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Formáli 
Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar kemur nú út í þriðja sinn.  
Skólinn hefur starfað í þrjú ár eftir sameininguna og eru starfsstöðvar hans þrjár,  
á Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og Varmalandi. Skýrslunni er dreift til fræðslustjóra, 
fræðslunefndar og á bókasöfn skólans. Skýrslan mun liggja frammi á kaffistofu starfsmanna 
og mun hún einnig vera vistuð á vefsíðu skólans http://www.gbf.is  undir útgefið efni. 
 
Markmið með útgáfu skýrslunnar er að gera  grein fyrir því fjölbreytta starfi sem fer fram í 
Grunnskóla Borgarfjarðar, ásamt því að halda saman nauðsynlegum upplýsingum úr 
skólastarfinu. Hún mun nýtast sem góð heimild um skólastarfið í heild sinni frá ári til árs. 
Skýrsluna prýða ýmsar myndir úr skólastarfinu sem gefa lesendum innsýn í það,  ásamt því 
að gera hana líflegri. Að gerð skýrslunnar koma: skólastjóri, deildarstjórar, kennarar og ritari. 
 

Grunnskóla Borgarfjarðar júní 2013 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri 

1. Inngangur 
Skólastarfið hófst með því að kennarar og starfsfólk mætti til starfa þann 15. ágúst að loknu 
sumarleyfi til að undirbúa skólastarfið. Sameiginlegur starfsmannafundur var í upphafi dags. 
Skólabílstjórar voru kallaðir til fundar seinnipart dags þar sem farið var yfir ýmislegt er snýr 
að skólaakstursmálum. Nokkrir nýir skólabílstjórar hófu störf við skólaakstur þetta ár þar sem 
nýtt útboð í skólaakstur í Borgarbyggð hafði farið fram á sumarmánuðum.  
Einnig hittust matráðar skólans til að bera saman bækur sínar varðandi innkaup, matseðla og 
fleira er tengist rekstri mötuneyta. 
Þann 17. ágúst sóttu allir kennarar námskeið í Menntaskólanum í Borgarnesi um innleiðingu 
nýrrar aðalnámskrár. Mánudaginn 20. ágúst var námskeið fyrir kennara í mentorskráningum 
auk þess sem farið var yfir nýungar sem skráningarkerfið hefur upp á að bjóða.    
Á undirbúningsdögum var ákveðið að hafa kynningu á Varmalandsdeild GBF í Háskólanum á 
Bifröst fyrir foreldra nýnema. Kynningin var haldinn þann 20.ágúst kl. 15:30 og var hún vel 
sótt og mæltist vel fyrir. 
Formleg skólasetning var 22. ágúst; kl.10:00 á Hvanneyri, kl. 12:00 á Kleppjárnsreykjum og kl. 
14:00 á Varmalandi. Mæting á skólasetningar var góð, eftir þær voru haldnar 
námsefniskynningar í hverri bekkjardeild þar sem umsjónarkennarar kynntu námsefni vetrar 
ásamt því að veita upplýsingar um ýmsa hluti væntanlegs skólastarfs. Að kynningum loknum 
var öllum boðið til kaffisamsætis í mötuneytum deildanna.  
Kennsla samkvæmt stundatöflu hófst 23.ágúst. Skólaárið var 180 dagar og skólanum var 
slitið kl.10:00 á Hvanneyri, kl. 11:30 á Kleppjárnsreykjum og kl. 14:00 á Varmalandi þann 
5.júní 2013. 

2. Hagnýtar upplýsingar 

Skólastjórnendur 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri 
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjum 
Helga Jensína Svavarsdóttir deildarstjóri Hvanneyri 
Hlöðver Ingi Gunnarsson deildarstjóri Varmalandi 

http://www.gbf.is/
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Nefndir og ráð 

Skólaráð 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir, Íris Indriðadóttir, Margrét Guðmundsdóttir, Þórhildur Ýr 
Jóhannesdóttir, Kristín Kristjánsdóttir, Gróa Erla Ragnvaldsdóttir, Lilja Björg Ágústsdóttir, 
Sigrún Kristjánsdóttir, Sigríður Sóley Guðnadóttir, Ida María Önnudóttir , Kristján Bohra 
og Egill Þórsson. 
 
Nemendaverndaráð   
Eitt sameiginlegt nemendaverndarráð starfar við GBF. Í því sitja skólastjóri, sálfræðingur og 
hjúkrunarfræðingur. Auk þeirra sitja deildarstjóri og sérkennari viðkomandi deildar sem 
kemur með mál inn til nemendaverndar. Ráðið fundar einu sinni í mánuði. 
 
Áfallaráð 
Ásþór Ragnarsson  skólasálfræðingur 
Dagný Hjálmarsdóttir skólahjúkrunarfræðingur 
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri 
Sóknarprestur viðkomandi sóknar eftir þörfum 
 
Eineltisteymi 
Deildarstjóri, skólasálfræðingur, skólahjúkrunarfræðingur, umsjónarkennari viðkomandi 
nemanda. 
 
Nemendaráð 
Varmalandsdeild     Kleppjárnsreykjadeild   
Ida María Önnudóttir     Egill Þórsson   
Stefán Már Sigurðsson    Stella Dögg Blöndal 
Bjarney Sól Tómasdóttir    Konráð Axel Gylfason 
Haukur Birgisson     Ragnar Magni Sigurjónsson 
Eyrún Margrét Eiðsdóttir    Jóhann Þór Arnarson 
       Freyja Ragnarsdóttir Pedersen 
Umsjón með heimasíðu 
Jóna Ester Kristjánsdóttir 
Grænfánanefnd 
Ása Erlingsdóttir, Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir, Björg Ólafsdóttir, Dóróthea Jóhannsdóttir, 
Lára Kristín Gísladóttir, Guðmundur Eyþórsson, Hanna Kristín Þorgrímsdóttir, Ása Hlín 
Svavarsdóttir og Sólrún Halla Bjarnadóttir. 
Heilsuefling 
Ingibjörg Daníelsdóttir, Agnes Guðmundsdóttir, Guðjón Guðmundsson, Eva Lind 
Jóhannesdóttir, Helga Jensína Svavarsdóttir og Íris Indriðadóttir. 
Innra mat 
Snæbjörn Reynisson, Börkur Hrafn Nóason, Gróa Erla Ragnvaldsdóttir, Ágústa Þorvaldsdóttir, 
Magnea Helgadóttir, Magnea Kristleifsdóttir, Steinunn Fjóla Benediktsdóttir, Kristín Ingibjörg 
Baldursdóttir. 
Innleiðing aðalnámskrár 
Lilja Björg Ágústsdóttir, Elísabet Halldórsdóttir, Ingibjörg Adda Konráðsdóttir, Hlöðver Ingi 
Gunnarsson, Rebekka Guðnadóttir, Sigríður Arnardóttir og Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir. 
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Nemendafjöldi 
Við upphaf skólaársins 2011-2012 voru nemendur skólans 219 en við lok þess 206 á þremur 

starfsstöðvum. 

Í Hvanneyrardeild var kennt í tveimur bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1.-2. bekk og 3.-4. bekk. 

Bekkur   24. ágúst  31. maí 

     1   7   7 

     2   9   9 

     3   7   7 

     4   6   6 

       Alls 29   29 

    

Í Kleppjárnsreykjadeild var kennt í 6 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1.-2. bekk, 3 – 4. bekk, 5. – 6. 

bekk og 9. – 10. bekk. 

1   3   2 

     2   5   5 

     3   3   3 

     4   7   7 

     5   11   11 

     6   9   8 

     7   14   14 

     8   13   13 

     9   8   8 

     10   10   10 

       Alls 83   81 

 

Í Varmalandsdeild var kennt í 7 bekkjardeildum þ.e. samkennt í  3.- 4. bekk, 5.- 6. bekk og 8.-9. bekk. 

     1   17   13 

     2   14   14 
     3   12   12 
     4   11   9 
     5   3   2 
     6   13   11 
     7   7   7 
     8   12   11 
     9   6   7 
     10   11   10 
       alls       107   96 
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Starfsmenn    

1.  Nafn Starf Umsjón/annað Stöðu-

hlutfall 

1 Agnes Guðmundsdóttir Grunnskólakennari Stærðfræði, íþróttir 92,3 % 

2 Anna Heiða Baldursdóttir Starfsmaður skólasel  40 % 

3 Ágústa Þorvaldsdóttir Grunnskólakennari 8. bekkur 76,9 % 

4 Ása Dóra Garðarsdóttir Afleysingar   

5 Ása Erlingsdóttir Grunnskólakennari 1. bekkur 100% 

6 Ása Hlín Svavarsdóttir Grunnskólakennari Leiklist, stuðningur 100 % 

7 Ásgeir Rafnsson Ráðsmaður  80% 

8 Björg Ólafsdóttir Grunnskólakennari Textílmennt og  

1. bekkur 

100% 

9 Björk Harðardóttir Matráður Skólasel 75% 

10 Börkur Hrafn Nóason Grunnskólakennari afleysing/barneignarl

eyfi Þóru Geirlaugar 

frá og með 1. nóv. 

100% 

11 Dóróthea H. Jóhannsdóttir Sérkennari  100% 

12 Elísabet Halldórsdóttir Grunnskólakennari 3. og 4. bekkur 100% 

13 Ellert Arnar Maríusson Starfsmaður skólasel (1.10-19.12 2012) 13 % 

14 Erla Gunnlaugsdóttir íþróttahús (03.01-31.05 2013) 20 % 

15 Eva Lind Jóhannsdóttir Grunnskólakennari 5. og 6. bekkur og 

myndmennt 

100% 

16 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir Grunnskólakennari 5. og 6. bekkur og 

smíðak. 

100% 

17 Guðjón Guðmundsson Grunnskólakennari Íþróttir 100% 

18 Guðmundur Eyþórsson Grunnskólakennari 9. og 10. bekkur 100% 

19 Guðmundur F. Kristbergsson Stuðningsfulltrúi (10.01-31.01 2013) 50% 

20 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir Grunnskólakennari 1. og 2. bekkur 100% 

21 Heiðar Örn Jónsson Stuðningsfulltrúi (frá 07.11-06.05 2013) 40% 

22 Heiðbjört Ósk Ásmundsdóttir Skólaliði  100% 

23 Helga Björg Valgeirsdóttir Matráður  100% 

24 Helga Jensína Svavarsdóttir Deildarstjóri  100% 

25 Hlöðver Ingi Gunnarsson Deildarstjóri  100% 

26 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir Grunnskólakennari 2. bekkur  100% 

27 Ingibjörg Daníelsdóttir Grunnskólakennari 10. bekkur 75% 

28 Ingibjörg Adda Konráðsdóttir Deildarstjóri  100% 

29 Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir Skólastjóri  100% 

30 Ingveldur Eyjólfsdóttir Stuðningsfulltrúi/ 

skólasel 

(22.08-30.090 2012) 100% 
50%/50% 

31 Íris Grönfeldt Íþróttafræðingur Íþróttir 62% 
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32 Íris Indriðadóttir Grunnskólakennari 3. og 4. bekkur 100% 

33 Josefina Margareta Morell Skólaliði  80% 

34 Jóna Ester Kristjánsdóttir Ritari Bókasafn 100% 

35 Jóhanna Magnúsdóttir Stuðningsfulltrúi (1.10-19.12  2012) 25% 

36 Jón Friðrik Snorrason Matráður (15.08 -31.01 2013) 75% 

37 Jón Ingi Baldvinsson Stuðningsfulltrúi  100% 

38 Jósef Jóhann Rafnsson Skólaliði,   83% 

39 Kolbrún Kristín Ólafsdóttir Skólaliði  70% 

40 Kristín Elísabet Möller Stuðningsfulltrúi  75% 

41 Kristín I. Baldursdóttir Grunnskólakennari Sérkennsla og verkgr. 100% 

42 Kristín Kristjánsdóttir Ritari  50% 

43 Lára Kristín Gísladóttir Grunnskólakennari Textil, tónmennt 89% 

44 Linda Sigurðardóttir Yfirmaður Skólasels  58% 

45 Lilja Björg Ágústsdóttir Grunnskólakennari 7. bekkur 100% 

46 Lilja Gissurardóttir Þroskaþjálfi (01.10-19.12 2012 ) 56,5% 

47 Líney Traustadóttir Stuðningsfulltrúi  89.5% 

48 Magnea Helgadóttir Grunnskólakennari Íslenska, þýska, enska 100% 

49 Magnea Kristleifsdóttir Grunnskólakennari Sérkennsla 100% 

50 Ragnheiður Jónsdóttir Bókavörður/skólaliði  94% 

51 Rebekka Guðnadóttir Grunnskólakennari 3. og 4. bekkur 100% 

52 Sigfús Jónsson Skólaliði  75% 

53 Sigríður Arnardóttir Grunnskólakennari 8. og 9. bekkur 100% 

54 Sigríður Gunnlaugsdóttir Skólaliði  90,5% 

55 Sigríður Númadóttir Starfsm. mötuneytis  100% 

56 Sigrún Hjartardóttir Afleysing   

57 Sigrún Kristjánsdóttir Húsvörður/skólaliði  100% 

58 Snæbjörn Reynisson Grunnskólakennari 7. bekkur 100% 

59 Sólrún Halla Bjarnadóttir Grunnskólakennari Íþróttir 46,15% 

60 Steinunn Ágústa Einarsdóttir Aðstoðarmatráður  100% 

61 Steinunn Fjóla Benediktsdóttir Grunnskólakennari 1.og 2.bekkur 100% 

62 Sædís Björk Þórðardóttir Stuðningsfulltrúi  50% 

63 Sæunn Elva Sverrisdóttir  Skólaliði  94% 

64 Valgerður Jónasdóttir Matráður  100% 

65 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir Grunnskólakennari barneignarleyfi frá og 

með 31.okt 

100% 

66 Þórunn Jóna Kristinsdóttir Skólaliði  91% 

67 Þuríður Ketilsdóttir Skólaliði  100% 
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Húsnæði            

Hvanneyrardeild 
Kennsla fer fram í tveimur byggingum;  í barnaskólanum og gamla íþróttahúsi Bændaskólans. 
Í barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, tölvuver, myndmenntarstofa, bókasafn, 
starfsmannaaðstaða og eldhús. Nemendur borða hádegismat í holi í anddyri skólans. Skólasel 
er starfrækt í skólahúsnæði eftir skólatíma til kl. 16:00. Íþróttakennsla fer fram að mestu leyti 
utan dyra eða í gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í vetur fór sundkennslan fram í Hreppslaug í 
Skorradal í 2 vikur að hausti og í Borgarnesi og að Kleppjárnsreykjum að vori. 
 
Kleppjárnsreykjadeild 
Kennsla fer fram í fjórum byggingum: í grunnskólanum, smáhýsi við skólann, í fyrrum 
skólastjóraíbúð við skólann og í íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru 
allar almennar kennslustofur, smíðastofur, námsver, bókasafn, tölvuver, félagsaðstaða 
nemenda, starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og mötuneyti. Í smáhýsinu fer fram 
myndmenntarkennsla. Þetta húsnæði var áður bílskúr við skólann sem var endurnýjaður árið 
2008 og breytt í myndmenntarstofu. Í gömlu skólastjóraíbúðinni eru náttúrufræði-, textíl- og 
tónmenntarstofa. Í íþróttahúsinu fer fram öll íþrótta- og sundkennsla og er allur búnaður þar 
til fyrirmyndar. Allur skólinn þarfnast orðið mikilla endurbóta.  Á næsta skólaári verður 
endurbótunum haldið áfram.  
 
Varmalandsdeild 
Kennsla fer fram í þremur byggingum: í barnaskólanum, í gamla húsmæðraskólanum og í 
íþrótta- og félagsheimilinu Þinghamri. Kennsla 1.- 4. bekkjar fer fram í barnaskólanum en þar 
er einnig bókasafn, tölvuver, textíl- og myndmenntastofur, starfsmannaaðstaða, skrifstofa 
ritara og mötuneyti. Kennsla 5.-10. bekkjar fer fram í Húsó, sú bygging hefur verið 
endurnýjuð að hluta. Á efstu hæð eru nú 3 kennslustofur, nemendarými auk 
stjórnunarrýmis. Á miðhæð er starfsmannaaðstaða, morgunverðarsalur, náttúrufræðistofa, 
sérkennslustofa, almenn kennslustofa og nemendarými. Í Þinghamri er íþróttasalur, 
sundlaug, smíðastofa og aðstaða fyrir heimilisfræðikennslu. Þörf er á endurnýjun á að stöðu 
fyrir heimilisfræðikennslu. 
Miklar endurbætur hafa átt sér stað á húsmæðraskólanum en þeim er þó engan veginn lokið 
samkvæmt því sem áætlað var.  

Skólalóð       

Hvanneyrardeild 
Skólalóðin er miðsvæðis og liggur ekki að umferðargötum eða öðrum hættum, að 
undanskilinni tjörn sem er á lóðinni. Lóðin er að mestu leyti lögð möl en grasi að hluta til.  Á 
lóðinni er góður gervigrasvöllur og steyptur körfubolta/fótboltavöllur. Einnig eru rólur og 
klifurgrind. Fyrir liggur teikning af skólalóðinni sem bíður framkvæmdar. Hafist var handa við  
lagfæringar á aðkomu að skólanum og bílastæði en því verki er enn ólokið. 
 
Kleppjárnsreykjadeild 
Skólalóðin er nokkuð stór. Í porti sem myndast af skólabyggingunni eru leiktækin og í 
kringum þau er möl, þar er einnig lítill malbikaður körfuboltavöllur. Utar eru svo stór gras-
fótboltavöllur og grasflatir umhverfis skólann sem nýtast sem leiksvæði. Malbikaður minni 
fót- og körfuboltavöllur er staðsettur við enda sundlaugar. Skólinn hefur einnig til umráða 
gamalt tún í næsta nágrenni svokallað Læknistún og þar hefur verið unnið að aðstöðu fyrir 
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útikennslu með byggingu skýlis og gerð eldstæðis. Þar hafa einnig verið gróðursettar plöntur 
til skjólmyndunar. 
 
Varmalandsdeild 
Náttúrulegt umhverfi skólans er barnvænt og hentar vel til útivistar, þó er brýn þörf á 
ákveðnum úrbótum s.s. bílastæðum, leiktækjum og heildarskipulagi skólalóðar.  

Skóladagatal 

Skóla- og viðburðadagatal skólaársins 2012-2013 má sjá á heimasíðu skólans http://gbf.is. 

Samstarf heimila og skóla  

Samkvæmt lögum á að vera starfandi skólaráð við skólann. Á haustdögum 2012 var skipað 
sameiginlegt skólaráð fyrir GBf. Í því sitja 11 einstaklingar sem sitja tvö ár í senn, sjá nöfn 
fulltrúanna undir kaflanum Nefndir og ráð hér að ofan. Skólaráðið er samráðsvettvangur 
skólastjóra og skólasamfélags um skólastarf. Skólaráðið fundaði fjórum sinnum á skólaárinu.  
Bekkjarfulltrúar voru boðaðir á fund að hausti þar sem farið var yfir hlutverk og starfsemi 
foreldrafélags skólans. Þar var mynduð stjórn foreldrafélagsins sem vann drög að lögum þess 
sem samþykkt voru á aðalfundi í vor.  Bekkjarfulltrúar hvers bekkjar sáu meðal annars um að 
hver bekkur hittist utan skólatíma einu til tvisvar sinnum yfir veturinn. Skólinn nýtur mikils 
velvilja í nærsamfélaginu, fyrir það ber að þakka. 
 
Hvanneyrardeild 
Starfsfólk kallaði eftir aðstoð foreldra við einstök verkefni.  
 
Kleppjárnsreykjadeild 
Foreldrar  sáu um gæslu um gistinætur á smiðjuhelgum og aðstoðuðu við móttöku og 
skipulagningu verkefnisins sérstaða sveitaskóla. Auk þess skipulögðu þeir 
ferðir/samverustundir með bekkjum barna sinna. 
 
Varmalandsdeild 
Foreldrar hjálpuðu til við að manna ýmsa viðburði með nemendum s.s. gistinætur á 
smiðjuhelgum, tóku þátt í gönguferðum, og móttöku á nemendum í verkefninu sérstaða 
sveitarskóla. Foreldrar tóku þátt í vinakeðjunni 1.des og aðstoðuðu við aðföng á kyndlum. 
Einnig gat starfsfólk kallað eftir aðstoð foreldra við einstök verkefni. Dæmi um slíkt verkefni 
var heimsókn 10. bekkjar til Danmerkur og móttaka erlendra gesta. 

Akstur 
Nær allir nemendur skólans koma og fara með skólabílum.  
Umsjónarmenn leiða eru: Hvítársíða/Stafholtstungur, Norðurárdalur, Borgarhreppur, 
Lundarreykjadalur, Bæjarsveit og Hvanneyrarleið er Garðar Jónsson, Þverárhlíð og Kotaleið 
Sæmundur Sigmundson, Bifröst og Skorradalsleið Tryggvi Sæmundsson, Húsafell og 
Flókadalsleið Jón Pétursson og Hálsasveit/Reykholt er Einar Guðni Jónsson. 

http://gbf.is/
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3. Áherslur í skólastarfi    

Hlutverk 
Hlutverk Grunnskóla Borgarfjarðar, í skipulagðri samvinnu við heimilin og samfélagið, er að: 

 stuðla að vellíðan, alhliða þroska og heilbrigði nemenda,  

 veita nemendum tækifæri til alhliða menntunar, bæði hugar og handa 

 efla gagnrýna hugsun nemenda, lífsgleði og jákvæða sjálfsmynd 

 undirbúa nemendur fyrir virka þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi, með sjálfstraust og 
áræðni til að hafa áhrif á þróun samfélagsins 

Framtíðarsýn  

Grunnskóli Borgarfjarðar útskrifar metnaðarfulla nemendur, sem nýta styrkleika sína til að ná 
árangri.  Skólinn er sérstaklega sterkur á sviði lýðheilsu, lífsleikni, list- og verkgreina, með 
tengingu við náttúru, arfleifð, menningu og sögu heimasvæðisins. Skólinn eykur fjölbreytni 
sína í gegnum ólíkar starfsstöðvar, sem standa og vinna saman að stöðugt betri árangri.  

Einkunnarorð  

Einkunnarorð skólans eru gleði, heilbrigði og árangur. Hugtökin þrjú lýsa best skólastarfi GBf 
og við hverju nemendur mega búast innan hans.  
 
Gleði vísar til þeirra jákvæðu viðhorfa sem skólinn vill að nemendur hafi til námsins og 
skólans og sé um leið lýsandi fyrir ríkjandi samskiptaform. Án gleðinnar er erfitt fyrir 
nemendur að ná þeim góða árangri sem skólinn væntir af þeim. 
 
Heilbrigði, vísar til andlegs og líkamlegs heilbrigðis sem er lykilþáttur nemenda til að ná 
árangri. Skólinn leggur sitt af mörkum til að auka heilbrigði nemenda með daglegri, 
skipulagðri hreyfingu og hollum mat í mötuneytinu. 
 
Árangur vísar til þess árangurs nemenda sem skólinn vill að hver einstaklingur nái bæði í 
námi og á félagslega sviðinu.  
 
Það er von skólans að nemendur upplifi veru sína í skólanum eftir einkunnarorðum hans. 
Stefna skólans er einstaklingsmiðað nám með áherslu á útikennslu og hreyfingu, sjá nánar á 
heimasíðu skólans http://www.gbf.is. 

Gildi 

Við: 

 berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu  

 tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum 

 ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti 

 göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs 

 stöndum saman og vinnum saman 

 sýnum umburðarlyndi og kærleika í samskiptum 

 erum metnaðarfull, skipulögð og öguð í öllu sem við gerum 

 gætum fyllsta trúnaðar um málefni annarra 

 hvetjum til heilbrigðs lífernis 

http://www.gbf.is/
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Heimaskóli menntavísindasviðs H.Í.   
Varmalandsskóli gerðist í október 2008 samstarfsskóli Menntavísindasviðs Háskóla Íslands 
um menntun kennara 2008 – 2011.  Við sameiningu skólanna var ákveðið að GBf héldi áfram 
í verkefninu. Skólinn veitir  nemum í B.Ed.- námi við Menntavísindasvið H.Í. aðgang að 
skólanum til að vinna þar þau verkefni sem tengjast vettvangi.  Verkefnin felast m.a. í  
æfingakennslu, kynningarheimsóknum, þátttöku í undirbúningi og framkvæmd kennslu, 
athugunum á skólastarfi o.fl.  Kennarar skólans taka þátt í mati á frammistöðu nema og 
leiðbeina þeim á vettvangi. 
Kennaranemarnir sem áttu  GBf sem heimaskóla í vetur voru Dagmar Harðardóttir og Anna 
Sigríður Guðbrandsdóttir. 

Samstarf leik- og grunnskóla  

Deildarstjórar sjá um samskipti við leikskólana í skólahverfinu, þ. e.  Andabæ, Hnoðraból og 
Hraunborg.  Löng hefð er fyrir samstarfi Andabæjar og H-deildar GBf, sjá nánar í kaflanum 
um Samstarf grunn- og háskóla hér að neðan. Í ljósi þeirrar reynslu var unnin 
samstarfsáætlun á milli K-deildar og Hnoðrabóls annars vegar og V-deildar, Hnoðrabóls og 
Hraunborgar hins vegar. Áætlunin byggir á því að skólahópar leikskólanna heimsækja 
grunnskólann nokkur skipti og mynda tengsl við ýmist 4., 5. og 6. bekk. Í byrjun taka 
nemendur miðstigs við leikskólabörnunum, kynna þeim skólann og vinna verkefni með þeim. 
En síðan í lok vetrar heimsækja þau 1. bekkinga og fá að taka þátt í heilum skóladegi með 
þeim.  

Samstarf grunn- og menntaskóla  

Menntaskóli Borgarfjarðar í samstarfi við Borgarbyggð hefur boðið nemendum í Borgarbyggð 
að stunda fjarnám við skólann. Tveir nemendur við Varmalandsdeild tóku áfanga í MB.  Í vor 
var nemendum 10. bekkjar boðið á kynningu í skólann.  

Samstarf grunn- og háskóla  

Um árabil hefur þróast ákveðin samvinna milli leik-, grunn- og háskólans á Hvanneyri. Þessi 
samvinna hófst sem stuðningur áhugasamra foreldrar og velunnara við metnaðarfullt 
skólastarf. Samvinnan felst m.a. því að nemendur fá að: vinna í gróðurhúsi, heimsækja fjós 
og búvélasafn, nota svæði við skjólbelti, skoða listaverk Landbúnaðarháskóla Íslands, taka á 
móti skólahóp leikskólans og fá boð á viðburði í skólanum. Allt eru þetta þættir sem eru 
komnir með ákveðna hefð innan leik- og grunnskólans sem núna er búið að formgera og 
tengja á markvissari hátt við námskrármarkmið  með undirrituðum samningi síðan í maí 
2009. Allir þessir skólar hafa þann kost að göngufæri er á milli þeirra og þar af leiðandi 
enginn aksturskostnaður. Skóli er hluti af samfélaginu og hlutverk hans felst ekki síst í því að 
leiða nemendur inn í þetta samfélag, gera þá meðvitaða um störfin sem þar eru unnin og 
hvernig það sem þeir læra tengist störfunum.  
Háskólinn á Bifröst hefur boðið 9. bekkingum á Varmalandi fjáröflunarleiðir fyrir söfnun í 
ferðasjóð nemenda. Auk þess sem stjórnendur Varmalandsdeildar hafa tekið þátt í 
kynningum Háskólans. 
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4. Þróunarverkefni 

Byrjendalæsi 
Byrjendalæsi er nálgun eða aðferð í lestrarkennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans og hefur 
verið þróað undir hatti samvirkra aðferða. Markmið Byrjendalæsis er að börn nái góðum 
árangri í lestri sem allra fyrst á skólagöngu sinni.  Hún byggir á heildstæðri nálgun sem nær til 
allra þátta móðurmálsins.  Þannig er vinna með tal, hlustun, lestur og ritun felld í eina heild.  
Uppbygging Byrjendalæsis er í þremur þrepum. Í fyrsta þrepi kynnast nemendur gæðatexta. 
Kennari les texta fyrir nemendur og nýtir þau tækifæri sem textinn gefur til að ræða við 
nemendur um merkingu hans. Í öðru þrepi vinna þeir með tæknilega þætti sem varða 
lestrarnám. Þá snýst vinnan um hljóðvitund, samband stafs og hljóðs, stafagerð, ritun 
óhljóðréttra orða, samsett orð, stóran og lítinn staf og annað sem þarf að læra.  Gengið er út 
frá svokölluðu lykilorði til að ræða og rannsaka.  Í kennslunni eru hefðbundnar vinnubækur 
lagðar til hliðar en nemendur fá fjölbreytt verkefni út frá lykilorðinu. Í þessari vinnu eru þrjár 
leiðir mögulegar fyrir kennara hann getur í fyrsta lagi lagt fyrir alla nemendur nákvæmlega 
eins verkefni. Í öðru lagi  skipulagt vinnustöðvar með mismunandi viðfangsefnum og í þriðja 
lagi sniðið viðfangsefni nákvæmlega að þörfum tiltekinna nemenda.  Í þriðja þrepi 
Byrjendalæsis  semja nemendur efni á grunni upphaflega textans. Þá er teiknað, gerð 
hugtakakort, saminn texti, leikþættir og tónverk.  Nemendur styðjast við orðaforðann sem 
lagður var inn í fyrsta hlutanum.  Gengið er út frá því að kennslan eigi sér stað tvisvar til 
þrisvar á dag, fimm daga vikunnar. Vinnuloturnar geta fallið saman við lengd kennslustunda 
en þurfa þess ekki. 
 

Grænfáninn 
Hvanneyrardeild og Varmalandsdeild GBf eru aðilar að Grænfánaverkefni Landverndar og 
Kleppjárnsreykjadeild hefur unnið að verkefninu í vetur. Allar deildir unnu að því þennan 
vetur að ná að flagga. Hvanneyrardeild í sjötta sinn, Varmalandsdeild í annað sinn og 
Kleppjárnsreykjadeild í fyrsta sinn. Skemmst er frá því að segja að allar deildir náðu því 
takmarki. Þær tvær sem voru að endurnýja í janúar en 
Kleppjárnsreykir í fyrsta sinn núna í lok skólaársins á 
síðasta skóladegi nemenda. Unnið hefur verið í  
þróunarhóp þvert á deildir og svo þróunarhópar á hverri 
stöð fyrri sig. Fallið var frá þeirri hugmynd að allir væru 
að vinna að sama þema innan Grænfánaverkefnins þar 
sem stöðvarnar eru mismunandi með ólíkar áherslur. 
Vonandi tekst næst að sameina endurnýjun á öllum 
stöðvum til að auðvelda verkefnið og auka samvinnuna. 

Hvanneyrardeild 

Haustið 2012 var unnið áfram með markmið grænfánans innan skólans. Áætlað var að sækja 
um að flagga að hausti en það frestaðist. Í janúar 2013 var Grænfánanum flaggað í sjötta sinn 
á Hvanneyri. Nemendur hafa verið að vinna að ákveðnu ruslaverkefni í tímum hjá Ásu Hlín 
þar sem þau eru búin að búa til ruslaþorp og eru að vinna að því að endurnýta það sem fellur 
til í ruslaþorpinu. Einnig hafa þau verið að endurnýta ýmiskonar smáa járnhluti og búa til 
persónur í ruslaþorpið. Ása Hlín fann nýja meðlimi í umhverfisnefndina, einn úr hverjum bekk 
og foreldrafulltrúa. 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2013 
 

14  

 

Strax að lokinni flöggun fóru Ása Hlín og Sólrún Halla í að vinna að nýjum markmiðum fyrir 
Hvanneyrardeildina, ásamt nemendum í umhverfisnefnd. Margar hugmyndir komu fram 
meðal annars nýta nærsamfélagið, samstarf við eldri borgara og moltugerð. Stuttmynd um 
vatn er einnig á dagskránni. Líkan af landi gert úr pappamassa til að skoða gróðurhúsaárhrif á 
ósonlagið. Byrjað er að skoða lífsskilyrði ísbjarna sem eiga sér heimkynni á norðhveli jarðar 
og hvað það er sem ógnar lífi þeirra (hlýnun jarðar). 

Ása Hlín Svavarsdóttir 

 
Kleppjárnsreykjadeild 

Ákveðið var að hefja Grænfánavinnuna í vetur á viðráðanlegum nótum og hafa fremur 
fámenna umhverfisnefnd svo auðveldara væri að ná henni saman á fundi. Kosinn var 1 
fulltrúi úr hverri bekkjadeild. Hjálp og ráðgjöf var fengin frá Ásu Erlingsdóttur sem starfar 
í Varmalandsdeild GBF og er vön þessari vinnu.  
Mat á stöðunni var tekið með því að fylla út gátlistana af heimasíðu Landverndar. Það 
unnu nemendur að mestu sjálfir með því að spyrjast fyrir hjá stjórnendum og öðrum 
starfsmönnum skólans. Niðurstöðurnar voru teknar saman í eina skýrslu sem fylgir hér 
með. K - deild komst á „Græna grein“ veturinn 2011-2012. Síðan byrjað var að vinna að 
undirbúningi Grænfánans hefur ýmislegt unnist í umhverfismálum skólans. 
Pappírsnotkun hefur t.d. minnkað talsvert og margir slökkva nú þegar ljós þegar enginn 
er inni í stofum. Mötuneytið stendur sig vel í því að safna afgöngum í dýr og bjóða uppá 
ávexti og grænmeti á hverjum degi svo eitthvað sé nefnt.  
Eftir að úttekt var lokið var ákveðið að vinna með lýðheilsu. Markmið voru sett af 
kennurum og nemendum í umhverfisnefnd.  

Markmið: 
- að skapa heilsusamlegra umhverfi í skólanum, innanhúss og utan  
- að fjölga tækifærum til útiveru og hreyfingar nemenda og starfsfólks 
- að bæta aðgengi og aðstöðu á útivistarsvæði skólans á Læknistúni 
- að fræðast um nærumhverfi skólans 

Hvernig nálgumst við markmiðin? 
Með því að: 

 útbúa skilti við bílastæði sem minna fólk á að drepa á bílunum 

 útbúa skilti þar sem minnt er á að slökkva ljós í kennslustofum 

 útbúa sandkassa og aðstöðu fyrir leiki með náttúrulegan efnivið s.s. kubba, steina eða 
bein 

 fá foreldra til að aðstoða við útiverk á vordögum og veita upplýsingar varðandi 
nærumhverfið 

 laga gangstíg og gera aðgengilegt hlið upp að útivistarsvæðinu á Læknistúni  

 gera ratleik eða náttúrustíg um nærumhverfi skólans 

 safna matarafgöngum saman í mötuneyti og nýta þá til að gefa gæludýrum 

 sníða skammtastærðir eftir hverjum og einum í mötuneytinu svo minna fari til spillis 

 bjóða uppá ávexti milli mála 

 halda áfram með kartöflugarð/ matjurtagarð 
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Fulltrúar í umhverfisnefnd hverju sinni sjá um að fylgja eftir vinnunni og taka út hvernig 
gengur, samkvæmt markmiðunum okkar mánaðarlega.  
Umhverfismál eru fléttuð inn í námsefni í lífsleikni auk þess sem útikennsla er virkur hluti af 
námi nemenda. Auk þess er  endurnýting og nýtni kennd í gegnum list- og verkgreinar. Á 
hverju vori eru teknir nokkrir dagar í vinnu utandyra þar sem farið er í náttúruskoðun í göngu 
og hjólaferðum, unnið við niðursetningu kartaflna og grænmetis o.fl. Unglingadeild skólans  
notar þann tíma í sérstöðu sveitaskóla þar sem nemendur fara í verknám á sveitabæi eða 
aðra vinnustaði í sveitinni. 
Í tengslum við Grænfánann var í vetur unnið  verkefni með 5.-6. bekk þar sem nemendur 
útbjuggu plaköt með upplýsingum um nærumhverfi skólans. Uppúr þeim upplýsingum var 
síðan búinn til ratleikur sem farið var í á síðasta skóladeginum í vor. Til þess að hjálpa sér 
virkjuðu nemendur foreldra sína og fleiri íbúa svæðisins til að veita upplýsingar og safna 
sögum og fróðleik.  
7. bekkur vann verkefni tengd tóbaksvörnum og unnu plaköt. 
Unglingastigið vann verkefni um lýðheilsu þar sem þau veltu fyrir sér hvað felst í hugtakinu 
og gerðu plaköt út frá því. 
3.-4. bekkur gerðu myndrænar kennsluleiðbeiningar um endurnýtingu. Þau sýndu hvernig 
má búa til litlar buddur úr mjólkur- eða safafernum. 
1. og 2. bekkur fengu það hlutverk af safna náttúrulegum smáhlutum til að nota í 
sandkassanum eða í leik á skólalóðinni í frímínútum.  
Stefna skólans að taka þátt í að flagga Grænfánanum var kynnt fyrir foreldrum og 
forráðamönnum á skólaslitum í fyrra og á skólasetningu í haust. Auk þess var foreldrum sent 
bréf á vordögum til upplýsinga um stöðu mála. Það er von okkar og trú að nemendur beri 
stefnuna áfram inn á sín heimili.  
Umhverfissáttmálinn var unninn af umhverfisnefndinni uppúr þeim hugmyndum sem komu 
upp í umræðum vetrarins. Nokkrir unglingar voru fengnir til að hanna útlit fyrir 
umhverfissáttmálann þar sem allir gætu sett fingrafar sitt og undirskrift á myndina. Úr varð 
tré þar sem fingraförin eru laufblöðin og auðvelt er að bæta við fleiri fingraförum fyrir 
nemendur og starfsfólk næstu ára. 

Lára Kristín Gísladóttir 

Varmalandsdeild  

Í Varmalandsdeild voru fjórir fulltrúar í sameiginlegu nefnd deildanna og unnu þeir að  
verkefnum vetrarins í sameiningu. Ákveðið var að halda áfram vinnu með loftlagsmál með 

sjálfbærni að leiðarljósi. Hver árgangur hafði fulltrúa í 
umhverfisnefndinni. Verkefni tengd grænfánaverkefninu eru 
kennd á öllum skólastigum innan deildarinnar. Innan skólans 
er einnig lögð áhersla á útinám nemenda bæði yngri og eldri. 
Þar sem unnið er að því að vekja virðingu þeirra fyrir 
náttúrunni og umhverfinu. Með þessu fæst einnig frekari 
útivera og hreyfing. Eins og undanfarin ár fengum við 
úthlutun úr yrkjusjóði og voru gróðursett um 150 tré á 
vordögum. 1.-6.bekkur fengu síðan þemaviku í síðustu 
skólaviku sem bar heitið Sjálfbærni með landbúnað að 
leiðarljósi. Unnið var með ýmsum hætti, listsköpun, handverk, 
fræðsla og verkefni. Í þessari viku voru einnig settar niður 
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kartöflur að venju sem síðan verða teknar upp að hausti. Síðan færa nemendur mötuneytinu 
uppskeruna og fá hana í matinn. Rekstur garðsins er af reikningi sem nemendur söfnuðu inn 
á með nytjamarkaði fyrir fimm árum síðan og mun hann duga eitthvað áfram í reksturinn á 
garðinum. 
Unnið er að því að tengja nemendur við nærumhverfi með kennslu og gönguferðum. Yngri 
nemendur fara í styttri göngur í nágrenni skólans sem lengjast eftir því sem nemendur 
þroskast og dafna. Unglingarnir okkar fara í göngur sem eru mun lengri og reyna vel á 
þrautseigju og úthald en eru ávallt sigur fyrir þá.  
Eftir að Grænfánanum var flaggað í annað sinn hefur verið unnið að því að útfæra 
Grænfánavegginn. Umhverfisnefndin vann að nýjum markmiðum í samvinnu við 
þróunarhópinn um Heilsueflandi skóla. Áætlað er að ýta undir frekari hreyfingu nemenda t.d. 
með keppni á milli nemenda eða bekkja. Þá verði nemendur meðvitaðri um víðara samhengi 
hugtaksins lýðheilsu, s.s. líðan, jafnvægi, jafnrétti og fleira sem kemur inn á það svið. 
Markmið hópsins er að koma Grænfánaveggnum í það horf að vera ætíð áminning fyrir okkur 
öll um að hverju við stefnum. Með sýnilegum markmiðum og verkefnum nemenda. 

Ása Erlingsdóttir 

Heilsueflandi skóli 

Hópurinn hittist 4 sinnum -  Síðasti fundurinn féll niður sökum þess að aðeins einn aðili 

mætti 

Umræður urðu um: 

 Mataræði 

Nauðsyn þess að börn lærðu að borða hollan mat. Valgerður Jónasdóttir matráður á 

Kleppjárnsreykjum veitti okkur upplýsingar um hvaða viðmið væru lögð til grundvallar 

varðandi matargerð í skólanum.  Áætlað að gera aðgengilegt í möppu upplýsingar fyrir 

mötuneyti um hvað felst í því að vera heilsueflandi skóli. Ef unnið verður meira með þennan 

þátt þá væri nauðsynlegt að hafa matráð af einhverri stöðinni með í hópnum. 

Forvarnir 

Rætt var um hvernig skólinn gæti beitt sér í forvarnarmálum með sem bestum árangri.  Gott 

væri að setja upp plan sem sýndi hvað ætti að gera í hverjum árgangi. Við skoðuðum hvað er  

gert nú þegar: 

a. Leitast skal við að skólinn í samstarfi við foreldrar fái fyrirlestur um vímuvarnir eða fræðslu 

inn í skólann á hverju ári fyrir nemendur og foreldra.  

b. Allir bekkir – 6H  frá heilsugæslu 

c. 7. og 8. bekkur – reyklaus bekkur 

d. 8.-10. bekkur – Fáðu já 

c. 10. bekkur – sýna myndina Svartur á leik 

Þessi atriði þyrfti að skoða betur og bæta inn í þar sem göt eru. 

 

Viðbrögð skólans varðandi vímuefnaneyslu 

 Hópurinn setti saman viðbragðsáætlun ef upp kemur neysla nemenda á vímuefnum.   

„Ef grunur vaknar um neyslu vímuefna innan skólans og/eða á ferðalögum á vegum skólans 

er umsjónarkennara tilkynnt um málið. Ef grunur er óljós boðar umsjónarkennari eða 
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skólastjórnendur forráðamenn til viðtals og segir þeim frá grunsemdum og bendir þeim á 

hvert þeir geti leitað eftir aðstoð. Ef staðfestar upplýsingar liggja fyrir skal umsvifalaust boða 

foreldra til fundar og kynna þeim hvaða aðstoð er að fá. Málinu er vísað til 

nemendaverndarráðs. Ráðið tilkynnir barnaverndaryfirvöldum skriflega um málið“ 

Hreyfing 

Töluvert var rætt um nauðsyn þess að ungir sem aldnir hreyfi sig reglulega.  Börnin þurfa að 

hafa fyrirmyndir sem leiða þau á rétta braut hvað þetta varðar. Þar sem erfitt er fyrir skólann 

að hafa áhrif á foreldra, þá gæti leiðin verið sú að kennarar sýni gott fordæmi. Skólinn hvatti 

kennara til þess að eyða vissum viðverutímum innan skólans í hreyfingu. Ráðgert var að setja 

upp töflu á starfsstöðvum skólans sem sýndi í hvers kyns hreyfingu þessi tími færi. Í tengslum 

við þetta átak hittust kennarar á Varmalandi og gengu saman í nágrenni skólans.  Tvisvar 

sinnum hittust kennarar frá öllum deildum og áttu mjög ánægjulegar stundir saman, þar sem 

annarsvegar var gengið að Árhver  við Norðurá og hins vegar  að Árhver í Reykjadalsá. Þessar 

göngur eru mjög góðar til þess að efla samkennd, hreinsa sálina og hreyfa líkamann. 

 Könnun á hreyfingu 

Í tengslum við umræðuna um hreyfingu meðal nemenda var ákveðið kanna hvernig þessu 

væri háttað hjá hverjum og einum.  Í Varmalandsdeild var eftirfarandi könnun lögð fyrir alla 

bekki skólans, nema 1. bekk: 

 

Hreyfing utan skólans 

Ekki merkja blaðið en segja í hvaða bekk þú ert. Ég er í___bekk. 

Hve marga klukkutíma stundar þú hreyfingu utan íþróttatíma í skólanum? Merktu í 

viðeigandi reiti með tölustaf sem sýnir hve margar klukkustundir á viku þú stundar 

viðkomandi hreyfingu. 

Tegund hreyfingar Fjöldi klukkustunda á 
viku 

Fótbolti  

Handbolti  

Körfubolti  

Sund  

Dans  

Úti að leika  

Skepnuhirðing eða önnur vinna sem reynir á 
líkamann 

 

Snjóbretti  

Skíði  

Gönguferðir  

Úti að skokka  

Annað  -  hvað?  

 

Í ljós kom að hreyfing meðal nemenda er afar misjöfn. Bæði hvað varðar hvaða hreyfing er 

stunduð og ekki síður sá tími sem fer í hreyfinguna. Við fengum svör um allt frá 0 
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klukkustundum upp í 100 stundir á viku.  Við vitum að í því tilfelli fékk nemandinn leyfi til 

þess að fara á snjóbretti. Það voru 2 nemendur sem stunda enga hreyfingu  utan skólans.  

Í ljós kom að það eru hátt í 30% nemenda sem hreyfa sig minna en 5 klst. á viku í skipulagðri 

hreyfingu.  Það er sá hópur sem við þurfum að beina sjónum að og reyna að auka áhuga 

þeirra. Hugsanlega væri einnig hægt að bjóða upp á fjölbreyttari  hreyfingu innan skólans, 

setja upp valtíma þar sem hver og einn finndi eitthvað við sitt hæfi. 

Tölulegar upplýsingar liggja inni á samskrá  á Varmalandi – undir heitinu þróunarvinna. 

Skólanámskrá 

 Rætt var um að fara í gegn um skólanámskrána  og kanna hvort markmið hennar feli í sér 

þætti er varða hreysti, hollustu og heilbrigði. Þetta markmið náðist ekki nema að litlu leyti. 

Innleiðing Aðalnámskrár 
Í upphafi fóru kennarar og stuðningsfulltrúar á kynningarfund í Borgarnesi um innleiðingu 
aðalnámsskrár, sátu svo námskeið innan skólans um breytingar á mentorkerfinu samhliða 
þessari vinnu. 
Allir kennarar lásu aðalnámskrána og ræddu þau innihaldsatriði sem talin var ástæða til að 
staldra við. Samhliða var aðalnámskráin borin saman við skólanámskrána. 
Á Kleppjárnsreykjum voru kennarar beðnir um að skoða lykilhæfniviðmið með tilliti til 
tveggja námsgreina. Niðurstaðan úr þeirri vinnu var sú að frekari útlistun á framkvæmd við 
mat þessara þátta væri væntanleg. Umsjónakennarar á Varmalandi unnu hver um sig með 
einn grunnþátt í sínum umsjónarbekk.  
Haldnir voru þróunarhópsfundir með reglulegu millibili bæði hvort í sínu lagi milli deilda og 
sameiginlega. Allir meðlimir hópsins öfluðu sér upplýsinga og lásu efni sem tengdist 
innleiðingunni á milli funda og báru inn á borð fyrir hina hópsmeðlimina.  
Vert er að taka fram að miklar umræður fóru fram í öllum hópum, bæði innan stýrihópsins 
og meðal kennaranna. Hugmyndir manna eru mjög mismunandi bæði hvað varðar hugsjón 
og framkvæmd. 
Tillaga hópsins er sú að allir kennara skólans setji inn tvo grunnþætti í þau fög sem þeir 
kenna næsta haust. Gott væri að fá fyrirlesara til að halda smá fyrirlestur um þessa 
grunnþætti í haust áður en til vinnu er haldið. 
Þá er lagt til að sveitarfélagið athugi hvort ekki sé þörf á að taka þetta verkefni þvert á skóla 
sveitarfélagsins í heild. Þetta væri verðugt verkefni og tilvalið til að nýta til þess að samstilla 
grunnskóla sveitarfélagsins betur.  

5.  Símenntun 

Námsferðir  
Á starfsdegi var farið í Árskóla á Sauðárkróki þar sem starfsmenn fengu að kynnast starfi 
skólans. Tókst ferðin mjög vel og allir voru sammála um nauðsyn þess að sjá hvernig unnið er 
í öðrum skólum og fá hugmyndir. Auk þess þjappa ferðir sem þessar starfsmannahópnum vel 
saman. 
Þrír af stjórnendum auk eins kennara fóru til Svíþjóðar þar sem þeir kynntu sér 
hugmyndafræði The leader in me. 

Námskeið 

Kennarar skólans fóru á eftirfarandi námskeið: 
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 Um Speglaða kennslu (flipped classroom) 

 Byrjendalæsi Akureyri 

 Innleiðing Aðalnámskrár 

 Námskeið í Mentor 

 Haustþing KV í Borgarnes 

 Hvanneyrar- og Varmalandsdeild fengu leiðbeiningar sérkennsluráðgjafa frá Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöð fyrir sjónskerta 

 Allir starfsmenn fengu kynningu á The leader in me 

 Einn kennari fór á námskeið um Talnalykil 

 Sérkennari fór á námskeið í Logos 

 Einn kennari fór á námskeið í skólafærni 

 Kynning á spjaldtölvukennslu (Learn pad) 

 Stjórnendur fóru á haustþing skólastjórafélags Íslands á Akureyri 

 Stjórnendur fóru á námskeið um rétta málsmeðferð og öruggt skólasamfélag 

 Ritari og deildarstjóri fóru á námskeiðið fræðslustjóri að láni 

 Deildarstjórar fóru á námskeið um innleiðingu Aðalnámskrár frá mmr 

 Allir starfsmenn og bílstjórar fóru á skyndihjálparnámskeið 

6.    Mat á skólastarfi 

Námsmat     

Námsmat í GBf miðar að því að auka samfellu í námsmati innan skóla og  milli skólastiga. 
Gefin er prófseinkunn og/eða leiðsagnarmat við annaskil. Leiðsagnarmat var unnið í H- og K 
deild af nemendum og kennurum um áramót en einungis af kennurum að vori.  Kennarar í 
unglingadeild ákváðu að halda óbreyttu fyrirkomulagi námsmats á vorönn sem reynt var í 
fyrra. Nemendur fengu prófamöppu með prófum í þeim fögum sem í voru lokapróf. Þeir 
fengu 80 mín. á hverjum degi til að vinna í möppunni. Þeir máttu velja í hvaða röð þeir tóku 
prófin og máttu flakka á milli prófa. Þeir gátu skoðað próf og punktað hjá sér þætti sem 
þurfti að undirbúa betur heima. Lokaeinkunn samanstóð af símati og prófseinkunn. 

Gæðagreinir 

Gæðagreinir er gagnlegt verkfæri fyrir skóla til þess að stuðla að breytingum, þróun og vexti 
skólastarfsins. Allir starfsmenn, nemendur og foreldrar hafa tækifæri til þess að koma sínum 
hugmyndum á framfæri vilji þeir stuðla að breytingum til famfara. 
Í upphafi skólaárs var myndað sjálfsmatsteymi með fulltrúum úr öllum deildum. 
Hópurinn hittist og gerði sér vinnuáætlun sem fólst í því að leggja fyrir gæðagreina 5 og 9. 
Starfsmenn, kennarar, foreldrar og stjórnendur unnu þá. 
Við matið er unnið á hverri starfsstöð fyrir sig og starfsmönnum skipt í smærri hópa sem hver 
og einn skilar sínum niðurstöðum til sjálfsmatsteymis. 
Sjálfsmatsteymið dró saman allar niðurstöður. Sjá nánar í sjálfsmatsskýrslu. 
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Samræmd próf 

Á haustönn þreyttu nemendur 4., 7. og 10. bekkja samræmd próf í íslensku og stærðfræði og 
nemendur 10. bekkjar þreyttu einnig próf í ensku. Kennarar rýndu niðurstöðurnar og nýttu 
þær við skipulagningu kennslunnar. 

Erlend samskipti 

Eins og venja er hefur 10.bekkur á Varmalandi verið í erlendu samstarfi. Í ár var samstarfið í 
gegnum Nordplús þar sem þátttökuskólar voru frá Litháen og Danmörku. Fyrir jól var farið til 
Danmerkur og eftir jól komu nemendur frá Litháen og Danmörku í heimsókn til Íslands. Var 
mikil ánægja með þetta samstarf. Foreldrar í 9. og 10.bekk og umsjónakennarar tóku þátt í 
að skipuleggja þessar heimsóknir.  

7. Skýrslur deildastjóra og umsjónarkennara 

Skýrsla deildastjóra 

Við GBf starfa þrír deildastjórar í mismunandi háum stöðuhlutföllum í stjórnun. Helga Jensína 
Svavarsdóttir deildarstjóri Hvanneyrardeildar er í 38% stöðu, Hlöðver Ingi Gunnarsson 
deildarstjóri Varmalandsdeildar er í 80% stöðu og Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri 
Kleppjárnsreykjadeildar og jafnframt staðgengill skólastjóra í 80%  stöðu.  
 
Megin hlutverk deildarstjóra er að stuðla að velferð og vellíðan nemenda og starfsfólks, 
skipuleggja skólastarf, gera stundatöflur, vera faglegur ráðgjafi og sinna aga og 
umgengnismálum í sinni deild. Hann sér um daglega stjórnun og utanumhald, skipuleggur 
forfallakennslu og skráir yfirvinnu vegna hennar í samstarfi við ritara. Hann skipuleggur og 
stjórnar deildarfundum og skráir allar fundargerðir í viðkomandi deild. Hann heldur utanum 
skipulag list- og verkgreinakennslu og vettvangsferða á vegum skólans. Deildarstjóri situr í 
áfallaráði og nemendaverndarráði þegar það á við.  Deildarstjóri og ritari hverrar deildar sjá 
um allar bókapantanir fyrir viðkomandi deild og hafa umsjón með bókageymslu og öðrum 
námsgögnum. Skipulag vegna alls uppbrots í skólastarfinu s.s. litlu jóla, 
árshátíðarundirbúnings, samskipta við leikskóla og vinnu á vordögum, er einnig unnið af 
deildarstjóra. Auk þess hafa deildarstjórar Varmalands- og Kleppjárnsreykjadeildar skipulagt 
saman smiðjuhelgar vetrarins. Deildarstjórar sinna einnig öðrum þeim störfum sem 
skólastjóri kann að fela þeim.  
 
Gott og reglulegt samstarf hefur verið milli allra deilda og hafa allir deildarstjórar ásamt 
skólastjóra fundað vikulega í vetur til að stilla saman strengi. Það hefur verið ómetanlegt og 
mikill stuðningur fyrir stjórnendur. 

Kleppjárnsreykjadeild 

Skýrsla umsjónarkennara í 1. og 2. bekk 

Nemendum 1.og 2. bekkjar var kennt í samkennslu. Í 1. bekk voru tvær stúlkur og einn 
drengur, en önnur stúlkan flutti burt í febrúar.  Í 2. bekk voru 2 stúlkur og 3 drengir. 
Umsjónarkennari var Hanna Kristín Þorgrímsdóttir og kenndi hún íslensku, stærðfræði, 
samfélagsfræði, náttúrufræði, lífsleikni og ensku. Tvær stundir á viku kenndi Ása Hlín 
Svavarsdóttir 2. bekk efnið Komdu og skoðaðu hafið, 1. bekkur vann þá að lestri og 
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stærðfræði með Hönnu. Ása Hlín kenndi öllum hópnum leiklist, Lára K. Gísladóttir kenndi 
textílmennt, Eva Lind Jóhannsdóttir upplýsingamennt og myndmennt og Guðjón 
Guðmundsson íþróttir og sund. Frístundaleiðbeinendur voru Heiðbjört Ásmundsdóttir og 
Þuríður Ketilsdóttir. 
Helstu áherslur hópsins  
Lögð var áhersla á góð samskipti í bekknum, vellíðan og jákvæða sjálfsmynd nemenda. Einnig 
voru kennd ýmis vinnubrögð til að auka sjálfstæði og áræðni í námi. Í upphafi skólaársins var 
megináherslan á að nemendur 1. bekkjar næðu að fóta sig á þessum nýja vettvangi, og 
upplifðu öryggi, festu og vellíðan. Svo færðist smám saman meiri þungi á þætti sem tengjast 
námsgreinunum. Vinnuandinn í bekknum var mjög góður.  
Nám og kennsluhættir  
Námið var einstaklingsmiðað og lagað að hverjum og einum eins og kostur var. Íslenska var 
kennd með aðferðum Byrjendalæsis og samþætt eftir atvikum öðrum greinum. Stærðfræði 
var einkum unnin í getuskiptum hópum og lögð áhersla á að nemendur lærðu skipulag í 
vinnubrögðum, og öðluðust sjálfstraust og sjálfstæði í vinnu. Náttúrufræði, samfélagsfræði, 
íslenska og að hluta til stærðfræði voru samþættar, þar var t.d. unnið með mannslíkamann, 
fjölskylduna og mælingar í einu heildstæðu verkefni. Í lífsleikni fengust nemendur við 
námsefnið Vinir Zippýs, sem Lýðheilsustöð gaf út. Þar læra þeir að fást við ólíkar tilfinningar, 
samskipti og breytingar í lífinu. Enskunámið beindist að töluðu máli, leikjum og söngvum, og 
lítillega var farið í ritaðar orðmyndir. Viðbrögð við eldsvoða voru æfð í byrjun skólaársins, og 
tvær æfingar að auki nokkru síðar. Útivera skipaði stóran sess í starfinu haust og vor. Mikið 
var um leiki og spil. Heimanám var mjög lítið, aðeins lestrarþjálfun og söguritun. 
Námsmat  
Hópnum var kennt skv. þróunarverkefninu 
Byrjendalæsi. Í því er gert ráð fyrir 
skimunarprófinu Læsi fyrir 1. og 2. bekk, þrisvar 
sinnum á vetri. Stafakönnun var lögð fyrir 1. bekk í 
upphafi skóla. Auk þess var skimunarprófið Leið til 
læsis lagt fyrir 1. bekk, og eftirfylgdarpróf undir 
vorið. Eftirfylgdarpróf voru lögð fyrir 2. bekk í 
september og apríl. Hraðlestrarpróf voru lögð fyrir 
við lok hvorrar annar og lestrarlagspróf að vori. Í 
öðrum greinum var símat á þekkingu og færni. Við 
lok hvorrar annar var gefið leiðsagnarmat í öllum 
greinum.  Hver nemandi á ferilmöppu sem hann safnar bestu verkefnunum sínum í. Tekin 
eru sýnishorn af rithönd nemenda við lok hvers skólaárs og safnað í  bók fyrir hvern og einn. 
Samstarf við foreldra  
Við skólasetningu voru námsefni og helstu áherslur starfsins kynntar fyrir foreldrum. 
Foreldraviðtöl voru á haustdögum til að ræða upplifun barnanna og líðan þeirra í skólanum, 
og svo aftur eftir jól þar sem farið var yfir námsframvindu. Þá var líka gerð könnun á líðan 
nemenda í skólanum. Samstarf foreldra og kennara var einkum fólgið í góðri og árangursríkri 
samræðu um það sem upp kom hverju sinni. Fyrir áramót héldu nemendur bekkjarpartý fyrir 
foreldra og aðra aðstandendur. Þar kynntu þeir verkefnið um fjölskylduna og önnur verk sín, 
og allir áttu notalega stund yfir kaffibolla og djúsi.   
Skemmtanir og félagslíf  
Ljósahátíð var haldin í nóvember. Þar kveikti yngsti nemandi skólans, Dagbjört Rós 
Jónasdóttir, ljós á trénu í portinu. Á degi íslenskrar tungu var börnunum boðið í Snorrastofu 
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að hlýða á upplestur Þorvalds Jónssonar úr Dýrunum í Hálsaskógi, og Kristín Steinsdóttir 
heimsótti skólann með skemmtilegt og fróðlegt erindi. Á árshátíðinni flutti bekkurinn leikritið 
Sefslána, og tókst sýningin mjög vel. Einn dótadagur var á vetrinum, og bangsadagur var alla 
miðvikudaga fram að áramótum. Farið var í skíðaferð í apríl og einnig var fuglasýningin í 
Safnahúsinu í Borgarnesi skoðuð.  
Þemastarf 
Á vordögum var  uppbrot með þemastarfi, þar var áherslan á heilbrigði og náttúruvernd. 
Nemendur gátu valið um stöðvar til að vinna á og farið var í gönguferð að Árhver. Síðasta 
skóladaginn var farið í umhverfis- og umferðaratleik og Grænfána flaggað í fyrsta sinn.  
Almennt um bekkinn 
Hópurinn samanstendur af sjö börnum með breitt þroskasvið. Hópurinn var samheldinn og 
vinátta og stuðningur ríkti innan hans. Börnin voru vinnusöm og yfirleitt áhugasöm við námið 
og leið almennt vel í skólanum.  

Hanna Kristín Þorgrímsdóttir  

Skýrsla umsjónarkennara í 3. og 4.  bekk   

Helstu áherslur árgangsins   
Hverjum einstakling er mætt þar sem hann er staddur hverju sinni í leik og námi. Eitt 
meginmarkmið okkar þetta skólaár hefur verið að þjálfa vináttutengsl og styrkja félagsfærni. 
Rík áhersla hefur verið lögð á að vinna með hópinn sem eina heild og vinna í smærri 
námshópum þegar það hefur átt við.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Samkennsla er í bekkjunum og hefur verið reynt að hafa kennsluhætti eins fjölbreytta og 
kostur hefur verið á. 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Íslenska 7 Elísabet Halldórsdóttir 

Enska 1 Elísabet Halldórsdóttir 

Samfélagsfræði 3 Elísabet Halldórsdóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 1 Elísabet Halldórsdóttir 

Náttúrufræði 2 Elísabet Halldórsdóttir 

Myndmennt 2 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Stærðfræði 5 Ágústa Þorvaldsdóttir 

Textílmennt 2 Lára Gísladóttir 

Upplýsingamennt 1 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Leiklist 2 Ása Hlín Svavarsdóttir 

Námsmat 
Hefur verið þannig háttað að nemendur hafa tekið próf og unnið verkefni. Það er bæði metið 
í tölum og einnig er gefið leiðsagnamat. 4. bekkur fór í samræmd próf í haust og settust 
umsjónakennari, kennarar og sérkennari skólans niður til að rýna í einstaka þætti og árangur 
einstakra nemenda til að tryggja eftirfylgni og námsefni við hæfi. Er það vilji skólans að nota 
niðurstöður prófanna til að bæta árangur nemenda. 
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Umhverfisfræðsla/Grænfáni 
Það hefur verið reynt að vinna sem mest þvert á fög 
og samþætta umhverfisfræðslu þar inn. 
4.bekkur átti einn fulltrúa í umhverfisnefnd skólans. 
Skemmtanir og félagslíf 
Bekkurinn hefur haft nokkur bekkjapartý í vetur þar 
sem við höfum brotið upp hefbundna kennslu. Einnig 
var farin ein skautaferð með Hvanneyrardeild og 
Varmalandsdeild og ein Bláfjallaferð á skíði og sleða. 
Þemavinna/vordagar 
Í tengslum við árshátíðarundirbúning unnum við með 
söguna af Siddharta sem við lásum til að auðga skilning í trúarbragðafræði. Afraksturinn var 
skuggaleikhús sem við sýndum á árshátíðinni.  
Nú á vordögum  höfum við verið með göngur um næsta nágrenni þar sem hver og einn hefur 
getað valið sér göngu við hæfi. Einnig var á dagskrá 
plöntun trjáa, sáning grænmetis, niðursetning 
kartöfluútsæðis og íþróttir.  
Almennt um bekkinn 
Nemendur í 3.bekk eru 2 drengir og 1 stúlka og í 
4.bekk er 1 stúlka og 6 drengir. Næsta haust munu 
bætast 6 nemendur við frá Hvanneyrardeild og hefur 
verið markvisst samstarf í vetur milli deilda til að 
styrkja félagstengsl sem nemendur jafnt og kennarar 
láta vel af.  

Elísabet Halldórsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 5. og 6. bekk   

Helstu áherslur árgangsins                                                                                                                                                                                                  
Kennsluhættir/skipulag kennslu  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Frístund 1 Jón Ingi Baldvinsson 

Enska 4 Magnea Helgadóttir 

Íslenska 6 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Íþróttir 5 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 2 Hanna Kristín Þorgrímsdóttir 

Náttúrufræði 3 Magnea Kristleifsdóttir 

Samfélagsfræði 3 Guðmundur Eyþórsson 

Stærðfræði 5 Eva Lind Jóhannsdóttir 

Val 2 Eva Lind, Lilja Björg, Lára og Jón Ingi 

Myndmennt 2 hálfan 
veturinn 

Eva Lind Jóhannsdóttir 

Textíl 2 hálfan 
veturinn 

Lára Kristín Gísladóttir 

Upplýsingamennt 1 Guðmundur Eyþórsson 

Leiklist 2 hálfan 
veturinn 

Ása Hlín Svavarsdóttir 
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Smíði 2 hálfan 
veturinn 

Guðjón Guðmundsson 

Námsmat 
Í 5.-6. bekk voru tekin tvö hraðlestrarpróf, tvö lesskilningspróf og eitt lestrarlagspróf í 
íslensku. Nemendur taka einnig önnur matsverkefni ýmist heima eða í skóla. Í stærðfræði 
voru tekin kaflapróf reglulega og giltu þau til lokaeinkunna.  Tvisvar á vetri er gefið 
leiðsagnarmat í öllum greinum og prófseinkunn í sumum þeirra.  Nemendur velja verkefni úr 
hverju fagi fyrir sig sem fara í ferilmöppu og eru þetta  t.d. myndir af verkum þeirra, ljósrit 
eða frumeintök.  Tekin eru rithandarsýnishorn hjá nemendum sem fara í ferilmöppurnar 
þeirra.  Ferilmöppurnar ná yfir eitt skólastig þannig að þau fá möppurnar í lok 7. bekkjar.  
Útikennsla/hreyfing 
Engin formleg útikennsla var í vetur en notuðum við þó vordagana þegar veður leyfði til að 
gera hin ýmsu stærðfræðiverkefni og íslenskuverkefni úti.  
Í haust var gengið til góðs og gekk þá allur skólinn í fyrsta tíma morguns þrjá daga í röð um 
umhverfi skólans. 
Umhverfisfræðsla/Grænfáni  
Nemendur gerðu verkefni um nærumhverfið sitt.  Þeim var skipt í hópa og valdi hver hópur  
viðfangsefni til að skrifa um. Síðan var gert  plakat með texta um svæðið sem þau völdu og  
einnig gerðu þau spurningar úr textanum til að útbúa ratleik til að hafa á vordögum. 
Skemmtanir og félagslíf 
Í haust var farið að Eiríksstöðum með 5.-6. bekk frá Kleppjárnsreykjum og  Varmalandi.  Þar 
sem vel var tekið á móti okkur og nemendur fengu að prófa búninga í anda 
víkingatímabilsins. Á heimleiðinni stoppuðum við í Daníelslundi og borðuðum nesti.  
Þann 20. nóvember var haldin ljósahátíð þar sem kveikt var á trénu í portinu. Síðasta daginn 
fyrir jól gengum við í hús og sungum jólalög fyrir heimamenn og vekur þetta ávallt mikinn 
fögnuð þeirra.  Þetta er orðin hefð því þetta er fjórða árið sem hluti af bekknum gerir þetta.  
Um kvöldið voru litlu jólin haldin hátíðleg þar sem allir borðuðu saman og dönsuðu síðan í 
kringum jólatréð.    
Í mars fóru 4. og 5. bekkur allra deilda á skauta til Reykjavíkur og var tilgangur ferðarinnar að 
nemendur kynnist. Árshátíð var haldin rétt fyrir páska þar sem nemendur 5.-6. bekkjar fluttu 
skemmtilegt ævintýraleikrit undir handleiðslu Ásu Hlínar.  Skíðaferð var farin í apríl þar sem 
allir nemendur í 1. – 7. bekk fóru í Bláfjöll í blíðskaparveðri. 
Nemendur 6. bekkjar frá Kleppjárnsreykjum og Varmalandi fóru í siglingu í boði 
Faxaflóahafna sf.  Um var að 
ræða klukkustundarsiglingu frá 
Ægisgarði í Reykjavík.  Farið var 
með bátnum Skúlaskeið rétt út 
á fjörðinn.  Veðrið var 
dásamlegt og voru plægð upp 
nokkur dýr úr sjónum sem 
nemendur fengu að skoða og 
fræðast um.  Á heimleiðinni var 
stoppað í Nauthólsvík og 
borðað nesti. 
Í maí bökuðu nemendur 5. 
bekkjar vöfflur og lögðu á borð 
inni á myndmenntastofu og 
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buðu síðan 6. bekk í kaffi þar sem notaleg stemmning skapaðist. 
Þemavinna/vordagar 
Þemadagar voru haldnir dagana 28. – 31. maí sem var síðasti skóladagur.  Nemendur fengu 
að velja sig í hópa þessa daga og voru nokkrar stöðvar í boði s.s sund, íþróttir, skógarvinna, 
matjurtagarður og gróðursetning á Læknistúni. 
Almennt um bekkinn 
Hópurinn samanstendur af 19 nemendum í samkennsluhóp. Við byrjuðum 21 í haust og þrír 
nemendur hættu fyrir áramót og einn nemandi byrjaði eftir áramót. Nemendur beggja 
bekkja eru mjög dugleg og eru flest námslega sterk.  Andinn í bekknum er mjög góður og 
hefur bekkurinn samlagast vel þó stór sé.  Við tókum þátt í nokkrum ljóðaverkefnum og 
sendum ljóð í Safnahúsið í Borgarnesi og þaðan voru valin tvö ljóð úr bekknum okkar til að 
birta í Fréttablaðið. Einnig tókum við þátt í ljóðasamkeppni Námgagnastofnunar og áttum 
þar vinningsljóðið á miðstigi yfir landið. Síðast en ekki síst tókum við þátt í ljóðasamkeppni 
Ljóð unga fólksins þar sem einn nemandi úr okkar bekk var valinn einn af 70 sem fengu ljóðið 
sitt birt í ljóðabókinni Ljóð unga fólksins, í ljóðakeppninni voru um 900 ljóð. 

Eva Lind Jóhannsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk 

Lilja Björg Ágústsdóttir var umsjónarkennari bekkjarins. Aðrir kennarar sem komu að kennslu 
eru : Magnea Helgadóttir enska, Magnea Kristleifsdóttir náttúrufræði og danska, Guðmundur 
Eyþórsson samfélagsfræði og upplýsingamennt, Lára Gísladóttir textílmennt og 
áhugasviðsval, Eva Lind Jóhannsdóttir myndmennt og áhugasviðsval, Jón Ingi Baldvinsson 
frístund og stuðningur. Ágústa Þorvaldsdóttir og Magnea Kristleifsdóttir sáu um sérkennslu.  
Helstu áherslur / kennsluhættir 
Aðalnámskrá grunnskóla er höfð að leiðarljósi. Námsefni er sniðið að þörfum hvers og eins. 
Reynt er að auka sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum og varpa ljósi á styrkleika þeirra í námi. 
Stuðlað að velferð nemenda í hvívetna.  
Nám nemenda er einstaklingsmiðað eins og kostur er. Kennslan fór fram með ýmsu móti og 
er reynt að hafa kennsluhætti sem fjölbreytilegasta: umræður, heimildarvinna, 
samvinnunám, hefðbundin vinnubókarvinna og fyrirlestrar.  
Settar voru upp lotur í stærðfræðináminu og unnið út frá þeim.  Loturnar sem notaðar eru á 
unglingastiginu voru hafðar að leiðarjósi og nemendur þannig undirbúnir fyrir það vinnulag 
sem koma skal. Þannig vann hver og einn nemandi á sínum hraða og á eigin forsendum. 
Þetta er kröftugur hópur og kaus hluti nemenda að klára 7. bekkjar námsefnið í stærðfræði 
og eru þeir nemendur því byrjaðir á námsefni 8. bekkjar.  
Í íslensku var notast við námsefnið Vandamálið eftir þá Baldur Hafstað og Ingólf Kristjánsson. 
Þetta efni miðar að því að taka á öllum helstu námsþáttum. Þá skiptust tímarnir m.a. í 
málfræði, stafsetningu, bókmenntir, lestur og fl. Leshringir voru í hverri viku og eftir 
áramótin var mikil áhersla á lestur gæðatexta með það fyrir augum að auka lesskilning, efla 
orðaforða og málvitund nemenda. Tveir nemendur tóku þátt í upplestrarkeppninni fyrir hönd 
skólans og hlaut Guðjón Snær Magnússon 2. sætið í þessari keppni í ár. Leitast var við að 
hafa námsmat sem fjölbreyttast en símat var gullni þráðurinn í öllu námsmati.  
Viðburðir í skólastarfinu 
Haldin voru tvö bekkjarkvöld og stóðu foreldrar fyrir 2 - 3 samkomum fyrir bekkinn. 
Foreldratenglar í ár voru Sjöfn Guðlaug Vilhjálmsdóttir og Hraundís Guðmundsdóttir. 
Bekkurinn tók þátt í verkefninu jól í skókassa en það heppnaðist mjög vel.  7. bekkur fór á 
Reyki í janúar og gekk sú ferð mjög vel í alla staði. Bæði nemendur og kennari skemmtu sér 
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konunglega. 7. bekkur fékk að fara með og styðja sitt fólk í skólahreysti. Söngvakeppni 
skólans var haldin skömmu eftir áramótin og var það nemandi úr 7. bekk sem hreppti 1. 
sætið í ár en það var hann Guðjón Snær Magnússon.  
Almennt um bekkinn 
7. bekkur er kröftugur hópur sem inniheldur marga hæfileikaríka einstaklinga á mörgum 
sviðum. Þau hafa gaman af því að spila á hljóðfæri og eru margir í tónlistarskólanum. 
Hópurinn vinnur yfir höfuð mjög vel í kennslustundum og sýnir metnað í verkefnavinnu. 

Lilja Björg Ágústsdóttir 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 8. bekk                                                                                                                                                                                                                                                                       
Helstu áherslur árgangsins  
Í hópnum er töluverð breidd í getu og 
því var áhersla lögð á 
einstaklingsmiðun, sjálfstæði í 
vinnubrögðum og ábyrgð á eigin námi.  
Talsverð vinna var lögð í umræður um 
einelti og samskipti þar sem upp kom 
einelti sem þurfti að uppræta.  Einnig 
var mikil vinna lögð í kringum myndina 
,,Fáðu já” og hennar boðskap.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
36 stundir á viku skiptust þannig: 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Elísabet Halldórsdóttir 

Enska 4 Lilja Björg Ágústsdóttir 

Íslenska 6 Magnea Helgadóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 2 Ágústa Þorvaldsdóttir 

Náttúrufræði 3 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir og Börkur Hrafn Nóason 

Samfélagsfræði 3 Guðmundur Eyþórsson 

Stærðfræði 5 Ágústa Þorvaldsdóttir 

Val 4 Ýmsir kennarar 

Áhugasviðsval 2 Ágústa Þorvaldsdóttir 

Einnig var boðið upp á smiðjuhelgar 2 sinnum yfir veturinn. 
Kennsluhættir taka mið af einstaklingsmiðun og byggja bæði stærðfræðin og íslenskan á 
lotum sem nemendur vinna á sínum forsendum.  Kynskipting var í íþróttum á móti íslensku 2 
sinnum í viku í samkennslu með 9. og 10. bekk.   
Þróunarstarf 
Áhugasviðsval var 2 tíma á viku.  Nemendur höfðu nokkuð frjálsar hendur með viðfangsefni 
og óhætt að segja að margir hafi unnið mjög góð verkefni.  Sumir höndluðu frelsið, aðrir ekki 
svona eins og gengur en eftir áramótin unnu allir að áhugatengdu verkefni sem byggði á 
heimildaöflun og vinnu með þær.  
Námsmat 
Leiðsagnarmat er í lok hvorrar annar.  Í lok þeirrar fyrri meta nemendur einnig sína 
frammistöðu.  Þannig myndar leiðsagnarmatið góðan grundvöll til umræðu í 
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foreldraviðtölum.  Einnig eru gefnar einkunnir haust og vor sem byggja á prófum og 
verkefnaskilum. 
Umhverfisfræðsla/Grænfáni 
Andri Freyr Dagsson var fulltrúi bekkjarins í Grænfánahóp skólans. Nemendur 8. bekkjar 
unnu veggspjöld um lýðheilsu. 
Skemmtanir og félagslíf 
Í september fór bekkurinn ásamt 9. og 10. bekk í gönguferð í Skorradal.  Gengið var frá 
Bakkakoti að skátaskálanum. Gist var eina nótt ásamt umsjónarkennurum bekkjanna.  
Nemendur skiptu með sér verkum og sáu um matargerð, frágang og þrif. 
Í desember stóðu foreldrar skemmtikvöldi og í framhaldi gistu nemendur í skólanum. 
Bekkurinn tók þátt í starfi nemendafélagsins samkvæmt venju.  Farið var í skíðaferð í Bláfjöll 
og gist eina nótt. Á árshátíð skólans flutti hópurinn frumsamið leikrit sem fjallaði um einelti.   
Þemavinna/vordagar 
Á vordögum fóru nemendur í starfskynningar í héraði.  Nokkrir kynntu sér sveitastörf en aðrir 
kynntu sér annarskonar starfsemi í sveitarfélaginu. Verkefni voru unnin og vinnustaðirnir 
kynntir í skólanum. 
Almennt um bekkinn 
Í bekknum eru 6 stúlkur og 7 drengir.  Allt vinnusamir og glaðlyndir krakkar sem gott er að 
vera með.   

            Ágústa Þorvaldsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 9. og 10. bekk   

Helstu áherslur árgangsins  
9. og 10. bekkur eru í samkennslu og þ.a.l. töluverð breidd í getu og því var áhersla lögð á 
einstaklingsmiðun, sjálfstæði í vinnubrögðum og ábyrgð á eigin námi.  Talsverð vinna var 
lögð í að uppræta einelti og bæta samskipti nemenda við samnemendur og starfsfólk. 
Námsráðgjafi og skólasálfræðingur héldu samskiptanámskeið með nemendum í þessum 
tilgangi.  Einnig var mikil vinna lögð í að vinna úr boðskap myndarinnar,,Fáðu já” 
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
36 stundir á viku skiptust þannig: 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Elísabet Halldórsdóttir 

Enska 4 Lilja Björg Ágústsdóttir 

Íslenska 6 Magnea Helgadóttir 

Íþróttir 4 Guðjón Guðmundsson 

Lífsleikni 2 Guðmundur Eyþórsson 

Náttúrufræði 3 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir og Börkur Hrafn Nóason 

Samfélagsfræði 3 Guðmundur Eyþórsson 

Stærðfræði 5 Guðmundur Eyþórsson 

Val 4 Ýmsir kennarar 

Áhugasviðsval 2 Guðmundur Eyþórsson 

Boðið var upp á smiðjuhelgar 2 sinnum yfir veturinn. 
Kennsluhættir taka mið af einstaklingsmiðun og byggja bæði stærðfræðin og íslenskan á 
lotum sem nemendur vinna á sínum forsendum.  Kynskipting var í íþróttum á móti íslensku 2 
sinnum í viku í samkennslu með 8. bekk.   
 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2013 
 

28  

 

Þróunarstarf 
Áhugasviðsval var 2 tíma á viku.  Nemendur höfðu nokkuð frjálsar hendur með viðfangsefni 
og óhætt að segja að margir hafi unnið mjög góð verkefni.  Sumir höndluðu frelsið, aðrir ekki 
svona eins og gengur en eftir áramótin unnu allir að áhugatengdu verkefni sem byggði á 
heimildaöflun og vinnu með þær.  
Námsmat 
Leiðsagnarmat er í lok hvorrar annar.  Eftir fyrri önn meta nemendur einnig sína 
frammistöðu.  Þannig myndar leiðsagnarmatið góðan grundvöll til umræðu í 
foreldraviðtölum.  Einnig eru gefnar einkunnir haust og vor sem byggja á prófum og 
verkefnaskilum. 
Umhverfisfræðsla/Grænfáni 
Konráð Axel Gylfason  var fulltrúi bekkjarins í umhverfisnefnd skólans, hún vann að gerð 
umhverfissáttmála o. fl. í þeim tilgangi að fá að flagga Grænfánanum. Nemendur unnu 
veggspjöld um lýðheilsu. 
Skemmtanir og félagslíf 
Í september fóru bekkirnir ásamt 8. bekk í gönguferð í Skorradal.  Gengið var frá Bakkakoti að 
skátaskálanum.  Gist var eina nótt ásamt umsjónarkennurum bekkjanna.  Nemendur skiptu 
með sér verkum og sáu um matargerð, frágang og þrif. 
Í janúar var haldið bekkjarkvöld og nemendur tóku virkan þátt í starfsemi og viðburðum 
nemendafélagsins. Á árshátíð skólans aðstoðuðu nemendur 9. bekkjar yngri nemendur og 
nemendur 10. bekkjar gerðu stuttmynd.   
Þemavinna/vordagar 
Á vordögum fóru nemendur í starfskynningar. Nokkrir kynntu sér sveitastörf en aðrir kynntu 
sér annarskonar starfsemi bæði í sveitarfélaginu og annarsstaðar.  Verkefni voru unnin og 
vinnustaðirnir kynntir í skólanum. 
Almennt um bekkinn 
Í þessum samkennslu hópi voru 18 nemendur 9 stúlkur og 9 drengir duglegir og glaðlyndir 
unglingar. 

Guðmundur Eyþórsson 

Varmalandsdeild 

Skýrsla umsjónakennara í 1. bekk                                                                           

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Upplýsingatækni 1 Hólmfríður Ásmundsdóttir 

Enska 1 Björg Ólafsdóttir 

Íslenska 6 Björg Ólafsdóttir 

Íþróttir og sund 4 Agnes Guðmundsdóttir og Jósef Rafnsson 

Lífsleikni 1 Björg Ólafsdóttir 

Náttúrufræði 2 Ása Erlingsdóttir 

Samfélagsfræði 2 Ása Erlingsdóttir 

Stærðfræði 6 Ása Erlingsdóttir 

Verkgreinar 4 Verkgreinakennarar 

 
Helstu áherslur árgangsins  
Í upphafi vetrar voru 18 nemendur í 1.bekk en í lok haustannar hættu 5 nemendur í 
bekknum. Það voru því 13 nemendur sem kláruðu vorönnina. Umsjónakennari var Ása 
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Erlingsdóttir. Björg Ólafsdóttir kom einnig jafnmikið að kennslu árgangsins. Þetta var mjög 
hress og skemmtilegur hópur þannig að ýmsum kennsluaðferðum var beitt. 
Meginmarkmið vetrarstarfsins var að kenna nemendum að ná tökum á lestrinum ásamt því  
að efla samheldni nemenda og sjálfstæði. Stuðst var við Aðalnámskrá grunnskóla í  
skólastarfinu/kennslunni. Foreldrum gafst 
færi á að hitta umsjónakennara tvisvar yfir 
veturinn í skipulögðum foreldraviðtölum að 
auki var hægt að fá fund með kennara ef þess 
gerðist þörf og voru þau samskipti góð í 
vetur.  
Kennslan var einstaklingsmiðuð og áhersla 
lögð á að kenna lestur. Stuðst var við aðferðir 
Byrjendalæsis samhliða öðrum aðferðum. 
Stærðfræði var að mestu unnin í bókum 
ásamt verkefnum frá kennara og leiðsögn með hjálpartækjum, numicon og öðrum. Aðrar 
námsgreinar voru tengdar við byrjendalæsi og unnið á bóklegan og verklegan hátt úr þeim. 
Sú nýjung hófst í vetur í yngri bekkjum skólans að þeir tímar sem standa útaf 
viðmiðunarstundaskrá voru kallaðir frístund þar sem nemendum gafst tækifæri á útiveru og 
sameiginlegum leik. Svo má nefna að verkgreinakennsla var í hringekjuformi þar sem 
nemendur fengu einn þriðja úr vetri í hverri námsgrein þar sem sköpun og útinám komu sem 
5. og 6. grein. 
Námsmat er að mestu símat þar sem tekið er tillit til verkefna nemenda og vinnusemi ásamt 
framförum sem þeir taka í náminu. Lögð voru fyrir hefðbundnar skimanir eins og Læsi, Leið 
til Læsis og Tove Krogh. Að öðru leyti voru ekki lagðar fyrir beinar kannanir. Afrakstri 
nemenda var safnað í verkefnabók sem þeir fengu við lok skólaársins. Unnið var útfrá því að 
kynna nemendum umhverfisstefnu skólans með því að fá þá til að nýta pappír og annað 
hráefni í skólanum vel. Einnig að setja það sem útaf gekk í endurvinnslu. Árlega taka 
nemendur skólans þátt í skógarhlaupi og 
gerðu nemendur 1.bekkjar það einnig í ár. Í 
vor var síðan farið í gönguferð með 1.-4.bekk 
hér í nágrenni skólans. Í síðustu viku 
skólaársins var þemavika hjá yngri nemendum 
skólans sem bar heitið „Sjálfbærni með 
áherslu á landbúnað“. Tóku nemendur 
bekkjarins virkan þátt í því starfi sem endaði 
með vel heppnuðum vordegi með húsdýrum.  
Dagurinn var opinn og komu foreldrar í heimsókn. Fræddust nemendur um allt frá 
hefðbundnum húsdýrum, garðyrkju til nýrri greina á við skógrækt. Síðustu tvær vikurnar 
fengu nemendur að vera með hjólin sín í skólanum þar sem þau fræddust um öryggisreglur 
og fengu æfingu í listinni að hjóla. Skólastarfinu lauk svo með leikjadegi að venju. 

Ása Erlingsdóttir. 

Skýrsla umsjónakennara í 2. bekk 

Nemendur í  2. bekk voru 14 við upphaf skólaárs, níu drengir og sex stúlkur, einn drengurinn 
er rússneskur og flutti hingað frá Eistlandi. Í febrúar kom drengur frá  Póllandi. Í apríl flutti 
einn drengur í burtu. Í lok skólaárs voru því nemendurnir aftur orðnir 14. bekkur naut 
stuðnings Kristínar Elísabetar Möller frá páskum til loka skólaársins. 
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Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Íslenska 5 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Íslenska 3 Sigríður Arnardóttir 

Íslenska 2 Rebekka Guðnadóttir 

Stærðfræði 5 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdótti 

Stærðfræði 1 Sigríður Arnardóttir 

Náttúrufræði 2 Ása Erlingsdóttir 

Samfélagsfræði 2 Ása Erlingsdóttir 

Lífsleikni 1 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Íþróttir/sund 3/1 Agnes Guðmundsdóttir 

upplýsingatækni 1 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Textíl/nýsk/útik 2/2/2 Björg Ólafs/Elísabet Halldórs/Ása Erlings 

Mynd/Smíð/tón 2/2/2 Rebekka Guðn/Gróa Erla Ragnvalds/Hólmfríður Ólöf Ásm 

Helstu áherslur árgangsins 
Meginmarkmið vetrarstarfsins var að vekja/efla áhuga nemenda á lestri ásamt því að efla 
samheldni nemenda og sjálfstæði. Í stærðfræði voru helstu áherslur á talnaskilning og 
grunnhugtök stærðfræðinnar. Stuðst var við Aðalnámskrá grunnskóla í 
skólastarfinu/kennslunni. Foreldraviðtöl voru tvisvar yfir veturinn; fyrir og eftir jól. Samskipti 
við foreldra voru góð.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Nám og kennsla var einstaklingsmiðuð í lestri, íslensku og stærðfræði. Í íslensku var unnið 
eftir aðferðum Byrjendalæsis en einnig var unnið í vinnubókum. Nemendur lásu í skólanum á 
hverjum morgni í hljóði og  fyrir kennara 1 – 2 í viku. Lögð var mikil áhersla á að foreldrar 
væru meðvitaðir um heimalestur barna sinna og tækju virkan þátt með því að láta þá lesa 
heima á hverjum degi. Á hverjum föstudegi skrifuðu nemendur heim  vikubréf allir sömdu 
saman framanaf en síðar fóru alltaf fleiri og fleiri að búa til sín eigin vikubréf. Stærðfræði var 
unnin í bókum að mestu þar sem mikill áhugi barnanna var á þeirri vinnu. 
Fjögur samræmd könnunarpróf voru lögð fyrir nemendur 2. bekkjar frá Byrjendalæsi og 
læsispróf.  Ein stærðfræðikönnun var lögð fyrir í lok skólaárs.  
Námsmat  
Námsmat er byggt á símati en þó er horft á útkomu úr könnunarprófum í íslensku og 
stöðuprófi frá Sprota.   
Útikennsla/hreyfing 
Útikennsla var markviss tvær kennslustundir í viku þriðjung úr skólaári, Þann 2. desember 
tóku nemendur 2. bekkjar þátt í að mynda vinakeðju frá skólanum og upp á hnjúkinn fyrir 
ofan skólann þar sem kveikt var á fallegu jólastjörnunni  okkar.  
Einnig tóku nemendur þátt í skógarhlaupinu en það er árviss viðburður við skólann.  
Það er alltaf mikið um að vera á vordögum skólans, en þá gerum við okkur margt til gagns og 
gamans. Nemendur fengu að hafa reiðhjólin sín í skólanum í tvær vikur og gátu þá hjólað í 
öllum frímínútum.  
Fjallaleiðangurinn þetta árið var í gegnum Toyotaskóginn og upp að Gálgatjörn þaðan gengið 
að nálægri vörðu. 
Umhverfisfræðsla/Grænfáni 
Nemendur hafa verið mjög duglegir við að flokka allt það rusl sem til fellur í kennslustofunni 
okkar og eru flestir ef ekki allir vel meðvitaðir um gildi þess að flokka sorp. Nemendur nota 
pappír, sem búið er að t.d prenta á öðru megin, til að teikna á. 
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Skemmtanir og félagslíf 
Nemendur sýndu frumsamið leikrit „Grýla og 
Leppalúði stela jólunum“  á Desembergleðinni, 
þau stóðu sig frábærlega.  
Þemavinna/vordagar  
Þemadagar voru í 4 daga í lok skólaárs. Það var 
unnið með sjálfbærni og landbúnað.  Hver 
nemandi fór á mismunandi stöðvar t.d. lærðu 
þau almennt um húsdýrin, afurðir þeirra, farið 
var í gróðurhúsið á Laugalandi, gerðar stórar 
myndir af dýrunum, dýr þæfð utan um steina, 
samstæðuspil gert, tálgað og afurðir eldaðar í skóginum svo sem pizza með skinku og osti,  
kakó og ábrestir. Síðasta daginn var svo húsdýragarður hér í skólanum. Það voru kálfar, svín, 
hrútur, kind, kanína, hundar, geit, hænsni og ungar. Síðasti skóladagur var svo leikjadagur 
þar sem haldið var áfram að tálga í skóginum, vatnsrennibraut í brekkunni skeifukast, 
baunaspýting, kubbspil, sund, golf og fótbolti. 
Almennt um bekkinn 
Nemendur 2. bekkjar eru snillingar. Margir eru námslega sterkir en einnig eru nokkrir sem 
þurfa á aðstoð að halda eins og gengur.  

Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 3. og 4. bekk    

Nemendur voru 23 við upphaf skólaárs. Um miðjan vetur fluttu tveir nemendur í burtu og 
einn hætti 1. mars. Þeir nemendur sem fluttu í burtu voru búsettir á Bifröst. 
Umsjónarkennari í vetur var Rebekka Guðnadóttir og stuðningsfulltrúi var Líney 
Traustadóttir.  
Helstu áherslur árgangsins 
Lögð var áhersla á íslensku og stærðfræði. Reynt var 
að efla samheldni nemenda og sjálfstæði t.d. með 
bekkjarfundum þar sem nemendur tjáðu sig ýmist úr 
pontu eða úr sætum sínum.  Einnig var ýmiskonar 
samvinna milli nemenda í völdum kennslustundum. 
Stuðst var við Aðalnámskrá grunnskóla í 
skólastarfinu/kennslunni. Foreldraviðtöl voru tvisvar 
yfir veturinn - fyrir og eftir jól. Samskipti við foreldra 
voru góð.  
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Nám og kennsla var einstaklingsmiðuð. Nemendur 
lásu í skólanum á hverjum morgni fyrri hluta vetrar – gæðastund þar sem nemendur lásu í 
frjálslestrarbókum sínum auk þess að lesa fyrir kennara og/eða stuðningsfulltrúa þegar hann 
var. Nemendur unnu getutengt í þeim námsbókum og verkefnum sem þeir fengu frá 
kennara. Nokkrir nemendur fóru til sérkennara. Umsjónarkennari setti vikuáætlun inn á 
Mentor í hverri viku auk þess að senda vikubréf til foreldra þar sem hann fór yfir það sem 
unnið var í bekknum og/eða ræddi það sem framundan var.  

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 
Íslenska 7 Rebekka Guðnadóttir 
Stærðfræði 7 Rebekka Guðnadóttir 
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Samfélagsgreinar 3 Rebekka Guðnadóttir 
Myndmennt 2 þriðjung vetrar Rebekka Guðnadóttir 
Náttúrufræði 3 Ása Erlingsdóttir 
Enska 1 Björg Ólafsdóttir 
Textíl 2 þriðjung vetrar Björg Ólafsdóttir 
Smíði 2 þriðjung vetrar Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 
Upplýsingatækni 1 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 
Sköpun 2 þriðjung vetrar Elísabet Halldórsdóttir 
Íþróttir 4 Agnes Guðmundsdóttir 
Útikennsla 2 þriðjung vetrar Ása Erlingsdóttir 
Tónmennt 2 þriðjung vetrar Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Þróunarstarf 
Markmið Byrjendalæsis er að þróa vinnubrögð í íslenskukennslu með það fyrir augum að 
auka vinnufærni nemenda. Vinnubrögð taka mið af kenningum um samvirkar aðferðir. Í 
vetur höfum við ekki unnið markvisst með Byrjendalæsið sem slíkt en þessir nemendur eru 
flestir vanir þeirri aðferð svo hún er notuð áfram, þó með örlítið breyttum áherslum sökum 
aldurs nemenda. Lögð er áhersla á að nemendur læri að vinna út frá merkingarbærum texta, 
þar sem jöfnum höndum er lögð áhersla á talmál, reynslu nemenda og textavinnu. Jafnframt 
er lögð áhersla á orðaforða, lesskilning og ritun. En eins og fyrr segir þá vorum við meira með 
staðlaðar námsbækur í vetur.   
Námsmat 
Símat er það sem skólinn gefur sig út fyrir og var það þ.a.l. haft að leiðarljósi. Miðað er við 
upphafsgetu hvers nemanda og framfarir skoðaðar út frá henni. En einnig voru lagðar fyrir 
nemendur kannanir í stærðfræði og íslensku til frekari glöggvunar. 
Útikennsla/hreyfing 
Nemendur skoða lífríkið í nágrenni skólans. Unnið er með náttúrulæsi og þeim kennt að bera 
virðingu fyrir náttúrunni. Þann 1. desember 
tóku nemendur 3. og 4. bekkjar þátt í að 
mynda vinakeðju frá skólanum og upp á 
hnjúkinn fyrir ofan skólann þar sem kveikt var 
á fallegu jólastjörnunni  okkar. Einnig tóku 
nemendur þátt í skógarhlaupinu. 
Skólahjúkrunarfræðingurinn kom í heimsókn í 
bekkinn og var með fræðslu  fyrir nemendur. 
Það er alltaf mikið um að vera á vordögum 
skólans, en þá gerum við okkur margt til gagns 
og gamans. Nemendur fengu að hafa reiðhjólin 
sín í skólanum frá 21. – 31. maí og gátu þá 
hjólað í öllum frímínútum. Fjallaleiðangurinn þetta árið var nærumhverfið. Við gengum frá 
skólanum upp fyrir Hverahnjúk og að Gálgatjörn. Skoðuðum fjallahringinn og bæina i kring. 
Borðuðum ávexti, kex og suðusúkkulaði sem við fengum í mötuneyti skólans og nemendur 
léku sér eins og hver betur gat. Síðan var haldið heim á leið, á tveimur jafnfljótum og komið 
beint í hádegisverð.  
Umhverfisfræðsla/Grænfáni 
Nemendur hafa verið mjög duglegir við að flokka allt það rusl sem til fellur í kennslustofunni  
og eru allir meðvitaðir um gildi þess að flokka sorp. Tveir nemendur bekkjarins – einn af 
hvoru aldursstigi – sjá um að tæma  pappírsboxið okkar í þar til gerðan  endurvinnslugám. 
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Skemmtanir og félagslíf 
Umsjónarkennari var í skólanum með nemendum eina kvöldstund við sprell og 
skemmtilegheit. Desembergleði skólans er alltaf á sínum stað og í ár sáu nemendur 4. 
bekkjar um helgileikinn, með aðstoð 3. bekkinga.   
Á öskudag var nemendum boðið að Bifröst, en það er árviss  viðburður seinni ár. Þar er tunna 
sem fyllt er af nammi og nemendur flykkjast um að koma á hana svo góðu höggi að botninn 
detti úr og allir nammipokarnir komi í ljós. Rúsínan í pylsuendanum er svo að nemendur 
mega ganga í hús, syngja fyrir húsráðendur og fá nammi að launum. 
Þemavinna/vordagar  
Þemadagarnir voru að þessu sinni 21. – 30. maí og unnu nemendur 1. – 6. bekkjar saman. 
Þemað í ár var sjálfbærni með tengingu við landbúnað. Unnið var í tíu manna hópum, þvert á 
aldur nemenda. Þetta voru sex stöðvar sem nemendur skiptust á að fara í: Skógarálfar, 
Dýrafræðsla, Listahópur, Afurðir, Sköpun og Útivistarhópur. Foreldrum var boðið að koma í 
skólann til að skoða afraksturinn og þann dag vorum við einnig með kálfa, kiðling, hrút, kind, 
lamb, hænur, hænuunga og kanínu til sýnis. 
Síðasti kennsludagur skólans er árviss leikja- og skemmtidagur þar sem kennarar sjá um að 
setja upp alls konar leiksvæði sem nemendur geta svo flakkað um að vild. Það gekk mjög vel 
þótt veðrið væri ekki alveg að leika við okkur. 
Almennt um bekkinn 
Nemendur 3. og 4. bekkjar eru yndislegir. Margir námslega sterkir en nokkrir þurfa á aðstoð 
að halda eins og gengur. Í desember var náttfata- og dótadagur sem var mjög vel heppnaður, 
mikið fjör og mikið gaman.    

          Rebekka Guðnadóttir. 

Skýrsla umsjónarkennara í 5. og 6.bekk 

Það var samkennsla hjá 5. og 6. bekk og þar af leiðandi lásu nemendur sama efnið í 
samfélagsfræði. 
Fjöldi nemanda  voru í upphafi 13 en í lok skólaárs 11. 
Helstu áherslur árgangsins 
Fara eftir námsáætlun 5. og 6.bekkjar. 
Að hver og einn fái kennslu (námsefni) við hæfi. 
Stuðla að því að nemendum líði vel og séu glaðir í skólanum (bekknum). 
Að kenna nemendum að gegna og fara eftir reglum. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 2 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Enska 2 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Íslenska 6 Gróa Erla Ragnvaldsd/Sigríður Arnard/Hlöðver Ingi 

Íþróttir 4 Iris Grönfeldt 

Lífsleikni 1 Hlöðver Ingi Gunnarsson 

Náttúrufræði 3 Þóra G. Bjartmarsdóttir/Börkur Hrafn Nóason 

Samfélagsfræði 3 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Stærðfræði 5 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Val 2 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Smíði 1 Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 
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Textíl 1 Björg Ólafsdóttir 

Tónmennt 1 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Myndmennt 1 Elísabet Halldórsdóttir 

Upplýsingamennt 1 Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Nám nemanda var einstaklingsmiðað og kennsluaðferðir á borð við umræður, heimildavinna, 
samvinnunám, hópavinna og fyrirlestrar notaðar. 
Stuðst var við þá kennsluhætti sem ákveðnir voru í upphafi  skólaárs.  Sett voru markmið fyrir 
jól og eftir jól. Einnig var skipulag hverrar viku fyrir sig skráð í Mentor. Vikulega var sendur 
póstur til allra foreldra með upplýsingum um skipulagið. Gott samstarf var við 
hjúkrunarfræðing og sérfræðiþjónustu skólans. 
Þróunarstarf 
Nýjung var í námsvali. Nemendur höfðu tvær kennslustundir í áhugasviðsval. Þá gátu þeir 
valið sér námsefni (áhugasvið) og unnið með það.  
Námsmat 
Símat, kannanir (við annarskil), farið er yfir vinnubækur og vinnuskil bæði í tíma og 
heimanámi. 
Útikennsla/Hreyfing 
Farið var nokkrum sinnum út í skóg. Þá var oft með nesti s.s. heitt kakó og  brauðbollur.   
Þann 2. október fóru nemendur með 5.-6. bekkjar K- og V- deilda í námsferð að Eiríksstöðum. 
Endaði ferðina á því að borða nestið okkar í Daníelslundi. Einnig var farið ásamt nemendum  
á Kleppjárnsreykjum  í sjóferð um  sundin blá. Sjóferðin var í boði Faxaflóahafna. Í þeirri ferð 
fræddust nemendur m.a. um lífríki sjávar. 
Umhverfisfræðsla/Grænfáni 
Grænfánaverkefnið tókst ágætlega. Nemendur hugsa greinilega um pappírinn þ.e. nota 
blöðin vel og setja notuð blöð í endurvinnslutunnuna. Einnig eru nemendur meðvitaðir um 
það að henda ekki spýtukubbum og öðrum afgöngum sem falla til í smíðastofunni. Það er 
hægt að gera ýmislegt við afganga. Sem dæmi um notkun þá notaði Ása kennari afganga til 
að kveikja eld undir eldstæðið úti í skógi. 
Bekkurinn var duglegur að slökkva ljósin þegar enginn var í skólastofunni og loka gluggum 
áður en farið var heim.  
Skemmtanir og félagslíf 
Í desember myndaði bekkurinn ásamt öllum í skólanum Vinakeðju sem náði frá skóla upp á 
Laugahnjúk. Þá voru tendraðir kyndlar sem loguðu flott í myrkrinu. 
Jólaskemmtunin var haldin og 5. og 6.bekkur lék leikrit sem heitir Mjallhvít og skátarnir. 
Vinabekknum 1. bekk var boðið í kökupartý 
með öllu tilheyrandi. 
Betur gekk að fá bekkjartengla en síðasta 
vetur. Foreldrar héldu eitt „party“ fyrir 
nemendur.  
Þemavinna/vordagar 
Það voru hefðbundnir þemadagar. Þema 
vikunnar var „Landbúnaður og sjálfbærni“.  
Þann 23.maí fóru  5. og 6.bekkur í 10 km 
langa göngu. Var hún nefnd Gengið á milli 
bæja.  Gengið var frá Sigmundarstöðum í 
Þverárhlíð yfir að Sleggjulæk í 
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Stafholtstungum. Nemendur stóðu sig frábærlega og ferðin var full af ævintýrum. 
Almennt um bekkinn 
Nemendur í 5. og 6. bekk eru ágætlega samheldur hópur. Það er auðvelt að brjóta upp 
kennsluna og gera eitthvað skemmtilegt með krökkunum. Ég hlakka til að vera með þennan 
hóp veturinn 2013-2014  

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Skýrsla umsjónarkennara í 7. bekk                                                                                                                                                                                         

Helstu áherslur árgangsins  
Í 7. bekk var áhersla kennslunnar í fyrstu allmikið lituð af samræmdum könnunarprófum. En 
að þeim loknum var hægt að horfa víðar yfir sviðið. Fyrripart vetrar var mikil áhersla lögð á 
lestur og lesskilning í íslenskukennslunni. Ekki síst með það í huga að dusta rykið af orðum og 
orðasamböndum sem hafa týnst úr almennum orðaforða Íslendinga, ekki síst yngstu 
kynslóðarinnar. Þónokkru púðri var eytt í stærðfræði. En almennt séð var reynt að uppfylla 
markmið námskrár og þeim markmið sem GBF setur sér, t.d. sem grænfánaskóli með 
heilsueflingaráherslu. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Nemendur mættu í fyrstu kennslustund kl. 8:30. Kenndar voru 5 kennslustundir fram að 
hádegismat (kl. 12:25). Eftir hádegi hófst kennsla kl. 12:55 og stóð: á mánudögum og 
föstudögum til kl. 13:35 en aðra daga til kl. 15:05. 
Kennslan var að hluta til nokkuð hefðbundin – innlögn + verkefnavinna í bóklegum greinum.  
Í stærðfræði var unnið eftir vikuáætlunum, sem voru lágmarksáætlanir, en nemendur höfðu 
leyfi til að vinna hraðar og það gerðu nokkrir. Í tengslum við tungumálakennslu var auk 
námsbóka notast við myndefni og það jafnvel samþætt íslenskukennslu með ritgerðasmíð. 
Námsgreinar, stundafjöldi og kennarar 

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 2 Snæbjörn Reynisson 

Enska 3 Þóra Geirlaug/ Börkur Nóason 

Íslenska 6 Snæbjörn Reynisson/ Sigríður Arnardóttir 

Íþróttir 4 Íris Grönfeldt 

Lífsleikni 1 Ingibjörg Daníelsdóttir 

Náttúrufræði 3 Þóra Geirlaug/ Börkur Nóason 

Saga 3 Hlöðver Ingi Gunnarsson 

Landafræði 1 Ingibjörg Daníelsdóttir 

Stærðfræði 5 Snæbjörn Reynisson 

List og verk 4 Hólmfríður Ó. Ásmundsd./Björg Ólafsd. 

Upplýsingamennt 1 Hólmfríður Ó. Ásmundsd. 

Áhugasviðsval 2 Sigríður Arnardóttir 

Þróunarstarf 
Öll kennsla er ákveðið þróunarstarf og það er nám einnig. Enginn nemandi  fer í gegnum 10 
ára grunnskólanám án þess að þróa með sér ákveðna hæfileika og lífsviðhorf. Félagslegur 
þroski er líklega eitt það mikilvægasta sem nemandi getur haft með sér í farangrinum þegar 
grunnskóla lýkur. Þróunarstarf Varmalandsdeildar snýr ekki síst að þessum þáttum. 
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Námsmat 
Stöðugt er verið að reyna að samræma námsmatsaðferðir kennara þannig að þær verði 
gagnsætt og skilvirkt ferli. Í grunninn byggir það á prófum, sérstaklega í grunngreinum, en 
áfangapróf og símat er þó sífellt að verða fyrirferðarmeira. Í 7. bekk grundvallast námsmat á 
þessum þáttum. 
Útikennsla/hreyfing 
Að hausti og vori er áhersla á útikennslu í íþróttum. Nemendur þurfa einnig að ganga 
nokkurn spöl á milli húsa – í íþróttir, sund, mötuneyti og ýmsar sérgreinar. Hið svokallaða 
skógarhlaup er fastur liður í sólastarfinu haust og vor og tengist íþróttakennslunni. Útivist í 
frímínútum og kennsluhléum er ekki skylda í 7. bekk.  7. bekkur í ár var ekki mikið gefinn fyrir 
útivist og kaus fremur inniveru. 
Umhverfisfræðsla/Grænfáni 
Umhverfisfræðslan tengist náttúrufræðikennslunni mest en aðrar greinar geta auðveldlega 
komið þar við sögu. Í Varmalandsdeild er gildum Grænfánaverkefnisins haldið vakandi, enda 
býður umhverfi skólans sérlega vel upp á slíka nálgun. 
Skemmtanir og félagslíf 
7. bekkur undirbýr og flytur atriði á jólagleði Varmalandsdeildar. Í ár var hafist handa upp úr 
miðjum nóvember og sömdu nemendur eins konar leikgerð sem byggðist á sögunni um 
geiturnar þrjár og staðfærðu hana inn í sitt umhverfi. Allir nemendur bekkjarins tóku þátt í 
þeirri vinnu og settu mark sitt á sköpunina. 
Náms- og skemmtiferð í skólabúðirnar að Reykjum í Hrútafirði var farin snemma í janúar og 
var afskaplega vel heppnuð.  Þarna var dvalið frá mánudegi til föstudags við ýmsa skipulagða 
iðju sem ekki síst var til þess fallin að fræða nemendur um náttúruna og umhverfið og að efla 
félagslega færni þeirra. 
Í tengslum við Skólahreystiþátttöku GBF gafst nemendum bekkjarins tækifæri til að fara með 
liði skólans til Reykjavíkur og hvetja það þegar keppt var í Vesturlandsriðlinum. 
Þemavinna/vordagar 
Hefð er fyrir því að nemendur 7. bekkjar séu þrjá daga að vori þátttakendur í fyrirbæri sem 
kallað er sérstaða sveitarskóla.  Þá dvelja nemendur í sveit og taka þátt í daglegum 
sveitarstörfum, jafnframt því að gera verkefni og halda dagbók um upplifun sína. 
Önnur þemavinna var verkefni sem gekk út á að búa til myndaspil þar sem viðfangsefnið var 
myndlæsi. 
Almennt um bekkinn 
7. bekkur er fámennur bekkur.  Í upphafi skólaárs voru 7 nemendur í bekknum og hélst sú 
tala fram að páskum að þeim fækkaði í 6.  Bekkurinn kom þokkalega út á samræmdum 
prófum og var um eða yfir landsmeðaltali.  
Félagslega stendur bekkurinn vel.  Krakkarnir eru mjög samheldnir og engar klíkumyndanir 
eru að valda vandamálum í hópnum þó að auðvitað eigi einstakir nemendur sína sérstöku 
vini og félaga. 

Snæbjörn Reynisson 
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Skýrsla umsjónarkennara í 8. og 9.bekk                                                                        

Kennsluhættir/skipulag kennslu  
Gerð er kennsluáætlun fyrir hvern dag vikunnar og hún birt foreldrum og nemendum á 
Mentor. Stuðst er við hefðbundna bekkjarkennslu: fyrirlestur frá kennara, sjálfstæða vinnu, 
innlögn, verkefnavinnu og einstaklingsaðstoð. Einnig er unnið í hópum að sameiginlegum 
verkefnum, oft þematengdum. Heimanám var aðallega fólgið í heimalestri, 
stærðfræðiverkefnum og tilfallandi undirbúningi vegna áfangaprófa. Vægi heimanámsins 
hefur minnkað nokkuð þó að gerð sé krafa um heimalestur og lausn ákveðinna verkefna. 
Heimalestur er mikilvægur í samfélags- og raungreinum. 
Smiðjuhelgar voru tvær á skólaárinu, í samvinnu við Kleppjárnsreykjadeild.  Þar var fengist 
við fjölbreytileg verkefni sem nemendur gátu valið úr.   

Námsgrein Kennslust.fj. Kennari 

Danska 3 Snæbjörn Reynisson 

Enska 4 Þóra Geirlaug Bjarmarsdóttir, Börkur Hrafn Nóason 

Íslenska 6 Sigríður Arnardóttir, Ingibjörg Daníelsdóttir 

Íþróttir 4 Íris Grönfeld 

Lífsleikni 1 Sigríður Arnardóttir 

Náttúrufræði 3 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir, Börkur Hrafn Nóason 

Samfélagsfræði 3 Sigríður Arnardóttir 

Stærðfræði 6 Agnes Guðmundsdóttir 

Val 4 Rebekka Guðnad., Björg Ólafsd., Ingibjörg Daníelsd., 
Snæbjörn Reyniss., Ása Erlingsd., Gróa Erla Ragnvaldsd. 

Áhugasviðsval 2 Sigríður Arnardóttir 

Helstu áherslur árgangsins 
Lagt er upp með að hver nemandi geti notið sín. Reynt er að nota fjölbreytileg verkefni og 
kennsluaðferðir. Greinandi lesskimunarpróf GRP14 var lagt fyrir 9.bekk. 
Á foreldrafundi var ákveðið að 9. bekkur færi í utanlandsferð útskriftarárið sitt. Var því 
markviss fjáröflun sett á laggirnar, fjáraflanirnar útheimta mikið utanumhald og var það í 
hendi foreldra. 9. bekkur sá einnig um veitingar á árshátíð og desembergleði skólans. 
Námsmat 
Námsmat byggir á símati á vinnu nemenda, áfangaprófum og formlegum annarprófum.  
Vorpróf voru eins og áður í formi prófamappa.  
Skemmtanir og félagslíf 
Félagslíf er með miklum blóma í unglingadeild, s.s. sameiginleg böll með 
nágrannadeildum/skólum, skíðaferð, útivistarferð í Skorradal, þátttaka í Skólahreysti, 
söngkeppni o.fl., að ógleymdri árshátíð unglingadeildar. 
Vordagar 
Fjóra daga í síðustu vikunni í maí unnu nemendur í unglingadeild í sérstöðu sveitaskóla. Þeir 
heimsóttu sveitabæi í nágrenninu og aðstoðu þar við verkin. Á fjórða degi skiluðu þeir 
verkefnum og dagbók um starfið sem metið v tirl einkunnar. Á fimmta deginum tóku 
nemendur síðan þátt í svokölluðum útivistar- og leikjadegi, sem er síðasti dagur skólaársins. 
Útikennsla/hreyfing 
Fótbolti og útikörfubolti er afar vinsæll meðal nemenda en skógarferðir eru einnig stundaðar 
og farið í leiki. Í íþróttakennslu er áhersla lögð á útikennslu þegar þannig viðrar en einnig er 
umhverfið nýtt í tengslum við náttúrufræðikennslu eftir því sem námsefni og áherslur gefa 
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tilefni til. Að hausti og vori er hlaupið svokallað Skógarhlaup. Það er víðavangshlaup um 2.2 
km. Mikill metnaður er hjá nemendum að bæta árangur sinn milli hlaupa.  
Umhverfisfræðsla/Grænfánaverkefni 
Grænfánaverkefnið hefur haldið áfram í vetur t.d. með flokkun pappírs og öðru því sem lýtur 
að góðri meðferð á náttúrugæðum. Í vetur var, fjórða árið í röð, mynduð vinakeðja nemenda 
Varmalandsskóla frá Laugahnjúki niður að skóla. Skógurinn á Varmalandi er stöðug 
uppspretta uppgötvana og leikja. Eftir áramót var þemavika í unglingadeildinni þar sem 
unnið var með sjálfbærni og verkefni tengd henni. 

Sigríður Arnardóttir 
 

Skýrsla umsjónarkennara í 10. bekk 

Almennt um bekkinn. 
Fyrst í haust voru 11 nemendur í bekknum. Eftir 
áramót flutti einn í burtu. Þannig að seinni hluta 
vetrar voru krakkarnir 10 í bekknum. Nemendur 
bekkjarins höfðu mjög ólíkan bakgrunn og voru 
áhugamál þeirra og reynsluheimur mjög 
mismunandi. Því má segja að ekki hafi myndast 
veruleg bekkjarheild, þó svo  að ekki hafi verið 
um átök eða óvild að ræða. 
Kennarar og fjöldi kennslustunda á viku eftir 
fögum 

Fag Kennslust. á 
viku 

Kennari 

Íslenska 6 Ingibjörg Daníelsdóttir/Sigríður 
Arnardóttir 

Náttúrufræði 3 Ingibjörg Daníelsdóttir 

Danska 3 Snæbjörn Reynisson 

Samfélagsfræði 3 Ingibjörg Daníelsdóttir 

Stærðfræði 6 Agnes Guðmundsdóttir 

Enska 4 Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir/ 
Börkur Hrafn Nóason 

Lífsleikni 1 Ingibjörg Daníelsdóttir 

Íþróttir 4 Íris Grönfeldt 

Val 
Leður/gler, myndlist, 
heimilisfræði, smíðar(skógarval), 
fjármál,  textíl, málun/silfursmíði, 
bóklegt, nemendaráð, íþróttaval, 

4 Gróa Ragnvaldsdóttir, Björg Ólafs- 
dóttir, Rebekka Guðnadóttir, Ása 
Erlingsdóttir, Íris Grönfeldt,  Hlöðver 
Ingi Gunnarsson, 
Snæbjörn Reynisson 

Áugasvið 2 Ingibjörg Daníelsdóttir 

Auk þessara valtíma voru tvær smiðjuhelgar yfir veturinn helgaðar valfögum. Þar voru 
viðfangsefni fjölbreytt og reyndu oft á tíðum á aðra þætti en í hefðbundnu skólastarfi. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Skipulag kennslu og kennsluhættir voru með hefðbundnu sniði: fyrirlestur/innlögn frá 
kennara, sjálfstæð vinna, verkefnavinna, samvinna í hópum, jafningjamat og sjálfsmat. 
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Vinnan innan bekkjarins miðar að því að gera nemendur sem ábyrgasta og heiðarlegasta í 
sinni vinnu og að þeir standi skil á verkefnum á tilsettum tíma. Heimanám var ekki mikið. 
Unnin voru 7 stór verkefni yfir veturinn og voru þau unnin í heimavinnu. Þetta voru verkefni í 
íslensku, náttúrufræði og samfélagsfræði, þar sem nemendur unnu út frá 
hugmyndum/tillögum frá kennara en mótuðu og skipulögðu 
verkefnin sem mest sjálfir. Varðandi heimanám þá sinna sumir 
nemendur því ekki nógu vel, virðast það vera skilaboð frá 
nánasta samfélagi að heimanám sé ekki inni í dagsplani fólks. 
Nemendur og foreldrar voru hvattir til þess að nota Mentor til 
þess að fylgjast með kennsluáætlunum og hverjar kröfur 
skólans eru á nemendur hvað varðar nám. Samskipti við 
foreldra voru að miklu leyti í gegnum tölvupóst. Kennari sendi 
bréf á föstudögum á foreldrahópinn þar sem fjallað var um það 
sem næst var á döfinni og drepið á einstök atriði liðinnar viku. Einnig var mikið um 
persónuleg samskipti í gegnum tölvupóst. 
Námsmat  
Vægi einstakra matsþátta var misjafnt eftir greinum. Það sem einkum er lagt til grundvallar 
eru: þekkingaratriði, sjálfstæði og útsjónarsemi varðandi lausn ýmissa verkefna, ástundun og 
skil verkefna og hæfni til að leysa verkefni í samvinnu við aðra nemendur. Að vori fengu 
nemendur svokallaða prófamöppu í hendurnar. Í henni voru próf úr flestum greinum. Höfðu 
þau heldur meira vægi en önnur próf vetrarins. Nemendur unnu í þessum prófum í 4 daga í 
þrjá tíma hvern dag. Prófamöppu var skilað að þeim loknum – en tækifæri gafst að glöggva 
sig á hlutunum heima fyrir. 
Útivera/hreyfing 
Á haustdögum var farið í Skorradalinn og gist þar yfir nótt. Ferðin hófst á göngu úr 
Lundarreykjardal og yfir í Skorradal.  Viðfangsefnin miðast við að 
nemendurnir fari út fyrir þægindarammann og þurfa þeir m.a.  
að takast á við myrkrið og fossana. Einnig eru verkefni tengd 
plöntum og sögnum af svæðinu. 
Síðla vetrar var farið í skíðaferð í Bláfjöll. Stóð sú ferð í tvo daga 
og fengu nemendur gott tækifæri til að ná tökum á 
skíðaíþróttinni. 
Erlend samskipti 
Bekkurinn var í samskiptum við grunnskóla í Óðinsvéum í 
Danmörku og Séta í Litháen. Samband milli þessara skóla komst 
á í gegn um NordPlus og var veittur töluverður styrkur til 
samskiptanna. Hann var nýttur í ferð til Óðinsvéa í desember, þar sem nemendur frá þessum 
þremur skólum hittust. Heimamenn tóku vel á móti gestunum, sem gistu á dönskum 
heimilum. Þessi hópur kom síðan til Íslands í apríl, þá var komið að Íslendingum að launa 
gestrisnina. Styrkurinn var skilyrtur þannig að nemendur frá öllum löndunum settu 
upplýsingar um sig og lífið í viðkomandi samfélagi inn á sérstaka netsíðu. Einnig voru 
samskipti fyrir heimsóknirnar bæði í spjallformi og einnig leituðu nemendur heimilda um 
verkefni sem unnin voru í tengslum við þessar þjóðir. 
Skemmtanir  
Nemendaráð sá um skemmtanir og félagslíf í unglingadeild. Kennir þar margra grasa. Má 
nefna jólaball þar sem samstarfsskólar mæta og diskótek fyrir yngri nemendur. Sennilega ber 
þó hæst  árshátíð skólans. Framkvæmd hennar er í höndum 8.-10. bekkjar. Nemendur sömdu 
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leikrit sem fjallar um þau tök sem tölvuheimurinn ásamt græðgi getur náð á fólki. 
Nemendur hafa yfirleitt mikinn áhuga á að fá að gista í skólanum með félögum sínum. Það er 
gert í tengslum við smiðjuhelgarnar. Einnig gistu 9. og 10. bekkir í skólanum með erlendu 
gestunum þegar þeir voru í heimsókn.  
Sú hefð hefur skapast að 10. bekkur fari í rörakjallarann sem liggur undir skólanum. Kjallarinn 
hefur yfir sér blæ dulúðar og hryllings. Gaman er að sjá hvað svona lítil ævintýraferð getur 
létt lundina hjá hverjum og einum. 
Allir þeir viðburðir sem teljast til skemmtana og eru á vegum skólans hafa það  megin 
markmið  að efla félagsfærni nemenda. 
Vordagar 
Að lokinni prófaviku fóru nemendur í starfskynningu. Um var að ræða þrjá daga. Reynt var að 
finna vinnustaði sem höfðuðu til áhuga hvers og eins – enda voru virðfangsefnin fjölbreytt. 
Má þar nefna snyrtistofu og fjósastörf, hótelvinnu og löggæslu, umönnun húsdýra í 
Húsdýragarðinum ásamt hellulögn og lóðavinnu.  
Ástæða er til að þakka samfélaginu hvað brugðist er vel við að taka nemendur í 
starfskynningu og hvað þeim er vel sinnt. 

Ingibjörg Daníelsdóttir 

Hvanneyrardeild 

Skýrsla umsjónakennara í 1. og 2. bekk 

Nemendur í 1. og 2. bekk voru 17 til 1.desember en 16 eftir 1.desember þar af 7 í 1.bekk  og 
9 í 2.bekk. Umsjónakennari var Steinunn Fjóla Benediktsdóttir ásamt því að kenna 
heimilisfræði. Sérkennari var Kristín Ingibjörg Baldursdóttir sem kenndi líka textilmennt og 
myndmennt, Íþróttakennari var Sólrún Halla Bjarnadóttir sem sá líka um sundkennsluna um 
haustið en Helga Jensína kenndi sundið um vorið. Helga Jensína Svavarsdóttir kenndi 
upplýsingatækni og stærðfræði á þriðjudögum eftir hádegi, Íris Indriðadóttir kenndi ensku og 
var með einn tíma í stærðfræði á föstudögum, um leiklistakennslu og skapandi skrif sá Ása 
Hlín Svavarsdóttir. 
Helstu áherslur árganganna. 
Meginmarkmið vetrarins  var á aðlögun á skólaumhverfinu, lestrafærni og talnaskilning. 
Einnig að efla samheldni og sjálfstæði nemenda. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Kennsla í lestri og íslensku fer fram með 
aðferðum Byrjendalæsis. Einstaklingsmiðun er 
höfð að leiðarljósi við kennslu nemenda í 1. – 2. 
bekk og fá nemendur að fara áfram í námsbókum 
eins og þeir hafa úthald, vilja og getu til, nema í 
Einingu þar fylgjast nemendur að. Aðaláhersla í 
heimanáminu var heimalestur 4 daga vikunnar í 
10-15 mínútur, einnig var annað slagið unnin 
verkefni í stærðfræði og íslensku. Einu sinni í viku 
var farið í útikennslu og þá var farið í skjólbeltið, fjósið og umhverfið í kringum skólann nýtt 
til kennslu og leiks. Skólahópur Andabæjar kom í heimsókn í bekkinn frá haustbyrjun til 
skólaloka og komu þau meðaltali einu sinni í mánuði í tvær kennslustundir í senn og stundum 
meira. Nemendur í 1.-2.bekk fóru líka í heimsókn í Andabæ og tóku þátt í starfinu þar t.d. var 
sameiginleg dagskrá á degi íslenskra tungu, spiladagur og svo höfðum við vinahópa þar sem 
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allir bekkir skólans áttu sinn vina árgang á leikskólanum. Sameiginlegt lestrarátak 1.-
4.bekkjar var í janúar þar sem allir nemendur skólans lásu eins mikið og þeir gátu og var 
síðan veitt viðurkenning fyrir flest lesnar mínúturnar í hverjum bekk fyrir sig á sameiginlegri 
uppskeruhátíð. Nemendur fóru allir í hraðlestrarpróf fyrir átak og svo aftur eftir átak til að 
fylgjast með því hvað þau mundu bæta sig mikið í lestri og var ótrúlega gaman að sjá hvað 
þau bættu sig mikið í lestrarátakinu.  
Þróunarstarf 
Markmið Byrjendalæsis er að þróa vinnubrögð í 
lestrarkennslu með það fyrir augum að auka lestrarfærni 
nemenda. Vinnubrögð taka mið af kenningum um 
samvirkar aðferðir. Lögð er áhersla á að nemendur læri 
að lesa út frá merkingarbærum textum þar sem jöfnum 
höndum er lögð áhersla á talmál og reynslu barnanna og 
textavinnu, samband stafs og hljóðs, sundurgreinandi og 
samtengjandi aðferðir. Jafnframt er lögð áhersla á aukinn 
orðaforða, lesskilning og ritun.  
Námsmat 
Námsmatið byggist á leiðsagnamati sem gefið er tvisvar yfir skólaárið í janúar og maí. 
Nemendur fara síðan reglulega í hraðlestrapróf yfir veturinn og fara nemendur í 1. bekk í 
hraðlestrarpóf eftir því hvað þau eru komin langt í lestri. Lagðar eru fyrir 3 lesskimanir yfir 
veturinn sem tengjast Byrjendalæsinu. 
Útikennsla  
Fastur útikennslutími var í allan vetur á miðvikudögum tvær kennslustundir í senn með 3.- 
4.bekk. Nánast umhverfi skólans var nýtt eins best og kostur var  hverju sinni í tenglsum við 
samstarfsamning Lbhí. Farið var í skjólbeltið nokkrum sinnu meðal annars grillað brauð, farið 
í fjósið, gert rannsóknarverkefni um bílategundir, farnar ýmsar gönguferðir um staðinn, 
berjatínsla, rababaraupptaka o.m.fl. Einu sinni í mánuði kom nemandi frá 
Landbúnaðarháskóla Íslands og var með okkur í útikennslu þar sem hann fór í verkefni eins 
og staðurinn minn. Kenndi nemendum að telja árhringi, fræddi þau um stráin og hvernig 
sinustrá yrðu til. Hann kom líka og kenndi nemendum að flétta saman árssprota svo úr varð 
ýmiskonar listaverk sem nemendur skreyttu. 
Skemmtanir og félagslíf 
3. desember var kaffihúsastemming í tilefni dags íslenskrar tungu fyrir foreldra og boðið var 
upp á kakó og smákökur sem nemendur höfðu bakað ásamt atriðum sem allir nemendur 
skólans voru með.  Hefð er fyrir því að farið er í Skorradal að höggva jólatré til að hafa í 
skólanum og var sú ferð farin í byrjun desember. Farið var með rútu og tók Valdimar 
Reynisson starfsmaður Skógræktar ríkisins á móti okkur. Við komum einnig við í fjárhúsunum 
í Mófellsstaðakoti í leiðinni og fengum að gefa kindunum.  
Helgileikur var að venju sýndur í Hvanneyrarkirkju í lok litlu jólanna en þar tóku allir 
nemendur skólans þátt en hlutverk 1.-2.bekkjar ásamt skólahóp Andabæjar í helgileiknum er 
að vera í englakórnum og stóðu þau sig með stakri prýði. Öskudagurinn var skemmtilegur og 
mættu allir nemendur skólans í búningum og var síðan farið í stofnanir á Hvanneyri og sungið 
fyrir starfsfólk.  Árshátíð skólans var síðan haldinn 30.maí út í Skjólbeltum þar sem nemendur 
í 1.-2.bekk sýndu frumsamið leikrit um Risann og krakkana í þorpinu undir leikstjórn Ásu 
Hlínar.  
Þemavinna/vordagar 
Jólakortasala í Ullarselinu hefur lengi verið hefð í skólanum og hefur allur ágóðinn af sölunni 
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runnið til góðgerðamála. Nemendur teikna 
mynd á jólakortið og í ár var þema jólasveinn. 
Þemadagar voru síðan frá 7. -17.maí þar sem 
nemendum var skipt þvert á bekki og voru 
þau að vinna í listverkefnum sem voru í 
tengslum við endurvinnslu, ísl/stæ og einnig 
fóru nemendur í sauðburð í Mófellsstaðakot. 
Vorferðalag var farið 24.maí en farið var í 
Húsafell með viðkomu við Hraunfossa. Í 
Húsafelli var farið í gönguferð, kirkjan skoðuð, 
leikið sér á leikvellinum og hoppað á stóru 
dýnunni. Við tókum með okkur kakó og 
samlokur sem var borðað í Húsafelli en síðan var komið heim í hádegismat. 
Almennt um bekkinn 
Hópurinn í heild sinni var saman settur af krefjandi og skemmtilegum einstaklingum sem 
gaman var að kenna. 1.bekkur var svolítið sér fyrst í haust sem reyndist þeim vel og gaf þeim 
tækifæri að skólast í róleg heitunum en það hafði ekki alveg jafngóð áhrif á 2.bekkinn sem 
varð svolítið tættur og ístöðulaus. Þegar við síðan fórum að setja þessa tvo bekki meira 
saman þá myndaðist meiri samheldni og náðist ágætis bragur fyrir hópinn. Þetta eru miklir 
námsmenn og voru flest allir orðnir vel læsir í skólalok og miklir stærðfræðisnillingar.  

S. Fjóla Benediktdóttir. 

Skýrsla umsjónakennara í 3. og 4. bekk 

Nemendur í 3. og 4. bekk voru 13, þar af 7 í 3. Bekk og 6 í 4. bekk. Umsjónakennari var Íris 
Indriðadótir. Íris sá um kennslu í stærðfræði, íslensku, ensku, náttúrufræði, lífsleikni, 
samfélagsfræði og sundi. Alls komu 5 stuðningsfulltrúar að starfinu í vetur, Kristín Ingibjörg 
Baldursdóttir kenndi textilmennt og myndmennt, Íþróttakennari var Sólrún Halla 
Bjarnadóttir og Íris Indriðadóttir sá um sundið. Helga Jensína Svavarsdóttir kenndi 
upplýsingatækni. Um leiklistakennslu, umhverfismennt og skapandi skrif sá Ása Hlín 
Svavarsdóttir. 
Helstu áherslur árganganna. 
Meginmarkmið vetrarins var að efla sjálfstæði, samheldni og jákvæð samskipti. Áhersla var 
lögð á samþættingu námsgreina, sjálfbærni,  sköpun og endurvinnslu. 
Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Áhersla var lögð á að mæta hverjum nemanda þar sem hann var staddur. Reynt var að notast 
við fljölbreytta kennsluhætti, ýmist í hópa- eða einstaklingsvinnu. Lestrarþjálfun var markviss 
og reynt var að láta nemendur lesa upphátt í skólanum þrisvar sinnum í viku. Lestrarátak var 
í janúar þar sem nemendur lásu eins mikið og þeir gátu og viðurkenningar voru veittar í lok 
átaks fyrir flest lesnar mínútur. Ritunarþjálfun fór fram með fjölbreyttum þætti og var 
ritunarþjálfun oft samþættuð með hinum ýmsu námsgreinum. Vettvangsferðir voru yfirleitt 
teknar saman í formi ritunar.  Ekki var mikið um heimanám í vetur en nemendur áttu að lesa 
heima í 10-15 mín alla virka daga. Einu sinni til tvisvar í viku voru unnin annars konar 
heimaverkefni, aðallega í stærðfræði og íslensku. Einu sinni í viku var einn nemandi sem var 
svokallaður „bókaormur vikunnar“.  Hann að valdi sér bók að heiman eða af bókasafni sem 
hann kynnti svo fyrir bekkjarfélögum. Útikennsla var einu sinni í viku þar sem nærumhverfi 
var nýtt til náms. Frábært tækifæri til samþættingu náms og lagt var upp með það til dæmis 
með náttúrufræði-, stærðfræði-, íslensku-, og samfélagsfræðikennslu. Sundkennsla var í 
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námskeiðsformi þar sem kennt var í tvær vikur að hausti og tvær vikur að vori. 
Haustkennslan fór fram í Hreppslaug en um vorið fórum við í Borgarnes aðra vikuna og hina 
vikuna vorum við á Kleppjárnsreykjum. Við nýttum ferðirnar í menningartengdar 
vettvangsferðir, sýningar og fleira í leiðinni. Mikið tækifæri skapaðist til að vinna úr þessum 
heimsóknum þegar heim var komið og meðal annars völdu krakkarnir að setja upp Egilssögu 
á árshátíð deildarinnar eftir að hafa farið á Egilssögusýningu í Landnámssetrinu, og gerðu það 
með miklum metnaði. 
Þróunarstarf 
Skólinn flaggaði nú í vetur sínum 7. grænfána og 
höfum við mikið verið að vinna með endurvinnslu 
og endurnýtingu tengt því. Hvanneyrardeild hefur 
lagt áherslu á gott samstarf skólanna á Hvanneyri, 
þ.e. Landbúnaðarháskólana, grunnskólans og 
leikskólans Andabæjar. Komið var á fót vina 
árgöngum leikskóla og grunnskóla sem vonandi á 
eftir að þróast enn betur. Einnig hefur skólinn í á 
annan áratug þróað og sinnt útikennslu markvisst.  
4. bekkir Hvanneyrardeildar og 
Kleppjárnsreykjadeildar hittust markvisst fjórum sinnum yfir skólaárið ýmist á Hvanneyri eða 
á Kleppjárnsreykjum í þeim tilgangi að þróa samstarf á milli deilda þar sem 4. bekkur fer í 5. 
bekk í Kleppjárnsreykjadeild. Ýmislegt var brallað og nemendur náðu að kynnast hver öðrum 
og starfinu þar. 
Námsmat 
Tvisvar á ári er gefið leiðsagnarmat, í janúar og maí. Námsmatið byggist að öllu leyti á símati 
þar sem vinna nemenda og verkefnaskil yfir veturinn er metin. Hraðlestrarpróf var tekið 4 
sinnum yfir veturinn og 4. bekkur þreytti samræmd próf að hausti, í íslensku og stærðfræði. 
Útikennsla 
Útikennsla var einu sinni í viku, tvær kennslustundir í senn þar sem 1.-4. bekkur var saman í 
umsjá Írisar, Fjólu og Helgu. Þar fengu nemendur að leysa ýmis verkefni og njóta náttúrunnar 
í þessu fallega umhverfi sem Hvanneyri hefur upp á að bjóða. Skjólbeltin voru mikið nýtt 
ásamt skólalóðinni, fjósinu og öðrum stöðum hér á Hvanneyri. Meðal annars var farið í 
berjamó og gerð sulta, tekinn var upp rabbabari sem var nýttur í matseld, gróðursett, 
ruslatínsla, settar niður kartöflur, eldað á eldstæði, bílarannsókn og alls konar verkefni tengd 
stærðfræði, íslensku, veðurathuganir og fleira. Snjórinn var nýttur í snjóhúsagerð, sleðaferðir 
í brekkunni við skólann og fleira. Nemandi frá Landbúnaðarháskólanum hitti krakkana einu 
sinni í viku og kom inn með ýmsa fræðslu, kenndi þeim m.a. að vefa úr árssprotum og allir 
fundu sér stað í Skólbeltunum sem fylgst var breytingum á honum allt skólaárið og tóku 
myndir til að bera saman. Hann kenndi þeim einnig að sá kryddjurtum, finna út aldur trjáa og 
fl.  
Skemmtanir og félagslíf 
Í samstarfi okkar við Andabæ fóru nemendur og lásu sögur fyrir leikskólabörnin og áttu með 
þeim góða stund. 4. bekkur fór fyrir áramót og 3. bekkur eftir áramót. Í haust var farið í 
Oddstaðarétt eins og árlegt er orðið hjá Hvanneyrardeildinni. Á degi íslenskrar tungu kom 
Sigrún Eldjárn í heimsókn til okkar og las brot úr bókum sínum og spjallaði við nemendur. 
Þennan dag var foreldrum boðið í kaffihúsastemmingu. Í desember var farið í Skorradal í 
jólatrésleiðangur þar sem Valdimar Reynisson starfsmaður Skóræktar ríkisins tók á móti 
okkur og valdi tré með okkur sem var svo sett upp í skólanum. Á heimleiðinni var komið við í 
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Mófellsstaðakoti þar sem allir fengu að gefa kindunum og fylgjast með sveitastörfum um 
stund. Litlu jólin voru haldin hátíðleg þar sem við áttum langan dag saman stofujól, jólaball, 
hangikjötsveisla, bingó og enduðum svo daginn með uppsetningu á Helgileiknum í 
Hvanneyrarkirkju þar sem elstu börn leikskólans í Andabæ fengu einnig að taka þátt í 
englakórnum. Vasaljósadagur var haldinn í skammdeginu í desember þar sem unnið var við 
vasa- og kertaljós. Öskudagsgleði var haldin með pompi og prakt í febrúar. Þá gengu 
nemendur í fyrirtæki ásamt starfsfólki og sungu fyrir starfsfólk og fengu gotterí í staðinn. Í 
mars fór 4. bekkur í árlega skautaferð til Reykjavíkur með Kleppjárnsreykja- og 
Varmalandsdeild. Eftir lestrarátak fengu nemendur að velja sér umbun í samstarfi við 
kennara og foreldra. Þau völdu sér að halda náttfatapartý og gista í skólanum og voru þrjár 
mæður tilbúnar að gista með þeim ásamt kennara og gekk það prýðilega. Árshátíð skólans 
var síðan haldinn 30.maí út í Skjólbeltum þar sem nemendur í 3.-4. bekk settu upp Egilssögu 
undir leikstjórn Ásu Hlínar. Nemendur völdu sér sjálf þetta viðfangsefni eftir heimsókn í 
landnámssetrið þar sem farið var á sýningu um Egil Skallagrímsson. Árshátíðin var haldin í 
Skjólbeltunum í dásemdarveðri. 
Þemavinna/vordagar 
Þemadagar voru haldnir frá 7. -17.maí þar sem nemendum var skipt þvert á bekki og voru 
þau að vinna í listverkefnum sem voru í tengslum við endurvinnslu, íslensku, stærðfræði og 
sauðburð í Mófellsstaðakot. Nemendur bjuggu til jólakort sem þau seldu í Ullarselinu eins og 
hefur lengi verið hefð í skólanum og hefur allur ágóðinn af sölunni runnið til góðgerðamála. 
Að þessu sinni rann allur ágóði til Ingu Bjarkar Bjarnadóttur. Vorferðalag var farið 24.maí í 
Húsafell með viðkomu við Hraunfossa. 
Almennt um bekkinn 
Bekkurinn var samsettur af 13 nemendum sem spanna breitt svið, þroska- og námsgetusvið. 
Samkennsla bekkja er krefjandi vinna en hún býður upp á marga möguleika t.d. í 
einstaklingsmiðuðu námi. Nemendur bjuggu yfir ólíkum hæfileikum sem nutu sín í hinum 
ýmsu aðstæðum. Sumir þurftu sérstaka aðstoð sem þeir fengu og mikið utanumhald var fyrir 
þá nemendur sem hana þurftu. Þar sem margir stuðningsfulltrúar komu að starfinu og 
stoppuðu stutt vegna ýmissa óviðráðanlegra aðstæðna var svolítið rót á ýmsum hlutum. Í 
heildina séð gekk vel að aðlaga alla að þeim aðstæðum. Samskipti og samheldni var yfirleitt 
góð. 
 

Íris Indriðadóttir 

8. Ýmsar skýrslur 

Sérkennsla og stuðningur 

Varmalandsdeild 
Stuðningsfulltrúar: Kristín Möller og Líney Traustadóttir.  
Leiðbeinandi: Jósef Rafnsson.  
Sérkennari: Dórothea H. Jóhannsdóttir 
Stuðningsfulltrúar sinntu ýmist einstaklingum eða aðstoðuðu inni í bekk. 
Nemendur komu til sérkennara í lesver í kennslu og þjálfun, auk þess sem hann aðstoðaði 
nemendur inni í bekkjarstofum, aðallega í 1. og 2. bekk.   
Nemendur komu í lesver einkum vegna lestrar- og stærðfræðierfiðleika. Nokkrir komu í 
talþjálfun til stuðningskennara undir umsjón talmeinafræðings. 4 drengir og 3 stúlkur nutu  
þjónustu hennar.   
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Logos-lesgreiningar voru átta og eitt einstaklingspróf í Talnalykli var lagt fyrir. 
Nemendur sem komu í lesver í einhverjum mæli eða yfir tímabil voru 26, þar af voru 19 
drengir og 7 stúlkur.  
Kleppjárnsreykjadeild 
Stuðningsfulltrúi Jón Ingi Baldvinsson 34 tímar 
Að sérkennslu og stuðningi komu: Lára Kristín Gísladóttir, Magnea Kristleifsdóttir, Magnea 
Helgadóttir, Hanna Kristín Þorgrímsdóttir, Eva Lind Jóhannsdóttir, Ingibjörg Adda 
Konráðsdóttir, Ása Hlín Svavarsdóttir og Ágústa Þorvaldsdóttir. 
Samtals eru þetta 41 tími í sérkennslu og 34 í stuðning. 
Tímarnir skiptast þannig: 
1.-2. bekkur 7 tímar í sérkennslu 
3 – 4. bekkur 4 tímar sérkennsla ( átta vikna lestrarátak þar sem stuðningsfulltrúi var inni 4 
tíma á viku) 
5. -6. bekkur 8 tímar í sérkennslu stuðningsfulltrúi 13 tímar 
7. bekkur 10 tímar í sérkennslu stuðningsfulltrúi 17 tímar 
8. bekkur 10 tímar í sérkennslu stuðningsfulltrúi 2 tíma 
9. – 10. bekkur 2 tímar í sérkennslu stuðningsfulltrúi 2 tímar 
                                                                                                                                                                                                        
Sérfræðiþjónusta 
Ásþór Ragnarsson, sálfræðingur fyrir skólaumdæmið og Elín Kristjánsdóttir námsráðgjafi 
komu hálfsmánaðarlega. Talmeinafræðingur, Bergrós Ólafsdóttir sá um framburðar- og 
málþroskapróf og þjónustu þar að lútandi.  
Ásta Björk Björnsdóttur kennsluráðgjafi sá um lesskimun GRP14 í 9.  bekk og að einhverju 
leiti um Logos-lesgreiningar. 
Helstu skimanir 
 Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, teiknipróf 1. bekkur  Sálfræðingur Október 2012 

Hreyfiþroskapróf   MOT 

4-6 

1. bekkur Íþróttakennari Haust 2012 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Umsjónarkennari Nóvember 2012, 

febrúar og apríl 2013 

Leið til læsis Yngri bekkir að hluta Umsjónarkennari  3-4. 

bekkjar 

Haust 2012 

Greinandi lesskimun 

GRP 14h 

9. bekkur Kennsluráðgjafi Janúar 2013 

Hraðlestrarpróf 1.- 10. bekkur  Sérkennari /ísl.kennari 3 sinnum á skólaárinu 

hjá 1.-9.bekk.  

1 sinni hjá 10. bekk 

Samræmd próf 4., 7. og 10.bekkur Deildarstjóri Haust 2012 

 
         Dórothea H. Jóhannsdóttir 

Magnea Kristleifsdóttir 
Hvanneyrardeild 
Níu sérkennslutímar voru við skólann auk stuðningsfulltrúi í fullu starfi.  
Tímunum var skipt á milli bekkja og einnig eftir þörfum. 
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Ýmist voru nemendur teknir í sérkennslustofu einn til fjórir í senn eða sérkennari inni í bekk 
með kennara. Allt eftir þörfum. 
Sálfræðingur við skólann var Ásþór Ragnarsson. Aðrir fræðingar: Ásta Björk Björnsdóttir, 
Bergrós Ólafsdóttir. 
Helstu skimanir. 
Læsi, lestrarskimun fyrir 1. og 2. bekkur 
Hraðlestrarpróf lagt fyrir alla fjórum- fimm sinnum yfir skólaárið. 

Kristín Ingibjörg Baldursdóttir. 

Íþróttir 

Kleppjárnsreykjadeild 
Markmið 
Nemendur læri helstu grunnhreyfingar, nái færni í að vera þátttakendur í leikjum og upplifi 
tap og sigra. Að nemendur upplifi hreyfingu á jákvæðan hátt og allir taki þátt og fái útrás fyrir 
hreyfiþörf. Að nemendur tileinki sér helstu reglur í leikjum og gildandi umgengnisreglur í 
íþróttahúsi. 
Uppbygging kennslunnar. 
Allir nemendur skólans fá 3 kennslustundir á viku í íþróttum. Áhersla er lögð á að 
íþróttatímarnir hæfi getu og þroska nemenda og að þeir læri að virða þær reglur sem fara 
verður eftir í leikjum og öðrum íþróttum. Lögð er áhersla á styrkjandi og liðkandi æfingar 
sem leggja grunn að þreki og líkamsreisn hvers nemanda. Nemendur þurfa að koma með 
íþróttaföt með sér til að klæðast í íþróttatímum. Áhersla er lögð á að nemendur venjist á 
hreinlæti og fari í sturtu eftir hvern íþróttatíma. Einnig er lögð áhersla á að kynna fyrir 
nemendum sem flestar íþróttagreinar og hjálpa þeim að ná þeirri grunnfærni sem þarf til að 
þeir geti notað viðkomandi íþróttagrein sem líkamsþjálfun síðar á ævinni. 
Námsmat 
Við lok hvorrar annar er gefið leiðsagnarmat, þar sem tekið er mið af mætingu, áhuga, virkni, 
sjálfstæði, frumkvæði, samvinnu og samskiptum. Að vori fá nemendur prófseinkunn sem 
byggir á símati þar sem tekið er mið af getu og einnig eru notuð stöðluð próf sem meta: 
líkamshreysti, þol, getu og liðleika. 
Annað  
Farið var með alla nemendur skólans í skíðaferðalag í Bláfjöll. Nemendur 8. til 10. bekkjar 
fóru í tveggja daga ferð en nemendur 1. til 7. bekkjar fóru í dagsferð. Nemendur  4. og 5. 
bekkjar fóru í skautaferð til Reykjavíkur. Haldnir voru samstarfsdagar þar sem nemendur 
Varmalands og Kleppjárnsreykja hittust, kepptu og léku sér í hinum ýmsu íþróttum. 

Sund 

Markmið 
Nemendur nái færni í öndun, floti og sundtökum í helstu sundgreinum. 
Uppbygging kennslunnar 
Allir nemendur skólans fá 1 kennslustund á viku í sundi. Þó ræðst það af veðurfari og hitastigi 
laugar hvort sundkennsla getur farið fram eður ei. Áhersla er lögð á að sundtímar hæfi getu 
og þroska nemenda, einnig að þeir læri að hlíta fyrirmælum og öryggisatriðum sundstaða og 
öðlist skilning á þeim hættum sem fylgja sundiðkun.  
Námsmat 
Við lok hvorrar annar er gefið leiðsagnarmat, þar sem tekið er mið af: mætingu, áhuga, 
virkni, sjálfstæði, frumkvæði, samvinnu og samskiptum. Að vori taka nemendur próf í þeim 
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þáttum sem mynda þrepamarkmið í viðkomandi bekk. Einnig er tekið mið af: virkni, mætingu 
og hegðun þegar einkunn er gefin. 
Aðstaða  
Aðstaða til sund- og íþróttakennslu á Kleppjárnsreykjum er góð. Bjart og snyrtilegt íþróttahús 
með góðri hljóðvist og ágætis grasvöllur sem hægt er að nota haust og vor. Sundlaugin er 25 
x 11m útisundlaug en mjög gott er að stjórna hitastigi laugarinnar. Það helsta sem vantar á 
Kleppjárnsreykjum er sparkvöllur með gervigrasi og þá væri aðstaðan á svæðinu orðin 
gríðarlega góð. 

Guðjón Guðmundsson 
Hvanneyrardeild 
Helstu markmið: 
Nemendur læri helstu grunnhreyfingar og ná valdi á líkama sínum. Nemendur fái fjölbreytta 
íþróttakennslu með leikja og æfinga ívafi. Nemendur fái útrás fyrir hreyfiþörf sína og læri að 
meta hreyfingu og jákvætt viðhorf gagnvart henni. Að nemendur beri virðingu fyrir 
umgengnisreglum í íþróttahúsinu og að þeir tileinki sér helstu reglur í leikjum og 
hópíþróttum. 
Uppbygging kennslunnar: 
Nemendur í 1. – 4. bekk fá 4x 40 mín. á viku í íþróttir. 
Líkamsmælingar:  
Líkamsmælingar eru framkvæmdar að hausti og vori. Mælingarnar eru Litli 
Hvanneyrarhringurinn (1. 4 km.), styrktar og þolmælingar. Einnig er lagt fyrir 1. bekk 
hreyfiþroskaprófið MOT 4 -6. 
Námsmat: 
Námsmat er byggt á símati þar sem virkni í tímum, mæting, áhugi og almenn samskiptafærni 
er metin. Fylgst er með framförum hjá nemandanum og leiðsagnarmat fyllt út eftir þvi.  
Aðstaða: 
Íþróttakennslan fór fram í Íþróttahöllinni á Hvanneyri, á sparkvellinum fyrir utan skólann og 
úti í náttúru Hvanneyrar. 
 
Sund 
Helstu markmið: 
Nemendur nái færni í öndun, floti og sundtökum í helstu sundgreinum.  
Kennsluaðferðir: 
Með 1. – 2. bekk var kennari ofan í ásamt aðstoðarmanni til þess að gera sýnilegri sundtökin 
hverju sinni. Með 3. – 4. bekk var ýmist kennari eða aðstoðarmaður ofan í og hinn þá á 
bakkanum. Æfingar fóru fram í leikjaformi og sundaðferðir brotnar niður í búta til þess að 
nemandi nái betri tökum á sundaðferðinni í heild sinni.  
Námsmat: 
Nemendur eru prófaðir samkvæmt þrepamarkmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla.   
Aðstaða: 
Sundkennsla að hausti fór fram í Hreppslaug sem er 25 x 10 m útisundlaug. Kennslan fór 
fram í tvær vikur í klukkustund á dag, fjóra daga vikunnar. Um vorið var kennt eina viku í 
Borgarnesi í 12,5 m innilaug og eina viku á Kleppjárnsreykjum í 25x11 m útilaug. Alls 9 dagar 
klukkutíma á dag.  
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Varmalandsdeild 
Markmið 
Nemendur læri helstu grunnhreyfingar, nái færni í að vera þátttakendur í leikjum og upplifi 
tap og sigra.  Að nemendur upplifi hreyfingu á jákvæðan hátt og allir taki þátt og fái útrás 
fyrir hreyfiþörf.  Að nemendur tileinki sér helstu reglur í leikjum og gildandi umgengnisreglur 
í íþróttahúsi. 
Uppbygging kennslunnar 
Nemendur í 1.- 10. bekk fá 4 x 40 mín á viku, þarf af er einn sundtími. 
Líkamsmælingar 
Líkamsmælingar eru framkvæmdar að hausti og vori.  Mælingarnar eru Skógarhlaup (2,2 
km), píptest og styrktarmælingar. 
Námsmat 
Námsmat er byggt á símati þar sem virkni í tímum, mæting, áhugi, viðeigandi íþróttafatnaður 
og almenn samskiptafærni er metin til einkunnar. Almennir þættir hreyfifærni þ.e. 
samhæfing, jafnvægi, kraftur og liðleiki eru einnig metnir til einkunnar. 

 
Sund 
Markmið 
Nemendur nái færni í öndun, floti og sundtökum í helstu sundgreinum. 
Kennsluaðferðir 
Kennsla fer fram með hefðbundnum hætti. Æfingar í leikjaformi og niðurbrot sunds þar sem 
einstaka þættir sundsins eru þjálfaðir. Íþróttakennari fer stundum ofan í sundlaug með 
yngstu bekkjunum. 
Námsmat 
Nemendur eru prófaðir eftir samræmdum sundstigum úr Aðalnámskrá grunnskóla. 
Aðstaða 
Íþróttakennsla fer fram í íþróttasal  20 x 12 m. Sundkennsla fer fram í 25 m útisundlaug.  
Einnig er þreksalur notaður á efsta stigi við kennsluna ásamt útivistarsvæði við skólann. 
Annað 
Hreyfiþroskapróf er lagt fyrir 1. bekk á haustdögum. Íþróttakennari sér um fyrirlögn og 
úrvinnslu. Umsjónarkennari kynnir niðurstöður á foreldrafundi í október. 
Hið árlega 17. júní hlaup er framkvæmt í skólanum fyrir hönd Umf. Stafholtstungna. Það er  
600 m og 1. – 6. bekkur tekur þátt. 
Samstarfsdagar milli deilda innan GBF voru tveir í vetur þar sem keppt var í ýmsum íþróttum 
og farið í leiki. 
Stuðlað var að kynningu vetraríþrótta, skautaferð á miðstigi og skíðaferð á unglingastigi. 
Útivistar- og leikjadagur var haldinn síðasta skóladaginn. Útivistar/skólasvæðinu var skipt 
upp í nokkrar mismunandi stöðvar og nemendur völdu sér viðfangsefni eftir áhuga og getu.  

Agnes Guðmundsdóttir 
Íris Inga Grönfeldt 

Upplýsingatækni 

Kleppjárnsreykjadeild 
1.-4. bekkur  
Kennsla í upplýsingamennt var frekar fábrotin fyrir áramót vegna tölvuskorts en úr því 
rættist eftir áramótin þegar við fengum nýtt tölvukerfi í skólann. Þetta tölvukerfi 
samanstendur af einni tölvu og 14 skjám. Nemendur læra að umgangast tölvurnar af virðingu 
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og nýta hana sér til gagns og gamans. Þeir lærðu einfalda hluti eins og að vista, skoða vefinn 
og nota kennsluforrit við hæfi hvers og eins. Einnig byrjuðu þeir að skoða Word forritið. 

Eva Lind Jóhannsdóttir 
5. 6. og 7. bekkur 
Hvor bekkur fékk einn tíma á viku í upplýsingatækni á móti íþróttatíma. Viðfangsefnin voru 
margskonar ritvinnsluverkefni: gerðu eigin sögur með myndum, frásagnir með myndum 
studdar upplýsingum af netinu, skrifuðu og settu upp ljóð úr ljóðabókum, gerðu verkefni 
tengd öðrum námsgreinum og fingrasetningaræfingar bæði upp úr bók og í 
fingrasetningaleikjum á netinu. 

Guðmundur Eyþórsson 
Varmalandsdeild 
Markmið  
Aðalnámsskrá grunnskóla var höfð að leiðarljósi. 
Markmið kennslunnar var að kynna nemendum tölvur og netið sem vinnutæki. Einnig það 
öryggi sem þarf að viðhafa við notkun þess. 
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir  
Upplýsingatækni  í 1. – 7.bekk 
1.bekkur er tvískiptur ein kennslustund í viku hvor hópur. 
2.bekkur er eina kennslustund í viku. 
3.bekkur er eina kennslustund í viku. 
4.bekkur er eina kennslustund í viku. 
5-6.bekkur byrjaði eina kennslustund en þar sem hún var næstum því hálfnuð þegar þau 
komu loks þá var önnur kennslustund tekin og þá voru þau komin með tvær kennslustundirí 
viku.  
7.bekkur er tvær kennslustundir í viku. 
Í 1.bekk er aðaláhersla á að læra að fara inn í tölvurnar og út úr þeim. Þá er kennt hvernig á 
að opna ýmis forrit og einnig hvernig nota á netið svo sem nams.is. 
Í 2.bekk er byggt á þetta. Þar er aðeins farið í fingrasetningu, Word aðeins kynnt, einnig ýmis 
kennsluforrit. Í 3 -7.bekk er farið að nota meira og meira af forritum og nemendum sýnt fram 
á möguleika til að gera verkefni á ólíkan hátt í mismunandi forritum. 
Þau forrit sem notuð voru, eru word, excel, powerpoint, publisher, paint.net, tuxpaint, 
google sketchup, pivot, comiclife. 
Aðstaða 
Aðstaða til æfinga á tölvur eru framúrskarandi. Nýtt tölvuver í barnaskólanum er mjög gott. 
Það sem er gallinn er að snúrurnar eru þannig að létt er að flækja sig í þeim og toga þá 
eitthvað úr sambandi. Það er einnig galli að ef það þarf að endurræsa eina „stöð“ hefur það 
áhrif á allar hinar.  

Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 
 
Hvanneyrardeild 
Upplýsingamennt var kennd í 4 vikna lotum yfir veturinn á móti textílmennt.  Nemendum var 
skipt eftir bekkjum sem hver um sig fékk tvær kennslustundir á viku annan hvern mánuð.  
Helstu áherslur árganganna  
Mest áhersla var lögð á að kenna nemendum 1. og 2. bekkjar umgengni við tækin, og stofuna 
auk þess að læra á bókasafnið og skipulag þess. Nemendur fengu þjálfun í fingrasetningu  og 
kynningu á ýmsum forritum eins og ritvinnslu í word, kynningar í power point, myndvinnslu í 
paint og forritun í Scratch. Einnig hvernig þau geta nálgast á netinu vef námsgagnastofnunar 
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og allt það efni sem hann hefur upp á að bjóða. 
Undir lok vetrar fengu nemendur að kynnast vinnu 
með spjaldtölvur sem var samþætt vinnu í íslensku 
og stærðfræði.  
Nemendur 3.-4. bekkjar unnu með sömu forrit og 
þætti en dýpkuðu þekkingi sína í  notkun þeirra. Þau 
fengu einnig að kynnast töflureikninum excel. Þau 
unnu verkefni tengd öðrum námsgreinum í 
forritunum, leituðu heimilda á netinu, tóku myndir 
og hljóðrituðu söng og önnur hljóð.  Allir bekkir 
fengu fræðslu um varkárni sem bera að sýna á 
netinu.   
Námsmat 
Símat yfir önnina á verkum og vinnu nemenda.  Leiðsagnarmat við annarskil. 
Kennsluaðstaða 
Tölvustofan er lítil stofa með mjög gömlum tölvum.  Þær eru hægar og þjálfa bæði 
kennarann og nemendur í þolinmæði.  Í vetur fengum við að gjöf frá Arion banka nokkrar 
tölvur sem eru örlítið yngri en gömlu tölvurnar og létti það aðeins á. Seinni part vetrar 
fengum við síðan 10 spjaldtölvur, Learn Pad sem voru notaðar við kennslu í íslensku og 
stærðfræði auk upplýsingatækni. Vinna með þær lofar góðu og verður spennandi að þróa 
áfram kennslu með þær.   

Helga Jensína Svavarsdóttir 

Leiklist 

Kleppjárnsreykjadeild 
Markmið 
Námið á að: 

 þjálfa hæfni nemenda til skapandi hugsunar og athafna til að taka frumkvæði og til 

að bregðast við samkvæmt eigin hugmyndum og tilfinningum. 

 þjálfa þau í menningarlæsi og að vekja  þau til meðvitundar um uppsprettur 

sköpunar í nærumhverfi sínu. 

 stuðla að tillitsemi við aðra, jafnrétti og auknum  skilningi á fjölbreytileika mannlífsins 

og ólíkra menningarheima. 

 auka færni nemenda í samskiptum hvert við annað og í því að lesa sínar eigin 

tilfinningar og annarra.  

 þjálfa nemendur í að semja sögur/handrit og flytja í formi upplestra eða leiksýninga 

fyrir samnemendur, kennara og foreldra. 

 þjálfa nemendur í framsögn og í því að leika fyrir áhorfendur. 

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
1. og 2. bekkur. 

Í markvissri málörvun og framsögn var unnið með þulur og gátur þar sem börnin lærðu þær 
utan að og í sameiningu sömdu hreyfingar við. Farið var í margskonar hópeflisæfingar svo 
sem einbeitingar og rýmisleiki. Samin voru ljóð og smásögur til að örva hugmyndaflugið. 
Horft var á upptökur af leiksýningum. Um jólin var helgileikur settur á svið og fluttur í 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2013 
 

51  

 

skólanum og fyrir árshátíð var leikverkið Sefsláin æft og frumsýnt í kjölfarið. Börnin fengu 
með jöfnu millibili að leika í frjálsum leik og var þar búðarleikur ofarlega á lista, þar náðu 
börnin að komast í flæði í leik, þar sem samskipti og félagsleg færni var þjálfuð. Börnin skrá  í 
máli og myndum það sem þau gera í leiðarbók. 

3. og 4. bekkur. 
Unnið var með söguaðferð þar sem nemendur sköpuðu sér sitt eigið þorp, máluðu og klipptu 
út og hengdu upp á vegg. Í kjölfarið ákváðu nemendur frá hvaða landi persónur þeirra kæmu 
og fundu nöfn í samræmi við það. Persónur komu allar úr sitthvorri áttinni þannig tækifæri 
gafst til að kynna nemendum fyrir mörgum löndum í gegnum google earth og alnetið. Í 
þorpinu voru tvö stór vandamál, ruslahaugur þorpsins var orðinn svo stór að hann var 
byrjaður að skríða inní þorpið og hitt var það að atvinnuleysi var mikið í þorpinu. Verkefni 
þorpsbúa var að finna lausn á þessum stóru vandamálum. 
Markmið þessa verkefnis í heild er að vekja börnin til hugleiðingar um endurnýtingu og 
vistvæna hugsun. Einnig er komið inná fjölmenningu og mikilvægi þess viðhorfs að allir séu 
jafnir þrátt fyrir, efnahag, þjóðerni, kynferði og trúarbrögð. Segja má að samþætt hafi verið 
mörg fög í þessu verkefni og unnið með þætti úr grunnþáttum nýrrar aðalnámskrár: 
sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti og sköpun. Í allri vinnunni var lögð áhersla á 
skapandi og gagnrýna hugsun, góð samskipti og uppbyggjandi umræður. Aðferðum leiklistar 
var beitt í mörgum þáttum vinnunnar.  
Árshátíðar verkefni bekkjarins var skuggaleikhússýning Búdda og svanurinn sem 
leiklistarkennari vann með bekkjarkennara Elísabetu Halldórsdóttur, tókst það með ágætum 
og stóðu nemendur sig mjög vel. 

5. bekkur (vorönn) 
Hlustað var á útvarpsleikrit og unnin var hugmyndavinna að árshátíðaratriði. Sömdu 
nemendur í samvinnu við kennara handritið að verkinu Ævintýrið í skólastofunni sem flutt 
var á árshátíð skólans með 6.bekk. Nemendur útbjuggu eða fundu sjálfir til búninga. 
Stóðu nemendur sig með stakri prýði. Í lok annar var síðan tekið upp myndband  þar sem 
nemendur sögðu brandara og skemmtisögur. 

6.bekkur (haustönn) 
Hlustað var á upptökur af gömlum og nýjum útvarpsleikritum. Í kjölfarið tóku nemendur upp 
útvarps leikrit á upptökuforritið Audacity. Leikritið var samið af nemendum á 
Hvanneyrardeild skólans árið áður, Ævintýra demantarnir. Var það síðan flutt á aðventunni 
fyrir nemendur og kennaraskólans. Nemendur æfðu og sýndu leikritið Ævintýrið í 
skólastofunni á árshátíð skólans með 5. bekk og tókst sýningin mjög vel. Nemendur útbjuggu 
eða fundu sjálfir til búninga. 

7.bekkur (haustönn) 
Unnin var stuttmynd eftir sögu Charles  Dickens, Jóladraumur. Í byrjun vinnunnar var sagan 
lesin og horft var á teiknimyndaútgáfu sögunnar. Í kjölfarið var handrit skráð, atriði æfð og 
tekið upp. Kennari sá um að klippa myndina vegna tímaskorts og var hún síðan sýnd á 
aðventunni fyrir nemendur og kennara. Öll vinnan tókst mjög vel og nemendur voru 
áhugasamir og duglegir. 

7.bekkur (vorönn) 
Haldið var áfram með verkefnið Jóladraumur og nokkur atriði tekin upp. Ekki náðist sama 
vinnustemning og á fyrri önn, en ýmislegt skemmtilegt varð til engu að síður. 

Val á unglingastigi. Stuttmyndagerð 
Unnin var hugmyndavinna að stuttmynd. Í kjölfarið tók hópurinn sameignlega ákvörðun um 
efnivið myndarinnar, hafist var handa við handritsgerð, senur æfðar og upptökur hafnar. 
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Náðist að taka allar senur upp en ekki að klippa myndina saman. Hópurinn var mjög samstíga 
og mjög góður andi ríkti í vinnunni. 
Námsefni/gögn 
Tré og vaxlitir, pappír, leir, búninga og leikmunasafn, sjónvarp og DVD tæki, skjávarpi. 
Skuggaleikhústjald, ljóskastarar, andlitsmálning. Tölva, upptökuforrit, videoupptökuvél 
Námsmat 
Við lok annar er gefið leiðsagnarmat, þar sem tekið er mið af:                                         
Vinnubrögðum, áhuga og virkni, sjálfstæði og frumkvæði og samvinnu og samskiptum. Einnig 
er litið til þátta eins og skapandi hugsunar og áræðni og þeirra getið ef efni standa til í 
umsögn. 
Húsnæði/aðstaða 
Frekar lítil en notaleg leiklistarstofa. 

 
Hvanneyrardeild 

Leiklist/umhverfismennt/skapandi skrif. 

Markmið 
Námið á að:  

 þjálfa hæfni nemenda til skapandi hugsunar og athafna til að taka frumkvæði og    til 

að bregðast við samkvæmt eigin hugmyndum og tilfinningum. 

 þjálfa þau í menningarlæsi og að vekja  þau til meðvitundar um uppsprettur sköpunar 

í nærumhverfi sínu. 

 stuðla að tillitsemi við aðra, jafnrétti og auknum  skilningi á fjölbreytileka mannlífsins 

og ólíkra menningarheima. 

 auka færni nemenda í samskiptum hvert við annað og í því að lesa sínar eigin 

tilfinningar og annarra.  

 þjálfa nemendur í að semja sögur,ljóð og handrit og flytja í formi upplestra eða 

leiksýninga fyrir samnemendur, kennara og foreldra. 

 þjálfa nemendur í framsögn og í því að leika fyrir áhorfendur. 

 auka skilning nemenda á hugtakinu sjálfbærni /vistvænni hugsun. 

Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
1. og 2. bekkur. 

Í markvissri málörvun og framsögn var unnið með þulur og gátur þar sem börnin lærðu þær 
utan að og í sameiningu sömdu hreyfingar við. Mikið var einnig sungið. Farið var í 
margskonar hópeflisæfingar svo sem einbeitingar og rýmisleiki. Samin voru ljóð og smásögur 
til að örva hugmyndaflugið. Horft var á upptökur af leiksýningum. Um jólin var helgileikur 
settur á svið og fluttur í Hvanneyrarkirkju og fyrir árshátíð var leikverkið Risinn og börnin í 
þorpinu æft og frumsýnt. Efniviður leikverksins er að hluta tekin úr smásögu Óskars  Wild, 
Risinn eigingjarni. Unnið var með söguna á marga vegu m.a. með spunaleikjum og textinn 
sem fæddist þar var skráður og síðan notaður í leikhandrit. Börnin skráðu jafnóðum í máli og 
myndum það sem þau fengust við í leiðarbók. 

3. og 4. bekkur. 
Unnið var með söguaðferð þar sem nemendur sköpuðu sér sitt eigið þorp, máluðu og klipptu 
út og hengdu upp á vegg. Í kjölfarið ákváðu nemendur frá hvaða landi persónur þeirra kæmu 
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og fundu nöfn í samræmi við það. Persónur komu allar úr sitthvorri áttinni þannig tækifæri 
gafst til að kynna nemendum fyrir mörgum löndum í gegnum google earth og alnetið. Í 
þorpinu voru tvö stór vandamál, ruslahaugur þorpsins var orðin svo stór að hann var 
byrjaður að skríða inní þorpið og hitt var það að atvinnuleysi var mikið í þorpinu. Verkefni 
þorpsbúa var að finna lausn á þessum stóru vandamálum. 
Markmið þessa verkefnis í heild er að vekja börnin til hugleiðingar um endurnýtingu og 
vistvæna hugsun. Einnig er komið inná fjölmenningu og mikilvægi þess viðhorfs að allir séu 
jafnir þrátt fyrir,efnahag, þjóðerni,kynferði og trúarbrögð. Segja má að samþætt hafi verið 
mörg fög í þessu verkefni og unnið með þætti úr grunnþáttum nýrrar aðalnámskrár: 
sjálfbærni,lýðræði og mannréttindi og  jafnrétti og sköpun. Í allri vinnunni var lögð áhersla á 
skapandi og gagnrýna hugsun, góð samskipti og uppbyggjandi umræður. Aðferðum leiklistar 
var beitt í mörgum þáttum vinnunnar.  
Í kjölfar heimsóknar í Landnámssetur þar sem skoðaðar voru  Landnáms- og Egilssýning, 
kviknaði mikill áhugi nemenda fyrir Egilssögu. Ákveðið var því að hún skildi vera efniviður 
árshátíðarsýningar. Hafist var handa við handritsgerð, leikmuna og búningahönnun og á met 
tíma náðist að koma öllu saman fyrir árshátíð sem haldin var í skjólbeltunum við Hvanneyri 
30. maí. Efniviður í leikmuni og skraut fyrir sýninguna var allt endurunnið, pappamassi og 
tjástofnar. Handritið var 11 blaðsíðna langt og sýningin tók tæpar 40 mínútur. Glæsileg vinna 
hjá ekki eldra fólki. 
Námsefni/gögn 
Tré og vaxlitir, pappír, leir, búninga og leikmunasafn, sjónvarp og DVD tæki, skjávarpi. 
Skuggaleikhústjald, ljóskastarar, andlitsmálning. Tölva, upptökuforrit, videoupptökuvél 
Námsmat 
Við lok annar er gefið leiðsagnarmat, þar sem tekið er mið af:                                         
Vinnubrögðum, áhuga og virkni, sjálfstæði og frumkvæði og samvinnu og samskiptum. Einnig 
er litið til þátta eins og skapandi hugsunar og áræðni og þeirra getið ef efni standa til í 
umsögn. 
Húsnæði/aðstaða 
Kennslan fer fram í bekkjarstofum nemenda og myndmenntarstofu skólans. 

Ása Hlín Svavarsdóttir 

Tónmennt 

Varmalandsdeild 
Markmið  
Aðalnámsskrá grunnskóla var höfð að leiðarljósi við tónmenntakennsluna.  
Markmið kennslunnar var að kynna nemendum margvíslega tónlist og hljóðfæri, þjálfa takt 
og ekki síst að efla sönggleði hjá börnunum.  
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir  
Nemendur nálgist tónlist með því að skapa hana og hlusta á hana. 
Tónmennt er kennd í 1. – 7. bekk 
1. og 2. bekk  er skipt í þrennt og fá 2 x 40 mínútur í viku í 12 vikur á móti smíði og nýsköpun. 
3. og 4. bekk er skipt í þrennt og fá 2 x 40 mínútur í viku í 12 vikur á móti smíði og nýsköpun. 
5., 6. og 7. bekk er skipt í tvennt og fá 2 x 40 mínútur hálfan veturinn á móti smíði.  
Skólahljóðfærin voru notuð. Youtube var mjög mikið notuð til hlustunar á margskonar 
tónlist. Oft var tónlistin túlkuð með teikningu.  Einnig voru þar skoðuð hljóðfæri og einnig í 
SMART notebook . Það var mikið sungið með undirspili á youtube. Elsti hópurinn gerði 
myndband sem sett var á youtube.  5.-7. bekkur aflaði sér upplýsinga um 
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tónlistamann/menn sem þau settu upp í powerpoint. Einnig var horft á söngleiki svo sem, 
Annie, Sound of music og Grease. 
Aðstaða 
Tónmenntin var kennd náttúrufræðistofunni þar sem gagnvirk tafla er staðsett. Þetta er 
ágætis aðstaða. Kannski gæti verið truflun í nærliggjandi stofu en því var ekki að skipta þar 
sem ekki var verið að nota þá stofu þegar tónmennt var. 80 mínútur er svolítið langur tími, 
oftast, þó er hægt að vera duglegur að skipta um verkefni 

Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir 

Smíði  

Kleppjárnsreykjadeild 
Nemendur í  5. bekk fengu allir að renna í rennibekk og að því loknu fengu þeir að velja 
verkefni í samráði við kennara. Nemendur í 5. og 6. bekk byrjuðu á skylduverkefni þar sem 
þeir urðu að vinna með tommustokk, rissmát, vinkil, sög og borvél og að því loknu fengu þeir 
einnig að velja verkefni í samráði við kennara. Nemendur urðu í flestum tilfellum að gera 
lauslega teikningu af viðfangsefninu og málsetja hana. Kennsla í smíði er í megindráttum 
einstaklingsmiðuð. Mjög misjafnt er hve mikla vinnu nemendur lögðu í verkefnin og hversu 
fljótir þeir voru að ljúka þeim. Nemendur í  8. til 10. bekk  voru í smíðum sem valgrein og þar 
fengu þeir að velja sér verkefni að eigin vali. Nemendur urðu að gera teikningu að 
viðfangsefninu, málsetja og áætla efni í verkefnið. 
Námsmat 
Við lok hvorrar annar er gefið leiðsagnarmat, þar sem tekið er mið af : mætingu, áhuga, 
virkni, sjálfstæði, frumkvæði, samvinnu og samskiptum.  
Aðstaða  
Smíðastofan á Kleppjárnsreykjum er barn síns tíma, hún er þokkalega stór og björt og 
sæmilega tækjum búin en það er kominn tími á ærlegt viðhald og endurnýjun 

Guðjón Guðmundsson 
Varmalandsdeild 
Nemendum var skipt niður í hópa yfir veturinn. 
Stuðst er við markmið Aðalnámskrá grunnskóla. Hver bekkur gerði eftirfarandi hluti: 
1.bekkur  

 Páskaskraut, glasabakki,smjörhnífur, bíll úr birki, frjáls vinna úr spýtukubbum, í anda 

Grænfánaverkefnisins 

2.bekkur. 
 Jólapóstkassi, jólasveinn, krítartafla 

3. og 4. bekkur 
 Milla, brauðbretti 

5. og 6. bekkur  
 Blaðakarfa 

6.og 7.bekkur  
 Hilla, gler (englar) 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 
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Heimilisfræði 

Hvanneyrardeild 
Nemendum var skipt eftir bekkum í vetur og kom hver bekkur tvær kennslustundir í einu í 4 
vikur og var síðan skipt. 1.-2.bekkur skiptu heimilisfræðinni á móti myndmennt og 3.-
4.bekkur gerðu slíkt hið sama. 

Helstu áherslur árganganna. 
1.-2.bekkur var aðeins að kynnast hinum ýmsum 
hráefnum, tækjum og tólum ásamt því að baka aðeins 
annað hvort öll saman eða í minni hópum. Fengu þau 
síðan afraksturinn með sér heim. Það var aðeins öðruvísi 
hjá 3.-4.bekk þar sem þeirra heimilisfræði tími var stuttu 
fyrir hádegismatinn og var þeirra þáttaka í 
heimilisfræðinni að undirbúa fyrir hádegismatinn á 
föstudögum með tilsögn frá matráði skólans. 

Kennsluhættir/skipulag kennslu 
Heimilisfræði kennsla fer fram í eldhúsi skólans og rekst það aðeins á við starfssemina sem er 
í eldhúsinu. Við vorum svo heppinn að nemendur í 3.-4.bekk fengu að taka þátt í að undirbúa 
og elda matinn fyrir hina nemendur skólans á föstudögum og var t.d. að skera niður ávexti og 
grænmeti, baka brauðbollur, hræra skyr, búa til sushi o.m.fl. 1.-2.bekkur var í fyrstu tveimur 
tímunum á þriðjudögum og gátum við þá meira notað tímann til að baka, búa til búðing o.fl. 
Við fórum líka í berjamó og fengum að taka upp rabarbara heima hjá einum nemenda sem 
við nýttum í að gera sultu og grauta. Rabarbarasultan dugði fyrir skólann í allan vetur og 
fengu nemendur að taka þátt í þeirri vinnu frá upphafi til enda. Það er mjög gaman að geta 
nýtt afrakstur heimilisfræðinnar til mötuneyti skólans. 

Námsmat 
Námsmatið byggist á leiðsagnamati sem gefið er tvisvar yfir skólaárið í janúar og maí.  

S. Fjóla Benediktdóttir. 

Myndmennt  

Kleppjárnsreykjadeild 
Markmið  
Stefnt er að því að nemendur nái þeim markmiðum sem sett eru í Aðalnámskrá grunnskóla. 
Uppbygging kennslunnar 
Myndmennt  var kennd í 1.-10. bekk þannig: 
1. - 2. bekkur fengu 2x40 mín. einu sinni í viku allan veturinn.  
3. – 4. bekkur fengu 2x40 mín. einu sinni í viku allan veturinn. 
5. bekkur fékk 2x 40 mín. einu sinni í viku hálfan veturinn á móti textíl síðan var skipt eftir 
áramót.   
Eins var farið með 6. bekk.   
7. bekkur fékk 2x40 mín. einu sinni í viku hálfan veturinn á móti textíl.   
8. – 10. bekkur voru í vali. 
Í vali var málun. Unnið var með ýmsar aðferðir við stækkun s.s. rúðustrikunaraðferðin, 
myndvarpa, og skjávarpa. Nemendur fengu eitt skylduverkefni þar sem þau áttu að mála eftir 
málverki frá einhverjum þekktum listamanni. Nemendur máluðu mest með 
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vatnsleysanlegum olíulitum og acryllitum. Mikið var lagt uppúr því að nemendur væru 
sjálfstæðir í vinnu og kæmu með hugmyndir sjálfir. Einnig bjuggu nemendur til listaverk úr 
bókum þar sem bókum er raðað í stóran hring með spegli í miðjunni. Bókunum er raðað upp 
í sívaling  c.a tveggjametra og annar spegill settur ofaná þannig að þegar kíkt er inní 
sívalinginn sést endalaust að bókum. Valið var tvískipt yfir veturinn og fengu nemendur 2x40 
mín. á viku hálfan veturinn. 
Kennsluaðferðir  
Kennsla: Áhersla er lögð á að nemendur kynnist mismunandi tækni og noti hana í verkum 
sínum. Að nemendur skilji mikilvægi þess að ganga frá verkefnum, efnum og áhöldum geri 
sér grein fyrir verðmæti þeirra efna og áhalda sem unnið er með hverju sinni. Lögð er áhersla 
á frumleika og sjálfstæði nemandans. 
Námsefni/gögn 
Nemendur kynnist mismunandi tækni s.s. málun, þrykki, mótun í leir, klippa, líma o.fl. sem 
hæfir getu hvers og eins. Nemendur læra hugtök sem hæfa þeirra aldurstigi þannig að þau 
geti notað þau til að lýsa verkum sínum. 
Námsmat 
Leiðsagnamat er gefið tvisvar á vetri og er gefið fyrir áhuga/virkni, sjálfstæði/frumkvæði, 
vinnubrögð/umgengni, samvinna og samskipti einnig fá flestir nemendur umsögn.  
Húsnæði/aðstaða  
Myndmenntastofan er staðsett í rúmgóðu húsnæði sem er tengt skólanum en ekki er 
innangengt. Stofan var tekin í notkun 2008. Þetta er mjög rúmgóð stofa með stórgott útsýni 
til fjalla og inn á skólalóðina. Stofan samanstendur að forstofu,  salernisaðstöðu, 
ræstikompu, hitakompu og rúmgóðri kennslustofu.   

Eva Lind Jóhannsdóttir 
Hvanneyrardeild 
Uppbygging kennslunnar. 
1.- 4. bekkur.  2 tímar á viku í sex vikur í senn, 
Kennsluaðferðir. 
Fyrst útskýrir kennari  verkefnið og sýnir dæmi , ef með þarf. Útskýrir kennslugögn, efni og 
áhöld og aðstoðar nemendur eftir þörfum. 
Kennarinn leitast við að efla sjálfstæði og frumkvæði  nemenda . 
Námsefni/námsgögn. 
Ýmsar listaverkabækur og önnur gögn notar kennarinn til að velja verkefni  við hæfi. 
Náttúran er einnig  notuð í myndverk. 
Teikniblýantar, trélitir, tússlitir, fatalitir, þekjulitir, penslar. Karton pappír af ýmsum stærðum. 
Námsmat. 
Símat  var í gangi allann veturinn. 
Leiðsagnarmat  tvisvar yfir skólaárið. 
Húsnæði / aðstaða. 
Myndmenntastofan er stór og  góð með nýjum og fínum húsgögnum. 

Kristín Ingibjörg Baldursdóttir. 
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Textílmennt 

Hvanneyrardeild 
Uppbygging kennslunnar. 
Verkefnið kynnt. 
Kennsluaðferðir. 
Fer eftir verkefni, t.d sýnikennsla. 
Námsefni/námsgögn. 
Er mest frá  Námsgagnastofnun og verkefnabanka kennara. 
Námsmat. 
Símat í gangi allan veturinn. Leiðsagnamat tvisvar yfir veturinn. 
Húsnæði / aðstaða. 
Stofan stór og góð. 
Samantekt. 
Hóparnir hæfilega stórir. 

Kristín Ingibjörg Baldursdóttir 
Varmlandsdeild 
Markmið 
Unnið er eftir markmiðum úr Aðalnámskrá grunnskóla /textílmennt og þau aðlöguð að  
skólanámskrá Varmalandsdeildar. Nemendur 1.- 4. bekkjar eru í 10 -12 manna hópum og fá  
2 kennslustundir á viku í u.þ.b. 12 vikur í senn og fara síðan í aðra verkgrein að því tímabili  
loknu. Nemendur 5.-7. bekkjar fá 2 kennslustundir á viku í hálfan vetur. Nemendur 8.-10.  
bekkjar hafa haft möguleika á textílmennt í vali en þá velja nemdur sér valgrein sem þeir eru  
í hálfan vetur í senn.  
Uppbygging kennslunnar/kennsluaðferðir 
Kennsla í textílmennt er í megindráttum einstaklingsmiðuð en þó er stundum gripið til  
samvinnunáms eða vinnu í litlum hópum þar sem nemandi hjálpar nemanda. Í upphafi tíma  
er oft sýnikennsla en síðan vinna nemendur hver á sínum hraða og á eigin forsendum. Mjög  
misjafnt er hve mikla vinnu nemendur leggja í verkin.  
Námsefni/gögn 
Námsefni og hugmyndir sem unnið var með í vetur eru aðallega frá Námsgagnastofnun. Þá  
hefur einnig verið stuðst við námsefni eftir Ásdísi Jóelsdóttur í fatahönnun/fatasaum og  
Hallgerði Tryggvadóttur sem nefnist Nýtt úr notuðu, en þar eru alls kyns hugmyndir sem gott  
er að vinna eftir. Einnig hef ég notað ýmsar prjónauppskriftir s.s bókina Á prjónunum eftir 
Unni Breiðfjörð, Húfu og vettlingabókina og Sokkabókina eftir Kristínu Halldórsdóttur, Lopa  
og band og einnig hafa nemendur náð í uppskriftir af netinu. Skólinn hefur frekar slakan  
saumavélakost og gengur hægt að endurnýja hann .  
Námsmat 
Símat er í gangi allan veturinn, verk nemenda eru metin svo og vinnusemi í tímum,  
vandvirkni og umgengni. Einkunnir eru gefnar í tölum í heilum og hálfum frá fjórða bekk og  
upp úr en nemendur fyrsta til þriðja bekkjar fá einkunn í lýsingarorðum mjög gott/ gott/  
gott-/ og þarf að bæta. 
Húsnæði/aðstaða 
Húsnæðið sem kennslan fer fram í er ófullnægjandi og ekki hannað sem slíkt heldur fer  
kennslan fram í gamalli íbúð. Stofan rúmar að hámarki 8-10 nemendur í hóp sem er allt of 
lítið en nemendafjöldi í hópum getur hæglega farið upp í 12 nemendur og er þá orðið mjög  
þröngt um nemendur, sérstaklega þá sem eru í eldri bekkjunum.  

Björg Ólafsdóttir 
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Útinám 

Varmalandsdeild 
Í vetur hefur verið útinám í fjórum yngstu bekkjunum. Námið 
byggir nær eingöngu á því að nemendur öðlist þekkingu á 
umhverfi skólans og læri að bera virðingu fyrir því. Þá eru 
verkefnin fjölbreytt, allt frá því að fara í gönguferðir og læra á 
umhverfið, upplifa umhverfið og náttúruna til listsköpunar, læra í 
raun um þær lífverur sem eru í umhverfi okkar og skólans ásamt 
því að fara í áhugaverða námsleiki. Námsleikirnir og aðferðirnar 
sem notaðar eru við þá byggja á flæðinámi Joseph Cornell eða 
"Flow learning". Þar er unnið að því að nemendur fræðist um 
náttúruna í gegnum leik og reynslu. Teljum við að þessi leið gefi 
mörgum þeim tækifæri sem eiga erfitt með að einskorða námið 
við bóknám og ramma skólastofunnar. Þetta fyrirkomulag  hefur gengið mjög vel í þennan 
aldurshóp og sýnir hópurinn í heild mikinn áhuga á því sem fram fer í tímum. Allir hafa mætt 
glaðir og ánægðir hvernig sem viðrar, tilbúnir í nýja reynslu og upplifanir. 

Ása Erlingsdóttir 

Valgreinar 

Bóknám  
Kleppjárnsreykja- og Varmalandsdeild 
Markmið  
Að nemendur geti unnið og fengið aðstoð í þeim bóknámsgreinum sem þeir þurfa mest á að 
halda. 
Kennsluaðferðir 
Á stundaskrá 8. -10. bekkjar eru 2 kennslustundir á viku í valgreininni bóknám. Þar geta 
nemendur valið að vinna í þeirri bóknámsgrein sem þeir kjósa helst hverju sinni og fá þar 
aðstoð kennara við námið. Vetrinum er skipt í tvær annir.  
Námsefni/gögn 
Þær námsbækur í bóklegum fögum sem nemendur velja að vinna í hverju sinni. 
Námsmat  
Leiðsagnarmat þar sem aðaláhersla er lögð á áhuga, virkni og samvinnu/samskipti. Jafnframt 
munu nemendur meta sig sjálfir í formi leiðsagnarmats. 
                                                                                                                                   Magnea Helgadóttir 

Ingibjörg Daníelsdóttir 
 
Fjármál  
Kleppjárnsreykja- og Varmalandsdeild 
Boðið var upp á fjármálafræðslu í vali á unglingastigi fyrir áramót 2 tíma á viku.  Markmiðið 
var að gera nemendur meðvitaðri um fjármál almennt en einnig var farið í skatta- og 
launaútreikninga.  Áhersla var lögð á tengsl við daglegt líf og verkefnin valin með tilliti til 
þess.  Einnig voru umræður stór þáttur auk einstaklings- og hópverkefna. 

Ágústa Þorvaldsdóttir 
Hlöðver Ingi Gunnarsson 

 
 



Ársskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2013 
 

59  

 

Heimilisfræði 
Kleppjárnsreykjadeild 
Boðið var upp á heimilisfræði val í 8. 9. og 10. bekk, 12 nemendur komust að á önn. Mikið 
var um bakstur en eldað var þó líka og grillað á vorönn en bakstur tengdur jólum á haustönn. 
Námið fór fram í hópvinnu nemenda og áhersla lögð á samvinnu og gott samkomulag í 
hópunum. 

Guðmundur Eyþórsson 
Leðurval 
Varmalandsdeild 
Verkefni sem lögð voru fyrir nemendur sem komu í leðurval 
          Leðurbelti með lokaðri fléttu 
Til að byrja með var gerð lítil æfingarflétta sem varð að armbandi. 
Leðrið klippt úr, það bleytt og fléttað saman eftir ákveðinni reglu til að fá svo kallaða lokaða 
fléttu. Fléttan síðan máluð, á sitthvorn endann var saumað leður til þess að festa beltissylgju 
í. Að lokum borin leðurfeiti á. 

Leðurmynd 
Nemendur settu mynd á leðurbút og lærðu að meðhöndla gaffla sem móta leðrið og hamra í 
það mynd.  Myndirnar voru límdar á viðarplötu og úr varð fín mynd á vegg eða þær breyttust 
í litla buddur. 

Leðurtöskur 
Farið var eftir sniðum úr bók og fallegar dömutöskur búnar til. 

Gler 
Flestir nemendur lærðu að setja saman nokkur glerbrot með koparbandi og bræddu tini. 
Margir gerðu sér fallega litla engla. Einn nemandi bjó sér til spegill skreyttan með gleri. 

Gróa Erla Ragnvaldsdóttir 

Bókasafn 

Varmalandsdeild 
Safnið hefur verið með hefbundum hætti. Það er opið á skólatíma. Einn starfsmaður er í 40% 
starfi. Hann sér um útlán innkaup og skráningu og annað sem til fellur. Fyrsti bekkur var einn 
tíma í viku í bókasafni til að kynnast því.  Var þá lesið, spilað og litað eftir því sem þau höfðu 
áhuga á. Þetta voru skemmtilegir og gefandi tímar. Frístundatímar voru einnig nýttir á 
bókasafni fyrir 1 - 4 bekk. Í frístundatíma var boðið upp 3 - 4 möguleika sem þau gátu valið 
um. Unglingarnir komu talsvert í safnið í matarhléi, en það kemur niður á nýtingu safnsins að 
deildin skuli vera á tveimur stöðum. Það jákvæða finnst mér þó að safnið hefur verið notað á 
fjölbreyttara hátt á þessu skólaári. 
 
Hvanneyradeild. 
Nú er að ljúka skráning á bókasafni Hvanneyradeildar í  Gegni. Ég hef komið 
hálfsmánaðarlega til að skrá – fjóra tíma í senn. Bækur hafa verið lánaðar til barnanna í 
vetur. Hefur það gengið vel og sjá kennarar um það. Safnið var flutt á nýjan stað í rými sem 
er miðsvæðis og kemur það vel út. Allir ánægðir með þá breytingu. Nú er bókasafn 
Grunnskóla Borgarfjarðar alfarið skráð í Gegni. 

Ragnheiður Elín Jónsdóttir 
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Kleppjárnsreykjadeild 
Meginmarkmið bókasafnsins er að styðja sem best við allt það starf sem fram fer í skólanum.  
Á safninu er mikið úrval bóka sem nýtist bæði nemendum og kennurum við nám og starf í 
skólanum. Á safninu er einn starfsmaður og sér hann um allar bókapantanir fyrir skólann og 
þau störf sem viðkoma safninu.  Búið er að skrá meirihluta bóka í Gegni og hefur það gengið 
mjög vel sem og notkun kerfisins. Á síðasta skólaári var lesið fyrir yngstu nemendur í 
hádegishléinu þrjá daga í viku en nú í vetur var minna lesið. Nemendur eru mjög duglegir að 
koma og skoða og fá sér bækur en reynt er að vera með nýjar bækur reglulega sem hæfa 
öllum aldri. 

Jóna Ester Kristjánsdóttir 
 

Nemendaráð  

Varmalandsdeild 
Seta í nemendaráði er hluti af valgreinakerfi 
deildarinnar. Kosið er í það strax að hausti og starfar 
það óbreytt allan veturinn. Formaður og gjaldkeri úr 
10.bekk, 2 fulltrúar úr 9.bekk og einn úr 8.bekk.  
Nemendaráðið fundaði einu sinni í viku, í 80 mínútur 
í senn. Fundir eru nýttir til að koma hugmyndum til 
skila og skipuleggja framkvæmd þeirra. Við vinnum 
undir nafninu Hosiló þegar kemur að vinnu með 
SAMFÉS. Þó varð sú breyting í vetur að sveitarfélagið 
lagði niður félagsmiðstöðina MóFó sem nemendur Kleppjárnsreykjadeildar hafa keppt fyrir. 
Því kom einungis einn fulltrúi í Stíl frá báðum deildum og einungis tveir keppendur frá sömu 
deildum í söngkeppni Vesturlands. 
Í nemendaráði voru: Ida María Önnudóttir formaður, Stefán Már Sigurðsson gjaldkeri, 
Bjarney Sól Tómasdóttir og Haukur Birgisson, ritarar ásamt Eyrúnu Margréti Eiðsdóttur 
meðstjórnanda. Starfið gekk vel í vetur. 
Þemadagar 
Voru nokkrir í vetur með mismunandi árangri. Eightiesþema, rokkara og fleira skemmtilegt. 
Ekki gekk nægjanlega vel að fá nemendur til að taka þátt. Þarf að auglýsa með fyrirvara til að 
það gangi betur. Gaman var að hafa alla nemendur með í báðum húsum og skemmtilegast ef 
starfsfólk fæst með. 
Stíll 
Þetta árið voru tveir hópar sem tóku þátt með tvær mjög frambærilegar hugmyndir. Því  
miður komust þeir ekki í lokakeppnina vegna áðurnefndra breytinga á félagsmiðstöðvum í 
Borgarbyggð. En skólinn sendi hóp frá Kleppjárnsreykjadeild fyrir okkar hönd. 
Böll 
Nemendur í 8.- 10. bekk sóttu Æskulýðsball í Borgarnesi á haustdögum. Nokkru seinna var 
þeim boðið á Kúrekaball á Kleppjárnsreykjum þar sem mætingin var heldur dræm. Það skiptir 
máli að fá sem flesta til að taka þátt þegar atburðir eru skipulagðir. Að venju héldum við 
jólaball hér á Varmalandi, þann 6.desember, þar sem unglingum úr Heiðarskóla,  
Kleppjárnsreykjum, Reykhólum, Búðardal, Laugargerði og Borgarnesi var boðið. Fjörið var í 
höndum EMMSjé Gauta og fleiri rappara sem kíktu við hjá okkur. Ekki skemmdi fyrir að 
fyrrverandi nemandi Varmalands tróð upp með Gautanum, Edvard Oliversson. Ballið 
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heppnaðist að mestu vel fyrir utan vandamál með hljóðkerfi. Því miður var þó nokkuð slakari 
mæting á þetta ball en hingað til.  
Í byrjun mars var haldið á hið árlega ball Samfés í Laugardalshöllinni sem nú er kallað 
SAMFestingurinn og komu okkar krakkar vel fram og skemmtu sér vel. 
Vesturlandsforkeppni fyrir Söngvarakeppni SAMFÉS 
Undankeppni var haldin að Kleppjárnsreykjum að þessu sinni vegna breytinganna á 
félagsmiðstöðvum. Eitt atriði frá Varmalandsdeild tók þátt og komst áfram í 
Vesturlandskeppnina, Þorgerður Sól Ívarsdóttir. Var keppnin haldin að Klifi í Ólafsvík að 
þessu sinni. 
Skólahreysti 
Nemendur í 7.-10.bekk fóru og studdu keppendur okkar í Skólahreysti í mars og stóðu sig vel 
líkt og keppendur.  
Diskótek fyrir yngsta og miðstig 
Í vetur hélt nemendaráð búningadiskótek í tengslum við 
hrekkjavöku fyrst fyrir 1.-4.bekk og  
síðan fyrir 5.-7.bekk. Voru Prins póló og svali í boði fyrir 
ballgesti. Nemendaráðið sá um leiki og fjör fyrir hópana og 
gekk það mjög vel. 
Hátíðarkvöldverður unglingadeildar 
Ákveðið var að festa hefðina í sessi. Þetta heppnaðist svo vel í 
fyrra. Ákveðið var að bjóða upp á einn aðalrétt og eftirrétt og 
vegna þess hversu fáir nemendur eru í unglingadeildinni fengu 
þeir fulla þjónustu eins og á fínasta veitingahúsi. Var þessi 
viðburður ókeypis fyrir nemendur að því leyti að nemendaráðið sá um allan kostnað. 
Foreldrar aðstoðuð við framkvæmd þessa atburðar. 

Ása Erlingsdóttir 
 
Kleppjárnsreykjadeild 
Seta í nemendaráði er hluti af valgreinakerfi deildarinnar. Nemendaráðið fundaði einu sinni í 
viku, í 80 mínútur í senn. Á fundum eru ritaðar fundargerðir sem settar eru í möppu 
nemendafélagsins. Fundir eru nýttir til að koma með hugmyndi, fara yfir stöðu þeirra 
viðburða sem á döfinni eru eða eru ný liðnir og skipuleggja þá. Í nemendaráði sitja yfirleitt 
fimm einstaklingar en óvanalegt var í vetur að eftir áramót voru nemendur með 6 fulltrúa í 
þessari stjórn. Þeir sem byrjuðu í haust voru, fulltrúi 10. bekkjar Kristján Bohra og Konráð 
Axel Gylfason, fyrir 9. bekk Jóhann Þór Arnarson og Freyja Ragnarsdóttir Pedersen en fyrir 8. 
bekk Rangar Magni Sigurjónsson. Um áramótin lét síðan Kristján af störfum og voru tveir 
einstaklingar jafnir inn, sem næstu menn í stjórn. Því var gerð undanþága þetta árið og voru 
því þrír nemendur úr 10. bekk í stjórninni. Þeir sem bættust við voru Egill Þórsson og Stella 
Dögg Blöndal.  
Þemadagar 
Þemadagar voru haldnir með reglulegu millibili í vetur t.d derhúfudagur, náttfatadagur, 
furðufatadagur og fleira. Einnig stóð stjórnin fyrir diskóteki fyrir yngri nemendur skólans, 
Fifamóti og kósýkvöldum. 
Stíll 
Lið frá okkur tók þátt í stíl að undangegnri undankeppni við með Varmalandsdeild. Þær sem 
áttu hugmyndina sem fór í aðalkeppnina voru Stella Dögg Blöndal, Freyja Ragnarsdóttir 
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Pedersen og Svava Sjöfn Kristjánsdóttir. Þær hrepptu 4. sætið en þetta var besti árangur sem 
skólinn okkar hefur náð hingað til. 
Skemmtanir 
Nokkuð var um böll og samkomur. Í upphafi árs stóð stjórnin fyrir haustballi þar sem 
Varmalandsdeild var boðið að taka þátt með okkur. Þá var kvöldvaka, pöntuð pizza og 
diskótek 
Jólaball var haldið að Varmalandi en okkar nemendur aðstoðuðu Varmlendinga við 
framkvæmd á því balli ásamt því að mæta þangað með góða skapið.  
Nemendur frá okkur fóru á Samfésballið og skemmtu sér konunglega. Einnig tók skólinn þátt 
í forkeppni söngvakeppni Vesturlands og stóðu fulltrúi okkar sig þar með stakri prýði. Sú sem 
fór fyrir okkar hönd var Stella Dögg Blöndal  
Í apríl var haldið hið árlega Lyngbrekkuball en það kom í okkar hlut að standa fyrir þessu balli 
í ár. Fengin var hljómsveitin Festival til að halda uppi stuðinu og Ari Eldjárn steig á stokk. 
Ballið var að þessu sinni í Logalandi og heppnaðist það einstaklega vel í alla staði.  
Annað 
Nemendafélagið greiddi niður peysur fyrir nemendur félagins um 50%.  
Í lok skólaársins stóð síðan stjórn nemendafélagsins fyrir hinum árlega ratleik, sundi, 
kvöldvöku og ekki síst hátíðarkvöldverð þar sem elduð voru úrbeinuð læri ásamt meðlæti. 
Foreldarar aðstoðuðu við eldamennsku og frágang. Þetta heppnaðist mjög vel og skemmtu 
sér allir kongunglega. 

Lilja Björg Ágústsdóttir 

Smiðjuhelgar 

Nemendur 8.-10. bekkja GBF voru með skerta stundatöflu síðasta vetur.Til þess að uppfylla 
kröfur um  37 stunda tímaviðmið hefur verið farin sú leið að vera með svokallaðar 
smiðuhelgar tvisvar sinnum á vetri. Að þessu sinni tóku nemendur frá Reykhóla- og 
Laugargerðisskóla þátt í smiðjuhelgunum með GBF.  
Fyrri helgin var 16.-17. nóvember og var hún haldin á Varmalandi, seinni helgin var haldin á 
Kleppjárnsreykjum 8.-9.mars. Nemendur unnu í smiðjum frá kl. 14:30 –19:00, fengu 
kvöldmat og gistu í skólanum. Næturgæsla var í höndum foreldra beggja deilda, fjórir 
foreldrar frá báðum deildum. Á laugardegi var unnið frá kl. 9:00 –14:30, foreldrar sóttu 
nemendur að lokinni vinnu.  
Á fyrri smiðjuhelginni voru eftirtaldar smiðjur í boði: Forritun: Þórður Eiríksson, Futsal: 
Hilmar Guðjónsson, HipHop: Brynja  Pétursdóttir, Fléttur: María Bergsdóttir, 
Fatasaumur/hönnun: Drífa Guðmundsdóttir Blöndal, björgunarsveit: Björgunarsveitir í 
héraði. 
Á seinni smiðjuhelginni voru eftirtaldar smiðjur: Matargerð: Björk Harðardóttir, 
Reiðtygjagerð: Brynjólfur Guðmundsson, Nýsköpun/Legó: Jóhann Breiðfjörð, Körfubolti: 
Hilmar Guðjónsson, Ljósmyndun: Kristín Jónsdóttir og Skartgripagerð: Eva Lind 
Jóhannsdóttir.  
Báðar helgarnar tókust mjög vel og munum við halda áfram að vinna eftir þessu 
fyrirkomulagi.  

Hlöðver Ingi Gunnarsson 
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 

 


