubrögð. Einnig upplifðu kennarar að hópurinn þyrfti stífan ramma 
og hefur reynt mikið á reglufestu. 
Eftir veturinn er upplifun kennara að miklar framfarir hafi orðið í samskiptum nemenda og hafa 
myndast ný vinabönd. Einnig er upplifun kennara að nemendum hafi farið fram í hópa og 
samvinnu. Í vetur höfum við lagt áherslu á vaxandi hugarfar og hafa margir nemendur sýnt að 
þeir séu tilbúnir að taka áskorunum í námi og jákvæðari gagnvart því. 
Að þessu sögðu þarf hópurinn áfram mikla festu, reglur og viðurlög. 
 
Hildur Karlsdóttir 
Ingunn Óladóttir 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 6. bekk 

Nemendur í 6. bekk voru 51 í byrjun vetrar en enduðu í 49 og skiptust þeir þannig að 25 
nemendur voru í 6.AVG og 24 nemendur í 6.RMV  Kennt var í opnu rými á þriðju hæð skólans.  
Stuðst var við hæfniviðmið og markmið kennsluáætlunar sem birt var á Mentor. 
Umsjónarkennarar voru Atli Viðar Gunnarsson og Rakel Margrét Viggósdóttir. Sérkennsla var 
í höndum Sigrúnar Antonsdóttur. Stuðningsfulltrúi var Guðbjörn Harðarson. 
 
Aðrir kennarar sem komu að árganginum voru Ingunn Elísabet Viktorsdóttir textíll og 
fjölgreinar,  Nanna Bárðardóttir smíði og fjölgreinar, Nada Borosak myndlist, Ragnheiður 
Ólafsdóttir tónmennt og fjölgreinar. Samúel Ívar Árnason kenndi einnig fjölgreinar í árgangnum. 
Íþrótta og sundkennsla var í höndum Lindu B. Thorlaciusar, Björgvins Júníussonar, Ragnars 
Arinbjarnarsonar og Samúels Ívars Árnasonar 
 
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 og sameiginlegri upprifjun. Nemendur unnu svo ákveðin dæmi upp úr 
kennslubókunum. Settur var upp námsveggur fyrir nemendur til að styðjast við. 
Námsmat: Kannanir eftir hvern kafla og svo lokapróf úr öllum köflunum úr hverri bók fyrir sig. 
Einnig var fylgst með vinnusemi í tímum. 
Námsbækur: Stika 2 A og 2 B (nemendabók og æfingahefti).  Aukaverkefni héðan og þaðan. 
 
Íslenska: Skipulag kennslunnar byggði á leiðbeinandi kennsluháttum. Kennari hóf alltaf 
innlögn á efni tímans og svo unnu nemendur, ýmist í hópum eða ein og sér. Settur var upp 
námsveggur til að styðjast við. 
Námsmat: Nemendur fengu endurgjöf eftir ákveðin verkefni. Kannanir úr málfræði, þátttaka 
og vinnusemi í tímum, ritgerð þar sem sérstaklega var farið yfir það hvernig nemandi nýtir þá 
þætti málfræðinnar í skrifuðu máli. 
Námsbækur: Málrækt 2, Orðspor 2, Annar smellur, Rottuborgari, ýmsir textar og vinnublöð. 
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Enska: Lestur og lesskilningur í fyrirrúmi ásamt málfræði. Nemendur þjálfaðir í lestri, hlustun 
og ritun. 
Námsmat: Kannanir, virkni. 
Námsbækur: Heroes 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. 
Unnum reglulega í Ertu? og nýttum okkur leiki og umræður úr Kvan. 
 
Samfélagsfræði/náttúrufræði: Farið var yfir kennsluefnið Maðurinn hugur og heilsa í 
myndum og máli. Kennari og nemendur lásu um Norðurlöndin  og unnin voru verkefni í 
tengslum við það.  
Lásum Snorrasögu og unnum verkefni því tengt. 
Lásum, unnum verkefni og gerðum tilraunir í tengslum við Auðvitað, á ferð og flugi. 
Námsbækur: Norðurlönd Maðurinn hugur og heilsa, Auðvitað á ferð og flugi, Snorrasaga. 
Námsmat: Metin lykilhæfni, hópavinna, kennaramat og jafningjamat. 
 
Fjölgreinar: Kennt var í fjölgreinum: Sköpun, nýsköpun, hönnun og smíði sem og 
listasmiðja. Um kennslu sáu Ragnheiður tónmenntakennari, Ingunn Elísabet textílkennari, 
Samúel íþróttakennari og Nanna smíðakennari. 
 
Vettvangsferðir og heimsóknir 
Blak – þeir nemendur sem vildu fóru í lok október með Lindu og Ragnari með rútu í Kópavog 
og kepptu þar í blaki við aðra skóla 
Vísindasmiðja Háskóla Íslands – bekkirnir skiptu sér niður og fóru sitthvorn daginn í 
Vísindasmiðjuna þar sem þau fengu fræðslu og fengu að skoða ýmislegt fróðlegt og 
skemmtilegt 
Bíóferð – farið var í bíó fyrir jólin og þar sem nemendur sáu myndina Sing 2 
Skíðaferð – Nemendur fóru á skíði í Bláfjöllum í lok mars 
Djasstónleikar – allt miðstigið fór á djasstónleika í boði Tónlistarskóla Garðabæjar í lok mars 
Bókasafn Garðabæjar – nemendur fóru með strætó á bókasafn Garðabæjar þar sem farið 
var í ratleik 
Norræna húsið – farið var með strætó í miðbæinn þar sem nemendur fengu fræðslu í 
Norræna húsinu og fengu svo að skoða bókasafnið á staðnum 
Vorferð – tekin var rúta í Grafarvoginn þar sem farið var í lazertag, minigolf, fótboltagolf og 
borðuð pizza 
 
Fræðsla 
Fræðsla um samfélagsmiðla í október 
Fræðsla um kynhneigð  
Fræðsla frá skólahjúkrunarfræðingi um kynþroskann 
 
Uppbrot 
Haustleikar – farið var út á grasvöll í leiki 
Hvalur – hval rak á land á Álftanesi og gekk hópurinn saman til þess að bera hann augum 
Pennavinir í Þýskalandi – settum okkur í samband við jafnaldra í grunnskóla í Þýskalandi 
og eignuðumst pennavini til þess að æfa ensku og brjóta upp venjubundna kennslustundir 
Erasmus verkefni – miðstigið tók þátt í Erasmus verkefni og lærðu nemendur um hin löndin 
(Grikkland, Holland, Króatí, N-Írland og Þýskaland) og hitti hina skólana á netinu. 
Álftanesskóli tók svo á móti 17 nemendum í maí frá þessum löndum sem voru að hluta til í 
skólanum með okkur 
Vinabekkir – 6.bekkur eignaðist nýja vini þetta árið og var 1.bekkur vinabekkur okkar. Hist 
var tvisvar yfir veturinn þar sem vinapörin fóru saman í göngutúr og föndruðu saman púsl 
sem hengd voru upp í skólanum 
Uppbrot í kennslu – hópnum var skipt upp í fjóra hópa þar sem hóparnir skiptust á að fara í 
heimilisfræði, spil, upplýsingamennt og kvan í síðasta tíma á miðvikudögum 
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Jólakort á Hrafnistu – nemendur föndruðu og hjóluðu með jólakort til þeirra sem búa á 
Hrafnistu  
Vorleikar – sama skipulag og haustleikarnir, farið var í skemmtilega leiki út og svo grillaðar 
pylsur 
 
Mat á starfi vetrarins 
Veturinn gekk mjög vel. Í upphafi vetrar var mikill óróleiki í hópnum enda að koma saman 
einu stóru rými í fyrsta skipti. Það gekk þó fljótt yfir og komust bæði kennarar og nemendur í 
takt við nýjar aðstæður. Við héldum góðri rútínu og komumst yfir nánast allt það námsefni 
sem lagt var upp með fyrir veturinn.  
Hópurinn er stór og krefjandi og margir sem þurfa mikla aðstoð. Við hefðum viljað geta sinnt 
þessum nemendum betur og bindum vonir við að það takist betur næsta vetur. 
Heilt yfir erum við ánægð með starfið í vetur. 
 
Rakel Margrét Viggósdóttir 
Atli Viðar Gunnarsson 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk 

Nemendur í 7. bekk voru 44 í byrjun vetrar og skiptust þeir þannig að 21 nemandi var í 7.GÓ 
og 23 nemendur í 7. SSG.  Kennt var á annari hæð í stofum 207 og 208 en auk þess var stofa 
206 nýtt í sérkennslu og sem aukarými. 
Umsjónarkennarar voru Guðrún Ólafía Þorleifsdóttir og Sigríður Sif Grímsdóttir. Sigrún 
Antonsdóttir var sérkennir í íslensku og Guðrún Anna Kjartnasdóttir var sérkennari í 
stærðfræði. Guðbjörn Harðarson var stuðninsfulltrúi. 
  
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, Ragnar E. Arinbjarnarsonar, 
Samúels Ívars Árnasonar og Björgvins Júníussonar.  
Fjölgreinakennsla var í höndum Halldóru Benónísdóttur, Guðrúnar Ólafíu Þorelifsdóttur, 
Inngunnar Elísabetar Viktorsdóttur fram í feb. En þá tók Sigríður Sif Grímsdóttir við og svo 
Ragnars E. Arinbjarnarsonar. 
 
Markmið og helstu áherslur árgangsins 
Stuðst var við hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla við skipulagningu kennslunnar. Helstu 
áherslur kennara tóku mið af leiðsagnarmati, Uppeldi til ábyrgðar og Vaxandi hugarfari. 
 
Kennsluhættir/Skipulag kennslu 
 
Stærðfræði: Í upphaf tíma var farið yfir námsefni tímans, nemendur virkjaðir í 
spjallfélagaumræðum um stærðfræðitengd viðfangsefni og unnið með þrautir. Í framhaldi unnu 
nemendur sjálfstætt í dæmablöðum sem komu í þremur þyngdarflokkum og hægt var að velja 
á milli. Reglulega voru lögð fyrir brottfararspjöld til að taka stöðu á nemendum og veita þeim 
endurgjöf. Settur var upp námsveggur. 
Námsmat: Brottfararspjöld, forkannanir og lokapróf úr hverjum tveimur viðfangsefnum. 
Námsbækur: Valið efni úr Stiku 3A og B nemendabók sett á dæmablöð og æfingaheftin sem 
aukaverkefni auk ýmissa ljósrita. 
 
Íslenska: Skipulag kennslunnar byggði á leiðsagnarmati. Framsögn var mikið sinnt í tengslum 
við Upplestrarkeppnina og tóku allir nemendur þátt fram að keppni. Leyndardómur ljónsins var 
nýtt í hlustun og rædd ásamt bókinni Skólaslit ef Ævar Vísindamann en hann las bókina rafrænt 
fyrir alla grunnskóla landsins.  Morgunlestur var fastur í töflu. Unnið var markvisst með læsi í 
ólíkum myndum og lögð áhersla á mismunandi lestartækni. Ævintýri og þjóðsögur einkenndu 
tímann og ritun unnin í tengslum við efnið. 
Mikið var um spjallfélagaumræður, sameiginlega ritun en einnig einstaklingsvinnu. 
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Námsmat: Rík áhersla á leiðsagnarmat og sjálfsmat nemanda ásamt kennaramati eftir hvern 
hluta. 
Námsgögn: Þriðji smellur, Orðspor 3 les og vinnubók, Leyndardómur ljónsins, Skólaslit, valin 
ljóð og textar ásamt verkefni úr Málrækt 3. 
 
Lífsleikni: Unnið var með Uppeldi til ábyrgðar; bekkjarsáttmála og mitt og þitt hlutverk. Áhersla 
á góðan bekkjaranda með bekkjarfundum og hópefli. Bekkjarfundir haldnir reglulega.  
 
Samfélagsfræði/náttúrufræði: : Farið yfir Evrópu og unnin valin verkefni í vinnubók og í 
framhaldi unnu nemendur hópverkefni um land sem þeir drógu og máttu velja það form sem 
þeri vildu til að skila og kynna landið sitt. Þá kynntumst við nánar Íslandssögunni í gegnum 
Sögueyjuna, hefti 1 og  2. Nemendur unnu svo í kjölfarið myndbandsverkefni þar sem 
ákveðnum atburðum út Íslandsögunni voru gerð nánari skil. Unnið var með Auðvitað 3 í 
náttúrufræði, nemendur unnu verkefni og gerðu ýmsar tilraunir. Við fórum í gegnum hluta 
bókarinnar Lífríkið í sjó og lukum henni með því að útbúa risstórt vekrfni um fjöruna á Álftanesi 
sem var til sýnis á opnum degi þnn 7. maí . Í trúarbragðafræði horfðu nemendur á myndbönd 
um valin trúarbrögð og umræður i kjölfarið. 
 
Námsbækur: Sögueyjan 1og 2. Búddha, Islam, Gyðingdómur og Kristin trú.  Evrópa, lesbók 
og vinnubók. Auðvitað 3, heimilið. Lífríkið í sjó. 
 
 
Vettvangsferðir og heimsóknir 

- Árbæjarsafnið 
- Perlan 
- 16. nóvember: Kynning á stóru upplestrarkeppninni. 
- Nóvember var farið á Reyki í Hrútafirði. 
- Jólabíó 
- Stofujól á skólatíma 
- Skíðaferð í mars 
- Safnaferð á Hönnunarsafnið í tengslum við barnamenningarhátíð 
- Stóra upplestrarkeppnin milli nemenda í 7. bekk var haldin í Álftanesskóla 2. maí. Og 

áttum við vinningshafan í ár. 
- Vorferð. Ferð í sumarbústað yfir nótt 
- Íþróttadagur 
- Bæjarferð í miðbæinn. 

 
 
Mat á starfi vetrarins 
Veturinn var pínu öðruvísi því við vorum í 2 stofum og skipt upp í bekki. Það gekk ágætlega og 
skipti sköpum að hafa aðgang að 3 stofunni því þar var einfaldara að halda tengslum milli 
nemenda. 
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.  
 
Sigríður Sif Grímssdóttir 
Guðrún Ólafía Þorleifsdóttir 
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Fjölgreinar á miðstigi 
 
5.bekkur 
 
Félagsfærni 
 
Skipulag kennslu/skipting hópa. 
Kennt var í 4 skiptum lotum 1x í viku 60mín í senn í 10-12 manna hópum. 
Hver lota byggðist á sama fyrirkomulagi en með mismunandi áherslum til að mæta ólíkum 
þörfum nemenda. 
Kennsla fór fram í heimilisstofu og var oft kennt í gegnum bakstur einnig farið í leiki og horft á 
myndir/myndbönd og almennt spjall. 
 
Kennari: Una Birna Bjarnadóttir þroskaþjálfi 
 
Helstu markmið: 

- að efla félagsleg samskipti,eignast vini og viðhalda vináttu. 
- að sjá styrkleika sína 
- stuðla að góðum samskiptum á milli nemenda og tilheyra hópi. 
- að finna hvað við eigum sameiginlegt og hvað er ólíkt með okkur og öðru fólki. 

 
Námsmat: 
Að lokinni lotu fékk nemandi umsögn sem og metin lykilhæfni og það skráð í Mentor.  
 
Mat á starfi vetrarins: 
Í heildina litið gekk mjög vel og gaman að sjá hvernig hægt var að kenna samskipti, félagsleg 
tengsl o.s.frv. í gegnum bakstur, þar nutu nemendur sín og voru meira tilbúin í þessa vinnu. 
 
 

Hreyfing og samskipti 

Skipulag kennslu/skipting hópa. 
Kennt var í 4 skiptum lotum 2x í viku 60mín í senn í 10-12 manna hópum. 
Hver lota byggðist á sama fyrirkomulagi en með mismunandi áherslum til að mæta ólíkum 
þörfum nemenda. 
Kennsla fór fram í íþróttasalnum, í litla salnum við ræktina, í Elítunni, á UMFÁ skrifstofunni og 
víðsvegar úti á skólalóðinni og næsta nágrenni. Mikið var unnið með leiki og almennar 
æfingar með áherslu á samvinnu, breytilega hópa, virðingu og góða framkomu. 
 
Kennari: Ragnar Elvar Arinbjarnar íþrótta- og sundkennari. 
 
Helstu markmið: 

- að efla félagsleg samskipti,eignast vini og viðhalda vináttu. 
- stuðla að góðum samskiptum á milli nemenda og tilheyra hópi. 
- að efla líkamsvitund, vinna með hreysti og upplifa mikilvægi hreyfingar fyrir líkamann 

og hugann (losa um spennu og pirring og finna vellíðun eftir líkamlega áreynslu). 
-  

Námsmat: 
Að lokinni lotu fékk nemandi umsögn sem og metin lykilhæfni og það skráð í Mentor.  
 
Mat á starfi vetrarins: 
Í heildina litið gekk mjög vel og gaman að sjá hversu viljug börnin voru í alls kyns hreyfingu 
og æfingar. Það er mín skoðun að aukin hreyfing umfram íþrótta- og sundtíma sé bara af 
hinu góða. Börnin hafa mikla þörf fyrir útrás og væri æskilegt að það væri hvern dag. 
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Samskiptin voru á stundum erfið í strákahópnum til að byrja með en eftir ítarlega vinnu 
batnaði það til muna. 
 

Hreyfing og spil 

Skipulag kennslu/skipting hópa. 
Kennt var í 4 skiptum lotum 2x í viku 60mín í senn í 10-12 manna hópum. 
Hver lota byggðist á sama fyrirkomulagi en með mismunandi áherslum til að mæta ólíkum 
þörfum nemenda. 
Kennsla fór fram í íþróttasalnum, og UMFÁ herberginu. Hreyfingin var nokkuð frjáls leikur í 
íþróttasalnum hálfan tíman og svo ýmis spil sem kennari kenndi þeim. Sum ný og 
skemmtileg en önnur gömul og góð. 
 
Kennari: Linda Thorlacius íþrótta- og sundkennari. 
 
 
Helstu markmið: 

- að efla félagsleg samskipti og læra vinna/spila/leika í hóp 
- Að nemendur læri að fara eftir reglum og efla liðsandann 
- Að nemendur læri að takast á við vandamál sem geta skapast í hópleikjum og vinna 

farsælslega úr þeim. 
-  

Námsmat: 
Að lokinni lotu fékk nemandi umsögn sem og metin lykilhæfni og það skráð í Mentor.  
 
Mat á starfi vetrarins: 
Í heildina litið gekk mjög vel og gaman að sjá hvað nemendur þyrstir í alla hreyfingu til þess 
að brjóta upp skóladaginn, svo hverskyns hreyfing er alltaf gott i skólastarfinu. Flestir 
nemendur höfðu gaman af að læra ný spil, eða spila þau gömlu og jafnvel tefla. Samskiptin 
voru á stundum erfið í strákahópnum,  sérstaklega í hópleikjum og oft erfitt að fá þá til að 
skipta yfir í spilin en með góðum samskiptum þá gekk það oftast upp.  
 

6.bekkur 

Sköpun 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu/Skipting hópa 

Nemendur fengu einn tíma á viku í fjölgreininni sköpun og kennt var á föstudögum út 
skólaárið. Nemendum innan árgangsins var skipt upp í 12 – 13  manna hópa og þeim kennt í 
lotum. Hver kennslustund var 60 mínútur í senn. Notast var við hugmyndavinnu, sýnikennslu 
og verklegar æfingar. 
 
Kennari: Ingunn Elísabet Viktorsdóttir. 
 
 
Helstu markmið 
Að nemandinn geti; 

• beitt grunnaðferðum og áhöldum textílmenntar 

• tjáð sig með einfaldri skissu 
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Helstu viðfangsefni 
Í vetur unnu nemendur að sameiginlegu verkefni sem hengt var upp á vegg skólans. Verkið 
má finna á veggnum fyrir framan innganginn á matsalnum. Verkefnið var að búa til dúska sem 
mynduðu eina heild og hver og einn dúskur átti að vera ólíkur hinum. Í byrjun voru nemendur 
fengnir í að koma með hugmyndir að uppröðun að verkinu. Því næst lærðu þau að búa til dúsk 
og ákveða hvernig lit og aðferð var notuð. Kennari ræddi við nemendur um einkunnarorð 
skólans, sem er ,,allir eru einstakir” og það skapaðist góð umræða. Hver og einn nemandi átti 
að skila að lágmarki 10 dúskum og það voru nokkrir sem hjálpuðust að við að festa dúskana á 
plattana. Nemendur festu dúskana sjálf að mestu, en kennari aðstoðaði einnig við það. 
 
Námsmat 
Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. Tekið var mið að frammistöðu nemenda í 
kennslustundum ásamt lykilhæfni þeirra. Í lokin fengu nemendur umsögn frá kennara. 
 
Mat á starfi vetrarins 
Vinnan gekk vel fyrir sig og það má segja að allir hafi verið áhugasamir. Kennari hafði gaman 
að tímunum þar sem það skapaðist skemmtileg stemming og umræða meðal nemenda. Það 
var einnig gaman að sjá hvað nemendur voru stoltir að verkinu þegar það var komið upp á 
vegg. Enda mjög flott listaverk og vel gert. Það kom í ljós þegar verkið var komið upp á vegg 
að nemendur gátu ekki látið það vera, þá var fundin lausn á málinu. Húsvörðurinn lét því saga 
út plexi gler sem fest var yfir verkið og veitir því góða vörn fyrir mögulegum skemmdum.  
 
Listasmiðja 

Listasmiðjufjölgreinar í 6. bekk voru settar upp í sömu hópaskiptingu og list-og valgreinar í 6. 
bekk, m.a. til þess að minnka þann fjölda nemenda sem list- og verkgreinakennarar hitta í 
hverri viku. Skipulagið gaf kennurum færi á að kynnast árgangnum betur en ella. 
 
Kennari: Ragnheiður Ólafsdóttir. 
 
Kennsluhættir: Samtal, sýnikennsla, samvinna.  
 
Helstu viðfangsefni: Að taka í sundur tölvu og/eða módem (án þess að brjóta neitt), skoða, 
greina, flokka og ímynda sér hvað hægt væri að gera með hlutana. Að búa til trommu út 
endurnýtanlegu efni: niðursuðudósum úr skólaeldhúsinu, ónýtum leðurflíkum frá Rauða 
krossinum og aðkeyptu snæri. Að finna út hvað gaf besta hljóðið, hvernig þarf að snúa 
skinninu, strekkja það og festa. Að flytja hljóð á streng – búa til frumstæðan síma úr 
endurnýtanlegu efni: niðursuðudósum og nælonstreng. Að finna út hvernig strengurinn þarf 
að vera til að hægt sé að flytja hljóð í honum. 
Námsmat: Lokið/ólokið  
 
Mat á starfi vetrarins: Nemendur stunduðu námið afar vel og það var mjög ánægjulegt og 
gefandi að fá tækifæri til að vinna með þeim. Þegar raftæki eru tekin í sundur gefur það 
margskonar möguleika, meðal annars eflist skilningur á því hvernig hlutir eru samansettir, 
fínhreyfingar þjálfast og eftirtekt eykst. Sumum nemendum fannst þetta „besti tími ever“, sem 
segir margt um það að skólinn þarf að vera fjölbreyttur til að vera við allra hæfi.  
 
Hönnun og smíði 

Kennsluhættir sem stuðst er við eru; hugmyndavinna og sköpun, sýnikennsla og verklegar 

æfingar. 

Nemendum innan árgangsins er skipt í 10-14 manna hópa og er þeim kennt í lotum. Hver 
lota er 9 vikur. Fjöldi kennslustunda var 1 x 60 mínútur á viku.  
 
Kennari: Nanna Björk Bárðardóttir. 
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Helstu markmið; 
Að nemendur geti unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar, tjáð sig á einfaldan hátt um 
viðfangsefni sitt og unnið á skapandi hátt með fjölbreyttan efnivið. 
 
Helstu viðfangsefni 
Nemendur hanna verkefni sem tengjast þeirra eign áhugasviði og tjá sig um það og verkferlið. 
Nemendur vinna eftir verkferlinu til lokaafurðar. 
 
Námsmat 
Kennari metur lykilhæfni allra nemenda auk hæfniviðmiða og skráir í Mentor. Kennari metur 
nemendur með umsögnum.                     
 
Mat á starfi vetrarins 
Í heildina litið gekk mjög vel og gaman var að sjá hvað nemendur unnu sérstaklega vel þegar 
unnið var út frá þeirra eigin áhugasviði. Verkefnin voru eins ólík og nemendur voru margir.  
Áhersla var á að nemendur setji persónulegt mark á verkefnin og kennari hefur hvatt nemendur 
til að nota eigið hugmyndaflug við útfærslu og útlit verkefna.  
 

7. bekkur 

 
Samskipti og sjálfstraust 
 
Kennsluhættir/Skipulag kennslu/skipting hópa 
Nemendur unnu ýmis verkefni og tóku þátt í umræðum um efnið. Árganginum var skipt í 4 
hópa sem mættu 1x60 mín í viku í u.þ.b. 9 vikur í senn. Frjáls tími var í lok kennslustunda þar 
sem nemendur spiluðu og léku sér saman og æfðu betur sem höfðu lært.  
Námsgögn: Að ná tökum á tilverunni, KVAN, Stöndum saman o.fl. 
 
Kennari: Halldóra Lára Benónýsdóttir. 
 
Helstu markmið; 
Nemandi verði fær um að byggja upp námsumhverfi sem einkennist af stuðningi og öryggi.  
Nemandi geti gert sér grein fyrir styrkleikum sínum með það að markmiði að efla og byggja 
upp sjálfsmynd sína. 
 
Helstu viðfangsefni 
Nemendur voru hvattir til að uppgötva jákvæða hæfileika sem þeir hafa, þroska 
samskiptatækni og mynda jákvæðan bekkjaranda sem umhyggja og samvinna situr í 
fyrirrúmi.  
 
Námsmat 
Merkt við hæfniviðmið lotunnar í lok hverjar lotu og Lokið/ólokið í heild.  
 
Mat á starfi vetrarins 
Í heildina gekk mjög vel og nemendur virtust tileinka sér námsefnið.  
 
 
 
Hreyfing og samskipti 
 
Skipulag kennslu/skipting hópa. 
Kennt var í 4 skiptum lotum 1x í viku 60mín í senn í 10-12 manna hópum. 
Hver lota byggðist á sama fyrirkomulagi en með mismunandi áherslum til að mæta ólíkum 
þörfum nemenda. 
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Kennsla fór fram í íþróttasalnum, í litla salnum við ræktina, í Elítunni, á UMFÁ skrifstofunni og 
víðsvegar úti á skólalóðinni og næsta nágrenni. Mikið var unnið með leiki og almennar 
æfingar með áherslu á samvinnu, breytilega hópa, virðingu og góða framkomu. 
 
Kennari: Ragnar Elvar Arinbjarnar. 
 
Helstu markmið: 

- að efla félagsleg samskipti,eignast vini og viðhalda vináttu. 
- stuðla að góðum samskiptum á milli nemenda og tilheyra hópi. 
- að efla líkamsvitund, vinna með hreysti og upplifa mikilvægi hreyfingar fyrir líkamann 

og hugann (losa um spennu og pirring og finna vellíðun eftir líkamlega áreynslu). 

-  
Námsmat: 
Að lokinni lotu fékk nemandi umsögn sem og metin lykilhæfni og það skráð í Mentor.  
 
Mat á starfi vetrarins: 
Í heildina litið gekk mjög vel og gaman að sjá hversu viljug börnin voru í alls kyns hreyfingu 
og æfingar. Það er mín skoðun að aukin hreyfing umfram íþrótta- og sundtíma sé bara af 
hinu góða. Börnin hafa mikla þörf fyrir útrás og væri æskilegt að það væri hvern dag.  
 
 
Sköpun 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu/Skipting hópa 
Nemendur fengu einn tíma á viku í fjölgreininni sköpun og kennt var á mánudögum. Nemendum 
innan árgangsins var skipt upp í 11 – 12  manna hópa og þeim kennt í lotum. Hver kennslustund 
var 60 mínútur í senn. Fyrstu tveir hóparnir fengu fulla kennslu. Hinir tveir hóparnir fengu aðeins 
tvo tíma til að búa til dúska þar sem kennarinn var kominn með of margar kennslustundir eftir 
áramót. Annar kennari tók við og kenndi annað viðfangsefni. En það fengu þó allir nemendur að 
taka þátt í verkefninu. Notast var við hugmyndavinnu, sýnikennslu og verklegar æfingar. 
 
Kennari: Ingunn Elísabet Viktorsdóttir. 
 
 
Helstu markmið 
Að nemandinn geti; 

• beitt grunnaðferðum og áhöldum textílmenntar 

• tjáð sig með einfaldri skissu 
 
Helstu viðfangsefni 
Í vetur unnu nemendur að sameiginlegu verkefni sem hengt var upp á vegg skólans. Verkið má 
finna á veggnum fyrir framan innganginn á matsalnum. Verkefnið var að búa til dúska sem mynduðu 
eina heild og hver og einn dúskur átti að vera ólíkur hinum. Í byrjun voru nemendur fengnir í að 
koma með hugmyndir að uppröðun að verkinu. Því næst lærðu þau að búa til dúsk og ákveða 
hvernig lit og aðferð var notuð. Kennari ræddi við nemendur um einkunnarorð skólans, sem er ,,allir 
eru einstakir” og það skapaðist góð umræða. Hver og einn nemandi átti að skila að lágmarki 10 
dúskum og það voru nokkrir sem hjálpuðust að við að festa dúskana á plattana. Nemendur festu 
dúskana sjálf að mestu, en kennari aðstoðaði einnig við það. 
 
Námsmat 
Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. Tekið var mið að frammistöðu nemenda í kennslustundum 
ásamt lykilhæfni þeirra. Í lokin fengu nemendur umsögn frá kennara. 
 
Mat á starfi vetrarins 
Vinnan gekk vel fyrir sig og það má segja að allir hafi verið áhugasamir. Kennari hafði gaman að 
tímunum þar sem það skapaðist skemmtileg stemming og umræða meðal nemenda. Það var einnig 
gaman að sjá hvað nemendur voru stoltir að verkinu þegar það var komið upp á vegg. Enda mjög 
flott listaverk og vel gert. Það kom í ljós þegar verkið var komið upp á vegg að nemendur gátu ekki 
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látið það vera, þá var fundin lausn á málinu. Húsvörðurinn lét því saga út plexi gler sem fest var yfir 
verkið og veitir því góða vörn fyrir mögulegum skemmdum.  

 

 

Elsta stig  

Íslenska og samfélagsgreinar 

 

Kennarar: 

Auður Ósk Óskarsdóttir,  Einar Daði Reynisson og Helga F. Johansen.   

Fagfundir: 

Kennarar funduðu reglulega til að skipuleggja kennsluna. 

Námsumhverfi: 

Íslenska var kennd í stofu 308 og boðið var upp á að fara í minni hópum í stofu 305. 

Í vetur var farið af stað með þróunarverkefni í samþættingu íslensku og samfélagsgreina á 
unglingastigi með teymiskennslu að leiðarljósi og fjölbreyttum kennsluháttum. Unnið var í 
mislöngum Skorpum þar sem mikil áhersla var á ábyrgð og sjálfstæði nemenda í náminu. Skil á 
verkefnum fóru fram á Classroom þar sem verkefni og fyrirmæli þeirra birtust nemendum í 
upphafi hverrar Skorpu.  

Fjölbreyttir og leiðbeinandi kennsluhættir var markmið okkar sem og að stuðla að því 
námsumhverfi sem hentaði hverjum og einum. Nemendur unnu verkefni ýmist einstaklingslega 
eða í samvinnu skv. fyrirmælum. Nemendur unnu að verkefnum sínum í kennslustofu, í fremra 
rými stofunnar eða í stofu 305. Nemendum fannst þetta fyrirkomulag henta vel.  

Þeir nemendur sem voru á undan áætlun eða jafnvel voru í efni árgangs fyrir ofan sinn fengu sér 
áætlanir. 

Innlögn í kennslustundum • Sjálfstæð vinna • Samvinnunám og paravinna • Hópverkefni og 

kynningar • Fjölbreytt verkefni unnin (ritun, bókrýni, málfræði o.fl.) • Spjaldtölvur, gagnvirk verkefni 

eftir efnum og aðstæðum • Google classroom umhverfið nýtt eins og kostur var 

Kennsluáætlanir 

Við gerð kennsluáætlana var lögð  áhersla á leiðbeinandi kennsluhætti, fjölbreytt vinnubrögð og 
verkefni. Hæfniviðmið voru höfð að leiðarljósi í upphafi hverrar Skorpu og voru kynnt nemendum í 
upphafi hverrar vinnulotu.  Kennsluáætlunum/Skorpum var skipt upp í mislangar lotur, frá 2-8 vikur 
í senn yfir skólaárið. Áætlun hverrar viku kom fram á classroom og skiladagar bæði inn á mentor 
og classroom. 

Námsmat 

Námsmat fór fram jafnt og þétt yfir allan veturinn og voru verkefni til námsmats lögð fyrir í hverri 
lotu þar sem reyndi á námsþættina. Merkt var við viðeigandi hæfniviðmið á mentor og heildarmat 
gefið fyrir hverja lotu fyrir sig. Leiðsagnarmat og sjálfsmat jafnt og þétt yfir veturinn, þannig 
nemendur höfðu sem flest tækifæri að vita um stöðu sína og hvað þeir gátu bætt. 
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Viðfangsefni 

8. bekkur:  

Skorpa 1: Bland í byrjun – farið yfir vinnubrögð o.fl. 

Skorpa 2: Álfur og orð. Unnið með vefsíðuna Google earth og málfræði. 

Skorpa 3: Norður og niður. Kjalnesingasaga og Norður-Ameríka. 

Skorpa 4: Akírfa. Afríka og málfræðiverkefni.  

Skorpa 5: Ys og þys hér og þar. Ys og þys og Suður – Ameríka 

Sorpa 6: Ferðalag á framandi slóðum. Asía. 

Skorpa 7: Firringurinn. Unnið með seinni heimstyrjöldina og Strákinn í röndóttu náttfötum. 

Skorpa 8: Áhugasviðsverkefni 

9. bekkur:  

Skorpa 1: Bland í byrjun – farið yfir vinnubrögð o.fl. 

Skorpa 2: Strákurinn í röndóttu náttfötunum og valdir kaflar úr Styrjaldir og kreppa 

Skorpa 3: Málið í mark – sagnorð og valdir kaflar úr Frelsi og velferð 

Skorpa 4: Með fjaðrabliki... smásögur og ljósritað Sagnorðahefti 

Skorpa 5: Djöflaeyjan og valdir kaflar úr Frelsi og velferð 

Skorpa 6: Kjalnesingasaga og valdir kaflar úr Um víða veröld 

10. bekkur:  

Skorpa 1: Gísla saga og Á ferð um samfélagið kaflar  

Skorpa 2: Frumbyggjaverkefni 

Skorpa 3: Bragfræði og Á ferð um samfélagið  

Skorpa 4: Vertu ósýnilegur og Á ferð um samfélagið  

Skorpa 5: Englar alheimsins og Á ferð um samfélagið  

Skorpa 6: Unnið að landaverkefni og heimildaritgerð 

 

Stærðfræði 
 

Kennarar 

8. bekkur: Guðrún Anna Kjartansdóttir, Svala Hilmarsdóttir Magnús og Jóna Karólína 
Karlsdóttir sérkennari 

9. bekkur: Guðrún Anna Kjartansdóttir, Gauti Eiríksson og Svala Hilmarsdóttir Magnús sem 
sérkennari 

10. bekkur: Guðrún Anna Kjartansdóttir, Svala Hilmarsdóttir Magnús og Gauti Eiriksson sem 
sérkennari  

Kennslustundir: 5 stundir á viku í  8., 9. og 10 bekk. 
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Kennsluefnið í 8. bekk voru bækurnar Skali 1A og 1B. Nemendur tóku forkannanir og kaflapróf úr 
hverjum kafla en inn á milli þá tóku þau brottfaraspjöld til að kanna stöðu þeirra. Einnig notuðum 
við verkefnablöð sem kennari útbjó til að efla skilning nemenda á ýmsum þáttum. Viku fyrir jól fór 
allur árgangurinn í verkefnið „Hvað kosta Jólin?“ þar sem þau þurftu að halda út bókhald fyrir heimili 
tengt jólum og rekstri á heimili. Gekk vel að fara yfir námsefni vetrarins en þurfum að huga að því 
að reyna klára fyrr til að geta gert útiverkefni í lokin þar sem nemendur voru svolítið sprungin. 

Kennsluefnið í 9. bekk voru bækurnar  Skali 2a og 2b ásamt Almennri stærðfræði II ásamt 1. og 
3.kafla úr Almenn stæ III. Nemendur unnu forkannanir eftir hvern kafla eftir leiðréttingu tóku 
nemendur kaflapróf. Nemendur unnu hópverkefni úr gröf og jöfnum sem var notað sem kveikja á 
þeim kafla í Skala. nemendum.  Sama og með 8. bekk, þurfum að klára fyrr námsefni til að geta 
farið í útiverkefni. 

Kennsluefnið í 10. bekk  Almenn stærðfræði III og Skali 3A voru unnar ásamt ljósriti úr Stæ 103. 
Nemendur unnu skilaverkefni 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 og náðu þau öll áfanganum þar. Í lok annar fengu nemendur tækifæri á að velja einn 
kafla og endurtaka námsmat úr honum. 

Kennsluaðferðir felast í útskýringum á töflu og einstaklingsaðstoð í bekk. Í byrjun kafla fengu 
nemendur undantekningarlaust áætlun skipt niður eftir vikum fyrir kaflann.  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 
kennslu videó 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 þó aðallega nemendur úr 8 og 10.bekk sem sýnir að þau sækjast eftir 
meiri aðstoð það en í 9. Bekk. Þeim tímum var alltaf stærðfræðikennari á mánudögum alltaf tveir. 
Þennan vetur hefur gengið ágætlega að komast yfir allt það námsefni sem upp var lagt með þyrftum 
að huga að því að keyra námsefnið aðeins hraðar til að geta farið í verklega stærðfærði í lokin. 

Búið er að gera stærðfræðiútskýringar á Youtube fyrir nánast allt námsefnið ásamt orðskýringum 
þannig það ætti auðvelda nemendum og foreldrum heimavinnu.   

 

Danska  
  

Kennarar 
Birna Sigurkarlsdóttir kenndi  dönsku í 8,9 og 10. Bekk 
 
Námsumhverfi 
Einstöku 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 hlustunarverkefnum. 
 
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.  Horft var á nokkrar bíómyndir yfir árið.   
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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. 
Einnig lásu nemendur tvær smásögur og unnu lesskilningsverkefni úr þeim og tóku að lokum 
lesskilningspróf.  
 
Að lokum 
Áhersla lögð á að sýna danskar bíómyndir við hæfi hvers árgangs því ég tel að bíómyndir efli 
skilning á töluðu máli og áhugi á danskri tungu og menningu aukist hjá nemendum.  

 

 

Enska 
 

Kennarar 

Halldóra Benónýsdóttir kenndi 8. 9. og 10. bekk og aðstoðaði eftir þörfum í ensku 
valáfangi/fjarnám frá FG.  

Þorgerður E. Brynjólfsdóttir og Stefanía Kristjánsdóttur sáu um sérkennslu í ensku. 

Námsumhverfi 

Lögð var áhersla á ábyrgð og sjálfstæði nemenda í enskunáminu. Vikuáætlun var birt á mentor, 
classroom og á töflu í kennslustofu sem nemendur unnu eftir.  

Nemendur flettu upp orðum á snara.is/glosbe.com/googletranslate, allt hlustunarefni var 
aðgengilegt á classroom og mms.is.  

Nemendur fóru sjálfir yfir vinnubók sína með svörum á classroom eða svarhefti í kennslustofu.  

Einnig var samvinnunám nemenda í hávegum haft, svo og leiðbeinandi kennsluhættir. Nemendur 
unnu verkefni sín í kennslustofu, í sófum á ganginum fyrir framan stofu eða við borð þar, allt eftir 
því hvaða aðstæður hentuðu hverjum og einum. Nemendum fannst þetta fyrirkomulag henta sér 
mjög vel. Ef nemendur höfðu verið í leyfi eða veikir þá unnu þeir efnið heima ef á þurfti að halda og 
eins ef náðu ekki að vinna efnið í kennslustundum.  

Þeir nemendur sem voru á undan áætlun eða jafnvel voru í efni árgangs fyrir ofan sinn áttu mjög 
auðvelt með að fylgja áætlunum þess árgangs á classroom. 

Innlögn í kennslustundum • Sjálfstæð vinna • Samvinnunám og paravinna • Hópverkefni og 

kynningar • Verkefni unnin (ritun, bókrýni, kvikmyndaverkefni o.fl.) • Spjaldtölvur, gagnvirk verkefni 

eftir efnum og aðstæðum • Google classroom umhverfið nýtt eins og kostur var 

Kennsluáætlanir 

Við gerð kennsluáætlana var lögð  áhersla á leiðbeinandi kennsluhætti, fjölbreytt vinnubrögð og 
verkefni. Þær voru aðgengilegar nemendum á vegg í kennslustofu ásamt því hvaða hæfniviðmið 
var verið að vinna með í hverju verkefni fyrir sig.  Kennsluáætlunum var skipt upp í 10-12 lotur í 2-
5 vikur í senn yfir skólaárið. Áætlun hverrar viku kom fram á mentor.is-vikuáætlun, classroom og á 
töflu í kennslustofu. 

Námsmat 

Námsmat fór fram jafnt og þétt yfir allan veturinn og voru verkefni til námsmats lögð fyrir í hverri 
lotu þar sem reynir á námsþættina. Merkt var við viðeigandi hæfniviðmið á mentor og heildarmat 
gefið fyrir hverja lotu fyrir sig. Leiðsagnarmat og sjálfsmat jafnt og þétt yfir veturinn, þannig 
nemendur höfðu sem flest tækifæri að vita um stöðu sína og hvað gátu bætt. 

 



Ársskýrsla Álftanesskóla 2021–2022 

51 

Viðfangsefni 

8. bekkur:  

Lota 1 - 1.kafli Spotlight 8 sem fjallar um ýmislegt er varðar dýr. Áhersla á hlustun, lesskilning og 
samskipti.  

Lota 2 - 2.kafli Spotlight 8 þar sem umfjöllunarefni er ýmis konar samskipti fólks. Áhersla á hlustun, 
lesskilning og samskipti. 

 Lota 3 - Áhorf á kvikmyndina Billy Elliot og verkefni unnið um leið. Hlustun og ritun æft.  

Lota 4 - Skáldsagan BFG eftir Roald Dahl lesin og unnin ritgerð um bókina. Unnið með lesskilning 
og ritun  

Lota 5 - Óreglulegar sagnir, algengar óreglulegar sagnir lærðar utan að . 10 sagnir í senn á viku 
lærðar.  

Lota 6 - 7.kafli Spotlight 8 um Bretland, kynning um landið unnið í hópavinnu og kynnt fyrir bekknum. 
Unnið með ritun, lesskilning, menningarlæsi, hlustun, frásögn og samskipti  

Lota 7 - .4.kafli Spotlight 8 um íþróttir af ýmsum toga. Unnið með lesskilning, ritun, hlustun og 
samskipti.  

Lota 8 - Áhorf á myndina Goal og unnin verkefni um leið. Hlustun og ritun æfð  

Lota 9 - 5.kafli Spotlight 8 um tísku og útlit. Hlustun, ritun, og lesskilningur þjálfað.  

Lota 10 - Áhorf á myndina Little miss sunshine og verkefni unnið um leið. Hlustun og ritun æfð.  

Lota 11 - 8.kafli Spotlight 8 um Bandaríkin, kynning um landið unnið í hópavinnu og kynnt fyrir 
bekknum. Unnið með ritun, lesskilning, menningarlæsi, hlustun, frásögn og samskipti  

Lota 12 - 6.kafli Spotlight 8 um hraða og spennu frá ýmsum hliðum. Unnið með lesskilning, hlustun, 
ritun, frásögn og samskipt 

9. bekkur:  

Lota 1 - 1.kafli Spotlight 9 viðfangsefni ástin í fjölbreyttum myndum. Hlustun, lesskilningur og ritun 
þjálfuð.  

Lota 2 - Kvikmyndin Juno og verkefni. Hlustun og frásögn æfð. 

 Lota 3 - 2.kafli Spotlight 9 þar sem fræðst er um Kanada á ýmsan hátt. Lesskilningur, ritun og 
hlustun þjálfað.  

Lota 4 - Hópavinna að búa til kynningu um frægan frá Kanada og kynna fyrir bekknum. 
Lesskilningur, ritun, samskipti, frásögn og menningarlæsi æft.  

Lota 5 - 3.kafli Spotlight 9 um fantasíur og ævintýraminni. Hlustun, samskipti, lesskilningur og ritun 
þjálfað.  

Lota 6 - Óreglulegar sagnir, algengar óreglulegar sagnir lærðar utan að . 10 sagnir í senn á viku 
lærðar.  

Lota 7 - Skáldsagan Holes eftir Louis Sachar lesin og ritgerð úr efni hennar unnin. Lesskilningur, 
ritun og frásögn þjálfað.  

Lota 8 - 4.kafli Spotlight 9 um New york lesinn og hópavinnuverkefni um 9/11 unnið. Ritun, hlustun, 
lesskilningur, samskipti og frásögn æfð.  

Lota 9 - Áhorf á myndina Reign over me og unnin úrdráttur úr myndinni á meðan horft er. Hlustun, 
ritun og frásögn æft.  
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Lota 10 - Verkefni um lönd Asíu með ensku sem opinbert eða annað tungumál, unnið í hópavinnu 
þar sem nemendur búa til kynningu um valin lönd og flytja fyrir bekkinn. Unnið með hlustun, 
lesskilning, samskipti, ritun og menningarlæsi. Spotlight kafli 6.  

Lota 11 -5.kafli Spolight 9 um mismunandi skoðanir fólks um ýmis málefni. Unnið með hlustun, 
lesskilning, samskipti og frásögn. 

10. bekkur:  

Lota 1 - 1.kafli Spotlight 10 viðfangsefni unglingsáranna, unnið með hlustun, lesskilning, ritun og 
samskipti  

Lota 2 - Kvikmynd Breakfast club og ritgerð, nemendur horfa á myndina og skrifa ritgerð um efni 
hennar.  

Lota 3 - 2.kafli Spotlight 10, ýmiss fróðleikur um Írland, unnið með hlustun, lesskilning, frásögn, 
menningarlæsi og samskipti.  

Lota 4 - Nemendur búa til 4 daga ferð til Írlands í hópavinnu og kynna fyrir öðrum nemendum. 
Unnið með lesskilning, ritun og frásögn.  

Lota 5 - Bókin um David Copperfield lesinn og verkefni unnin samhliða úr bókinni. Lesskilningur 
og ritun þjálfuð.  

Lota 6 - Óreglulegar sagnir, algengar óreglulegar sagnir lærðar utan að . 10 sagnir í senn á viku 
lærðar.  

Lota 7 - 3.kafli Spotlight 10, ýmiss konar efni um hræðslu lesið og unnið með. Hlustun, 
lesskilningur, frásögn og ritun æft.  

Lota 8 - Skáldsaga á ensku að eigin vali og ritgerð. Nemendur velja sér bók eftir áhugasviði og 
skrifa um hana. Lesskilningur, frásögn og ritun þjálfað.  

Lota 9 - 6.kafli Spotlight um Suður-Afríku, kynning sem nemendur búa til tengda S-Afríku og horft 
á kvikmyndina um Nelson Mandela. Lesskilningur, hlustun, samskipti, frásögn, ritun og 
menningarlæsi æft.  

Lota 10 - 5.kafli Spotlight sem fjallar um frægð frá ýmsum hliðum. Lesskilningur, frásögn, ritun og 
samskipti þjálfað. Nemendur hlusta á podcast þátt að eigin vali og kynna. 

 

Náttúrufræði  
 
Kennarar: 
Gauti Eiríksson og Svala Hilmarsdóttir Magnús. 
 
Í náttúrugreinum var vendikennsla veturinn 2020-2021. 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 
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, og 6. 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 6) kenndir. 
Þar að auki var farið í stjörnufræði en þar var stuðst við efni á netinu. Við lok hvers kafla tóku 
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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 (kafli 1)  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. 
Töluvert var um breytingar á skólastarfinu vegna Covid-19. Ekki var farið eins hratt yfir efnið 
en á þessum tíma nýttust myndböndin sem gerð hafa verið sérlega vel. 
 
 
 

Lokaverkefni 10. bekkjar 

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

Námsumhverfi 

Nemendur unnu í stofum 203 og 204 þar sem hægt er að opna þar á milli og hafa þannig stórt 
rými. Nemendur höfðu einnig 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.  

Verkefnið gekk mjög vel. Nemendur gátu sjálfir haft áhrif á með hverjum þeir unnu í verkefninu.  

 

Valgreinar á elsta stigi 

Árbók 

Kennsluhættir: Umræður, verkefni, hópavinna, einstaklingsvinna og verklegt.  
 
Helstu viðfangsefni: Nemendur útbúa árbók útskriftarhóps 10. bekkjar. Allur 

undirbúningur,fjáröflun 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.  
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Mat á starfi vetrarins: Vinnan við árbókin gekk nokkuð vel og var þetta mis áhugasamur og 
vinnusamur hópur sem í voru 11 nemendur. 
 
Kennari: Guðrún Anna Kjartansdóttir 
 

Árshátíðarmyndband 

Nemendur höfðu 1,5 kennslustundir á viku.  

Mat á starfi vetrarins: Vel tókst til að gera árshátíðarmyndband sem var 37 mín að lengd. 12 
nemendur voru þátttakendur í valinu. 

Námsmat: Lokið/ólokið og umsögn. 

Kennari: Gauti Eiríksson 

 

Tómstunda og félagsmálafræði  

Kenndar 2 stundir á viku 

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 jólaball, vökunótt, árshátíð og aðra viðburði 
sem voru í Elítunni/skólanum.  
 .  
Námsmat 
Mat kennara á frammistöðu nemenda í tímum. Lokið/ólokið og umsögn. 
 
Mat á starfi vetrarins 
Mjög góð samvinna var innan hópsins. Nemendur unnu mjög vel undir pressu að setja upp 
árshátíð og vökunótt. 
  
Sigríður Elísabet Ragnarsdóttir 
 
Íþróttafræði 

Kennt var í tveimur lotum þ.e. haustönn og vorönn 1x í viku 80mín í senn í 17 – 22 strákar. 
Kennsla fór fram í íþróttasalnum, á gervigrasvellinum og grasvellinum við íþróttahúsið. 
Teknar voru fyrir hinar ýmsu íþróttagreinar, farið stuttlega yfir sögu greinarinnar og reglur. 
Svo fengu strákarnir að reyna sig við greinina. Sem dæmi um það sem farið var í má nefna: 
amerískan fótbolta, hafnarbolta, Bumball, blak, handbolta, körfubolta, Ultimate frisbee og 
fleira. Mikið var unnið með leiki og almennar æfingar með áherslu á samvinnu, breytilega 
hópa, virðingu og góða framkomu. 
 
Helstu markmið: 

- að kynnast margs konar íþróttum og öðlast skilning á mikilvægi þess að tileinka sér 
relgubundna áreynslu sér til heilsubótar. 
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- Fræðast um jákvæð áhif hreyfingar/áreynslu á líkamann/hugann og einnig mikilvægi 
góðrar næringar og svefns. 

- stuðla að góðum samskiptum á milli nemenda og tilheyra hópi. 
- að efla líkamsvitund, vinna með hreysti og upplifa mikilvægi hreyfingar fyrir líkamann 

og hugann (losa um spennu og pirring og finna vellíðun eftir líkamlega áreynslu). 
-  
-  

Námsmat: 
Í lok annarinnar fékk nemandi umsögn sem og metin lykilhæfni og það skráð í Mentor.  
 
Mat á starfi vetrarins: 
Íþróttafræðin gekk mjög vel. Strákarnir sinntu sínu vel og af áhuga. Við náðum að prófa 
margar greinar og stundum tókum við nokkrar vikur í sama verkefni og sýndu strákarnir þá 
umtalsverðar framfarir. Það er mín ósk að einhverjir hafi fengið áhuga á grein sem 
viðkomandi stundar svo jafnvel sér til heilsubótar á fullorðinsárum. 
 
Kennari: Ragnar Elvar Arinbjarnar íþrótta- og sundkennari. 
 

Brauð og kökur 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu: 
Hóparnir 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 fjölbreyttum 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.  
 
Mat á starfi vetrarins 
Veturinn hefur einkennst af gleði og vinnusemi. Gaman og gefandi hefur verið að fylgjast með 
vinnusemi og áhuga nemenda á hvers kyns 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.   

 
 
Kennari: Nada Borosak 
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Hönnun og smíði 

Kennsluhættir/Skipulag kennslu: 

Kennsluhættir sem stuðst er við eru; hugmyndavinna og sköpun, sýnikennsla og verklegar 
æfingar. 
Nemendur í 8., 9. og 10. bekk  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. Ein grein er Hönnun og smíði- þar sem unnið er 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. 
 
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. 
Covid hafði mikil áhrif á kennsluna sem féll niður að hluta. 
  
Nanna Björk Bárðardóttir, kennari í Hönnun og smíði 
 

 

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

Helstu markmið 
Í valinu var markmiðið að nemendur æfi sig í því að tjá sig á skapandi hátt.  
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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.  
 
Námsgögn 
Sérútbúin gögn frá kennara, listabækur og netið. 
 
 
Helstu viðfangsefni 
Viðfangsefni hafa verið fjölbreytt og skapandi. 
 
Námsmat 
Leiðsagnar og frammistöðumat í Mentor, lokið/ólokið. 
 
Mat á starfi vetrarins 
Að mati kennara hefur veturinn verið skapandi og skemmtilegur. 
Hópurinn var samansettur af einstaklega hæfilekaríkum, 
hugmyndaríkum og vinnusömum nemendum sem höfðu verið með 
frumkvæði  að mörgum skemmtilegum verkefnum.  
Áætlun er að vinna í innleiðingu og þróun á jákvæðu hugarfari í valgreinakennslu í listum. 

 
Kennari: Nada Borošak, myndlistarkennari.  
 
  

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 fengu að hanna 
sinn eigin stuttermabol. Í vetur var kennt á fimmtudögum eftir áramót. Hver kennslustund var 80 
mínútur í senn og nemendur voru alls 7 talsins úr 8. og 9. bekk. Kennsluhættir sem stuðst var við 
voru eftirfarandi; hugmyndavinna og sköpun, verkleg-, sýni- og einstaklingskennsla.                                                                                                                                                                     

 
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 
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Helstu viðfangsefni 
Nemendur unnu hugmyndavinnu að stuttermabol sem þeir vildu skreyta. Þeir hönnuðu sinn  eigin 
stuttermabol en studdust við leiðbeiningar kennara við útfærslu þeirra. Í boði var að mála á, þrykkja, 
sauma út og lita með tie-dye litum. Skylda var að vinna tvo til þrjá boli, ásamt því að skila inn 
hugmyndavinnu. 
 
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 frekar vel. 

Það skapaðist skemmtileg stemning í kennslustundum og hugmyndirnar urðu ófáar. Það unnu allir 
einn tie-dye bol þar sem útkoman var ólík. Einnig unnu nemendur einn til tvo aðra stuttermaboli. Til 
að brjóta upp starfið þá var farið í Rush trampólíngarðinn að óskum nemenda í síðasta tímanum, 
sem vakti mjög mikla lukku meðal þeirra. 

 
Ingunn Elísabet Viktorsdóttir, kennari í textílmennt. 
 

Textíl- og fatahönnun 
 
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 Textíl- og 
fatahönnun.  Í vetur var kennt á miðvikudögum fyrir áramót, en 
á mánudögum og miðvikudögum eftir áramót. Hver kennslustund var 80 
mínútur í senn og nemendur voru í 3 hópum. Í fyrsta hóp voru 14 nemendur, öðrum hóp 9 
nemendur og í þriðja hópnum voru 8 nemendur. Nemendur voru úr 8. og 9. bekk.     
Kennsluhættir sem stuðst var við voru eftirfarandi; hugmyndavinna og sköpun, verkleg-, sýni- 
og einstaklingskennsla.                                                                                                                                                           
 
Helstu markmið 
Að nemandinn geti; 

• beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar 

• beitt skapandi gagnrýnni hugsun í hönnun og textílvinnu 

• unnið með snið og uppskriftir, tekið mál, áætlað stærðir og efnisþörf 

• skreytt textílafurð á skapandi og persónulegan hátt 
 
Helstu viðfangsefni 
Viðfangsefni vetrarins hafa verið fjölbreytt og skapandi og gaman hefur 
verið að vinna með nemendum. Þeir fengu að velja sér verkefni í samráði 
við kennara. Í boði var að prjóna eða sauma einfalt verkefni. Verkefnin 
sem urðu fyrir valinu voru meðal annars: kjóll, jogging buxur, náttbuxur, 
langerma bolur, stuttermabolur, hundaregnkápa, prjónuð lopapeysa, 
prjónuð húfa, heklað bikiní, púði, taska, þurrþæft verkefni svo eitthvað sé 
nefnt.                
 
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. 
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Mat á starfi vetrarins 
Valið gekk vel fyrir sig og nemendur völdu ólík verkefni. Þeir fengu að búa til það sem þeim 
langaði til, því var mikill undirbúningur fyrir kennara sem skilaði sér í ánægju nemenda í lokin. 
Nemendur voru mjög áhugasamir og flestir nemendur sýndu sjálfstæð vinnubrögð. Textíl- og 
fatahönnun verður aftur í boði á næsta skólaári.  
  
Ingunn Elísabet Viktorsdóttir, kennari í Textílmennt. 
 

Hönnun og smíði- valgrein 
 

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.  
Fyrir áramót var kennt á mánudögum í 80 mínútur í senn og eftir áramót á mánudögum og 
fimmtudögum 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 voru mjög fjölbreytt m.a. tálgun, glermósaík, ýmis verkefni unnin úr messing, 
kopar og áli og fleira. Nemendur vinna út frá eigin hugmyndum og hönnun.                   
 
 .
  

 

 
 
Lögð er mikil áhersla á að nemendur hanni og útfæri verkefnin á persónulegan hátt en fari eftir 
leiðsögn kennara í notkun verkfæra og meðhöndlun efnis. 
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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, áhugasamir og góður andi í hópunum.                           
Næsta skólaár verður boðið upp á eina valgrein í Hönnun og smíði, þ.e. Hönnun og smíði – unnið 
með ýmis efni. 
Áhersla var á góða umgengni, frágang verkfæra og að allt sé í röð og reglu.   
  
 
Nanna Björk Bárðardóttir, kennari í Hönnun og smíði 
 

 
 
 
 
 

Hljómsveitarval 
 
Kennsluhættir: Samtal, sýnikennsla, æfingar á hljóðfæri, samspil, hlustun.  
 
Helstu viðfangsefni: Bakgrunnur nemendanna var ólíkur en öll höfðu þau tiltölulega mikla 

reynslu af tónlist, sköpun og tónlistarflutningi. Þess vegna var hægt að bjóða uppá praktíska 

hljómfræði og tímunum var varið í hlustun og greiningu, tónsköpun, tónlistarflutning og æfingar á 

hljóðfæri sem þau höfðu ekki leikið á áður. Nemendur léku því öll á rafbassa, rafgítar, Orff bassa, 

hljómborð, píanó og á ásláttarhljóðfæri (trommur og fleira). Farið var yfir fjölda laga úr íslenskum 

poppheimi og vestrænum rokkheimi, auk þess sem hlustað var á ýmsa nýstárlega tónlist. 

Nemendurnir sömdu einnig og spunnu saman eftir eigin hugmyndum. 

Námsmat: Lokið/ólokið  
 
Mat á starfi vetrarins: Nemendur stunduðu námið afar vel og það var mjög ánægjulegt og 
gefandi að fá tækifæri til að vinna með þeim.  
 

Kennari: Dr. Ragnheiður Ólafsdóttir. 

 

Heimanámsaðstoð 

Helstu viðfangsefni 

Nemendur mættu í tíma með heimanám í stærðfræði eða íslensku. Ef nemendur höfðu ekkert 
heimanám mættu þeir með námsefni sem þeir vildu vinna í.  

Námsmat: Lokið/ólokið 

Mat á starfi vetrarins 

Nemendur voru hjá íslensku eða stærðfræðikennara í heimanámsaðstoð. Nemendur úr 8.-10. 
bekk sóttu tímana. Einnig sóttu nemendur sem skráðir voru í framhaldsskóla þessa tíma til að 
nýta sér aðstoðina sem þar var að fá og sýndi það sig að þeir þurftu mikið á þeirri aðstoð að 
halda.  

Kennarar: Auður Óskarsdóttir, Einar Daði Reynisson, Guðrún Anna Kjartansdóttir og Svala 
Hilmarsdóttir Magnús. 
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Leiklistarval 
Helstu viðfangsefni 

Nemendur mættu í leiklistarval einu sinni í viku, alls voru 5 nemendur sem sóttu valið. 

Námsmat: Lokið/ólokið. 

Mat á starfi vetrarins: Þessir tímar gengu mjög vel og var hópurinn samstilltur og 
skemmtilegur.  

Kennari: Sigríður Sif Grímsdóttir. 

 

Ökunám 
Kennsluhættir: 

Kennt var einu sinni í viku í 80 mínútur. Fékk stofu inní skóla með skjávarpa. Skipt þannig upp að 

annan hvorn tíma var farið yfir ýmist efni varðandi ökunám s.s umferðarmerkin, helstu hættur, 

hvernig ökunámið gengur fyrir sig ásamt fleiru. Í lok þess tíma var yfirleitt unnið stutt verkefni 

uppúr því sem var farið yfir og nemendur leituðu sjálfir svara í glærunum eða á internetinu. Hinn 

tíman var oftast farið i stærra verkefni sem nemendur fengu að velja sig í hópa og vinna saman. 

Nemendur þurftu að leita eftir allskyns upplýsingum en einnig ígrunda hvernig þeir myndu 

bregðast við í hinum ýmsu aðstæðum. Þegar 8 vikur voru eftir að skólaárinu ( 6-7 ökunámstímar) 

fór kennari í sjúkraleyfi. Setti þeim fyrir 2 verkefni á meðan og hitti þau 2x eftir miðjan maí.  

Helstu markmið: 

- Að nemendur kynnist ökunáminu og hvernig ferlið gengur fyrir sig 

- Að nemendur kynnist umferðarmerkjum og átti sig á því hvað þau þýða 

- Að nemendur kynnist umferðarreglum og hinum ýmsum aðstæðum sem upp geta 

komið 

- Að nemendur fræðist um bílinn, hvernig hann virkar, hvað þarf að passa uppá og viti 

hvað þessir helstu hlutir þýða 

Námsmat: 

Í lok annar fær nemandi lokið/ólokið skráð í Mentor.  

Mat á starfi vetrarins: 

Ökunámið gekk mjög vel og skemmtilegt hvað nemendur eru áhugasamir um námið, spyrja mikið 

og vilja vita meira. Mætingin var góð og allir nemendur virkir. Dugleg að vinna saman að hinum 

ýmsu verkefnum.  

Kennari: Linda Thorlacius. 

 

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

Í upphafi fengu nemendur fræðslu um lestrarnám og lestrarkennslu. Þeim var úthlutað yngri 
nemanda sem þeir áttu að aðstoða við að láta lesa og áherslur vegna þarfa hvers nemanda 
voru skýrðar. Í fyrsta skiptið sem nemendurnir hittust var Auður B. með og hjálpaði þeim af 
stað. Yngri nemendurnir voru úr 3. og 4. bekk. 
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Nemendur hittust 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. Þeir skiluðu kvittanahefti til Auðar Ó. þar sem virkni þeirra var 
skoðuð.  

Námsmat: Lokamat var á formi einkunnarinnar lokið/ólokið og umsögn sem endurspeglaði 
ástundun, ábyrgð og áhuga nemanda í þessu mikilvæga verkefni. 

Auður Óskarsdóttir og Auður Björgvinsdóttir. 

Ljósmyndun og kvikmyndagerð 
Nemendur höfðu 2 kennslustundir á viku.  

Kennari: Gauti Eiríksson 

Helstu markmið: Farið var í grunnatriði í ljósmyndun og kvikmynda gerð. Nemendur unnu að 

mismunandi verkefnum en hópurinn gerði eina stuttmynd þar sem þau gerð fyrst handrit, 

skipulögðu tökur, tóku upp og klipptu. 5 nemendur voru þáttakendur í valinu. 

Námsmat: Lokið/ólokið og umsögn. 

 

Lærum að forrita saman 
Kennt 2 stundir á viku á miðvikudögum kl.14.50-15.35 

Kennari: Anna Svanhildur Daníelsdóttir 

Helstu markmið; 
Að nemandi:  

• læri grunnhugtök forritunar 

• læri að beita rökhugsun við úrlausn verkefna 

• geti unnið sjálfstætt 

• geti tekið ábyrgð á eigin námsframvindu 

 
Helstu viðfangsefni 
Khan Academy 
JavaScript 
Drawing & Animation 
Code Combat 
Unity 
Roblox Studio 

  
Námsmat 
Mat kennara á frammistöðu og virkni nemenda. Lokið / Ólokið í Mentor. 
 
Mat á starfi vetrarins 
Mjög gott starf með nemendum í 8. – 10. bekk. Á haustönn voru þeir 14 og á vorönn 6, nokkrir af 
þeim sömu völdu fagið báðar annirnar. Voru mjög áhugasamir og virkir í tímum. 
Nokkrir nemendur bjuggu til sinn eigin leik í Unity sem þeir hlóðu niður á minnislykil og geta þeir 
spilað hann heima og haldið áfram að bæta við hann. 

 

Frístundaliði 
Boðið var upp á valið á haust- og vorönn og var hægt að velja aðra önnina eða báðar. 
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Fimm nemendur voru á haustönn og þrír á vorönn, nemendur voru úr 8., 9. og 10. bekk. 
 
Í upphafi fengu nemendur fræðslu um frístundastarf og hvað fælist í því að vera í Frístund, 
eins og þagnarskyldu og fleira tengt því. Þetta voru bæði stelpur og strákar sem skráðu sig í 
þetta val og fengu þeir úthlutað dögum sem hentaði þeim. Steinunn og Auður héldu fund 
með þeim í byrjun og svo leiðbeindi Auður þeim á vettvangi. 
 
Nemendur voru með fastan tíma sem þau áttu að mæta í. Þeir voru í 80 mínútur í senn. Starf 
þeirra fólst aðallega í því að aðstoða starfsfólk með að sinna börnunum og leika með 
börnum, eins og til dæmis að vera í útiveru, föndra, fara í félagsmiðstöðina eða íþróttasal 
með þeim. Starfsfólk Álftamýrar sá um að hjálpa umsjónarmanni að leiðbeina nemendum og 
segja þeim hvað þeir þyrftu að gera.  
Þessi valgrein gekk vel upp þetta árið og þykir umsjónarmanni þetta val vera jákvætt fyrir 
alla, bæði nemendur og starfsfólk. Það er mikilvægt að í þetta val fari nemendur sem hafi 
áhuga á leik og starfi með börnum. Það var tekin ákvörðun í lok þessa skólaárs að setja 
þessa valgrein til hliðar. Bjóða upp á hana fyrir nemendur sem una sér ekki í öðrum 
valgreinum eða hafa mikinn áhuga á að vera í starfi sem þessu.  
 
Námsmat: Lokamat var á formi einkunnarinnar lokið/ólokið og umsögn sem endurspeglaði 
ástundun og ábyrgð. 
 
Auður Hallgrímsdóttir. 

 

Skýrsla um sérkennslu  
 

Viðfangsefni sérkennslu: Eru einkum að aðlaga kennslu og umhverfi/aðstæður að nemendum, 
vera í nánu samstarfi við kennara, foreldra og  í samstarfi við aðra sérfræðinga innan og utan 
skólans. Veita ráðgjöf til kennara og foreldra, sjá um lestrarskimanir og greiningar(Logos), velta 
upp þörf á málþroskamati og öðrum greiningum er varðar nemendur og sjá um íhlutun eftir 
greiningar. Sérkennarar/þroskaþjálfar vinna í samvinnu við umsjónakennara að gerð 
einstaklingsnámskrár hjá þeim nemendum sem eru með frávik.  

Einstaklingsnámskrár eru gerðar  fyrir þá nemendur sem víkja frá námsmarkmiðum bekkjar í einni 
eða fleiri námsgrein. Einstaklingsnámskrá er gerð í mentor þar sem hæfnikorti er aðlagað að færni 
nemandans. Þverfagleg samvinna er varðandi  gerð einstaklingsnámskrár og gerðar í samvinnu 
við umsjónakennara, sérkennara/þroskaþjálfa og foreldra. Endurmat er gert að vori þar sem 
sérkennari/þroskaþjálfi dregur saman þá þætti sem gengu vel og þá sem betur hefði mátt fara og 
tillögur að næsta skólaári.   

Skipulag: Deildarstjóri sérkennslu er Sveinborg L. Hauksdóttir í 100 % hlutfalli. Deildarstjóri hafði 
yfirumsjón með skipulag sérkennslu og allri stoðþjónustu í samstarfi við sérkennara, þroskaþjálfa 
og stuðningsfulltrúa. Fundað var með stuðningsfulltrúum og sérkennurum í gegnum skólaárið þar 
sem farið var yfir árhersluþætti stoðþjónustu, málefni sérkennslu rædd, þjónustuþörf og stuðningur 
endurmetin við nemendur.  Einnig fundaði deildarstjóri með umsjónakennurum nemenda sem eru 
með veruleg frávik til að endurmeta  kennslu/þjálfun og námsumhverfi nemenda. Deildarstjóri var í 
nánu samstarfið við sérfræðinga er komu að málum nemenda Kristínu Ósk Leifsdóttir, Björn Gauta 
Björnsson skólasálfræðinga og Berglindi Bjarnadóttir talmeinafræðing og sat skilafundi er viðkomu 
nemendum skólans. Deildarstjóri bar einnig ábyrgð á samstarfi við utanaðkomandi stofnanir eins 
og Ráðgjafa- og greiningarstöð og Þroska og hegðunarstöð. Deildarstjóri skipulagi og stjórnaði 
Nemendaverndarráðsfundum sem haldnir eru fyrsta mánudag í mánuði.  

Eftirtaldir kennarar/þroskaþjálfar komu að sérkennslu í Álftanesskóla veturinn 2021-2022. Anna 
Thorlacius 100%, Matthildur Matthíasdóttir 100%, Una Birna Bjarnadóttir 100%,  Jóna Karólína 
Karlsdóttir 50%,Sigrún Antonsdóttir 75%, Þorgerður Brynjólfsdóttir 50% 
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Stuðningsfulltrúar sem komu að einstökum nemendum og árgöngum voru Eyleif Þóra Heimisdóttir, 
Iwona Szurmiej, Elís Maron Hannesson, Katrín Jónína Gunnarsdóttir, Gunnar Orri Aðalsteinsson, 
Sólveig Guðrún Geirsdóttir, Guðbjörn Harðarsson, Helena Hálfdánardóttir(eftir áramót), Stefanía 
Kristjánsdóttir. 

Sérkennsla 1.-4 bekk  Anna Thorlacius var i 100% stöðu sem sérkennari á yngsta stigi ásamt 
Matthildi Matthíasdóttur og Unu Birnu Bjarnardóttur þroskaþjálfum. 

1.bekk (36  ) Alls nutu 11 nemendur sérkennslu í lestri í vetur. 5 drengir og 6 stúlkur. 

Í byrjun hausts var lögð fyrir stafaþekking og þeir nemendur sem voru byrjaðir að lesa voru 
lestrarprófaðir. Níu nemendur tóku lestrarpróf en nokkrir voru farnir að stauta. Allir 11 
nemendur sem voru í sérkennslu fengu þjálfun í hljóðkerfisvitund og stafa og hljóðavinnu 3-4 
x í viku. Vel var fylgst með framförum hvers og eins og duttu 3 út um áramótin og 3 
nemendur komu inn eftir fyrsta lesfimipróf í janúar.                                                                  
Lesskimun Menntamálastofnunar var lögð fyrir seinnipart október mánaðar þar sem skoðaðir 
voru þeir þrír þættir sem spá mestu fyrir um velgengni í lestri á fyrstu árum en það eru 
hljóðkerfisvitund, stafaþekking og málþroski og út frá þeim niðurstöður fengu nemendur 
viðeigandi þjálfun.Sett var í gang málörvunarhópur eftir skimunina sem var 1x í viku                    

- Áherslur í vetur 
- Efla hljóðkerfisvitund 
- Vinnu og þjálfun með heiti stafa og hljóða vikunnar 
- Tengingu stafa og hljóða 
- Efla umskráningarfærni 
- Málörvun 

2.bekkur(40 nem) Alls nutu 12 nemendur sérkennslu i vetur í 2. bekk, 7 stúlkur og 5 drengir  

Áhersla var lögð á : 

- Tengingu stafa og hljóða 
- Efla hljóðkerfisvitund 
- Efla umskráningarfærni 
- Efla sjónrænan orðaforða 
- Efla lestrarnákvæmni og lestrarlag 
- Málörvun  
- Efla lesskilning og orðaforða 
- Aðstoða við próftöku bæði í íslensku og stærðfræði 

3. bekk (36 nem) Alls nutu 11 nemendur sérkennslu í stærðfræði og íslensku í fámennum 
hópi utan heimastofu (6 drengir og 5 stúlkur). Sex nemendur komu til sérkennara einslega 
tvisvar sinnum í viku. Markmiðið var að þjálfa lestur; lestrarnákvæmni, lestaröryggi, lestrarlag 
og lesskilning. Misjafnt var hversu margir nutu sérkennslu hverju sinni og fór það eftir þörfum 
hverju sinni og hvort um var að ræða stærðfræði eða íslensku. Þá gátu þangað einnig komið 
inn nemendur sem ekki voru skráðir í sérkennslu en þurftu tilfallandi nánari stuðning við 
námsefnið.                                                                                                                                     
Áhersla var lögð á : 

- Í íslensku var unnið með námsþætti og markmið árgangsins samkvæmt 
aðalnámskrá grunnskóla. 

- Lestur; lestrarnákvæmni, lestaröryggi, lestrarlag og lesskilning 
- Sjálfstæð vinnubrögð 
- Ritun 
- Í stærðfræði var unnið með sömu námsþætti og markmið árgangsins samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla. 
- Aðstoð við próftökur, í minni hópum 
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4. bekk(27 nem). Sérkennslu var háttað þannig að umsjónakennarar báru ábyrgð á sérkennslu þar 
sem um lítinn nemendahóp var að ræða. Umsjónakennarar áttu að skipta með sér að aðlaga 
námsefni, námsumhverfi og gerð einstaklingsnámskrár og setja stuðningsfulltrúa inn í þau verkefni 
sem hentuðu hverju sinni. Kennaraskipti voru fjórum sinnum yfir önnina(af ýmsum ástæðum) og 
því náðist ekki upp sú samfella og þekking á frávikum nemenda sem annars hefði verið. Tveir 
nemendur víkja að mestu frá námsefni bekkjar og þurfa aðlagað námsefni. Auður Björgvinsdóttir 
lestrarfræðingur sinnti nemendum sem eru með frávik í lestri þ.e. annaðist lestrarskimanir og 
áætlanir og fræðslu til kennara og foreldra ásamt Katrínu Jónu stuðningsfulltrúa sem sinnti daglegri 
eftirfylgni varðandi lestur. 

6. bekk(49 nem) Sigrún Antonsdóttir  

Alls nutu 14 nemendur í sérkennslu í vetur  10 strákar og 4 stelpur. Þrír nemendur voru með 
einstaklingsnámskrá, námsefnið var aðlagað að þeirra þörfum.  Sérkennari var mikið inn í 
kennslustofunni og aðlagaði sérkennsluna þannig að nemendum. Áhersla var á virkja sjálfstæð, 
skipulögð vinnubrögð og þjálfa nemendur að nýta sér tölvur og tækni  t.d.  kennt að nýta read aloud 
og námsbækur gerðar aðgengilegar á rafrænu formi. Á vorönninni  var lögð  áhersla á að efla 
lesfimi í gegnum G-PALS, bæði í skólanum og heima. Fræðsla til foreldra var í gegnum 
kennslumyndband svo þau væru að vinna þetta rétt með börnunum sínum heima.  

Áhersla var lögð á: 

- Að nemendur fengu kennslu og þjálfun í að nýta sér tækni og rafrænt efni  
- Unnið út frá styrkleikum hvers og eins(allir eru einstakir). 
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð, markvisst unnið með mikilvægi þess að gera mistök og 

læra af þeim 
- Lesa námsbækur saman í minni hóp með áherslur á orðaforða og lesskilning og áhersla á 

G-PALS 
- Námsefni stytt og aðlagað eftir þörfum nemenda og áhersla á nemendur finni sínar aðferðir 

til að leysa verkefni 

7. bekk(43nem). Sigrún Antonsdóttir og Guðrún Anna Kjartansdóttir 

Íslenska/lestur Sigrún Antonsdóttir sá um sérkennslu í íslensku  alls nutu 12 nemendur sérkennslu 
í íslensku 8 strákar og 4 stelpur.  Í upphafi skólaárs settist sérkennari niður með nemendum með 
lestrarerfiðleika og nemendur settu sér markmið yfir skólaárið og út frá því var gerð áætlun. 
Nemendur voru almennt áhugasamir og bættu  lestrarfærni sína til muna. 

Áhersla í íslensku var lögð á: 

- Lesfimiþjálfun, lestur-lesskilningur og stafsetning 
- Samlestur og umræður í litlum hópi 
- Lestrarprófun og eftirfylgni við nemendur sem voru undir 90% viðmiðum 

Menntamálastofnunar  

Stærðfræði, Guðrún Anna  sá um sérkennslu í stærðfræði og kjarninn var 5 drengir og 2 stelpur en 
alltaf komu fleiri nemendur með. Í stærðfræði var sérkennari hugsaður sem þriðji kennari en var 
alltaf með nemendur í sér rými. Einstaka sinnum var kennari inn í bekk og jafnvel sá um 
töflukennslu.  Enginn nemandi var á einstaklingsáætlun í staðinn var skipulagið þannig að verkefni 
og áætlanir voru stigaskipt þannig að nemendur gátu valið verkefni eftir sinni getu en öll verkefnin 
voru úr viðfangsefni árgangsins.  

Sérkennsla í 8. – 10. bekk 

Sérkennsla í íslensku á unglingastigi fór að mestu fram inni í bekk. Kennslan var í stóru rými með 
þremur kennurum og einum árgangi. Nemendur höfðu aðgang að tölvum, iPödum og 
heyrnartólum. Nemendur höfðu aðgang að tveimur minni rýmum ef þeir vildu vinna í meira næði 
og þegar kennarar töldu ástæðu til að vera með innlagnir og verkefni í minni hópum. Í stærðfræði 
var sami hátturinn á, þrír kennarar sáu um stærðfræðina og skiptu með sér að vera með 
sérkennslu í hverjum árgangi fyrir sig. Auk sérkennslu í íslensku og stærðfræði var námsver sem 
nemendum stóð til boða að fara í t.d. þeim sem viku frá í dönsku, voru í framhaldsskólaáfanga 
eða vildu fæa 
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Íslenska 8. – 10. bekk 

8.bekkur(49 nem). Alls viku 6 nemendur frá námskrá bekkjar í íslensku og auk þess þurftu 12 
nemendur á aðlögun efnis og/eða sérstökum stuðningi að halda. Tveir stuðningsfulltrúar tóku þátt 
í kennslunni en annar þeirra fylgdi nemanda.  

9.bekkur(36 nem) Í íslensku viku 3 nemendur frá námskrá bekkjar og auk þess þurftu 7 nemendur 
á sérstökum stuðningi og/eða aðlögun á efni.  

10.bekkur(44 nem) Í íslensku viku 3 nemendur frá námskrá bekkjar og auk þess þurftu 3 nemendur 
á sérstökum stuðningi að halda.  

Áhersla var lögð á: 

- Efla sjálfstæði og sjálfstraust nemenda í leik og starfi 
- Sambærileg markmið eða aðlöguð úr aðalnámsskrá 
- Styðja og efla nemendur til vinnu inn í bekk 

 

Stærðfræði  8. – 10. bekk 

8. bekkur (49 nem). Í stærðfræði þurftu 9 nemendur sérkennslu, 3 stúlkur og 5 drengir. Þrír drengir 
voru með einstaklingsáætlun. Um miðjan vetur var hópnum skipt í þrjá stærðfræðihópa sem gaf 
nemendum kost á að fylgja bekkjardeildinni og fá almenna kennslu, innlögn, frá 
stærðfræðikennurum en aðhald og eftirlit frá sérkennara og stuðningsfulltrúa. Einn nemandi fékk 
alfarið einstaklingskennslu og einn nemandi neitaði öllum auka stuðningi í stærðfræði. 

9. bekkur(36 nem). Í stærðfræði voru í kringum 9 nemendur, 5 stúlkur og 4 drengir sem þurftu á 
sérkennslu að halda, en enginn þeirra á einstaklingsáætlun. Þar sem enginn er á 
einstaklingsáætlun, þá var þörfin fyrir auka stuðning metin í hvert skipti eftir þörfum nemenda.  

10. bekkur(44 nem). Sérkennslan í 10. bekk var pínulítið fljótandi. Sérkennslan fram mest fram 

inn í bekk en stundum voru nemendur teknir út. Það var breytilegt eftir því í hvaða efni við vorum 

að vinna hverju sinni. Tveir nemendur voru á einstaklingsnámskrá. Nokkrir nemendur voru á 70% 

leið og þar af leiðandi ekki í allra þyngstu hlutana í hverri lotu. 

Skýrsla þroskaþjálfa 

Tveir þroskaþjálfar störfuðu við skólann í fullu starfi, þær Una Birna Bjarnadóttir og Matthildur Hrönn 
Matthíasdóttir. 

Helstu áherslur í starfi þroskaþjálfa 

Markmið þroskaþjálfa er að veita nemendum faglega þjónustu og ráðgjöf í málefnum sem tengjast 
þroska, samskiptum og líðan þeirra í skóla. Veita sérstakur stuðningur við einstaka nemendur og 
tryggja jákvæðar námsaðstæður og stuðla að alhliða þroska bæði andlegum og líkamlegum. Lögð 
er áhersla á  einstaklingsmiðuð verkefni við hæfi hvers og eins. Stuðningurinn getur verið 
skipulagður í lengri eða skemmri tíma eftir þörfum hvers og eins. Þjálfun getur farið fram bæði innan 
bekkjar og utan. Þjálfunin fólst aðallega í aðstoð við félagsleg samskipti þjálfa hegðunarmótun 
aðferðir og finna fjölbreyttar námsleiðir fyrir nemendur.  

Áhersla var lögð á: 

• Útbúa einstaklingsáætlun, fylgja henni eftir og endurmeta í samráði við umsjónarkennara, 
sérkennara, foreldra og aðra sem við á.  

• Skipuleggja þjálfunaraðstæður, hvort sem það er innan bekkjar eða utan.  

• Finna og útbúa verkefni sem henta hverjum og einum.  

• Málörvunarhópar á yngsta stigi 

• Félagsfærnihópar á miðstigi 

• Velja þjálfunar- og námsgögn eftir settum markmiðum.  
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• Meta árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við umsjónarkennara og aðra sem við 
á. 

• Annast upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemenda sinna.  

• Miðla þekkingu til kennara og annarra starfsmanna og veita foreldrum nemenda sinna 
ráðgjöf og leiðbeiningar.  

Skýrsla fyrir sérkennslu í tónmennt í 4.b og 9.b 

Frá hausti 2021 var gerð tilraun til að skoða hvort tónmennt gæti hentað nemendum eða jafnvel 
nemendahópum sem stuðnings-eða sérkennsla.  Tveir nemendur í 4.b sem áttu erfitt með að 
vera inn heimastofu fengu boð um að vera í tónmenntarstofunni.  Engin venjubundin 
tónmenntakennsla fór fram í þessum tímum, en báðir nemendurnir vildu stundum spila á hljóðfæri 
og mjög gjarnan spjalla við mig um ýmislegt. Í 9.b var á haustönn blandaður hópur drengja, 
framan af voru þeir áhugasamir léku á mismunandi hljóðfæri, ýmist rafbassa, rafgítar, gítar, hand-
trommur (af ýmsum stærðum) og xylófóna (tréspil). Popp- og rokklög voru leikin. Þegar leið á 
haustið kom í ljós mjög mismikill áhugi hjá nemendum á hljóðfæraleik og náðist ekki að vera 
hópur eftir áramót. 

Sveinborg L.  Hauksdóttir deildarstjóri stoðþjónustu. 

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. 
Inn af safninu er tölvuver með 16 nemendatölvum. Þar koma nemendur og vinna verkefni með 
kennurum sínum í upplýsingamennt. 
Á vordögum hófust framkvæmdir á bókasafninu. Til stendur að setja hita í gólf, skipta um gólfefni, 
mála og setja nýtt loft. Einnig á að loka fyrir glugga sem snúa fram á gang. Endurbótum á að vera 
lokið fyrir haustið 2022. Bíða á með annan hluta endurbóta þar sem safnið verður stækkað inn í 
gamla starfsmannarýmið.  
 
Starfsmenn 
Á safninu starfa Guðbjörg S. Petersen, kennari í 80% starfi.  Guðbjörg veitir safninu forstöðu, sér 
um skráningu og flokkun allra safngagna ásamt útláni, fræðslu á safninu, aðföngum og það sem til 
fellur á safninu. Katrín Jónína Gunnarsóttir, stuðningsfulltrúi vinnur snemma á morgnana og 
stundum þegar kennsla er í gangi (u.þ.b. 1 kennslustund á dag) við útlán og frágang bóka. Safnið 
er opið þó að kennsla sé á safninu.  
 
Safnkostur  
Safnkosturinn er bæði frá Álftanessafni sem er hluti Bókasafns Garðabæjar og frá Álftanesskóla 
og 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.  
Breytingar á bókasafnskerfinu hófust í maí en þá var byrjað að skipta yfir í nýtt landskerfi sem 
nefnist Alma. Því á að vera lokið í haust.  
Flestar bækur eru keyptar í gegnum Pennan/Eymundsson og er tengiliður Benedikt Sigurðsson. 
Reynt hefur verið að kaupa allar nýútkomnar barnabækur 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.  
Byrjað var með sjálfsafgreiðslu nemenda en hún hefur tekist vel. Starfsfólk safnsins er þá ekki eins 
bundið yfir útlánum og getur notað tímann í að aðstoða nemendur við bókaval.  
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Fræðsla og kynningar  
Á haustönn kom 1. – 4 bekkur vikulega á bókasafnið. Í tímum fer fram kennsla á safnið ásamt 
kynningu á bókum og ýmsum verkefnum. Sem dæmi má nefna ratleikir um safnið, sögustundir, 
kennsla á Dewey-kerfið, myndasögugerð og margt fleira.  
Á vorönn hélt 1. bekkur áfram í vikulegum sögustundum ásamt því að 5. og 6. bekkur kom í 
bókasafnskennslu. Farið var yfir hvernig bókum er raðað í hillu, umgengni og reglur auk þess sem 
ratleikur var um safnið til að læra að leita að bókum eftir höfundum.  
Vegna covid buðu höfundar upp á upplestur gegnum netið eða tóku upp upplestur sem hægt var 
að senda á kennara og þeir gátu spilað fyrir bekkinn sinn. Þrátt fyrir það komu rithöfundar líka í 
heimsókn en þar má nefna Þorgrím Þráinsson, Emil Hjörvar Petersen og Sævar Helga Bragason 
(Stjörnu Sævar). Bókasafnskennari tók saman alla þá upplestra sem hann komst á snoðir um og 
sendi á kennarana.  
Jólalesturinn tókst vel í ár en þá gátu nemendur valið sér jólabækur og fengu viðurkenningarskjal 
að launum. Auk þess var myndasöguklúbbi og Disneyklúbbi komið á fót.  
Gáta vikunnar var hengd upp á safninu en þeir nemendur sem vildu svöruðu henni og vikulega var 
dreginn út einn heppinn sem fékk smá glaðning að launum.  
Í samstarfi við Bókasafn Garðabæjar tekur safnið þátt í Sumarlestri 2022. Skólasafnakennari fór í 
1. bekk og kynnti átakið fyrir nemendum. 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 
Covid hafði ekki mikil á áhrif á starfsemi safnsins þennan veturinn. Kennarar voru hvattir til að senda 
fáa nemendur í einu inn á safnið svo að margir árgangar myndu ekki blandast saman í einu. 
Sótthreinsibrúsa var komið fyrir við innganginn og þurftu allir að spritta sig áður enn þeir komu inn 
á safnið. Sjálfsafgreiðslu var hætt í smá tíma á meðan mesta bylgjan stóð yfir en var fljótt komið á 
aftur. Allar bækur eru sótthreinsaðar á milli útlána.  
 
Guðbjörg S. Petersen skólabókasafnskennari. 

 

List- og verkgreinar  

 

Textílmennt   
 

Kennsluhættir/skipulag kennslu/skipting hópa  
Nemendur við Álftanesskóla fá fasta textílkennslu frá 1. - 9. bekk. Þeir eru í 9 – 14 manna 
hópum og kennt er í lotum. Nemendur í 4. og 5. bekk skipta um námsgrein á 11 – 12 vikna 
fresti. Í 1. – 3. og 6. – 9. bekk skipta þeir um námsgrein á u.þ.b. 8 – 9 vikna fresti. List- og 
verkgreinarnar eru hönnun og smíði, textílmennt, tónmennt og myndmennt.  

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

• Nemendur í 8. og 9. bekk fengu eina 50 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 myndmenntar, 
hönnunar og smíði og textílmenntar. Nemendur fóru í 8 - 9 vikna lotur og fengu eina 
kennslustund á viku, 50 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. Líkt og í fyrra var ákveðið að halda ekki sýningu fyrir foreldra heldur 
voru aðeins teknar myndir af verkum nemenda vegna Covid-19 faraldursins. 
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Í ár voru tvær valgreinar í textílmennt. Þær voru: Textíl- og fatahönnun og Hannaðu þinn eigin 
stuttermabol. Mikil aðsókn var í fyrrnefnda valinu og þeim var skipt í þrjá hópa, einn fyrir áramót 
og tveir eftir áramót. Fyrsti hópurinn sem var fyrir áramót samanstóð af 14 nemendum og það 
var einfaldlega of fjölmennt að mati kennara. Nemendur voru í ólíkum verkefnum og þurftu 
mikla aðstoð. Skólastjóri var sammála því að nemendur í vali í textílmennt ættu að vera að 
hámarki 10 – 11 talsins, að hámarki 12. 
 
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 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, þurrþæfing, prjón, kennd 
undirstaða í notkun saumavéla, saumavélaverkefni og efnisfræði svo eitthvað sé nefnt. 
Umhverfismennt og endurnýting hefur einnig verið höfð að leiðaljósi í vetur og höfum við meðal 
annars 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. Nemendur 
hafa almennt verið glaðir og sýnt viðfangsefninu mikinn áhuga. 
 
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 
Leiðsagnarmat, sjálfsmat og lokamat. Kennari mat frammistöðu nemenda í kennslustundum 
ásamt lykilhæfni þeirra. 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 annar fyrir verkgreinar. 
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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. 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 
saumaði fígúru/skrímsli eftir eigin sköpun 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. Í 4. og 5. bekk lærðu nemendur grunnatriðin í prjóni og prjónuðu 
ýmis verkefni eftir eigin sköpun. Gaman hefur verið að fylgjast með einstaklega miklum 
prjónaáhuga meðal nemenda í 6. bekk þar sem þeir fengu að prjóna húfu eða eyrnaband að 
eigin vali. Nemendur í 7. bekk saumuðu púða eftir eigin sköpun. Lögð var áhersla á 
hugmyndavinnu, skapandi vinnubrögð og saumaskap.      
Í 8. bekk unnu nemendur með hugmyndavinnu þar sem þeir bjuggu til afurð út 
frá þema sem þeir völdu. 9. bekkur vann að þemaverkefni eins og kemur fram 
hér að ofan. Textíl- og fatahönnun var kennd fyrir og eftir áramót þar sem 
nemendur máttu sauma/prjóna einfalt verkefni að eigin vali. Eftir áramót var valið 
„Hannaðu þinn eigin stuttermabol“. Þar gátu nemendur skreytt tilbúinn 
stuttermabol með ýmsum aðferðum eftir eigin sköpun. Allir nemendur unnu einn 
tie-dye bol og hver og einn nemandi skreytti einn til tvo boli til viðbótar. 
Þetta skólaár var fyrsta heila árið sem var hægt að halda út hefðbundinni 
kennslu eftir að Covid-19 hófst. Nokkrir nemendur þurftu að sæta sóttkví 
og/eða einangrun, en það hafði ekki mikil áhrif á námsgreinina.  
                     
 
Ingunn Elísabet Viktorsdóttir, textílkennari.                     
 

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 10-14 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. bekkur, 1 x 60 mín. á viku. 
5.- 7. bekkur, 2 x 60 mín. á viku.  
8. bekkur,1 x 50 mín. á viku. 
9. bekkur, 1 x 50 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.  
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• 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 
Verkefni vetrarins m.a.: 1. bekkur; fuglahús, 2. bekkur; púsluspil, 3. bekkur; myndarammi, 4. bekkur; 
tímaritabox og penni úr ferskum við, 5. bekkur; tangram og gríma, 6. bekkur; bókastoð og snagi, 7. 
bekkur; stjörnumerki nemandans, lyklakippuskraut úr áli, 8. bekkur; gestabók, 9. bekkur; 
kökuhnífur/ kökuspaði úr messing og er það verkefni hluti af þemaverkefninu ,,Borð fyrir einn´´. 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 Mentor. Kennari metur 
nemendur í 1. til 7. bekk með umsögnum og nemendur í 8. og 9. bekk með bókstöfum.    
 
 

                          
 
 
Sameiginleg verkefni  
,,Borð fyrir einn“ var samvinnuverkefni list- og verkgreinakennara með 9. bekk. Verkefnið var 
jafnframt lokaverkefni nemenda í list- og verkgreinum í Álftanesskóla.  
 
Mat á starfi vetrarins 
Aðstaða til smíðakennslu var færð til baka í endurnýjaða smíðastofu í haust. 
Í heildina litið gekk veturinn mjög vel þó að Covid19 hafi sett eitthvað mark á starfið.  
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.  
 
 
Nanna Björk Bárðardóttir kennari í Hönnun og smíði 
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Tónmennt  
Kennslustundafjöldi í tónmennt veturinn 2020-2021: 

Allir bekkir voru í lotukerfi að þessu sinni, þ.e. 3-4 hópar voru í hverjum 
árgangi, þar sem bekkjum var blandað innan árgangs og hver hópur fékk 
tónmennt í 1/3 eða ¼ hluta vetrarins. Átta til fjórtán nemendur voru í hverjum 
hópi. Breyting frá síðasta skólaári er að 7. bekkur fékk 60 mínútna tíma einu 
sinni í viku og 8. bekkur fékk 50 mín einu sinni í viku í sjö eða átta skipti. Í 
vali hjá 8.-10. bekk var hægt að velja Hljómsveit sem kennt var bæði á vor- 
og haustönn. 
 
1. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 2x60 mínútur á 
viku, á sínu tímabili.  
2. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 2x60 mínútur á viku, 
á sínu tímabili.  
3. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 2x60 mínútur á viku, 

á sínu tímabili 
4. bekk var skipt í þrjá hópa. Hverjum hópi var kennt 2x60 mínútur á viku, á sínu tímabili. 
5. bekk var skipt í þrjá 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 1x60 mínútur á viku, á sínu tímabili.  
8. bekk var skipt í fjóra hópa. Hverjum hópi var kennt 1x50 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.  
  

HÉR MÁ SJÁ TVÖ 

HLJÓÐFÆRI SEM NEMENDUR BJUGGU 

TIL Í SAMVINNU VIÐ 

TÓNMENNTAKENNARA (OG TVÖ 

KALIMBA). 
Helstu viðfangsefni / Kennsluhættir: 
 
Reynt að nálgast markmið tónmenntakennslunnar á fjölbreyttan og áhrifaríkan hátt. Nám og 
kennsla fóru fram í gegnum samspil, söng, hlustun, samtal, hreyfingu og tónsköpun. Ýmist var 
unnið í einum hópi með kennara eða sjálfstætt í litlum hópum.  
 
Nemendur léku á ásláttarhljóðfæri: trommur, laglínuhljóðfæri (tré-og málmspil); margskonar 
hljóðgjafa, auk þess að prófa sig áfram á hljómborð, gítar, rafgítar og rafbassa. 
Bassinn er undirstaðan í popp- og rokktónlist og bassagangur I – IV – V – I, I – vi – ii – V – I, 
var æfður í gegnum þekkt lög. Laglínur voru einnig leiknar og „riff“. 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 oftast unnar af kennara og ávallt hafðar þannig að allir 
gætu leikið með, ýmist á einföld eða flókin hljóðfæri. Hreyfing eftir tónlist var í formi 
leikja/æfinga og dans við ýmis konar tónlist. Vísurnar sem nemendur skrifuðu niður og sungnar 
ýmist við þekkt þjóðlög í nýjum útsetningum eða við lög samin af kennara og nemendum. 
Einnig var sungið úr söngbókum, á íslensku, ensku, dönsku, zwahili og spænsku. Hlustað var 
á margvíslega tónlist, hvaðanæva að úr heiminum. Nánast allir nemendur hafa prófað 
rafhljóðfærin og allir hafa spilað á Orff hljóðfæri, ýmsar trommur og smáhljóðfæri. Áhersla var 
lögð á að allir nemendur frá 4. bekk en sérstaklega í 7. og 8. bekk æfðu bassagang og einföld 
grip og nótur á rafgítar og rafbassa og/eða önnur hljóðfæri og æfðu popp-/rokklög í samspili.  
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Tónmenntastofan var opin á Vorhátíð skólans og foreldrafélagsins í maí og þangað lögðu leið 
sína gamlir nemendur, foreldrar og núverandi nemendur til að skoða og spjalla og sumir 
prófuðu hljóðfæri í leiðinni.  
 
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 oft langan tíma að tileinka sér færni og 
þekkingu. Tónlistarnám hefur jákvæð áhrif á marga þætti, svo sem lestrarfærni, heilsu, 
rýmisgreind, sjálfsstjórn, vellíðan og minni.  
  
Sameiginleg verkefni: 
Engin sameiginlega verkefni voru með Tónlistarskóla Garðabæjar á þessum vetri, vegna 
COVID19. Enginn samsöngur var á sal heldur, af sömu orsökum. 
 
 
Mat á starfi vetrarins: 
COVID19 hafði nokkur áhrif á tónmenntakennsluna í vetur, sérstaklega hvað varðar veikindi 
nemenda og kennara. Samkomu-takmarkanir höfðu áhrif á  að ekkert samstarf var mögulegt 
við Tónlistarskólann og enginn samsöngur var haldinn, en að öðru leyti gekk 
tónmenntakennsla samkvæmt áætlun, í hringekjukerfinu. Eldri nemendur fengu skemmri tíma 
í tónmennt á þessum vetri og þar af leiðandi var ekki tími til að kynna þeim tónskáld, ágrip af 
tónlistarsögu eða tengingu tónskáldanna við samtíma og samfélag. Tveir rafgítarar og gítar í 
hálfri stærð bættust í hljóðfæra-safn skólans, auk Orff bassa og nokkurra smáhljóðfæra og 
magnara. Að auki voru tveir rafbassar og tveir gítarar í hálfri stærð fengnir að láni. Þessi 
hljóðfæri voru nýtt í samspili í mörgum árgöngum. 
 
Samstarf og þátttaka nemenda hefur yfirleitt verið með ágætum og öllum hefur farið fram. Það 
er samt ástæða til að ræða hópasamsetningar og raunverulegt val nemenda, þar sem í ljós í 
kemur á hverjum vetri að einstaka nemendur hafa lítinn eða engan áhuga á tónmennt. Svipað 
gildir í hinum list- og verkgreinunum. 
 
Það mætti huga aftur að reglulegum samsöng allra árganga (raðað saman eftir því sem hentar 
á stundatöflu) eins og gert var fyrir Covid, nokkrum sinnum á hausti og sama að vori. Söngur 
er menningararfur sem vert er að styðja við og efla, ekki síst þar sem hann eflir samstöðu og 
félagsanda. Nemendahópar geta tekið þátt í undirleik í samsöng og þeir sem eru að læra á 
hljóðfæri í tónlistarskólanum gætu leyft samnemendum sínum og kennurum að heyra. 
 
Jólahelgileikurinn gekk mjög vel í samstarfi við settan kennara 4. bekkjar. Það var mjög 
áhugavert að fylgjast með nemendunum í því ferli og sjá hvað það skipti miklu máli að vera að 
vinna að sameiginlegu verkefni. Allir lögðu sig fram. Söngvar voru æfðir í upphafi allra list- og 
verkgreinatíma í nokkrar vikur, þar sem nemendur og kennarar komu saman í tónmenntastofu. 
Það var mikilvægt. (Sjá sérstaka skýrslu um jólahelgileikinn 2021.)  
 

Hér má sjá trommur sem nemendur bjuggu til í samstarfi við tónmenntakennara. 
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Myndmennt  
 
Kennsluhættir/Skipulag kennslu/skipting hópa  
 
Nemendur við Álftanesskóla eru með fasta tíma í myndmennt í 1. – 9. bekk.  

Nemendur eru í 10 -13 manna hópum.  

Kennt er í lotum og skipta nemendur um námsgrein á u.þ.b.9 vikna fresti sem skiptist á milli 
smíða, textíls, tónmenntar og myndmenntar. 

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

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

3. bekk var kennt 3 x 60 mín. á viku 

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

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

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

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

8. bekk var kennt 1 x 50 mín. á viku. 

9. bekk var kennt 1 x 50 mín. á viku.  

Þessi áfangi var kallaður þemalist.  

Þemað var „Borð fyrir einn“. List – og verkgreinakennarar í myndlist, textílmennt og smíði voru 
með verkefni í tengslum við þemað, lesa má nánar um verkefni fyrir neðan.  

 
Helstu markmið í myndmennt 
 
Í myndmennt öðlast nemendur tækifæri til að læra að tjá sig á skapandi hátt.  
Í því ferli þróa nemendur leikni í ólíkum tæknum, s.s. í teikningu, málun, 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 út frá eigin getu með virkjun ímyndunaraflsins þar 
sem þeir tengja við fyrri reynslu, menningu og umhverfi. Í umræðum um myndlist í víðari 
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.  
       
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.  
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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. Þar sem þemað ársins var „ 
Bessastaðaskóli í 130 ár“ fylgja nokkrar myndir af verkefnum sem nemendur 
hafa unnið í og eru til sýnis viðar á glugga skólans. 
 

 
Námsmat 
Munnlegt endurgjöf/leiðsagnarmat fór fram í tímum. Lokamat var skráð í Mentor. 
Námsmat byggist fyrst og fremst á virkni í tímum, þátttöku, frumkvæði við verkefnagerð og 
sköpun. 
Lykilhæfni nemenda er metin af kennurum í Mentor. Nemendur í 1.- 7. bekk fá umsögn sem 
lokamat, nemendur í 8.- 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 
mynduð í lokin. 
 
 
Mat á  skólastarfi: Myndmenntakennsla í ár var að meirihluta með breyttu sniði vegna 
framkvæmda í myndmenntastofu. Verkefnin voru sér valin með tilliti til aðstöðu  og 
efnisnotkunar. Að mati kennara gekk vel að leiðbeina nemendur í verkefnavinnu og sköpun. 
Það sem bætta/breyta þarf fyrir næsta skólaár væri úrræði fyrir nemendur með 
hegðunarerfiðleika. 

 
 
Nada Borošak, myndmenntakennari Álftanesskóla. 
 

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.  



Ársskýrsla Álftanesskóla 2021–2022 

76 

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. – 9. 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 og 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. 
Nemendur ljúka sundprófi í 9.bekk og fara því ekki í sund í 10.bekk. 
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. 
Allir bekkir fá 60 mínútur í íþróttir nema 10.bekkur sem er 
með tvo 60 mínútna tíma á viku.    
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. 
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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. Þetta skólaárið var göngum í skólann þann 5.október og 
gekk allur skólinn þann daginn. Nemendur leysa létt verkefni í göngunni og í ár voru notuð 
bingóspjöld og litir í umhverfinu notaðir í staðinn fyrir tölur. 
-Í tengslum við dagskrá fullveldisdagsins hafa íþróttakennarar aðstoðað við framkvæmd 
tískusýningar. Þá sýna nemendur í 5.bekk tískufatnað, þar sem nýttur er afgangur úr hinum 
ýmsu endurvinnanlegu efnum sem finnast bæði heima og í skólanum.  
-Starfsfólk skólans léttir vanalega lund með því að spila við nemendur 10.bekkjar í handbolta, 
körfubolta og fótbolta. Spilaður var fótboltaleikur við nemendur á fjölskyldudegi á Álftanesinu, 
sem kallast Forsetabikarinn. 
-Unglistadagar voru haldnir í lok apríl og tóku íþróttakennarar virkar þátt í þeim og aðstoðuðu 
við framkvæmd.  
-Vorleikar/Íþróttadagur var haldinn 7.júní 2022. Settar voru upp 4 fjölbreyttar stöðvar og 
nemendum skipt í  jafnmarga hópa, 2 árgangar á stöð þar sem 10. bekkur aðstoðaði á 
stöðvum.  Níundi bekkur fór í skemmtiferð inn í Hafnarfjörð og spilaði frisbee-golf. 
-Venjulega eru nemendur með Nemendaþing Álftanesskóla í janúar/febrúar en þetta árið féll 
það niður. 
-Hefð er að myndast fyrir því að íþróttakennarar fari með nemendur á mót í krakkablaki sem 
hefur gengið vel í þau skipti sem við höfum farið. Þetta árið fórum við með nemedur úr 6.bekk 
á stórt mót og skemmtu sér allir konuglega. 
-Þá hafa íþróttakennarar farið með nemendur í grunnskólamót í sundi en það var ekki í boði á 
þessu skólaári. Gerum fastlega ráð fyrir að taka áfram þátt í því móti þegar það verður sett 
aftur á dagskrá. 
 
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 
körfuboltavelli og leiksvæðum á skólasvæði. Mikil endurnýjun hefur átt sér stað á íþróttasalnum 
og er hann í dag eins og best verður á kosið.     
 
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. Þriðja árið í röð lauk 9.bekkur 10.sundstigi á vordögum og er ekki annað að sjá en 
að þetta fyrirkomulag mælist vel fyrir hjá nemendum. Nú er í umræðunni að færa þetta enn 
neðar og klára markmið sundkennslu í grunnskólanum í 8.bekk. 
 
Covid-19 
Takmarkanir vegna Covid-19 höfðu engin áhrif á íþróttakennslu þetta skólaárið. Er það sérlega 
ánægjulegt enda verið einstaklega krefjandi vinnuumhverfi meðan faraldurinn stóð yfir. 
 
Björgvin Júníusson, Linda Björk Thorlacius, Ragnar Arinbjarnarson og Samúel Ívar Árnason. 
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Hreyfing og samskipti 
 

Skipulag kennslu/skipting hópa. 
Kennt var í 4 skiptum lotum 1x í viku 60mín í senn í 10-12 manna hópum. Ég var að kenna á 
móti Ragnheiði sem var með tónmennt 1x í viku. Hver lota byggðist á sama fyrirkomulagi en 
með mismunandi áherslum til að mæta ólíkum þörfum nemenda. Kennsla fór fram í 
íþróttasalnum, í litla salnum við ræktina, í Elítunni, á UMFÁ skrifstofunni og víðsvegar úti á 
skólalóðinni og næsta nágrenni. Mikið var unnið með leiki og almennar æfingar með áherslu 
á samvinnu, breytilega hópa, virðingu og góða framkomu. 
 
Helstu markmið: 

- að efla félagsleg samskipti,eignast vini og viðhalda vináttu. 
- stuðla að góðum samskiptum á milli nemenda og tilheyra hópi. 
- að efla líkamsvitund, vinna með hreysti og upplifa mikilvægi hreyfingar fyrir líkamann 

og hugann (losa um spennu og pirring og finna vellíðun eftir líkamlega áreynslu). 
-  

Námsmat: 
Að lokinni lotu fékk nemandi umsögn sem og metin lykilhæfni og það skráð í Mentor.  
 
Mat á starfi vetrarins: 
Í heildina litið gekk mjög vel og gaman að sjá hversu viljug börnin voru í alls kyns hreyfingu 
og æfingar. Það er mín skoðun að aukin hreyfing umfram íþrótta- og sundtíma sé bara af 
hinu góða. Börnin hafa mikla þörf fyrir útrás og væri æskilegt að það væri hvern dag.  
 

Ragnar Elvar Arinbjarnar íþrótta- og sundkennari 

Læsi 

Verkefnastjóri læsis var í hlutastarfi og hélt utan um læsismál í skólanum, hélt foreldrafundi og 
annað tengt læsismálum. Að vanda fólust verkefnin einna helst í: 

• Skipulagi lestrarmats og skilum á því. 

• Utanumhald Logos skimana í 3.bekk og upplýsingagjöf til umsjónarkennara og foreldra. 

• Stuðningi við kennara og foreldra varðandi lestur og lestrarvanda einstakra nemenda 
og stærri hópa. 

• Áframhaldandi þróun og viðbætur varðandi kjörbækur og verkefni með þeim í 
árgöngum. 

• Fræðslu og stuðningi við kennara tengt læsismálum. 

• Stuðning við lesþjálfunarval. 

• Fræðslufundum fyrir foreldra nemenda í 1. Og 3.bekk með viðkomu bekkjarkennara. 

• Utanumhald á lesþjálfunarvali ásamt Auði Óskarsdóttur íslenskukennara á elsta stigi. 

Fræðslufundirnir voru haldnir tíunda árið í röð og voru með rafrænu sniði eins og í fyrra. Kostir 
og gallar fylgja því að halda fundina rafrænt en það hefur tekist vonum framar. Fleiri verkefni 
voru útbúin til að styðja við gagnvirkan heimalestur í 3.bekk og er að verða til ágætis safn 
skipulega uppsettra texta og verkefna til að senda heim til þjáflunar. 

Auður Björgvinsdóttir. 

Upplýsinga- og tæknimennt 

Kennsluráðgjafi í upplýsinga- og tæknimennt, Anna Svanhildur Daníelsdóttir 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.  
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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 var 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 með spjaldtölvur í bekkjarstofum og einnig aðgang að 
fartölvum og tölvuveri skólans. Miðstig var einnig með Chromebækur inn í bekkjastofum. 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. Í hverjum bekk á unglingastigi voru 12 Chromebækur en í 
einni bekkjastofunni voru 48 Chromebækur þar sem unglingastigið var í samþættingu náms og 
þurftu því nemendur í hverjum árgangi að hafa tölvu til að vinna í. Í hverjum bekk á miðstigi voru 9 
- 13 Chromebækur, eftir fjölda nemenda.  Einnig var hægt að panta Chromebækur inn á gbrskóla 
dagatali skólans. Fjöldi Chromebóka í pöntun voru 16 stk og nýttu unglingastigs- og miðstigs 
kennarar þær mjög mikið. Yngsta stigið nýtti tölvuverið og fartölvur (sem þurfa á endurnýjun að 
halda). 

Skólinn fékk fleiri Chromebækur á skólaárinu sem nýttust vel í hin ýmsu verkefni, en næsta skólaaár 
munu þær verða settar inn í bekki á miðstigi og unglingastigi til að fjölga vélum fyrir nemendur. 

Kennsluráðgjafi fór inn í árganga og aðstoðaði með upplýsingatækni og forritun og aðstoðaði með 
hin ýmsu verkefni, s.s. myndbönd um plánetur, Leif heppna, litlu upplestrarkeppnina, skapandi skil 
á unglingastigi og margt fleira. Einnig sat kennsluráðgjafi alla Logos skilafundi og var með ráð og 
leiðsögn til foreldra sem sneri að tæknilegum ráðleggingum fyrir nemendur með sérþarfir. 

Mikil áhersla var lögð á persónuvernd tengt öppum og hugbúnaði þetta skólaárið og fór mikil vinna 
í að óska eftir að öll öpp sem hafa verið notuð og einnig öpp sem kennarar vildu nýta yrðu 
áhættumetin.  

Í vetur hafa kennsluráðgjafar unnið að sameiginlegu þróunarverkefni í upplýsingatækni: 21. aldar 
hæfni fyrir nemendur og starfsfólk grunnskóla Garðabæjar. Markmiðið með verkefninu er að greina 
þarfir og skilgreina hvaða færni starfsmenn þurfa að búa yfir til að sinna störfum sínum sem best 
og nýta niðurstöðurnar til að efla þá og samhæfa færni þeirra í upplýsingatækni. Í vetur var Selfie 
(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) 
lögð fyrir skólastjórnendur, starfsfólk og nemendur til þess að fá 360°sjónarhorn á nýtingu 
tækninnar í skólastarfinu. Í framhaldi af skoðun á niðurstöðum réðust kennsluráðgjafar í að setja 
upp vef með fræðsluefni fyrir starfsfólk.  Í fyrstu er lögð áhersla á innleiðingu á G-Suite, Office 365 
og nýsköpun með tækni. 

Anna Svanhildur Daníelsdóttir. 

Nemendaráðgjöf 

Helstu verkefni nemendaráðgjafa eru að koma að nemendamálum til þess að létta á 
umsjónarkennurum. Einnig sat nemendaráðgjafi í nemendaverndarráði og eineltisteymi skólans, 
var fyrir hönd skólans í vinnu vegna forvarnarviku Garðabæjar og kom að forvarnaráætlun skólans 
ásamt námsráðgjafa.  

Verkefni skólaársins 2021-2022 

Daglegt starf fólst í viðtölum við nemendur. Nemendum var vísað til nemendaráðgjafa af 
umsjónarkennara, foreldrum eða stjórnendum og í flestum tilfellum var um að ræða félagslegan 
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vanda eða aðra vanlíðan. Sumir nemendur komu reglulega í ótilgreindan tíma á meðan aðrir 
stoppuðu styttra við. Nokkrir nemendur voru í reglulegum viðtölum allan veturinn.  

Einnig sá nemendaráðgjafi, ásamt náms- og starfsráðgjafa, um próftöku 1x í viku fyrir þá sem misst 
höfðu af vegna veikinda/leyfis. Einnig fengu nemendur leyfi til að taka próf í næði hjá þeim á öðrum 
tímum.  

Nemendaráðgjafi fór í 3. bekk með Kvan námskeið í 5 vikur á vorönn og var einnig með hóp drengja 
úr 5. bekk í sjálfsstyrkingu 1-2x í viku.  

Samráðs – og teymisfundir 

Fundir eru stór hluti af starfi nemendaráðgjafa. 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 nokkuð reglulegir vegna eftirfylgdar við mál sem komu á borð þess.  
Nemendaverndarráð fundaði 1x í mánuði og stjórnendafundur í skólanum að jafnaði 1x í mánuði.  

Þorgerður Elín Brynjólfsdóttir,  nemendaráðgjafi.  

Uppeldi til ábyrgðar, leiðbeinandi kennsluhættir og vaxandi hugarfar 

20% verkefnastjórn: Uppeldi til ábyrgðar, leiðsagnarnám, vaxandi hugarfar, stigstjórn 
Að sinna stigsstjórn á miðstigi felur í sér að funda reglulega með stjórnendum og halda utan 
um stigsfundi sem haldnir eru á fyrsta og þriðja þriðjudegi í hverjum mánuði.  
Verkefni vetrarins var að halda utan um og styðja við vinnu með leiðsagnarnám, vaxandi 
hugarfar og Uppeldi til ábyrgðar í Álftanesskóla. Skólinn hefur lagt sérstaka áherslu á 
leiðsagnarnám síðustu árin og samhliða því vaxandi hugarfar sem hefur verið þróunin víðast 
hvar þar sem áhersla er að slík vinnubrögð. Uppeldi til ábyrgðar hefur verið stefna skólans í 
agamálum í um 20 ár. 
 
Vaxandi hugarfar og leiðsagnarnám: 
Starfsdagur í ágúst:  
Haldið var byrjendanámskeið fyrir nýtt starfsfólk og upprifjun fyrir aðra. Þessi þáttur tókst vel. 
September – maí: 
Unnið var með vaxandi hugarfar og leiðsagnarnám á stigsfundum í vetur með áherslu á bókina 
Leiðsagnarnám eftir Nönnu Kristínu Christiansen. Útbúnar voru glærur  með helstu atriðum 
sem voru kynntar fyrir stigsstjórum sem létu sína hópa lesa yfir og fóru síðan yfir þær á 
stigsfundum. Glærunum fylgdi einnig hugmyndir að verkefnum og umræðum. Það náðist að 
fara yfir alla kafla bókarinnar utan kaflans um endurgjöf en í samráði við stjórnendur var 
ákveðið að fresta þeirri yfirferð þangað til næsta haust. Í upphaflegu skipulagi var gert ráð fyrir 
því að nota báða stigsfundina í þessa yfirferð en það gekk ekki eftir sem varð til þess að við 
komumst yfir minna. Í vetur kom í ljós að það hentar unglingadeild illa að nýta stigsfundi í 
annað en samráð þannig að það verður að finna annan tíma fyrir þessa vinnu. Hugmyndin var 
að taka saman lærdóm vetursins í lokin en af því varð ekki né heldur lærdómsgöngur sem áttu 
að vera í apríl og maí. 
 
Uppeldi til ábyrgðar: 
Starfsdagur í ágúst: Upprifjun á  helstu verkfærum Uppeldi til ábyrgðar. Þessi þáttur tókst vel. 
Einnig stóð til að vera með upprifjun á fleiri þáttum síðar um veturinn en þar sem mikill tími fór 
í leiðsagnarnámið varð ekkert úr því utan upprifjunarinnar á starfsdögunum. Stjórnendur hafa 
tekið ákvörðum um að taka það upp að hausti.  
Hlutverk verkefnastjóra yfir skólaárið fólst einnig í að vera starfsfólki sem er að fóta sig í 
þessum verkefnum innan handar. Notaði einnig tímann til að þýða og vinna gögn úr bókum um 
leiðsagnarmat.  
 

Hildur Karlsdóttir 
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Vinaliðar 

Veturinn 2021-2022 byrjaði hægt því engar upplýsingar bárust frá forsvarsmönnum 
verkefnisins um skipulag vetrarins. Vinaliðar voru valdir í byrjun október og tóku fljótlega til 
starfa. Leikjanámskeið var haldið í Mýrinni með Hofsstaðaskóla í lok október.   
Tveir starfsmenn hafa haldið utan um starfið og sinnt vinaliðum í frímínútum. Starfið hefur 
gengið vel og almenn ánægja hjá vinaliðum.  
 
Í byrjun febrúar 2022 voru nýir vinaliðar valdir og tóku þeir fljótt til starfa. Ekkert leikjanámskeið 
var haldið á vorönninni en við fengum í hendurnar YouTube myndband með nýjum leikjum. 
Myndbandið barst seint og sáum við ekki hag í að nýta okkur það að þessu sinni enda stutt 
eftir af vetrinum.  
 
Þakkardagur var haldinn í lok maí fyrir alla vinaliða sem störfuðu þetta skólaár. Farið var í 
Laugarásbíó með rútu þar sem við sáum kvikmyndina Marmaduke og fengum popp og kók.  
Á skólaárinu störfuðu 49 vinaliðar úr 4. – 7. bekk.  
 
Við merkjum þreytu hjá 7. bekk enda eru þau að ljúka sínu 4. starfsári. Við ákváðum að óska 
eftir vinaliðum úr árganginum í staðinn fyrir að láta nemendur velja. Þeir sem höfðu áhuga á 
að starfa í verkefninu fengu að vera með. Okkur fannst þetta ganga betur heldur en að láta 
velja. Nokkrir nemendur völdu að starfa fyrir og eftir áramót og gekk það vel þar sem þetta var 
þeirra ákvörðun.  
Næsta vetur verður boðið upp á vinaliðana sem val á elsta stigi. Á síðasta skólaári var 1 
nemandi sem valdi þetta og því féll það niður en við bindum vonir við að ásóknin aukist.  
 

Þorgerður Elín Brynjólfsdóttir 

Frístundarheimilið Álftamýri 

Álftamýri 
Nafnið Álftamýri er með skírskotun í nafn bæjarins og fuglalífsins á nesinu. Í skýrslunni er 
farið yfir starf vetrarins, rýnt í það hvernig hægt er að bæta starfsemi frístundaheimilisins 
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 að þau sé hér í 
,,geymslu“ eftir að degi þeirra í skólanum lýkur. Því er mikilvægt að halda uppi jákvæðri 
umræðu um frístundaheimili í Garðabæ. Móta þarf stefnu um betra starf og vinna stöðugt að 
því að gera frístundastarf Garðabæjar að faglegu starfi fyrir börnin í bænum.  
 
Starfsmannamál  
Í Álftamýri frá áramótum störfuðu um 11 starfsmenn, það var smá um starfsmannabreytingar 
yfir veturinn. Stöðugildin eru á bilinu 20%-50% fyrir utan umsjónarmann sem er í fullu starfi. 
 
Starfsmenn í Álftamýri í lok skólaárs 2022:  
 
Auður Hallgrímsdóttir umsjónarmaður 
Nana Mardiana (Díana) frístundaleiðbeinandi  
Dragi Pavlov frístundaleiðbeinandi 
Erna Margrét Magnúsdóttir frístundaleiðbeinandi 
Eyleif Þóra Heimisdóttir frístundaleiðbeinandi 
Iwona Szurmiej frístundaleiðbeinandi 
Katrín Jónína Gunnarsdóttir frístundaleiðbeinandi 
Sindri Snær Erlingsson frístundaleiðbeinandi 
Snæbjörn Þór Árnason frístundaleiðbeinandi 
Sólveig Guðrún Geirsdóttir frístundaleiðbeinandi 
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Umsjónarmaður  
Umsjónarmaður frístundaheimilis ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd frístundastarfs. 
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, öll samskipti við 
bæjarskrifstofur vegna dvalargjalds og að samræma frístundaheimilin í Garðabæ. Samskipti 
við foreldra og yfirmenn Álftanesskóla er stór hluti af starfi umsjónarmanns, sem og samskipti 
við fulltrúa ungmennafélags Álftaness og tónlistarskólans. Umsjónarmaður sér um agamál, 
tímaskráningu starfsmanna og heildarskipulagningu starfsins í samvinnu við starfsmenn 
Álftamýrar.  
 
 
Frístundaleiðbeinandi 
Starf frístundaleiðbeinanda felst fyrst og fremst í því að annast börnin og þarfir þeirra og 
passa upp á allt öryggi. Frá því að þau mæta og þar til þau fara heim. Ásamt því þarf að skrá 
öll börn inn, senda börn á æfingar/ í frístundabíl eða heim, sjá um hressingu; gefa þeim að 
drekka og borða. Aðstoða nemendur á þeim svæðum sem í boði eru hverju sinni. Mesti 
álagstíminn er eftir að skóla lýkur, þegar öll börnin mæta. Börnunum fer að fækka um miðjan 
dag, þá eru mörg hver farin heim eða í einhvers konar frístundastarf. Flest börn fara heim um 
kl. 16:00, þá fara einnig flestir starfsmenn heim. Það eru alltaf tveir starfsmenn á svokallaðri 
skilavakt til kl. 17:00. Í lok vaktar þarf að ganga frá öllu á sinn stað, passa að allir gluggar séu 
lokaðir og húsið læst.  
 
Starfið í Álftamýri 
Í upphafi skólaárs leggjum við áherslu á að sækja yngstu börnin og fylgja þeim yfir, þegar 
líða tekur á veturinn fara þau að koma sjálf yfir. Þegar börnin mæta í frístund byrja þau á að 
velja af svokallaðri valtöflu. Valtafla er gríðarlega mikilvæg fyrir starfsmenn jafnt sem börn. Á 
valtöflu er mismunandi val í boði á hverjum degi, dæmi um val: segulkubbar, perlur, föndur, 
plúskubbar, lita, lego. Þar er alltaf sýnilegt hvað er í boði þann daginn. Starfsfólk getur farið 
að töflunni til að athuga hvar viðkomandi barn er. Svona tafla gerir starfið skýrara og 
skipulagðara. Börnin fara í mismunandi rými til að fara í sitt val og það er hámarksfjöldi barna 
á hverjum stað, starfsmenn eru til taks í öllum rýmum, en umsjónarmaður raðar 
starfsmönnum niður á rými í upphafi dags. Útivera er alltaf í boði og geta börnin þá farið og 
leikið sér úti á skólalóð og starfsmaður fylgist alltaf með útisvæðum. Það er mikið um að vera 
í húsinu á hverjum degi, en mörg barnanna sækja ýmsar tómstundir og er það stór hluti af 
starfinu að passa að allir fari á rétta staði á hverjum degi. 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 16:30 og þurfa foreldrar að skrá börn sín 
sérstaklega á þessa daga. Þessir dagar voru ágætlega nýttir þetta skólaárið.  
Ýmislegt var gert í vetur, en við reynum að hafa starfið sem fjölbreyttast. Hefðbundið starf hjá 
okkur fór fram á hverjum degi, skipulögð útivera á hverjum degi ef veður leyfði, en veturinn 
var þungur þetta árið og slepptum við útiveru á verstu dögunum. Húsnæðið er staðsett á lóð 
skólans, samsett úr fimm húsum. Einnig hefur Álftamýri aðgang að íþróttahúsinu sem og 
heimilisfræði, félagsmiðstöð og bókasafni inni í Álftanesskóla. Húsnæðið er mjög gott og 
dreifist vel úr börnunum yfir daginn og hægt að nýta öll rýmin vel.  
 
Skráning barna  
Þegar veturinn hófst voru 76% allra barna í 1. – 4. bekk skráð í Álftamýri eða 104 börn. En 
93% barna í 1-. 3. bekk. Heildarfjöldinn var þegar mest var 106 börn. 36 af 36 börnum í fyrsta 
bekk voru skráð og 39 af 40 börnum í öðrum bekk voru skráð í Álftamýri. Í þriðja bekk var vel 
sótt í frístund. 29 börn af 36. Eitt barn úr fjórða bekk var í Álftamýri fyrir áramót. Fjölmennustu 
dagarnir voru þriðjudagar og fimmtudagar.  
Það er jákvætt að sjá að börnum í 3. bekk fjölgar í frístund. Þau fá aðeins öðruvísi starf, þau 
fá afnot af rými sem er einungis ætlað 3. bekk. Þá fá þau val um að fara í aðra klúbba sem 
voru einungis í boði fyrir þau eins og t.d. heimilisfræði, félagsmiðstöð, bókasafn og 
íþróttahús. Ég er að hvetja þennan hóp til að koma til okkar einnig í 4. bekk, nú þegar hafa 
borist skráningar fyrir næsta haust frá börnum sem eru að fara í 4. bekk. 
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Undirbúningsvika/sumarvika 
Viku fyrir skólasetningu býðst börnum sem eru að byrja í 1. bekk að koma í svokallaða 
undirbúningsviku/sumaropnun. Markmiðið með vikunni er að börn og starfsmenn kynnist 
betur áður en skólastarf hefst. Í þessari viku er börnunum sýndur skólinn, skólalóðin, 
matsalur, leiðin í íþróttahúsið og þau fá að kynnast því hvað er að vera í skóla. Í 
undirbúningsvikunni voru 29 börn skráð af þeim 36 börnum sem voru hjá okkur í 1. bekk 
þennan veturinn. Þessi vika er mikilvæg fyrir hópinn sem er að stíga sín fyrstu skref í nýjum 
heimi.  
 
Frístundaliði 
Í vetur var aftur boðið upp á valgrein fyrir unglingadeildina sem kölluð er frístundaliði, þá 
koma nemendur í 8., 9. og 10. bekk 1x í viku í 80 mínútur og aðstoða við starfsemina í 
Álftamýri. Í ár voru fimm nemendur sem sinntu þessu starfi fyrir áramót og þrjár stúlkur eftir 
áramót. Það gekk vel í því verkefni og þau stóðu sig vel, við höfum hins vegar ákveðið að 
setja þetta verkefni á ís og bjóða einungis þeim nemendum sem annaðhvort finna sig ekki í 
öðru eða hafa virkilegan áhuga á þessu starfi þann kost að velja þetta.  
 
Samstarf og samskipti  
Umsjónarmaður Álftamýrar er í miklu og góðu samstarfi við kennara og stjórnendur 
Álftanesskóla. Umsjónarmaður situr reglulega fundi um þá nemendur sem á þarf að halda. 
Samskipti við foreldra er einnig stór partur af starfi umsjónarmanns. Símhringingar, 
tölvupóstar og stutt spjall eða fundir eru nánast daglegur partur af starfi umsjónarmanns. 
Vikutíðindi voru send í tölvupósti eftir þörfum frá áramótum. 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. Á föstudögum kom alltaf smá kveðja í vikulok með 
myndum af starfi barnanna; listaverkum þeirra og alls kyns sniðugu sem þau höfðu gert þá 
vikuna og vakti það mikla lukku foreldra. Þá er þetta einnig góður vettvangur til að auglýsa 
óskilamuni sem hafa orðið eftir í Álftamýri, sérstaklega þennan vetur þar sem takmarkaður 
aðgangur foreldra að húsnæðinu var í boði í ljósi ástands í heiminum, seinni hluta skólaárs 
var foreldrum þó boðið að koma inn og allt farið í eðlilegt horf.  
 
Tillögur að úrbótum  
Það sem liggur helst fyrir núna eftir þetta skólaár og var það sem sett var í skýrslu í fyrra er 
skortur á tíma sem umsjónarmaður fær með starfsfólki utan vinnu. Flestir mæta til vinnu um 
kl. 13 og þá er hægt að fara yfir daginn, en ekki mikið meira en það. Mikilvægi funda er mikil í 
svona starfi til að þróa það og gera það betra. Yfirmenn frístundaheimila í Garðabæ telja 
mikilvægt að starfsdagar frístundaheimila séu fleiri en í núverandi skipulagi er aðeins einn 
starfsdagur skipulagður, hann er á haustönn. Á starfsdögum væri þá hægt að skipuleggja 
námskeið fyrir starfsfólk tengt starfinu og efla þannig faglegt starf frístundaheimila.  
Frístundaheimilin eru með opið til kl 17:00. Það er skoðun forstöðumanns að þetta er 
eitthvað sem má endurskoða. Hér voru einungis tvö börn með skráða viðveru til kl 17:00 í 
allan vetur, en nýttu þá vistun sjaldan. Þetta er orðið langur dagur hjá þessum börnum og er 
það mín skoðun að hafa opið til kl 16:30 er eitthvað sem má fara að skoða. Að auki er þetta 
launakostnaður fyrir sveitafélagið þar sem tveir starfsmenn standa vaktina til kl 17:00 á 
hverjum degi.  
 
Lokaorð  
Heilt yfir gekk starfið í vetur vel. Það er ljóst að barnahópurinn næsta vetur verður svipað stór 
og sá hópur sem var hér í vetur, mögulega ögn stærri þar sem vonandi bætist í 4. bekk. Það 
er hægt að nýta þennan vetur í lærdóm og taka það með okkur inn í næsta skólaár og gera 
enn betur. Samskipti við skóla og foreldra hafa gengið vel og við höldum áfram á þessari 
braut.  
 
Auður Hallgrímsdóttir, umsjónarmaður Álftamýrar. 


