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FYLGT ÚR HLAÐI 
Urriðaholtsskóli er samrekinn leik- og grunnskóli og lauk sínu öðru heila starfsári 9. júní sl. 

Skólinn tók til starfa í apríl 2017 í húsnæði leikskólastigs og skólaárið þar á eftir voru nemendur 

á bæði leik- og grunnskólastigi. Fyrsta byggingaráfanga var nánast lokið við upphaf þessa 

skólaárs og voru nemendur skólans frá 1 árs og upp í 5. bekk.  

Í ársskýrslunni, sem eru sú þriðja í röðinni, er gerð grein fyrir helstu atriðum skólastarfsins 

skólaárið 2019-2020. Kennarar og fagfólk skólans af báðum skólastigum kemur að gerð 

skýrslunnar með  lýsingu á þeim störfum sem hafa verið unnin í skólasamfélaginu. 

Heimasvæðastjórar leikskólastigs, kennarar grunnskólastigs, deildarstjóri stoðþjónustu og 

skólastjórnendur eru höfundar skýrslunnar. Skýrslunni er ætlað að taka saman helstu 

ávinninga og áskoranir skólaársins og kortleggja starfið.  

Urriðaholtsskóli er eins og áður segir samrekinn leik- og grunnskóli. Á leikskólastigi voru í vetur 

6 heimasvæði. Þau eru Kelda, Kjarr og Klettur þar sem voru 60 börn á aldrinum 1-2 ára og rætt 

verður um hér eftir sem yngri heimasvæði. Eldri heimasvæði eru svo Klif, Klöpp og Kriki en þar 

voru 60 börn á aldrinum 3-5 ára. Á grunnskólastigi voru svo  rúmlega 50 börn á aldrinum 6-10 

ára á þremur heimasvæðum Hlíð, Hrauni og Höfða. 

Á vefsíðu skólans www.urridaholtsskoli.is er að finna upplýsingar og fréttir af skólastarfinu. Þar 

eru einnig helstu skýrslur og verkferlar sem viðhafðir eru í skólastarfinu sem og hagnýtar 

upplýsingar fyrir foreldra. Fyrir þá sem vilja fræðast betur um skólann er bent á að skoða 

heimasíðu hans.  

Ársskýrslan er send forstöðumanni fræðslu- og menningarsviðs, verkefnastjórum leik- og 

grunnskóla og skólaráði auk þess sem hún er aðgengileg á vef skólans og liggur frammi á 

skrifstofu hans.  

Skýrslan inniheldur hagnýtar upplýsingar, ársskýrslur leikskólastigs, grunnskólastigs, 

stoðþjónustu, frístundar, mat á skólastarfinu og umbótaáætlun og upplýsingum um 

þróunarstarf.   Skýrsluna prýða ljósmyndir úr starfi vetrarins sem gefa innsýn í þau margvíslegu 

viðfangsefni sem nemendur og starfsmenn fást við. 

 

Í Garðabæ sumarið 2020 

Una Guðrún Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri  

Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri 

  

http://www.urridaholtsskoli.is/
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HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR 

Starfsfólk 
Við skólann störfuðu alls um 55 starfsmenn í starfshlutföllum frá 25-100%, þar af fimm 

leikskólakennarar, fimm leikskólakennaranemar, einn nemi í uppeldis- og menntunarfræði, 

átta grunnskólakennarar, fjórir grunnskólakennaranemar, þrír stjórnendur, sex deildarstjórar 

leikskóla heimasvæða og umsjónarmaður tómstundaheimilis sem er félags og 

tómstundafræðingur, ritari sem einnig var umsjónarkona bókasafns, skólaliði og um áramót 

var ráðinn umsjónarmaður fasteigna í hálft stöðugildi. Skólahjúkrunarfræðingur var við 

skólann frá ágúst fram í nóvember 2019, þegar hún lét af störfum og ekki hefur tekist að ráða 

í þá stöðu. Sálfræðingur og talmeinafræðingur komu í skólann eftir þörfum á vegum 

skóladeildar. Meirihluti starfsmanna eru konur en alls störfuðu níu karlar við skólann. Fjórir 

starfsmenn tóku fæðinga- eða foreldraorlof á skólaárinu og þrír munu taka slíkt orlof á næsta 

skólaári svo vitað sé. Fjölgun verður í starfsmannahópnum næsta vetur þar sem börnum 

fjölgar. Nánari upplýsingar um starfsmenn skólans er að finna á vefsíðunni: 

http://www.urridaholtsskoli.is. 

Nemendur 
Skólaárið 2019-2020 voru í 

skólanum nemendur á 

aldrinum 1-10 ára. Þar af voru 

119 leikskólabörn, 59 stúlkur 

og 60 drengir og 54 

grunnskólabörn að hausti og 

56 að vori, 31 stúlkur og 25 

drengir. Tvö ný 

grunnskólabörn byrjuðu á 

vordögum, engin 

grunnskólabörn hættu og á 

sama tímabili byrjuðu sex ný 

leikskólabörn og tvö hættu. 

Fjölgun verður á öllum skólastigum næsta haust, leikskólabörn verða 156 á sjö heimasvæðum 

og að lágmarki 86 börn á yngsta- og miðstigi á þremur heimasvæðum.  

Skólaárið var formlega sett föstudaginn 23 ágúst, þá var aðlögun leikskólabarna hafin og 

grunnskólabörn hófu sína skólagöngu að loknu sumarorlofi. Myndirnar sem prýða ársskýrsluna 

gefa einnig glögga sýn á fjölbreytt og gott skólastarf. 

Mynd 1 Skólasetning grunnskólastigs 23. ágúst 2019 

http://www.urridaholtsskoli.is/
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Húsnæði 
Við upphaf skólaársins var kappkostað við að leggja lokahönd á byggingaframkvæmdir. Ekki 

voru öll tilskilin leyfi til staðar varðandi brunavarnir fyrstu dagana því var brunavarsla í höndum 

Öryggismiðstöðvarinnar. Nægt rými í fermetrum var til staðar, nokkuð að skólabúnaði tiltækt 

þegar skólaárið hófst. Aðstaða fyrir list- og verkgreinar var í vinnslu yfir veturinn, við áttum 

saumavélar fyrir textíl. Góð aðstaða fyrir sjónlistir en takmörkuð aðstaða fyrir smíðakennslu 

og heimilisfræðikennslu. Í smíði voru verkefni samræmd miðað við aðstæður en á næsta 

skólaári verður búið að bæta aðstæður í smíðakennslu. Hvað heimilisfræði varðar þá erum við 

með tvo færanlega bakaraofna og vagna með búnaði sem hefur nýst vel en ljóst að þessi 

aðstaða verður ekki fullnægjandi fyrr en í næsta áfanga skólans.  Kennslugögn fyrir 

tónmenntakennslu eru einhver en auka þarf við það tækjakost. Einn kennari frá Tónlistarskóla 

Garðabæjar nýtti aðstöðu skólans í gítarkennslu/einkatíma á skólaárinu. Það hefur verið 

útbúið lítið bráðabirgða skólabókasafn á stjórnunargangi en er gert er ráð fyrir að safnið komi 

að einhverju leiti inn á næsta fjárhagsári. Skjávarpa, hljóðkerfi, loftafestingar og töflur eru ekki 

komið inn í öll kennslurými. Þá verður að setja upp gardínur í glugga í kennslurými 

grunnskólastigs og endurskoða gardínur/geislavarnir í starfsmanna- og stjórnendaálmu 

skólans. Sundkennsla fór fram í sundlauginni á Álftanesi, skólaíþróttir aðrar voru kenndar að 

langmestu leiti utan húss.  

Aðkoma frístundabíls þarf að endurskoða en vegna mikilla vinda og lítils skjóls er óheppilegt 

að láta bílinn stoppa við aðalbílastæði skólans.  

Ekki er búið að setja upp öryggismyndavélar við skólann og mikilvægt að þær verði settar upp 

sem fyrst. Nokkuð hefur borið á óæskilegri umgengi við skólann eftir að skólastarfi er lokið. 

Svona öryggisbúnaður hefur ákveðinn fælingar mátt. 

Merkingar á skólanum eru ekki til staðar, búið var að fara yfir það með forstöðumanni 

eignasjóðs á síðasta skólaári. Gott samstarf hefur verið við þjónustumiðstöð Garðabæjar og 

eftirlit og úttekt á skólalóð í farvegi.  

Í upphafi vorannar var veitt heimild fyrir ráðningu húsvarðar í hálft stöðugildi og var Guðjón 

Pétur Lýðsson húsasmiður ráðinn. Hann hefur haldið utan um létt viðhald, verið tengiliður við 

þá sem koma að byggingu og eftirliti hússins.  Hann er næsti yfirmaður skólaliða og á í 

samskiptum við verktaka er sinna þrifum á skólanum.  

Skóladagatal og skóladagurinn 
Samræmt skóladagatal er í leik- og grunnskólum Garðabæjar. Í samstarfi við leik- og 

grunnskóla bæjarins var grunnur lagður sem síðan var lagt fyrir skólaráð  og síðar samþykkt af 
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skólanefnd. Á grunnskólastigi voru skóladagar 180, þar af fjórir skertir dagar; skólasetning, 

jólaskemmtun, öskudagur og skólaslitadagur en þá fóru fram nemendaviðtöl.  

Skólinn opnaði kl. 7:30 og honum var lokað kl. 17:00. Leikskólabörn geta verið með vistun 

innan þess tímaramma og grunnskólabörn geta mætt í hús frá opnun en engin sérstök gæsla 

er í húsi á þessum tíma. Skóladagur grunnskólabarna var frá kl. 8:20-14:00 alla daga.  

Samstarf heimila og skóla 
Aðstandendur eru alla jafnan áhugasamir um skólagöngu barna sinna. Tvö kerfi halda utan um 

skráningu nemenda. Á leikskólastig er skráning í Karellen og geta foreldrar fylgst með henni í 

gegnum app eða vef Karellen. Starfsfólk skráir inn mætingu og brottför, foreldrar geta tilkynnt 

veikindi eða leyfi í gegnum appið. Þá ská starfsmenn einnig svefn í hvíld og hversu vel börn 

hafa borðað í hádegi. Kerfið býður einnig upp á stutt skilaboð á milli heimilis og skóla sem og 

að skólinn sendir myndir úr starfinu auðkennt hverju barni.  

Mentor er það kerfi sem heldur utan um skráningu grunnskólabarna. Þar er ástundun skráð 

og tölvupóstar sendir til foreldra. Unnið er að því að nýta kerfið enn frekar til skráningar á 

námsframvindu barna og stöðu. Heimasíðaskólans er í stöðugri þróun og jafnt og þétt aukast 

upplýsingar um skólastarfið. Á síðunni má í dag finna allar áætlanir sem skólanum ber að vinna 

eftir sem og margar gagnlegar upplýsingar um skólastarfið sjálft.   

Skólaráð 
Samkvæmt 10. gr. laga um leikskóla (2008) og 8. grein grunnskólalaga skal starfa foreldraráð 

/ skólaráð við skólann, í Urriðaholtsskóla er eitt skólaráð fyrir bæði leik- og 

grunnskólastig.  Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í 

samræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald. Skólaárið 2019-2020 sátu í skólaráði: 

Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri, Una Guðrún Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri, Þórey 

Huld Jónsdóttir af leikskólastigi, Guðmunda Valdimarsdóttir af grunnskólastigi, Brynhildur 

Þórðardóttir fyrir leikskólaforeldra, Sandra Margrét Guðmundsdóttir fyrir grunnskólaforeldra.  

Foreldrafélag Urriðaholtsskóla 
Í Urriðaholtsskóla er eitt foreldrafélag sem vinnur að ýmsum þáttum fyrir skólasamfélagið. Í 

stjórn félagsins skólaárið 2019-2020 voru: Vigdís Lea Birgisdóttir formaður, Íris Ósk Ólafsdóttir 

ritar, Ellen María Sveinbjörnsdóttir gjaldkeri og meðstjórnendur voru Kristín María 

Grímsdóttir, Kristrún Jóhannsdóttir og Hulda Jónsdóttir. Foreldrafélagið hefur sett sér 

starfsreglur og er markmið þess m.a. að efla samstarf heimila og skóla. Félagið er enn ungt og 

að móta sér hefðir sem munu festast í sessi í vaxandi skólasamfélagi. Samvinna og samstarf 

við skólann er til fyrirmyndar.  
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Félagið skipulagði piparkökumálun og föndur á aðventunni. Í janúar bauð félagið nemendum 

á leiksýninguna Pétur og úlfurinn, þá fóru foreldrar saman í leikhús.  

 

Mynd 2 Leikhús í Urriðaholtsskóla, Pétur og  

 Í febrúar tók foreldrafélagið þátt í skíðaferð grunnskólabarna. Ráðgert var að fara með 

leikskólabörn í sveitaferð á vordögum en vegna COVID féll hún niður. Vorhátíð 

Urriðaholtsskóla við skólaslit er sameiginlegt hátíð skólans og foreldrafélagsins en vegna 

COVID urðu foreldrar að sitja heima. Börnin nutu þó vel, grillveisla, andlitsmálun og 

krakkahestar glöddu og veðurguðirnir voru með okkur í þessu verkefni.  

Heimsfaraldur – COVID 19 
Skólastarfið í Urriðaholtsskóla þurfti að aðlaga starfið vegna heimsfaraldar í mars sl. Við 

bjuggum vel þar sem húsnæðið er vel rúmt og áttum auðvelt með að hólfa starfsemina niður 

eftir þörfu. Í skýrslu hvers koma frekari lýsingar á starfseminni á þessum tíma. En heilt yfir gekk 

þetta tímabil einstaklega vel, starfsfólk vann í þessum aðstæðum af æðruleysi og fagmennsku. 

Ákveðin ró einkenni starfið á báðum skólastigum. Dagurinn var styttri hjá grunnskólabörnum 

og hóparnir fámennari hjá leikskólabörnum en þau mættu annan hvern dag. Börn með frávik 

nutu sín betur, mikið dró úr fjarvistum vegna veikinda, bæði hjá börnum og fullorðnum. Flest 

börn mættu í skólann en nokkrir foreldrar kusu vegna aðstæðna að halda börnum sínum 

heima. Sjá nánar á skýslum hér á eftir.  
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ÁRSSKÝRSLA LEIKSKÓLASTIGS 

Yngri heimasvæði leikskóla – Kelda, Kjarr og Klettur 

Heimasvæðastjórar: Þórey Huld Jónsdóttir, Sóley Kristinsdóttir sem tók við af Erlu Báru 

Gunnarsdóttur sem er í leyfi og Þorgerður Kristín Guðmundsdóttir. 

Á yngri heimasvæðum var áhersla lögð á grunnþætti menntunar í Aðalnámskrá leikskóla og 

þeim skipt upp yfir veturinn á eftirfarandi hátt.  

Í september og október voru helstu áhersluþættir samskipti og læsi.  

Áhersla var lögð á læra að sitja í samverustundum, hafa hendur og fætur hjá sér, hlusta á hvort 

annað, heilsast og kveðjast, þakka fyrir og að æfa sig í að bíða. Lögð var áhersla á markvissa 

málörvun, að lesa bækur um liti og dýr og að æfa sig að telja. Börnin máluðu fyrsta málverkið 

sitt með fingramálningu,  máluðu haustmynd og límdu á hana laufblöð sem þau tíndu úti ásamt 

því að ge  ra sandmynd.  

Í nóvember og desember var lögð áhersla á heilbrigði og 

vellíðan. 

Þá var unnið með þætti eins og að tala um hvað hefur áhrif á 

líðan, af hverju við þurfum að sofa, borða, fá hreina bleyju, þvo 

hendur, þurrka munninn o.s.frv. Börnin æfðu sig í að klæða sig 

sjálf, þvo hendur og vera góð hvert við annað. Á þessum tíma 

gerðu börnin jólagjafir handa foreldrum sínum. Börn fædd 

2018 gerðu  jólakúlu með handarfari og börn fædd 2017 

máluðu krukku sem kertalukt. Þau máluðu poka utan um 

gjafirnar og útbjuggu jólakort. Þá gerðu börnin 3-4 önnur 

verkefni tengd jólum. Í nóvember hófst hópavinna á öllum 

svæðum með Lubba, Blæ og YAP (Young Athletes Program).  

Í janúar og febrúar var áherslan á sjálfbærni og vísindi. 

Gerðar voru tilraunir og unnið með hugtakið umhverfisvernd. Bækur um form, veður og dýr 

voru lesnar. Börnin æfðu sig í að setja sjálf bleyjur og matarafganga í ruslið og tíndu rusl úti. 

Þá gerðu börnin tilraun með mjólk, matarliti og sápu og tilraun til að láta rúsínur dansa í glasi. 

Plastdýr voru fryst í vatni og þeim bætt út í sullukar, en þannig var hægt að fylgjast með þeim 

bráðna. Rör voru einnig notuð með sullukarinu. Þá héldu börnin áfram að æfa sig í að klæða 

sig sjálf. Í janúar var gerð áramótamynd út frá flugeldunum og þá hófst einnig val fyrir börn 

fædd 2017 ásamt vinnu með veðurfræðing og hjálparhönd dagsins. Valinu var stillt þannig upp 

að það samanstóð af þeim efnivið sem til er á hverju heimasvæði og svo var ákveðið leikefni 

Mynd 3 Unnið með grófhreyfingar  
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sem flakkaði á milli heimasvæða. Börnin skiptust á að vera veðurfræðingar og fara yfir hvaða 

föt væri gott að fara í fyrir útveru ásamt því að aðstoða við undirbúning matmálstíma.  

Í mars og apríl var áherslan á sköpun og menningu. 

Vegna Covid19 datt mest allt skipulagt starf upp fyrir í mars og apríl. Börnin gerðu þó mikið af 

skapandi verkefnum tengdum páskum, 4-5 verkefni á barn. Þá hófst tröllaverkefni sem stendur 

fram á sumar, þar sem við kynnum okkur tröll, syngjum tröllalög og búum til tröll úr steinum 

og skreytum þau.  

Allt skólaárið var mikil áhersla lögð á vináttu og að börnin læri að umgangast hvert annað af 

virðingu og kærleika. Þá hefur einnig verið áhersla hjá 2018 árgangi að læra að vera í leikskóla 

og hvað það felur í sér. Til dæmis að finna ró í hvíld, að borða með öðrum börnum, klæða sig 

sjálf, æfa sig að hlusta, skiptast á, æfa sig í samskiptum og vináttu og að vera í samneyti í 

barnahópi. 

STARFSFÓLK OG FJÖLDI BARNA 
Börn á Keldu voru 19. Tvö börn hættu um áramót og þá komu 2 ný inn í staðinn. Aldursskipting 

barna vor 2020 er sú að það eru 11 börn fædd 2017 og 8 börn fædd 2018. Breytingar hafa 

verið á starfsfólki á önninni, en tveir starfsmenn hættu í marsmánuði. Á heimasvæðinu hafa 

verið 7-8 starfsmenn í mismiklu 

starfshlutfalli.  

Börn á Kjarri voru 9 fædd 2018 og 11 fædd 

2017, samtals 20. Miklar breytingar voru á 

starfsmannahópi Kjarrs á önninni og er 

enginn starfsmaður við störf þar nú sem 

byrjaði þar síðastliðið haust, flestir hafa 

færst til innanhúss. Eftir áramót komst þó 

nokkur stöðugleiki á. Starfsmenn hafa verið 

6-8 í mismiklu starfshlutfalli.  

Börn á Kletti voru 20, þar af 12 börn fædd 2017 og 8 börn fædd 2018. Á heimasvæðinu hafa 

verið 7-8 starfsmenn í mismiklu starfshlutfalli. Litlar en þó einhverjar breytingar voru á 

starfsmannahópnum og urðu þær flestar við tilfærslur innanhúss. 

HEIMSÓKNIR OG FERÐIR 
Ekki var farið langar vegalengdir í heimsóknir eða ferðir. Öll börn fóru í gönguferðir, bæði í 

nærumhverfi skólans og mikið innan skólans til að læra á húsnæðið og kynnast þeim sem þar 

starfa.  

Mynd 4 Leikið með ljós og skugga 
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HVAÐ GEKK VEL OG HVAÐ MÁ GERA BETUR NÆST? 
Það var mjög þungt að aðlaga mikið af börnum á sama tíma og mikið af starfsfólki var nýtt í 

húsi. Það tók því lengri tíma fyrir starfsfólk að ná lendingu en gert var ráð fyrir, því reynslumeira 

starfsfólk náði ekki að kenna hinu nýja vegna tímaskorts í aðlögun. Fyrstu mánuðir annarinnar 

voru því þungir og námskrárbundið fagstarf minna en áætlað var. Við erum með nokkuð að 

starfsfólkið með annað tungumál en íslensku og hafði það einnig áhrif á aðlögun. Fyrir nýtt 

skólaár er mikilvægt að ná að þjálfa nýtt starfsfólk áður en börn hefja aðlögun, þannig eiga allir 

að vita til hvers er ætlast og læri á þær áherslur sem skólinn vinnur eftir. Þar mun 

væntingahandbók starfsfólks koma sér vel, en hún var tekin í notkun á vormánuðum. Næsta 

haust verður unnið markvisst að því að kenna starfsfólki sín hlutverk, efla starfsfólk að taka 

frumkvæði og upplýsa það um þær væntingar sem við vinnum eftir. Mikilvægt er að hafa 

sterka heimasvæðastjóra sem geta leiðbeint og liðsinnt starfsfólki þannig það læri og finni sig 

í sínum hlutverkum. Vegna tilfæringa starfsfólks í húsi, veikindaleyfa og ýmissar fjarveru á 

haustönn náðist ekki alltaf að sinna þeim verkefnum sem lagt var upp með. Tilfærslur á milli 

svæða, afleysingar og óstöðugleiki hafði að vonum áhrif á gleði fullorðinna. Í framhaldi voru 

miklar umræður um að halda í jákvæðni og að það væri nauðsynlegt að styðja við hvert annað, 

og það viðhorf er komið hjá flestum starfsmönnum. Mikilvægt er að það flytjist með okkur yfir 

á næsta skólaár og til nýs starfsfólks.  

Vorönnin byrjaði vel, hópatímar, val og útivera þegar veður bauð upp á fóru af stað með krafti 

og gleði í barna- og stafsmannahóp var áþreifanleg. Þá kom Covid-19 með tilheyrandi 

skipulagsbreytingum. Allt skipulag gekk mjög vel og litlir hnökrar. Fundir voru reglulegir þar 

sem notast var við fjarfundabúnað, börn voru í góðu jafnvægi og flest starfsfólk einnig. Þó smá 

titringur haf færst í börn og starfsfólk eftir því sem leið á voru flestir á góðum stað þegar dregið 

var úr höftum. Það er þó þannig að vorönn lauk hálfpartinn þegar hömlur voru settar á og allir 

í húsi annan hvorn dag og því fór vorönnin ekki eins og lagt hafði verið upp með. Ber það vott 

um hversu langt á veg við vorum komin hversu vel gekk á þessum strembna tíma og á starfsfólk 

mikið lof skilið.  

Samstarf milli heimasvæðastjóra yngri heimasvæða gekk mjög vel og var gott og þétt yfir 

veturinn. Þó náðist að vinna meira af þeim verkefnum sem lagt var upp með á ákveðnum 

heimasvæðum og teljum við að það hafi verið vegna ólíkra styrkleika starfsmanna og stöðu 

starfsmannahópsins. Heimasvæðafundir voru of fátíðir, það var of langt á milli að funda en 

þeir voru að jafnaði einu sinni í mánuði. Þegar langt er á milli funda verða þeir of langir og 

erfitt að leysa mál og fylgja eftir því sem lagt er upp með. Mikilvægt er að leita leiða til að koma 

á fundum vikulega. 



Ársskýrsla Urriðaholtsskóla    2019-2020 
 

12 | S í ð a  
 

SAMSTARF Á MILLI HEIMASVÆÐA OG SKÓLASTIGA OG HVERNIG HÆGT ER AÐ 
STYRKJA ÞAÐ SAMSTARF FRAMVEGIS?  
Grunnskólabörn komu í heimsókn á degi leikskólans og ljóst að öll börn höfðu gaman af. Óskað 

er eftir því að það verði fastur punktur að grunnskólabörn komi í heimsókn mánaðarlega hið 

minnsta í leik, samveru eða á matmálstíma. Þá væri líka gaman ef það væri samvinna á milli 

svæða innan leikskólastigs þannig að t.d. elstu börn á yngri svæðum myndu hitta yngstu börn 

á eldri svæðum. Þá hafa verið uppi hugmyndir um að vinna verkefni með grunnsólastigi eða 

eldri leikskólasvæðum. Það væri þáttur í því að styrkja tengsl á milli starfsmannahóps eldri og 

yngri barna. Bæði upp á jákvæðan anda, betri skilning og samskipti. Slíkt myndi einnig 

auðvelda aðstoð og afleysingu á milli heimasvæða. Í vetur hefur okkur vantar rauðan þráð á 

milli skólastiga, þó vel hafi gengið innan eldri/yngri svæða á leikskólastigi. Árgangar voru núna 

að vinna með Blæ, Lubba og YAP þvert á svæði. Að auki var líka verið að vinna að hluta sömu 

verkefni í listsköpun. Næsta skólaár er markmið að auka sameiginlega vinnu og skipta börnum 

í hópa þvert yfir heimasvæðin. Fastir punktar áfram verða föstudagssöngstund, vinna með 

Lubba, Blæ, YAP, Tákn með tali og þrautalausn. Á vorönn yrðu aftur veðurfræðingur og val fyrir 

eldri hóp.  

LÆRDÓMUR AF COVID TÍMABILI 
Á leikskólastigi einkenndi tímabilið að í litlum hópum náðist góð ró og börnin lærðu gríðarlega 

mikið. Börn sem ná ekki að blómstra í stórum hópum með mörgum krefjandi einstaklingum 

náðu á þessum tíma að koma út úr skelinni og stíga fram í dagsljósið. Þetta tímabil opnaði augu 

margra fyrir þörfinni á því að börn séu í litlum hópum og fái næði til að geta notið sín.  

Hugmyndir fyrir næsta skólaár út frá þessum vangaveltum: 

 Hafa meira flæði fyrir eldri árgang, byrja valið fyrr og leyfa þeim að flæða á milli svæða í 
frjálsum leik.  

 Hafa minni hópa! Hvernig er hægt að breyta dagskipulaginu þannig að það séu minni hópar? 

 Setja inn hópa þvert yfir heimasvæði og vinna þannig hópavinnuna fyrir hádegi.  

 Dreifa verkefnum á starfsfólk, það þurfa ekki allir að verða meistarar í öllu heldur fái starfsfólk 
ákveðin verkefni sem það ber ábyrgð á.  

 Rótera bókum og púslum meira.  

 

TILLAGA FYRIR NÆSTA SKÓLAÁR: 
Að lagt sé upp með þemaverkefni sem tengjast gildum skólans, virðingu – umhverfi – ábyrgð. 

Það þyrfti að fara vel yfir hvað er á bak við þessi orð og kynna fyrir nýju starfsfólki sem var ekki 

með í vinnu þegar gildi skólans voru unnin.  

Hvert þema gæti náð yfir tveggja mánaða tímabil, eitt þema á haustönn og tvö á vorönn. 

Heimasvæðastjórar leikskólastigs myndu þá funda með umsjónarkennurum í upphafi hvers 

tímabils og ræða hvað sé hægt að gera á hverju sviði. Í lok hvers þema væri svo sett upp sýning 
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á ganginum þar sem börn og fullorðnir geta séð hvað önnur skólastig hafa verið að gera í því 

þema sem var í gangi.  

Þá er einnig lagt til að við setjum upp vinasvæði í húsinu. Þannig myndi eitt svæði af yngra 

leikskólastigi eiga vinasvæði á eldra leikskólastigi og einhverjum hluta af grunnskólastigi. Þessi 

vinasvæði gætu þá til dæmis hist á söngfundi eða í útivera eða eitthvað slíkt.  

Að auki leggjum við til að hluti af viðburðardagatali sé fyrir allan skólann, til dæmis einhverjir 

þemadagar og fleira sem er skemmtilegt að við tökum öll þátt í saman. 

Eldri heimasvæði leikskóla – Klif, Klöpp og Kriki 
Heimasvæðastjórar: Hrefna Gunnarsdóttir, Margrét Magnúsdóttir og Guðbjörg Ragnarsdóttir. 

Á eldri heimasvæðum voru verkefni tengd við gildi Urriðaholtsskóla: Virðing – ábyrgð – 

umhverfi. Að auki var starf vetrarins tengt við grunnþætti menntunar úr Aðalnámskrá.  

Tónlist, sköpun, hreyfing, rökhugsun og 

málörvun var þannig fléttuð inn í kennsluna 

og börnum skipt upp  eftir árgöngum þvert 

á heimasvæði. Hóparnir voru þrjár vikur í 

senn í sömu verkefnum.  

2016 árgangur, 3-4 ára, hópastarf 
tvisvar til þrisvar í viku: 
Einingakubbar:  Í vinnu með einingakubba 

var unnið að því að efla rökhugsun. Börnin lærðu að handfjatla kubbana og byggja litlar 

byggingar. Stundirnar voru tengdar hugtakavinnu þar sem til dæmis var unnið með hugtökin 

yfir, undir, við hliðina á, fyrir aftan og fleiri slík, sem tengjast daglegu starfi.  Í vinnu með 

einingakubbum var því helst tenging við grunnþættina vísindi, sköpun, sjálfbærni, menningu 

og læsi. Áhersla var lögð á að umgangast kubbana af virðingu og taka til eftir sig. Þá var 

sérstaklega lagt upp úr því að tiltektin væri skemmtileg og sameiginlegt verkefni barna. 

Sköpun: Í sköpun unnu börnin með margvíslegan efnivið s.s. hólka, tenniskúlur, leir, kubba, 

myndvarpa og ljósaborð. Þar prófuðu þau sig áfram og veltu fyrir sér hvernig hægt væri að 

leika með þennan efnivið með því að nota form, liti, ímyndunarafl og sköpunargleði. Einnig 

unnu þau verkefnið ,,ég sjálf/ur og líkaminn” þar sem ýmis verkefni voru unnin í sambandi við 

sjálfsmynd og líkamshluta. Í sköpun var því helsta tengingin við grunnþættina vísindi, sköpun, 

heilbrigði, vellíðan og læsi. Í desember útbjuggu börn í 2016 árgangi einnig diskamottur í 

jólagjöf til foreldra. 

Mynd 5 Ævintýraferð í nærumhverfinu  
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Tónlist. Á haustönn var krummaþema í tónlistartímum þar sem krumminn var skoðaður, 

föndraður, börnin sungu lög um hann og spiluðu á hljóðfæri. Unnið var með hreyfingar og 

hljóð, vísur og sögur. Við lok verkefnis var svo foreldrasýning. Börnin fóru líka í tónlistartíma, 

þar sem skólahljóðfærin voru kynnt, spilað á þau og ýmis lög sungin. Einnig var farið í hreyfileiki 

og lögð áhersla á að læra hreyfingar við tónlist og þulur. Í tónlistartímum var því helsta 

tengingin við grunnþættina sköpun, menning, læsi, samskipti og vellíðan.  

2015 árgangur, 4-5 ára, hópastarf var tvisvar til þrisvar í viku: 
Einingakubbar: Börn í 2015 árgangi byggðu flóknari byggingar en 2016 árgangur. Þær fengu að 

standa í nokkur tíma svo hægt væri að þróa þær áfram dag frá degi. Unnið með hugtök tengd 

afstöðu og mikið lagt upp úr umræðum um það sem verið var að byggja til að auka orðaforða 

barnanna. Í vinnu með einingakubbum var því helst tenging við grunnþættina vísindi, sköpun, 

sjálfbærni, menningu og læsi. Áhersla var á að tiltekt væri gerð með leik og hún notuð til 

stærðfræðikennslu, til dæmis með biðja börn um að finna  fimm kubba og ganga frá þeim á 

réttan stað. 

Sköpun: Í sköpun var áhersla lögð á margvíslegar 

aðferðir og efnivið til sköpunar. Unnið var með 

grunnlitina og samsetningu þeirra og börnin blönduðu 

sjálf liti. Dýraverkefni var hópaskipt þar sem hver 

hópur kom sér saman um hvaða dýr þau vildu vinna 

með. Af þeim dýrum sem eru á og við Ísland urðu fyrir 

valinu köttur, selur og lundi. Börnin teiknuðu myndir 

af þessum dýrum og stækkuðu upp á pappír með 

myndvarpa. Hver hópur málaði svo landslag fyrir sín 

dýr. Í desember gerðu börnin dagatal fyrir foreldra 

sína í jólagjöf, þar sem þau teiknuðu sjálfsmynd eða fjölskyldumynd. Í sköpun var því helsta 

tengingin við grunnþættina vísindi, sköpun, heilbrigði, samskipti, vellíðan og læsi. 

Tónlist: Í tónlist var þjóðlegt þema. Börnin teiknuðu og lituðu íslenska fánann, gömul íslensk 

leikföng voru fengin að láni frá Þjóðminjasafninu og farið var í gamla leiki. Þá fóru fram 

umræður um gamla tímann og gamla daga. Íslensk lög voru sungin og spilað undir á 

ásláttarhljóðfæri. Farið var í hreyfileiki og í hljóðfæragerð þar sem börnin útbjuggu hristur. Þá 

var einnig unnið með Karnival dýranna þar sem sagan var lesin, hlustað var á tónlistina og 

gerðar hreyfingar með. Börnin útbjuggu grímur tengdar sögunni og spiluðu karnival-bingó. Í 

tónlistartímum var því helsta tengingin við grunnþættina sköpun, menning, læsi, samskipti og 

vellíðan. 

Mynd 6 Þrautabraut úr Holukubbum 
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2014 árgangur, 5-6 ára, hópastarf fjórum sinnum í viku: 
Einingakubbar: Börnin fóru í grenndarkennslu í nágrenni skólans og kynntu sér umhverfi hans. 

Síðan byggðu þau götur og hús eftir því. Jafnframt varð mikið um frjálsar byggingar sem reyndu 

á samvinnu þeirra í milli. Þau fengu ýmist að velja sér félaga til að byggja með eða var skipað í 

hóp af kennara. Mikill ævintýrablær var á byggingunum og mörg ævintýri sem urðu til. 

Byggingarnar fengu að standa lengi, eða allt í tvær vikur. Í tiltekt var áhersla á að allir ynnu 

hana saman. Í vinnu með einingakubbum var því 

helst tenging við grunnþættina vísindi, sköpun, 

samskipti, sjálfbærni, menningu og læsi.  

Sköpun: Í sköpun unnu börnin einnig með nánasta 

umhverfi skólans og nýttu margvíslegan efnivið til 

að reisa sitt Urriðaholt. Þar nýttust margskonar 

kassar til að búa til hinar ýmsu byggingar og 

fararskjóta, enda réðu sköpunargleðin og 

hugmyndaflugið ríkjum. Börnin unnu ýmist í sam- 

eða einstaklingsvinnu. Þau gerðu einnig 

teikningar sem þau saumuðu síðan í og þá reyndi á þolinmæði og einbeitingu. Þá fóru börnin 

einnig í göngutúra, söfnuðu laufblöðum sem voru þurrkuð og svo föndrað og teiknað. 

Jólagjafaverkefni barnanna var að breyta stuttermabol sem þau komu með að heiman í 

fjölnotapoka. Í sköpun var því helsta tengingin við grunnþættina vísindi, sköpun, samskipti, 

sjálfbærni, heilbrigði, vellíðan og læsi.  

Tónlist: Í tónlist lærðu börnin um skólahljóðfærin, sungu ýmis lög og spiluðu undir á margvísleg 

hljóðfæri. Farið var í hreyfileiki og hreyfingar lærðar við tónlist og þulur. Í tónlistartímum var 

því helsta tengingin við grunnþættina sköpun, menning, læsi og samskipti. 

Hreyfing: Allir hópar fóru einnig í hreyfingu bæði úti og inni. Farið var í salinn, á útisvæði eða 

gangurinn   notaður til að iðka ýmsar æfingar t.d. skríða, hoppa, klifra, hlaupa allt eftir getu 

hvers og eins. Farið var í þrautabrautir þar sem reyndi á að fara eftir reglum og bíða meðan 

aðrir voru að gera. Unnið á stöðvum þar sem ákveðin æfing var tekin fyrir. 

Þá daga sem hóparnir hittust ekki voru þau inni á heimasvæði eða útisvæði. Á 

heimasvæðinu  var lögð áhersla á málörvun og sköpun.  Notast var við verkefni úr Orðagulli, 

Lubba og Lærum og leikum. Ýmist voru verkefnin lögð fram í hópnum eða gerð einstaklings 

verkefni.  Unnið var með vináttuverkefnið Blæ. Á föstudögum var sameiginlegur söngfundur 

fyrir allan skólann. Öll börnin gerðu jólagjafir og voru þær gerðar í hópatímanum í samfloti við 

önnur verkefni. 

Mynd 7 Útskrift af leikskólastigi  
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HEIMSÓKNIR OG FERÐIR  
Gönguferðir um nánasta umhverfi t.d. Urriðavatn og Heiðmörk. Elsti árgangur fór í Hörpu á 

sinfóníutónleika. 

STARFSFÓLK OG FJÖLDI BARNA  
Á hverju heimsvæði eldri leikskólabarna voru þrír til fjórir starfsmenn og 20 börn á aldrinum 3 

til 5 ára, þ. e. börn fædd á árunum 2014 - 2016. 

HVAÐ GEKK VEL OG HVAÐ MÁ GERA BETUR NÆST? 
Í heildina litið gengu aldurskiptir hópar þvert á heimasvæði vel. Börnin fengu að kynnast fleiri 

börnum í sínum árgangi af öllum heimasvæðum. Hver árgangur náði að vinna ýmis verkefni 

saman og gekk það vel. Fyrir áramót fóru 

árgangarnir saman í markvissa hreyfingu 

hjá íþróttakennara og fannst þeim það 

mjög gaman. Elsti hópurinn vann mjög vel 

saman og hafði mikla þörf fyrir að hittast 

og vinna saman. Þau hittust fjórum 

sinnum í viku  auk þess sem þau hittust í 

hvíld á hverjum degi þar sem var lesið 

fyrir þau, spjallað eða farið í rólega leiki 

saman. Þau þurftu fleiri og meiri krefjandi verkefni til að vinna að saman og upplifðu sig meira 

sem sameiginlegur hópur en að þau séu frá sitt hvoru heimasvæðinu.  

Hugmyndin var að nýta krafta 

starfsmanna þar sem hver og einn gæti 

verið að kenna sín hugðarefni og margir 

fengu að njóta sín en sumir hefðu þurft 

meiri hvatningu. Það hefði verið gott að 

hafa heimasvæðisfundi þvert á 

heimasvæðin með því starfsfólki sem var 

að vinna saman þessar þrjár vikur til að 

undirbúa hópastarfið. Við byrjuðum 

aðeins of snemma að fara á milli heimasvæða og hefðum mátt fara rólegra af stað þannig að 

börnin væru búin að kynnast starfsfólkinu á þeirra heimasvæði og nýtt starfsfólk hefði haft 

meiri tíma til að aðlagast og finna sig í starfinu.  

SAMSTARF Á MILLI HEIMASVÆÐA OG SKÓLASTIGA OG HVERNIG HÆGT ER AÐ 

STYRKJA ÞAÐ SAMSTARF FRAMVEGIS?  

Hittust mánaðarlega í vetur (fyrir utan covid). Fórum saman á útisvæði, lestrarstund þar sem 

Mynd 8 Skákkennsla leikskólabarna 

Mynd 9 Verkefni leikskólabarna - Humlur 
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eldri börnin lásu fyrir þau yngri, hrekkjavöku skemmtun, samleikur á leikskólasvæðinu inni 

(komu á valtíma og völdu með þeim verkefni).  Sýningar þar sem þau buðu hinum að koma 

og skoða starfið sitt. 

HVAÐA ÞÆTTI VILJUM VIÐ HAFA SAMEIGINLEGA OG EFLA ÁFAM 
Sameiginlega söngstund. Árgangar hittist að meðaltali tvisvar til þrisvar í mánuði. Samgangur 

á milli skólastiga. Vettvangsferðir. Sameiginlegar jólagjafir árganga. Hafa sama þema fyrir 

hvern árgang þvert á heimasvæði. Þeir sem sinna hverjum árgang fyrir sig hittist reglulega og 

ákveði hvaða þema eigi að vera. Þemaverkefni gætu tengt tónlist, sköpun, hreyfingu (inni og 

úti) t.d  við sjálf og virðing fyrir öðrum, umhverfið okkar og fleira. 

RAUÐUR ÞRÁÐUR SKÓLASTARFINU  
Í nýjum skóla er eðlilegt að rauði þráðurinn sé í mótun og ekki kominn í fastar skorður. Okkur 

hefur þó gengið vel að leggja línur og skapa 

hefðir og festu í starfi. Samvinna og samstarf 

milli yngri og eldri svæða leikskólans eru 

komin í góðar skorður en æskilegt að festa 

enn frekar í sessi tengingu á milli leik- og 

grunnskólastigs og hvernig við getum unnið 

með gildi skólans, Virðing - umhverfi – ábyrgð, 

í sameiningu og samfellu eftir aldri og þvert á 

aldur. Gera alla meðvitaða um hvaða stendur 

á bak við þau og kynna sérstaklega fyrir nýju 

starfsfólki. Sú vinna er komin í farveg með vinnu við handbók fyrir starfsfólk um væntingar.   

Hugmynd að vinna með ákveðin sameiginleg þemu eða viðfangsefni og að hvert þema nái yfir 

tveggja mánaða tímabil, eitt þema á haustönn, tvö á vorönn. Heimasvæðastjórar myndu þá 

funda með teymisstjórum grunnskólastigs í upphafi hvers tímabils og ræða hvað sé hægt að 

gera á hverju sviði. Í lok hvers þema væri svo sett upp sýning á ganginum þar sem börn og 

fullorðnir geta séð og notið afraksturs allra skólastiga.   

Einnig er lagt til að við setjum upp vinasvæði í húsinu. Eitt svæði af yngra leikskólastigi eiga 

vinasvæði á eldra leikskólastigi og einhverjum hluta af grunnskólastigi. Þessi vinasvæði gætu 

þá til dæmis hist á söngfundi eða í útiveru eða eitthvað slíkt.  Að auki leggjum við til að hluti af 

viðburðardagatali sé fyrir allan skólann, til dæmis einhverjir þemadagar og fleira skemmtilegt 

sem allir taka þátt í. 

  

Mynd 10 Grunnskólabörn lesa fyrir leikskólabörn  
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ÁRSSKÝRSLA GRUNNSKÓLASTIGS 

Kennarar og starfsfólk  
Ásta Kristín Ingólfsdóttir 

grunnskólakennari 

Diljá Barkardóttir grunnskólakennari í 

fæðingarorlofi fram í apríl 

Fríða Sigurðardóttir grunnskólakennari 

Guðmunda Valdimarsdóttir 

grunnskólakennari 

Guðrún Birna Gylfadóttir 

grunnskólakennari  

Jónína Klara Pétursdóttir leiðbeinandi 

Maríanna Maríudóttir grunnskólakennari 

Finnur Jónsson frístundaleiðbeinandi 

Ellen Marta Baran stuðningsfulltrúi

Helstu áherslur og markmið vetrarins 

Stýrð kennsla eða DI og fimiþjálfun er kennsluaðferðir sem verið er að innleiða í skólastarfið 

og styrkir við áframhaldandi innleiðingu fengust á þessu skólaári bæði úr Þróunarsjóði 

grunnskóla Garðabæjar og Endurmenntunarsjóði sveitarfélaga. Þróun á færnimiðuðu 

hópastarfi í íslensku og stærðfræði fengu mikið vægi. Rýni í og þróun á dagsskipulagi í anda 

teymiskennslu var mikil og studdu aldursblandaðir hópar við þá vinnu í ákveðnum 

námsgreinum.   

KENNSLUHÆTTIR/SKIPULAG VETRARINS 

Á haustönn og fram að Covid voru eftirfarandi fög kennd ýmist í færnimiðuðum hópum, 

blönduðum aldurshópum og yngri (1.-3. bekkur) / eldri (4.-5. bekkur) hópum. 

 DI kennsla 
 Stærðfræði 
 Hlutbundin íslenska 
 Hlutbundin stærðfræði 
 ART þjálfun 
 Smiðjur (list- og verkgreinar) 
 Útihreysti 
 Sund 
 Þema (náttúru- og   
samfélagsfræði) 
 Lífsleikni  
 Tilraunir 
 Krakkafréttir 

Allir skóladagar hófust á 20 

mínútna skipulagðri hreyfingu, útihreysti undir stjórn íþróttakennara og einungis þurfti að 

færa hreyfinguna tvisvar inn vegna veðurs.  

Mynd 11 Hvatning kennara 
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Þemaverkefni 
Fuglar 
Nemendur kynntust algengum íslenskum fuglum, stað- og 

farfuglum. Unnin voru fjölbreytt verkefni þeim tengdum og 

farnar voru vettvangsferðir og skoðað hvaða fugla 

nemendur sáu og hægt var að skrá í bókina sína stað  og 

stund og hvaða fugl þeir þekktu ásamt öðrum fuglum. 

Fuglahefti voru sett saman til úrvinnslu í skólanum og 

fuglavefurinn skoðaður.   

Unnar voru pappírsbútamyndir af fuglum í hópum. 

Nemendur völdu sér fugl, teiknuðu hann og bjuggu síðan til 

skúlptúr af fuglinum úr flösku, álpappír, pappamassa og 

málningu. Fuglarnir voru til sýnis fyrir foreldra og gesti í 

stóra stiga skólans. 

Hrekkjavaka eða Halloween 
 Allir nemendur hönnuðu og bjuggu til eigin búninga úr hvítu efni. Hægt var að sauma á 

búningana, mála og teikna.  
 Nemendur fóru í minni hópum á mismunandi stöðvar: 

 kókoskúlugerð, bollubakstur 
 brauðormar bakaðir 
 skáru niður ávexti (halloween style) 
 Rice Krispies draugar 
 bjuggu til köngulóa-, graskers- eða draugadúska 
 Föndruðu drauga 
 Föndruðu grasker úr pappír 
 Nemendur gerðu graskersgrímu  

 Allir nemendur fengu “graskers-verkefnahefti” með allskonar verkefnum tengdum þemanu 
(ritun, stærðfræði, krossgátur og fleira) 

 Eldri nemendur hjálpuðu til við að undirbúa veislu þar sem var dansað og veitingar sem 
nemendur bjuggu til í stöðvavinnunni borðaðar.  

 

Mannréttindi 
Nemendur lærðu um Barnasáttmálann, mannréttindi, fordóma, forréttindi og fleira í gegnum 

ýmis verkefni í íslensku, upplýsinga- og tæknimennt, samfélagsfræði og list- og verkgreinum.  

Himingeimurinn 
Nemendur fóru í ferðalag um himingeiminn í hópum og lærðu um 

reikistjörnurnar.  Nemendur leystu af hendi fjölbreytt og skemmtileg verkefni ásamt því að fá 

heimsókn frá Stjörnu Sævari. Samþætt verkefni sem tengjast m.a. íslensku, stærðfræði, 

sjónlistum, náttúrugreinum, samfélagsfræði og upplýsinga- og tæknimennt. 

Mynd 12 Fuglar 
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 Nemendur gerðu sig sem geimfara. 
 Nemendur útbjuggu geimskutlur í hópum. 
 Nemendur drógu sér reikistjörnu og kynntu sér hana nánar í hópum. Nemendur teiknuðu 

reikistjörnuna og fundu upplýsingar um hana.  
 Geimvísindadagur. Nemendur fóru í hópum á fjölbreyttar stöðvar sem tengdust geimnum. 

Nemendur fóru til dæmis í ratleik um himingeiminn, gerðu tilraunir, útbjuggu geimgrímur og 
fleira.  

 Verkefnið endaði á skemmtilegum fyrirlestri frá Stjörnu Sævari þar sem hann heimsótti 
hópinn, kynnti fyrir þeim himingeiminn og sýndi þeim loftsteina.  

 

100 daga hátíðin 
Nemendur fóru í umsjónarhópunum á 5 mismunandi stöðvar og verkefnin tengdust 

heimilsfræði, stærðfræði, íslensku, sjónlistum: 

 telja 100 popp og skreyta kramarhús með 100 af einhverju 
 allskonar áskoranir sem tengdust 100 og að telja upp á hundrað 
 ritunarverkefni um “þegar ég verð 100 ára”  
 Búa til mynd af sjálfum sér sem 100 ára einstaklingi 
 Skreyta 100 daga kórónu 

Harry Potter 
4.-5. bekkur kynnti sér ævintýrið um Harry Potter og féll verkefnið að ýmsum námsþáttum 

sbr. íslensku, samfélagsfræði, list- og verkgreinum, lífsleikni, sviðslistum.  

 Nemendur gerðu hugarkort um allt það sem þeir vissu um Harry Potter 
 Nemendur drógu sig í heimavistir og kynntu sér sína heimavist betur. Hver eru helstu 

einkenni heimavistarinnar, hvaða persónueinkenni hafa þeir sem eru í heimavistinni, hvaða 
töfrahlutur fylgir heimavistinni, hver stofnaði heimavistina. Hver heimavist gerði svo stórt 
plakat með með merki á og einkennum 

 Nemendur útbjuggu töfrasprota og lærðu allt um galdra. Nemendur æfðu sig í að búa til og 
nota mismunandi galdra og fóru í galdraeinvígi.  

 Nemendur útbjuggu sig sem töframenn.  
 Nemendur máluðu á steina þeirra heimavist, litur og merki  

 

Kóngulær 
1.-3. Bekkur lærði um fjórar mismunandi tegundir kóngulóa. Afraksturinn voru stór plaköt 

með myndum og fróðleik um kóngulærnar. Nemendur kynntu sína kónguló fyrir 

samnemendum. Íslenska, náttúruvísindi, sjónlistir, upplýsinga- og tæknimennt voru m.a. 

námsþættir sem tengdust þessu verkefni. 

Peruverkefni 
1. bekkur lásu bókina Ótrúleg saga um risastóra peru og unnu fjölbreytt verkefni tengd 

sögunni og tengdust námssviðunum íslenska, náttúrugreinar, list- og verkgreinar og voru 

m.a.:  

 Ritun um kafla í sögunni 
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 Fjársjóðsleit og búa til flöskuskeyti 
 Sá fræjum og rækta plöntur 
 Lita myndir af sögupersónum 
 Búa eigin perubók 
 Horfa á kvikmyndina Ótrúleg saga um risastóra peru 
 Búa til sögupersónur úr pappamassa til þess að hafa í perunni sem var til sýnis 

 

Tennur 
Nemendur í 1. bekk lærðu um barnatennur og fullorðinstennur. Unnu verkefni um heiti á 

tönnum, fjöldi tanna og gerðu síðan andlitsmynd með lausa barnatönn. Þessi verkefni 

tengdust m.a. íslensku, náttúrugreinum, samfélagsgreinum og sjónlistum. 

List og verkgreinar 

Textíl 
 Í textíl/myndmennt unnu nemendur veggspjald um stjörnumerki sín. 3., 4. og 5. bekkur 
 Uppáhaldsdýrið mitt, teiknuð og lituð mynd með “neoncolor.” 3., 4. og 5. bekkur 
 Bókamerki, saumað í java nokkur spor eins og afturstingur, þræðispor og krosssaumur. 1., 2., 

3., 4., og 5. bekkur 
 Jólamynd úr efnisafgöngum. 3., 4., og 5. bekkur 
 Páskaverkefni, saumað þræðispor í grófan java. Litlir ungar stimplaðir á javann með 

fingrunum. 1. og 2. bekkur 
 Í tengslum við mannslíkamann (þema), teiknuðu nemendur í 1.og 2. bekk mynd af mömmu 

sinni með barn (sig) í móðurkviði. Klipptu út efni í kjól sem þau límdu á mömmu 
 Töskur/pokar  saumaðir í saumavél. Nemendur voru búin að þrykkja á efnið sitt mynstur með 

kartöflu. 3., 4. og 5. Bekkur 

Sjónlistir 
 Styttur úr tré, vír og gifsi. Nemendur teiknuðu sjálfsmynd sem þeir unnu eftir og stytturnar 

voru síðan málaðar. 3.-5. bekkur.  
 Fiskar úr sjálfharðnandi leir. Nemendur teiknuðu íslenskan fisk sem þeir mótuðu í leir og 

máluðu síðan. 1.-2. bekkur. 
 Áramótabrenna. Mynd lituð með neocolor og glimmer eftir á. 1.-5. bekkur 
 Snjókarl og jólaköttur. Teikningar með neocolor á kartoni. 1.-5. bekkur 
 Öskrandi sjálfsmynd. Sjálfsmynd teiknuð með trélitum og þunn málning notuð til þess að 

blása hár. 1.-5. bekkur. 
 Litahringur. Blanda saman grunnlitum á blaði. 1.-5. bekkur. 
 Urriðaholt. Klippimynd og spegluð mynd sem var lituð með neocolor. 1.-2. bekkur. 
 Tilraun með klaka í grunnlitum. Litafræði. 1.-5. bekkur. 
 Teiknimyndasögur. 3.-5. bekkur. 

 

Hönnun og smíði 
 Allir nemendur tálguðu töfrasprota og fleiri verkefni. 
 Allir nemendur bjuggu til kubbavélmenni þar sem þau lærðu að bora, negla, skrúfa og að 

velja rétta skrúfbita fyrir skrúfurnar.  
 Allir nemendur fóru í rafmagnsfræði. Við gerðum tilraunir með stöðurafmagn, notuðum 

sítrónu sem rafhlöðu til að lýsa led peru og gerðum lista”geimveru” þar sem nemendur lærðu 
að tengja einfalda rafrás.  
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Sviðslistir 
Allir nemendur lærðu dans við lagið Cotton eye’d Joe.  

Nemendur lærðu ýmsar leiklistaræfingar og æfðu sig í að koma fram.  

Skapandi smiðja – samþætt verkefni 
Unnið var að fjölbreyttum verkefnum með öllum nemendum skólans. Má þar nefna dagatöl, 

hvað sé ég í umhverfi mínu frá töfrasvölunum, unnum með Hallgrímskirkju, hæstu kirkju 

höfuðborgarsvæðisins, unnum verkefni um hollustu/óhollustu, unnum með myndskreytingar 

við bókina um Kugg, völdum algengar skemmtilegar og jákvæðar fréttir og myndskreyttum 

við, settum nýjar myndir með fréttunum, tálgun og útfærsla á skíðaferðinni í pappír.  

Lífsleikni og heimspeki 
Nemendur fengu skipulagða tíma í lífsleikni og heimspeki einu sinni í viku sem voru notaðir í 

fjölbreytt verkefni, leiki, umræður, slökun og jóga.  

Klikkaðar tilraunir  
Nemendur völdu nýtt nafn á lífsleikni tíma þar sem búnir voru til sérstakir Kvan hópar, vinna 

fólst m.a. í samskiptum, samráði og lýðræði. Í samráði við nemendur var ósk um að gera 

tilraunir sem voru m.a.:  

 að kanna hvort hægt væri að búa til hálfgert risaeðluegg með dansandi vínberjum.  

 að útabúa trekt með áföstu sogröri á og litlum bolta sem settur var í trektina. Tilgangurinn var 
að athuga hvort andardrátturinn (blásturinn í gegnum rörið) gæti haldið boltanum uppi.  

 að búa til hraunlampa eða til lava lamp 

 mjólkurdans með sápu  

 verkefni með smarties sem var raðað á disk og sódavatni hellt á diskinn. Litirnir byrjuðu að leka 
og blandast.  

 að gera tilraunin í leirgerð með kartöflumjöl og vatn. Leirinn hékk saman ef um kröftuga 
meðhöndlun var að ræða en annars lak hann á milli fingranna.  

KVAN 
Allir nemendur voru í vináttu- og leiðtogaþjálfun og æfðu sig í félagsfærni. 

Námsmat 

Símat var yfir árið. Ýmis próf og kannanir lagðar fyrir nemendur yfir árið.  

Nemendur fengu vitnisburði með umsögnum við lok haustannar og við lok vorannar. 

Námsmati og líðan var fylgt eftir með samráðsviðtölum sem voru þrjú yfir veturinn.  

Ferðir og viðburðir  
Ýmsar uppákomur, viðburðir og ferðir fléttuðust inn skólastarfið og voru m.a.: 

 Sinfóníutónleikar í Hörpu - 2009-2010 árgangur og var markmið með þeirri ferð meðal annars 
að styðja við upplifun barna, efla næmi og kynna fyrir þeim ólíkan stíl tónlistar.   
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 Elstu tveir árgangarnir fóru á tónleikana Tímaflakk í tónheimum í Hörpu í október. Tónleikarnir 
eru hluti Litla tónsprotans, fjölskylduraðar Sinfóníuhljómsveitar Íslands.  

 Nemendur hlustuðu einnig á tónleika 
hljómsveitarinnar í beinu streymi á covid 
tímum.  

 Dagur barnabókarinnar 2. apríl - Nemendur 
hlustuðu á upplestur sögunnar Hverfishátíðin 
eftir Gerði Kristnýju Guðjónsdóttur á degi 
barnabókarinnar. Sagan var gefin öllum 
grunnskólanemendum að gjöf.  

 Bókasafnsheimsókn og jólatónleikar  á 
aðventunni fyrir árgangana 2011-2012 með 
menningarlega sjónarmiða að leiðarljósi. 

 Nemendur fóru á tónleika í Tónlistarskóla 
Garðabæjar og hlýddu á nemendur 
Tónlistarskólans flytja lög á ýmis hljóðfæri.  

 Á bókasafninu fengu nemendur kynningu á 
nýjum bókum og hlýddu á upplestur.  

 Skíðaferð – öll börn á grunnskólastigi fóru í 
skíðaferð í Bláfjöll. Ferðin var unni í samvinnu við foreldrafélag skólans. Hópefli,  skíðafærni og 
að takast á við nýjar áskoranir var markmið ferðarinn. Margir nemendur komu með eigin skíði 
á meðan aðrir nemendur leigðu sér skíði. Þá völdu nokkrir að leika á sleðum. Nokkrir foreldrar 
skelltu sér með okkur og ferðin var hin gleðilegasta. 

 Strandferð – nemendur grunnskólastigs fór með rútum í Sjálandið. Nemendur léku frjálst, fóru 
í leiki og skemmtu sér saman, mikið hópefli.  

 Maríuhellar – unnið með nærumhverfið. Nemendur grunnskólastigs fór gangandi í Maríuhella 
og könnuðu umhverfið þar í kring. Maríuhellar hafa verið nýttir oftar í vetur, einnig í 
námslegum tilgangi t.d. í tengslum við kóngulóaverkefnið.   

 Skáld í skólum - Vilhelm Anton Jónsson söngvari, tónlistarmaður, kvikmyndaleikari og 
þáttastjórnandi ásamt því að vera barnabókahöfundur og Linda Ólafsdóttir teiknari og 
barnabókahöfundur komu í heimsókn til okkar og vakti heimsóknin mikla lukku hjá 
nemendum.  

 Pétur og úlfurinn alls skólans fengu brúðuleikritið um Pétur og úlfinn í heimsókn. 

 Bebras áskorunin – alþjóðleg áskorun sem nemendur í 3.-5. bekk tóku þátt í. Markmið þess er 
m.a. að gera verkefnið að alþjóðlegu átaki í fræðslu um upplýsingatækni í skólum og áttu 
nemendur að leysa eins mörg verkefni og þau gátu á 45 mínútum. Reyndi á rökhugsun og 
útsjónarsemi.  

 Brennódagurinn var haldinn á vordögunum og var liður í Hreyfiviku UMFÍ. Öllum börnum var 
skipt niður í lið, þvert á árganga. Daginn fyrir keppnina fundu liðin nafn fyrir liðið sitt, útbjuggu 
einkennisklæðnað og fylgihluti og fundu heróp. Öll lið kepptu á móti öllum. Sigurliðið keppti 
við starfsfólk skólans. Markmið: hópefli, samvinna, ábyrgðarhlutverk eldri nemenda. 

 Skólahjól - Tveir kennarar frá Skólahjólum komu á vordögum og veittu börnunum leiðsögn í 
hjólatækni og veittu fræðslu um öryggi. Þær bjuggu einnig til brautir um alla skólalóð sem 
börnin spreyttu sig á. Markmið: að nemendur öðlist sjálfstrausts, treysti á eigin getu og fái 
ögrandi verkefni.  

 Íþróttadagurinn (í anda fjölgreindaleika) var haldinn síðasta skóladaginn. Ætlunin var að vera 
úti en veðrið leyfði það ekki svo við færðum stöðvarnar inn þar sem öll rými voru nýtt. 
Börnunum var skipt í hópa eftir aldri. Hóparnir fóru á alls 14 mismunandi 10 mín. stöðvar sem 
reyndu á samvinnu, íþróttahæfni, snerpu, hugvit, hittni og fleira. Markmið: hópefli, 
félagsfærni, samvinna, íþróttageta 

 

Mynd 13 Vinir hjálpast að á skíðum 
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Hvað gekk vel og hvað má gera betur næst? 
Styrkur og þekking er komin í DI kennslu og fimiþjálfun í íslensku. Stuðningur við 

nemendahópinn, hópefli og styrking á félagsfærni gekk vel. Þá má segja að skipulag og 

uppbygging á skólastarfi vegna COVID 19 gekk vonum framar. Mikil þemavinna en á stundum 

hefði mátt áætla lengri tíma í verkefnin og að skipuleggja betur út frá aldri hvers hóps.  

Fá skýrari ramma varðand ástundun nemenda og útbúa frekari verkferla varðandi mætingu,   

heimalestur/heima nám og utanumhald og hvernig skal bregðast við ef aðstandendur eru ekki 

að sinna þessari samvinnu. 

Áhrif COVID -19 á grunnskólastarf 
Takmörkun á skólastarfi vegna heimsfaraaldar hafði áhrif á skólastarf Urriðaholtsskóla. Í 

upphafi var nemendum og starfsfóli skipt í hópa og sóttvarnarhólf eftir árgöngum og gætt að 

fjöldatakmörkunum.  

1., 4. og 5. bekkur voru í skólanum 

frá 8:20 - 12:00.  

2. og 3. bekkur voru í skólanum frá 

8:40 - 12:10. 

Nemendur voru allan skóladaginn á 

sínu svæði með sömu 

kennurunum, áttu sína innganga.    

Nemendur í 2. og 3. bekk byrjuðu 

alla daga á íslenskukennslu og yndislestri. Eftir það var ýmist unnið með stærðfræði, 

hreyfistundir, þemaverkefni og fleira. Foreldrar voru hvattir til að halda reglu á heimalestri og 

útbjuggu kennarar heimasíðu með krækjum á allskonar lesefni og hugmyndir að 

heimakennslu.  

Nemendur í 4. og 5. bekk voru með google classroom. Foreldrar ákveðinni nemenda kusu að 

halda börnum sínum heima og mikilvægt að ná til allra og óska eftir svipaðri vinnu og í takt við 

það sem var að gerast í skólanum. Heimavinnuáætlun var í gangi á COVID tímum og nemendur 

fóru heim með námsgögn sem átti að vinna og koma með í skólann þegar samkomubanni lauk. 

Nemendur og kennarar voru duglegir að setja inn myndir og video af verkefnum.  

Til aðstoðar og stuðnings við heimilin á þessum tíma var útbúin heimasíða með fjölbreyttum 

krækjum inn á hin ýmsu verkefni fyrir allt grunnskólastigið. Kennarar og starfsfólk skólans settu 

sig inn í vinnu með google classroom sem var góð áskorun og reyndist vel. Forréttindi að fá að 

halda úti kennslu alla daga til að skapa og halda í ramma sem flestum er mikilvægt.  

Mynd 14 Samvinna 
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STOÐÞJÓNUSTA LEIK- OG GRUNNSKÓLASTIGS,  
ÁRSSKÝRSLA 
Deilarstjóri stoðþjónustu er Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (sérkennslustjóri) í teymi með henni var 

Halla Hallgeirsdóttir leikskólakennari og félagsráðgjafi. 

Helstu verkefni og áherslur 
Stoðþjónustan skiptist í kennslu nemenda með einstaklings- og hópnámskrá, kennslu 

nemenda með annað móðurmál, handleiðslu til starfsfólks, fræðslu, stuðning og athugun á 

heimasvæði, ráðgjöf og eftirfylgni með íhlutunum. Áhersla er lögð á að nota stigskiptar 

aðferðir til að mæta mismunandi þörfum nemenda. Úrræði og matstæki miða að vanda, 

þroska og getu nemenda. Urriðaholtsskóli starfar eftir ákveðnum verkferli (sjá mynd 1) þegar 

grunur vaknar um vanda hjá barni sem þarfnast frekari stuðnings. Markmið verkferilsins er að 

setja mál barna strax í skýran viðeigandi farveg þar sem heimasvæðisstjóri og sérkennslustjóri 

(hegðunar- og kennslustjóri) vinna saman að því að meta vanda og vinna að áætlun.  

Mynd 1. Þarfagreining og beiðni um sérfræðiþjónustu, verkferill Urriðaholtsskóla 

Þjónusta við heimasvæði 
Hver heimasvæðisstjóri á leikskólastigi fundar með sérkennslustjóra aðra hverja viku og oftar 

ef þörf er á. Markmið fundanna er að meta getu heimasvæðis til að ráða við verkefni svæðisins 

og stöðu nemenda, t.d. hvað varðar hegðun og nám. Á fundunum er farið yfir þá nemendur 
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sem eru með einstaklingsáætlanir og hvernig gengur að vinna eftir henni, ef grunur er um 

vanda, fyrirbyggjandi leiðir í námi og hegðun.  

Sérkennslustjóri og/eða þroskaþjálfi er kallaður til eftir þörfum á fundi með hverju heimasvæði 

fyrir sig þar sem t.d. er farið yfir ákveðin nemendamál, veittar ráðleggingar um  hvernig megi 

bæta hegðunarstjórnun og erfið mál ígrunduð og tekin afstaða til.  

Vikulegir fundir eru haldnir með heimasvæðisstjórum og stjórnendum. Inn á þá kemur 

stoðþjónusta með áherslupunkta, t.d. varðandi nemendastjórnun, málörvun og 

framburðarþjálfun, hvernig ákveða á og kenna væntingar og eftirfylgni með notkun 

matstækja, t.d. TRAS, Hljóm – 2 og úrvinnslu niðurstaðna þeirra. Samskonar fundir eru einnig 

haldnir vikulega fyrir grunnskólastig með grunnskólakennurum.  

Sérkennslustjóri hittir grunnskólakennara einstaklingslega eftir þörfum og þeim málum sem 

koma upp.  

Einstaklings- og hópáætalnir 
Gerðar eru ítarlegar hóp- og einstaklingsáætlanir fyrir nemanda/ur sem unnin er af 

heimasvæðisstjóra og stoðþjónustu í samráði við foreldra. Yfir árið er vandi og framfarir 

nemenda metnar með viðeigandi matstæki og ný áætlun gerð. Í töflu 1 má sjá fjöldi nemenda 

með frávik. 

Tafla 1. Tíðni frávika í hegðun og málþroska sem unnið var markvisst með í 
þjálfun út frá einstaklings- og/eða hópáætlun skólaárið 2019-2020 

 Leikskólastig Grunnskólastig 

Framburður 8 2 

Málörvun 9 3 

Framburður og málörvun 7 1 

Annað móðurmál 2 1 

Tvítyngd 3 2 

Hegðun- og tilfinningar 4 5 

Samtals 33 15 
 

Tilvísanir, samráðs- og nemendaverndarráðsfundir 
Gott samstarf er á milli stoðþjónustu og sérkennslufulltrúa Garðabæjar. Skólinn hefur gott 

aðgengi að sérfræðiþjónustu skóladeildar, sem koma með ráðleggingar og eru með eftirfylgni 

í málum nemenda sem verið er að vinna að. Þessir aðilar hafa einnig komið inn í skólann og 

veitt fræðslu til starfsfólks sem vinnur með nemendum með áætlanir og auðvelt hefur verið 

að leita til þeirra með fyrirspurnir. Skilafundir með aðkomu þessara aðila hafa einnig reynst 

góðir og gagnlegir fyrir kennara og foreldra. Í töflu 2 má sjá fjölda beiðna til sérfræðinga og 

samráðs- og nemendaverndarráðsfunda. 
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Tafla 2. Fjöldi tilvísana til sálfræðings eða talmeinafræðings vegna nemenda við 
Urriðaholtsskóla og fjöldi samráðs/nemendarverndarráðsfunda með 
sérfræðingum skólaárið 2019-2020 
 Leikskólastig Grunnskólastig 

Sálfræðingur 2 3 

Talmeinafræðingur 12 3 

Samráðs/nemendaverndaráðsfundir 4 6 

Samtals 18 12 

Í þremur tilvikum á leikskólastigi var beðið um auka stuðningstíma fyrir nemendur en það var 

gert eftir ráðfæringar við sérfræðinga á samráðsfundi. Í kjölfarið var AEPS matskerfi fyllt út af 

kennurum nemendanna og einstaklingsáætlun unnin út frá niðurstöðum í samráði við 

heimasvæðisstjóra. Foreldrar voru svo boðaðir á fund og farið yfir áætlunina og þeir beiðnir 

um að koma með endurgjöf og breytingatillögur. Ástæða þess að foreldrar voru ekki beiðnir 

um að fylla út AEPS með kennurum var vegna takmarkana vegna samkomubanns. 

Málörvun 
Þjálfun nemenda fór fram ef niðurstöður matstækja sýndu að þörf var fyrir íhlutun bæði í hóp 

og inn á heimasvæði nemenda. Sandra Dögg Vignisdóttir talmeinafræðingur kom í skólann 

flesta miðvikudagsmorgna. Hún hafði yfirumsjón með framburðar- og málþroskaþjálfun þegar 

frávik voru aldursvarandi og var ráðgefandi í öðrum málvanda. Stoðþjónusta, heimasvæði og 

foreldrar styðja við íhlutun í gegnum einstaklings- og hópaáætlun og þjálfun heima t.d. 

framburðarþjálfun og orðabók.  

Stoðþjónusta raðaði í hópa þvert á heimasvæði eftir vanda nemenda og úthaldi. Hóparnir 

hittust þrisvar til fjórum sinnum í viku í 15-30 mínútur í senn. Starfsmaður á heimasvæði 

(umsjónaraðili, sjá mynd 1) sá um þjálfun þegar færi gafst, t.d. við matarborð og í fataklefa. 

Áhersla var lögð á að starfsmenn væru góðar málfyrirmyndir og væru duglegir að nota orð yfir 

hluti og atburði um leið og þeir áttu sér stað. Stoðþjónusta lagði til að öll heimasvæði festu 

þjálfunartíma inni á sínu heimasvæði með það að markmiði að nemandinn fengi sem flest 

tækifæri til að æfa sig. Lagt var upp með að tímalengd áætlana væri 6-8 vikur og að endurmat 

færi fram að þeim tíma loknum. Hóparnir voru ólíkir að stærð en í þeim voru oftast tveir til 

fjórir nemendur. Staða og þarfir nemenda réðu því hve margir hópar voru í gangi hverju sinni 

og var það breytilegt yfir skólaárið. 

MATSTÆKI: 
Orðaskil málþroskapróf var sent heim með börnum á aldrinum 18 mánaða til 3 ára ef talið var 

að málþroski þeirra félli utan eðlilegra marka miðað við jafnaldra. Prófið var einnig notað á 
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eldri börn til að meta orðaforða þegar hann var lítill t.d. hjá tvítyngdum og nemendum með 

annað móðurmál.  

TRAS (Tidlig registrering af språkudvikling), skráningarlisti er notaður fyrir öll börn frá tveggja 

til fimm ára. Skráningar eru gerðar tvisvar á ári eða með 6 mánaða tímabili.  

Hljóm - 2, er lagt fyrir öll börn í elsta árgangi leikskólastigs í september/október og aftur til 

samanburðar í janúar/febrúar.  

Íslenski málhljóðalykillinn – er notaður með börnum ef grunur er um framburðarvanda, bæði 

á leik- og grunnskólastigi.  

Námsefni og áhersluatriði 
Málörvunarhópar: lestur bóka og spjall um það sem var lesið ásamt myndakassa þar sem 

dregnar voru myndir með hlutum á. Myndakassar voru af ýmsum gerðum og þá þematengdir 

eins og kassi með myndum af farartækjum, mat, leikföngum o.s.frv. Einnig var spilað, t.a.m. 

Lottó með hlutum flokkuðum eftir yfirheiti og undirheiti (spjald með farartækjum, spjald með 

mat, spjald með fatnaði, spjald með dýrum sem lifa í sjó og/eða hitabeltinu). Allir 

kennsluhættur miðuðu að því að þjálfa orðaforða, athygli, hlustun, einbeitingu og að fara eftir 

fyrirmælum. Tölum saman kennsluefnið var notað fyrir börn á elsta stigi leikskólans. 

Framburðarþjálfun: Framburðaræfingum úr Leikum og lærum og Lubba. Spilað lottó,  

samstæðuspil með rímspilum, málörvunarspil (sagnir), form/litir, rétt/rangt. Með námsefninu 

var unnið með framburð/tjáningu, hlustun, einbeitingu, athygli, heyrnarminni, 

hugtakaskilning, vinnsluhraða og heyrnræna úrvinnslu. 

ÍSLENSKA SEM ANNAÐ MÁL OG VIRKT TVÍTYNGI 
Allir nemendur sem eru nýkomnir og eru með annað móðurmál en íslensku fá Tákn með tali 

orðabók sem fer á milli heimilis og skóla. Bókin er líka notuð fyrir tvítyngd börn með lítinn 

orðaforða. Unnið er með orðin bæði heima og í skólanum og eru þau þjálfuð nokkrum sinnum 

yfir daginn á skólatíma. Gerð er einstaklingsáætlun og fer bókin á milli heimilis og skóla. 

Í framhaldi fara eldri nemendur á leikskólastigi og grunnskólabörn í námsefnið Tölum saman, 

Lubbi og Orðagull til að styrkja orðaforða, íslensku málhljóðin, vinnsluminni, heyrnræna 

úrvinnslu og máltjáningu.  

Hegðun og tilfinningar 
Á hverju heimasvæði eru AHA skráningarblöð sem mælst er til að starfsmenn noti til meta 

hvaða áhrifaþættir valda því að nemendur ná ekki að fylgja settum reglum. Með skráningum 

er hægt að fylgjast með tíðni hegðunar og í hvaða aðstæðum hún gerist. Starfsmenn koma sér 

saman um hvaða hegðun skal skrá og skilgreina hana og skrá svo aðdraganda og afleiðingar 
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hennar þegar hún á sér stað. Í samvinnu við stoðþjónustu er svo unnið úr niðurstöðum og 

íhlutun sett í gang ef þörf er. Íhlutun getur t.d. falið í sér hvatningakerfi, ítarlega 

stuðningsáætlun, breytingar á umhverfi og viðbrögðum starfsmanna. AHA skráningar hafa í 

sumum tilfellum leitt í ljós að óæskilega hegðunin er ekki eins mikil og talið var eða er 

tímabundin. 

Stoðþjónustan og skólastjórnendur styðja við öll heimasvæði skólans ef upp koma erfiðar 

aðstæður sem starfsfólk telur sig ekki ráða við. Hlutverk þeirra er að  koma málum í viðeigandi 

farveg samkvæmt samræmdu verklagi sem er að koma nemendum úr aðstæðum ef við á eða 

veita einstaklingsstuðning inni á svæði.  

Sérkennslustjóri, frístundarstjóri og einn umsjónarkennari fóru á ART 

kennsluréttindanámskeið í upphafi skólaárs og skiptu með sér kennslu á skólaárinu. Í 

grunnskólanum fóru fram ART félagsfærni-þjálfunarnámskeið, þau voru mislöng vegna 

skertrar skólavistunar barna á Covid tímanum og breyttu fyrirkomulagi í kjölfarið. Nemendum 

var boðið þvert á aldur að taka þátt í ART og var valið inn í hópinn eftir hentugleika. Á 

námskeiðinu var nemendum kennt þrisvar sinnum í viku í 40 mínútur í senn. Þeim er kennd 

færni til að takast á við erfiða hluti í daglegu lífi, t.d. með því að skipta reiði og árásargirni út 

fyrir viðeigandi félagsfærni. ART þjálfun getur líka haft fyrirbyggjandi áhrif þar sem nemendur 

eru þjálfaðir að takast á við erfiðar aðstæður með viðeigandi hætti.   

Starfsmannamál 
Þroskaþjálfi tók til starfa í upphafi skólaárs. Hann tók ásamt sérkennslustjóra þátt í að móta og 

styðja við þær áherslur sem stoðþjónusta Urriðaholtsskóla vinnur við að innleiða. Uppsetning 

og vinnufyrirkomulag áætlana var ígrundað, prófað og svo endurbætt í samráði við 

heimasvæðisstjóra. 

Í lok janúar hætti þroskaþjálfinn störfum og fengum við leikskólakennara sem einnig er 

félagsráðgjafi til að hlaupa í skarðið með skömmum fyrirvara en hún fékk innsýn inn í starf 

þroskaþjálfans áður en sú síðarnefnda hætti.  

Lærdómur af Covid 19 
Uppsetning stoðþjónustunnar hentaði vel meðan á samkomubanninu stóð, starfsmenn voru í  

stakk búnir til að bregðast við aðstæðum. Nemendahóparnir urðu minni á leikskólastiginu en 

héldu sér á grunnskólastiginu en viðvera var skert á báðum stigum. Starfsmenn brugðust strax 

við breyttum aðstæðum með að setja upp skipulag sem hentaði hverju svæði fyrir sig. 

Starfsmenn voru duglegir að leita lausna ef vandmál komu upp sjálfir eða í samvinnu við 

stjórnendur. Daglegir fundir voru haldnir á báðum stigum þar sem farið var yfir stöðuna og 
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næstu skref ákveðin. Með því að valdefla starfsfólkið okkar með leiðsögn og hvatningu tókst 

okkur sem heild að vinna vel í flóknum aðstæðum.   

Úrbætur og áherslur fyrir næsta vetur 
 Kynna betur fyrir öllu starfsfólki á starfsmannafundi hvernig stoðþjónustan er sett upp. Hvaða 

úrræði eru í boði og hvernig við getum fylgt verkferli (sjá mynd 1). Á starfsmannafundi 25. maí 
2020 var farið yfir verkferilinn og hvaða þjónustu stoðþjónustan býður upp á. Gert er ráð fyrir 
annarri kynningu í byrjun næsta skólaárs. Verkferill og kynning á starfssemi stoðþjónustunnar 
hefur verið sett inn í væntingabók starfsmanna (starfsmannahandbók) sem farið er yfir um leið 
og starfsmenn byrja að vinna við Urriðaholtsskóla. 

 Styrkja starfsfólk betur í að takst á við hegðunarvanda, málörvun og einstaklings- og 
hópáætlanagerð með stuðningi frá stoðþjónustu, sem fæli í sér fræðslu og endugjöf í 
aðstæðum, setja tímasetningar inn í skipulag stjórnenda.  

 Einstaklings- og hópaáætlun þarf að vera bæði markviss og marktæk m.t.t. markmiðssetningar 
og tímaáætlunar. Endurmat skolast frekar til ef ekki er hægt að halda áætlun eins og til stóð 
varðandi tímabil og fjölda kennslustunda.  

 Á hvert heimasvæði er búið að setja inn málörvunarverkefni sem auðvelt er að grípa til (spil og 
leikir). Hver heimasvæðisstjóri þarf að fara yfir með sínum starfsmönnum hvað er til og hvernig 
er hægt að nota það. 

 Skráningar þurfa að vera markvissari til að sýna með nákvæmum hætti hvað hefur verið gert, 
hvernig gekk og hver staðan er hjá nemandanum. Með markvissari skráningum er auðveldara 
að meta hvort markmiðum sé náð og fyrir aðra sem eru inn í máli nemandans að koma að 
þjálfun. Stoðþjónustan þarf að bæta úr viðveruskráningum.  Heilt yfir þarf eftirfylgnin að vera 
með skráningum og styðja þarf starfsfólk í þeirri vinnu. 

 Fylgjast þarf með því hvernig börnum með íslensku sem annað tungumál gengur á sínu 
móðurmáli. 

 Mikilvægt að heimasvæði fylgi eftir niðurstöðum TRAHS skráninga með markvissri málörvun 
allt heimasvæðið eða í hópum, t.d. í samveru. Þetta er þáttur sem gott væri að fylgja eftir á 
einstaklingsfundum með heimasvæðisstjórum. 

  



Ársskýrsla Urriðaholtsskóla    2019-2020 
 

31 | S í ð a  
 

FRÍSTUND - ÁRSSKÝRSLA  

Starfsmannamál 
Á frístundaheimili Urriðaholtsskóla voru alltaf að minnsta kosti tveir starfsmenn á vakt. Finnur 

Jónsson umsjónarmaður tómstundastarfs sá um skipulagningu og starfsmannahald. Aðrir 

starfsmenn voru Arnar Ingólfsson, Ellen Martha Baran, Ingólfur Sigurðsson, Guðjón Viðarsson, 

Harpa Stefánsdóttir og Aron Snær Júlíusson. En þessir starfsmenn voru almennt í hlutastarfi 

og/eða voru hluta af skólaárinu í starfi.  

Umsjónarmaður frístundaheimilis 
Umsjónarmaður frístundar ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd þess starfs sem unnið 

er á frístundaheimilinu. Markmið starfsins er veita 6-9 ára börnum og foreldrum þeirra 

heildstæða og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi starfsins eru höfð að leiðarljósi. Það felur 

í sér að veita börnunum tækifæri til afþreyingar í frítíma og þjónustu óháð áhugasviði þeirra 

eða getu í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. Starfsvið umsjónarmanns er 

að hafa yfirumsjón með öllum þáttum starfsins. Það felur m.a. í sér að sjá um tímaskráningu 

nemenda, sjá um samskipti við bæjarskrifstofur Garðabæjar vegna greiðslumála, samskipti við 

forsjársaðila barna, samskipti við stjórnendur Urriðaholtsskóla, innkaup og 

heildarskipulagningu starfsins í samvinnu við starfsmenn skólans. 

Frístundaleiðbeinandi 
Starf frístundaleiðbeinanda felur í sér umsjón með nemendum frá því skóla lýkur og þar til þeir 

fara heim. Hlutverk þeirra er að fylgjast með börnum bæði úti og inni og umsjón með ýmsum 

verkefnum t.d. hafa til nónhressingu, skrá inn nemendur og aðstoða nemendur á völdum 

svæðum í daglegu starfi. Frístundaleiðbeinandi ber ábyrgð á að loka heimasvæðinu sem 

frístundin var á. Það felur í sér að tryggja að allir nemendur séu örugglega farnir heim, að 

frágangur á svæðum sé í lagi, ljós séu slökkt og að útidyrahurðar séu lokaðar svo dæmi séu 

nefnd. Frístundleiðbeinendur gengu einnig um grunnskólasvæði Urriðaholtsskóla og athuguðu 

með frágang og fleira á öðrum heimasvæðum.  

Sumaropnun Urriðaholtsskóla fyrir verðandi 1. bekk 
Viku fyrir skólasetningu gafst börnum sem voru að byrja í 1. bekk að koma í svo kallaða 

undibúningsviku/ sumaropnun. Markmiðið var að börn og starfsmenn kynnast betur áður en 

skólastarf hefst. Í þessari viku var farið í hópeflisleiki, skólahúsnæði og aðstaða 6 ára barna 

kynnt fyrir þeim, skólalóði nýtt og svæðið í kringum skólann sem og farið í nokkrar ferðir. Þessi 

vika tókst vel og verður hún aftur haldin næsta haust. Í undirbúningsvikunni voru 15 börn 

skráð.  
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Frístundaheimili Urriðaholtsskóla skólaárið 2019 – 2020 
Í frístundaheimilinu í vetur voru á bilinu 34 – 46 börn skráð. Flest voru þau mánuðina 

nóvember – febrúar þegar mikið myrkur var úti. Starfstími frístundar er frá því að skóla lýkur 

kl. 14:00 til kl. 17:00 alla daga. Frístundaheimilið er opið á þeim dögum sem ekki er skóli, s.s. í 

jólafríi, páskafríi, vetrarfríi, á skipulagsdögum og þegar nemenda- og foreldraviðtöl eiga sér 

stað. Þá er opið frá kl. 8:15 til 17:00 og þurfa foreldrar að skrá börn sín sérstaklega á þessa 

daga. Þessa daga var oftar en ekki mjög góð skráning. 

Dagskrá frístundarinnar var yfirleitt eins. Börn mættu klukkan 14 og var þá innskráning og 

nónhressing. Að henni lokinni fóru öll börn út til klukkan 15 og hófst þá val og klúbbastarf. Það 

var alltaf í boði að fara út í vali. Eftir kl. 16 var frágangur og róleg stund. Þegar fór að vora og 

veður var gott færðist valið og klúbbastarfið út og var m.a. í boði að vera í frjálsum leik eða 

skipulögðum leikjum með starfsfólki eins og snú-snú, boccia, fótbolta og fleira. Nemendur 

höfðu áhrif á hvaða klúbbar voru í boði í samráði við starfsfólkið. 

Húsnæði 
Frístundaheimilið í Urirðaholtsskóla notar sama heimasvæði og grunnskólastigið. Skólaárið 

2019-2020 var starfsemin á grunnskólastigi á þremur heimasvæðum Höfði, Hlíð og Hraun. 

Frístundastarfið var á Hrauni. Kosturinn við að samnýta heimasvæði er að starfsmenn 

frístundarinnar koma inn á heimasvæðið og taka við af kennurunum og verður þar af leiðandi 

ekkert ráp um skólann og hægt að hefja starfið um leið og grunnskóladegi lýkur.  

Eftirlit 
Mikil áhersla er lögð á útiveru í frístundinni og er alltaf passað að einn til tveir starfsmenn fari 

út um leið og fyrsta barn fer út. Sá starfsmaður frístundarinnar sem er á útivakt sér til þess að 

allt fari sem best fram og grípur inn í atburðarás ef þörf krefur. Nemendur geta snúið sér til 

þeirra með ýmsar athugasemdir og fyrirspurnir eða ef upp kemur ágreiningur eða vandamál 

meðal nemenda. Starfsmenn voru einnig hvattir til að vera virkir í skipulögðum leikjum með 

börnunum til að koma í veg fyrir árekstur og ágreining barna í milli.. 

Ef farið var í lengri ferðir eins og gönguferðir, strætóferðir eða slíkt fara alltaf að minnsta kosti 

tveir starfsmenn með. 

Misjafnt er hvort börnin eru sótt eða fara heim sjálf og hefur umsjónarmaður yfirumsjón með 

þessu á degi hverjum. Í byrjun dags þarf að athuga hvort öll börn séu mætt og ef eitthvað barn 

sem er skráð skilar sér ekki þá þarf að fá skýringuna á því hvar það er.  

Umsjónarmaður sér um tímaskráningu til Garðabæjar og skilar inn tímum fyrirfram fyrir 25. 

hvers mánaðar. Við höfum verið eins sveigjanleg með þetta eins og við getum en þetta 
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fyrirkomulag þarf hins vegar að ítreka betur við foreldra því of oft hringja foreldrar eftir þennan 

tíma og vilja breyta tímafjölda eftir að greiðsluseðillinn hefur borist þeim.  

Tómstundir sem ekki eru í Urriðaholtsskóla 
Fjölmargir nemendur fara frá okkur úr frístund í ýmsar tómstundir dag hvern, s.s. fótbolta, 

fimleika, dans, sund og Tónlistarskóla Garðabæjar svo fátt eitt sé nefnt. Tryggja þarf að öll 

börnin séu búin að borða, séu klædd eftir veðri, hafi með sér allt sitt hafurtask og leggi af stað 

tímalega í því skyni að mæta stundvíslega áður enn frístundabíllinn kemur að sækja þau. Gott 

skipulag og góð samskipti við foreldra og íþróttafélög er lykillinn að því að þetta gangi vel fyrir 

sig og hefur vel gengið með þennan þátt hjá okkur í vetur.  

Starfsmenn frístundar hafa einnig verið í góður samstarfi við frístundabílinn þar sem flest börn 

sem fara í aðrar tómstundir taka hann. Ef bílnum seinkar, er mættur snemma eða ef við höfum 

ekki þurft á honum að halda höfum við verið í símasambandi. 

Samstarf og samskipti við foreldra  
Samskipti við foreldra í frístund er stór þáttur af starfi umsjónarmanns. Símhringingar, 

tölvupóstur og stutt spjall eru nánast daglegur hluti af starfinu. Foreldrum er  ávalt velkomið 

að koma við eða panta tíma með umsjónarmanni vilji þeir koma einhverju á framfæri í eigin 

persónu en ekki í gegnum símann eða tölvupóst.  Símhringingar og tölvupóstar eru fjölmargar 

á hverjum degi og fer oft mikill tími umsjónarmanns í að sinna hvorutveggja. Hagnýtum 

upplýsingum er komið til foreldra í gegnum tölvupóst.  

Í byrjun árs fá foreldrar bækling þar sem hagnýtar upplýsingar um frístundina koma fram. Í 

frístundinni eru nokkrar grunnreglur sem fylgt er eftir. Sem dæmi má nefna:  

 Börn koma ekki með leikföng/dót að heiman í frístund. 

 Ef barn er með síma í skólanum skal hann geymdur í skólatösku eða hólfi á meðan það er í 
frístund.  

 Ef breyting verður á dvöl barnsins verður að láta umsjónarmann vita fyrir kl. 13:00 sama dag 
annars verður farið eftir umsókn. 

 Ef barn ætlar að fá að fara heim með öðru barni úr frístund þarf að láta umsjónarmann vita af 
því fyrir kl. 13:00 sama dag. Ekki hefur verið gefið leyfi til að hringja heim samdægurs og spyrja 
leyfis þannig. Börn hringja ekki úr síma skólans nema um neyðartilvik sé að ræða. 

 Uppsögn á plássi eða tilkynning um breytta dagvistun skal berast skriflega til umsjónarmanns 
fyrir 22. hvers mánaðar, annars er hætta á að breytingar gangi ekki í gegn. 

Mjög mikilvægt er að láta vita af breytingum til að starfið gangi sem best. Samskipti við 

foreldra þetta skólaár voru mjög góð. 

Covid - 19 tímabilið og áhrif þess 
Meðan samkomubann stóð var frístund í boði fyrir börn í 1. og 2. bekkur  og byrjaði hún kl. 12 

og lauk kl. 16. Þennan tíma voru fjórir starfsmenn í frístundinni, tveir með 1. bekk og tveir með 
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2. bekk í sitt hvoru sóttvarnarhólfinu. Þessi tími gekk vonum framar, en nokkur börn voru í fríi 

í frístundinni og nokkrir foreldrar ákváðu alfarið að vera með börnin sín heima á meðan 

ástandið var eins og það var.  

Áhrifin voru þau að nokkur börn hættu alfarið í frístund og komu ekki aftur eftir að fjölda 

takmarkanir voru víkkaðar. Fjöldi barna fór úr  46 í 34. Margir foreldrar ákváðu einnig að 

minnka tíma barnanna til muna. Sumir styttu daglega viðveru en aðrir ákváðu bara að hafa 

barnið sitt í frístund þegar það átti að fara með frístundabílnum í aðrar tómstundir. 

Samskipti við önnur frístundaheimili í Garðabæ 
Umsjónarmenn frístundaheimil í Garðabæ hittust einu sinni yfir skólaárið til að fá fleiri 

hugmyndir að viðfangsefnum og einnig til að vinna saman með sameiginleg markmið. Við 

spjölluðum mikið saman á Facebook ef einhver lenti í vandræðum með eitthvað. Samband 

umsjónarmanna var gott. Miklu máli skiptir að undirstrika það að frístundaheimilin reka ekki 

barna pössun eða gæslu fyrir börn heldur sé þar unnið markvisst og faglegt starf sem við getum 

verið stolt af. Þess vegna er gott að umsjónarmenn myndi góð tengsl til að vinna svipað starf, 

fá hugmyndir og fleira. 

LOKAORÐ 
Heilt yfir gekk starf frístundarinnar í Urriðaholtsskóla mjög vel. Skólaárið var auðvitað örðuvísi 

en vanalega og þá sérstaklega vorönnin. Flest börn yngsta stigs grunnskólans voru skráð í 

frístund og einkenndist starfið af gleði. Við fengum einnig leyfi til að opna fyrir skráningar fyrir 

5. bekk og kom ein skráning inn.  Við göngum mjög stolt frá starfinu sem við unnum og ætlum 

að gera ennþá betur á næsta skólaári.  

Finnur Jónsson umsjónarmaður tómstundaheimilis 
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MAT Á SKÓLASTARFI  
Í þessum kafla er stiklað á stóru um sjálfsmat skólans, skólaárið 2019-2020. Mat á skólastarfi 

byggir á stærstum hluta á Skólapúlsinum þar sem gerð var könnun meðal starfsfólks alls 

skólans og nemenda á yngsta og miðsstigi. Þá er fjallað um meðferðatryggðamælingar í 

lestrarkennslu á yngsta og miðsstigi. Heimsfaraldri fylgdu miklar takmarkanir á vorönn og þá 

féll niður mat, til dæmis skráningar og endurgjöf til starfsfólks á leikskólastigi þar sem skoða 

átti jákvæð samskipti á milli barna og fullorðinna á heimasvæðum leikskólastigs. Það mat var 

flutt á næsta skólaár.  Þá voru tekin starfsmannasamtöl í maí 2020. 

Viðfangsefni Markhópur Tími Framkvæmd 

Meðferðatryggðarmælingar Lestrarkennarar 
grunnskóla 

Allan veturinn Guðbjörg 
Vilhjálmsdóttir 

Skólapúlsinn 1.-5. bekkur 
grunnskóla 

Mars Skólapúlsinn 

Skólapúlsinn Allir starfsmenn Febrúar Skólapúlsinn 

Samskipti starfsfólks við 
leikskólabörn 

Úrtak starfsmanna 
á leikskólastigi 

Mars – Féll niður 
vegna 
heimsfaraldar 

Skólastjórnendur 
og sérkennslustjóri 

Starfsmannasamtöl Allt starfsfólk Maí 2020, féll 
niður í október 
vegna mikils álags 
tengt fjölgun 

Skólastjórnendur 
og sérkennslustjóri 

 

Sjálfsmatsskýrsla Urriðaholtsskóla 2019-2020 
NEMENDAKÖNNUN 
Nemendakönnun Skólapúlsins var lögð fyrir alla nemendur á 1.-5. bekk í maí 2020. Niðurstöður 

eru settar fram í stöðluðum kvarða sem kallast staðalníur (e. Stanines). ,,Staðalníur eru með 

meðaltalið 5 og staðalfrávikið 2. Sem viðmiðunarregla er munur uppá 0,5 stig á 

staðalníukvarða ekki 

mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður munur og munur uppá 1,5 stig og meira 

telst mikill 

munur. Túlkun á mikilvægi munarins fer eftir efni og dreifingu hvers matsþáttar fyrir sigʿʿ 

(Skólapúlsinn, 2020). Ef liður er merktur með* þá er tiltekinn þáttur tölfræðilega marktækt 

fyrir ofan eða neðan 

heildarniðurstöðu allra skóla sem tóku þátt er mismunurinn tilgreindur fyrir aftan titil 

mælingar 

með rauðum eða grænum stöfum. 

Könnunin mældi að þessu sinni þrjá þætti: 

 Ánægja af lestri 
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 Ánægja af skólanum 

 Vellíðan í skólanum 

Skólinn kom heilt yfir vel út úr könnuninni og er yfir landsmeðaltali í flestum liðum. Athygli 

vekur að ánægja af lestri er mikil í skólanum og meiri en landsmeðaltal segir til um í öllum 

árgöngum utan 3.bekkjar (sjá mynd 1). Athygli vekur í niðurstöðum að almennt virðist vera 

minni ánægja í mjög fámennum hópum í skólanum. Þetta stemmir við upplifun starfsfólks af 

þeim hópum og þá vinnu sem þegar er í gangi því tengt. 

 
Mynd 1. Matsþátturinn ánægja af lestri. 

Könnunin tilgreindi sérstaklega ánægju af lestri eftir kyni og niðurstöður sýna að drengir í 

Urriðaholtsskóla  eru töluvert yfir landsmeðaltali hvað ánægju af lestri lítur eða 1,1 yfir 

landsmeðaltali (sjá mynd 2). Stúlkur eru örlítið undir landsmeðaltali en ekki mælist marktækur 

munur þar á. Þetta er athyglisvert í ljósi umræðu um læsi og lestur drengja síðustu misseri og 

er hvatning fyrir kennara og annað starfsfólk skólans til að halda áfram þeirra vinnu sem hafin 

er. 

 

Mynd 2. Þessi mynd sýnir kynjamun meðal nemenda í skólanum, samanborið við kynjamun á landinu í heild. 

Nemendur er almennt ánægðir með skólann sinn. Þó má aftur sjá að ánægja er minni í 

árgöngum sem eru mjög fámennir (sjá mynd 3). Þetta er þekkt innan skólans og vinna er í ferli 

með að efla félagatengsl innan skólans með aðferðum KVAN og ART. 

 
Mynd 3. Matsþátturinn ánægja með skólann. 
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Þegar þátturinn vellíðan í skólanum er skoðaður má sjá samhljóm í 5. bekk með liðinn ánægja 

í skóla en þarna eru niðurstöður aftur að styðja við kennara í að efla og halda sérstaklega vel 

utan um fámenna hópa í skólanum. Marktækur munum er á vellíðan barna i 1. – 3. bekk í 

skólanum og landsmeðaltali þar sem vellíðan í skólanum mælist há. Heilt yfir virðist 

nemendum líða vel í Urriðaholtsskóla en niðurstöður eru verkfæri fyrir starfsfólk til að 

bregðast við og lesa í hópinn sinn og kanna hvar sérstaklega þarf að halda utan um nemendur.  

 

Mynd 4. Matsþátturinn vellíðan í skólanum.  

STARFSMANNAKÖNNUN 
Starfsmannakönnun var lögð fyrir allt starfsfólk leik- og grunnskólastigs í febrúar 2020 og 

niðurstöður lágu fyrir í apríl. Eins og í nemendakönnunin birtast niðurstöður í staðalníum og 

viðmiðunarregla er munur uppá 0,5 stig ekki mikill munur, munur upp á 1,0 stig telst 

töluverður munur og munur upp á 1,5 telst mikill munur. Ef liður er merktur með* er staða 

vinnustaðarins á tilteknum þætti tölfræðilega marktækt fyrir ofan eða neðan 

heildarniðurstöðu allra vinnustaða sem tóku þátt er mismunurinn tilgreindur fyrir aftan titil 

mælingar með rauðum eða grænum stöfum. Mældir voru sömu þættir á leik- og 

grunnskólastigi að mestu leiti, á báðum skólastigum voru skoðaðir eftir farandi þættir: 

 Starfið á báðum 

 Starfsmenn 

 Vinnustaðurinn  

 Stjórnun 

 Símenntun og undirbúningstími 
Að auki voru skoðaðir eftirfarandi þættir  

 Uppeldi og menntun á leikskólastigi 

 Kennarastarfið á grunnskólastigi 

 Starfsumhverfi kennara á grunnskólastigi 

Niðurstöður sýndu greinilega að heildarstarfsaldur á leikskóla í Urriðaholtsskóla er mun lægri 

en meðaltalið á landinu (sjá mynd 5). Á meðan kennarar á grunnskólastigi eru allir með 

kennaramenntun og lengri starfsreynslu.  
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Mynd 5. Heildarstarfsaldur á leikskóla. 

Matsþátturinn Starfið 
Minni reynsla og þekking helst í hendur við þætti eins og upplifun starfsfólks af skýrleika 

hlutverks og leikni í starfi á milli skólastiga innan skólans. Grunnskólastig sker sig úr að því leiti 

að það er að mælast hærra í ágreiningi um hlutverk og jákvæðar áskoranir í starfi. Þar var spurt 

um hluti eins og að finnast starf sitt mikilvægt, hvort það sé krefjandi í jákvæðri merkingu og 

hvort kunnátta og færni nýtist í starfi (sjá mynd 6).  

 

Mynd 6. Matsþátturinn starfið, á leikskólastigi og grunnskólastigi  

Matþátturinn Starfsmenn 
Þegar niðurstöður úr matsþættinum Starfsmenn er skoðað er athyglisvert að skoða þætti eins 

og leikni í starfi þar sem starfsfólk á leikskólastigi upplifir minni leikni í starfi en almennt gerist 

í leikskólum á landinu á meðan starfsfólk á grunnskólastigi upplifir sig með meiri færni en 

almennt gerist. Hér er mikilvægt að hafa í huga það sem áður hefur komið fram að minni 

reynsla og þekking er meðal starfsfólks á leikskólastigi. Ánægjulegt var að niðurstöður sýndu 

að skuldbinding til vinnustaðarins er til jafns við landið á leikskólastigi en langt yfir 

landsmeðaltali á grunnskólastigi.  Skörun vinnu og einkalífs er nokkurn veginn á pari við 

landsmeðaltal (sjá mynd 7).  
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Mynd 7. Matsþátturinn starfsmenn á leik- og grunnskólastigi 

 Matsþátturinn Vinnustaðurinn 
Starfsandi mælist góður á báðum skólastigum. Starfsfólk á leikskólastigi kallar eftir meiri 

nýssköpun og niðurstöður sýndu að heimasvæðisstjórar og stjórnendur skólans þurfa að kalla 

enn frekar eftir og hlusta á tillögur starfsmanna að úrbótum og styðja betur við að líðan inni á 

heimasvæðum sé góð. Á grunnskólastigi kom aftur fram að stuðningur við nýssköpun er mikil 

og þá sér í lagi að starfsfólk sýni frumkvæði til að leita lausna. Mismunum mælist minni á 

báðum skólastigum heldur en á landinu og er þar skoðaðir þættir eins og kyn eða aldur (Sjá 

mynd 8).  

 

Mynd 8. Matsþátturinn vinnustaðurinn á leik- og grunnskólastigi.  

Skólinn er langt frá landsmeðaltali er varðar einelti á vinnustað heilt yfir en þó mælast tvö 

tilfelli í skólanum, annars vegar sem einhver upplifir að hafa séð og hins vegar á grunnskólastigi 

þar sem einhver upplifir einelti og er það tveimur tilfellum of mikið. Starfsfólk var í kjölfarið 

hvatt til að koma með slík mál til heimasvæðastjóra, stjórnenda eða síns trúnaðarmanns hvort 

sem um er að ræða hann sjálfan eða aðra. 

Matsþátturinn Stjórnun 
Niðurstöður voru góðar í flestum liðum undir matþættinum stjórnun en þó betri á 

grunnskólastigi en leikskólastigi og er það sameiginlegt verkefni stjórnenda og 

heimasvæðisstjóra.  Starfsfólk kallar eftir heimasvæðafundum þar sem þeir hafa ekki verið 

reglulegir, miðla málum og kalla eftir aðstoð þar sem hana vantar. Þá er mikilvægt að efla 

upplýsingastreymi. Liðurinn ræktun mannauðs kemur sérstaklega vel út og tölfræðilega 

marktækt betur en aðrir vinnustaðir í könnuninni. Þar er spurt um atriði eins og hvort 
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stjórnendum sé umhugað um heilsufar og velferð og hvort hugsað sé vel um fólk. Hér sést 

skýrt að gott hefði verið að halda starfsmannasamtöl á haustönn (sjá mynd 9). 

 

Mynd 9. Matsþátturinn stjórnun á leik- og grunnskólastigi 

Matsþátturinn uppeldi og menntun – Kennarastarfið 
Í þessum matsþætti er að hluta verið að skoða ólíka þætti. Annars vegar var kennarastarfið 

skoðað sérstaklega innan grunnskólans og þar kom fram að skólinn sker sig úr á flestum sviðum 

á jákvæðan hátt. Meiri einstaklingsmiðaðir kennsluhættir, meiri hópavinna og meiri 

sveiganleiki á undirbúningi heima og í skólanum. Ánægjulegt er að sjá að kennarar á 

grunnskólastigi mælast tölfræðilega marktækt yfir landið í liðnum trú á eigin getur. Hins vegar 

voru skoðaðir þættir tengdir uppeldi og menntun á leikskólastigi. Þar skar sig úr sérstaklega 

málefni nemenda með sérþarfir. Í kjölfarið var haldin kynning fyrir starfsfólk á stoðþjónustu 

og í hverju hún fellst. Svo virðist einnig sem upplýsingum hafi verið ábótavant þar sem ekki 

voru mörg börn á leikskólastigi sem flokkuðust undir börn með sérþarfir.  Mikilvægt er að hafa 

í huga stuttan starfsaldur starfsfólk á leikskóla og því jákvætt að sjá að skólinn er á pari við 

landsmeðaltal hvað varðar trú á eigin getu. Þá er skólinn marktækt yfir landsmeðaltali í 

samstarfi í leikskólanum (sjá mynd 10).  

 

Mynd 10. Matsþátturinn uppeldi og menntun á leikskólastigi og kennarastarfið á grunnskólastigi. 
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Matsþátturinn Starfsumhverfi kennara 
Skólinn mælist marktækt yfir landsmeðaltali í öllum liðum í starfsumhverfi kennara utan eins 

sem þó einnig er mikið yfir meðaltali (sjá mynd 11). Hér er sérstaklega áhugavert að sjá liðinn 

sem snýr að stuðningi vegna hegðunarörðugleika og samráð og samvinnu um kennslu.  

 

Mynd 11. Matsþátturinn Starfsumhverfi kennara á grunnskólastigi 

Símenntun og undirbúningstími 
Skólinn er marktækt langt undir landsmeðaltali hvað varðar það hlutfall starfsmanna sem fær 

undirbúningstíma á leikskólastigi. Að hluta er skýringin lágt hlutfall kennaramenntaðs 

starfsfólks. Mikilvægt er að stjórnendur og heimasvæðisstjórar valdefli starfsfólk á hverju 

heimasvæði. Það er þó gott að þeir starfsmenn sem eiga rétta á undirbúningstíma og eru að 

fá hann, finnst hann nægur og þar er skólinn að gera vel (sjá mynd 12).  

 

Mynd 12. Matsþátturinn símenntun og undirbúningur. 

Starfsmannasamtöl og líðan starfsmanna  
Starfsmannasamtöl voru á áætlun í október og apríl skólaárið 2019-2020. Leikskólastig 

stækkaði hratt og haustið 2019 voru aðlöguð 60 ný börn, flest 1-2 ára og 30 nýir starfsmenn 

flestir án reynslu í vinnu með börnum. Aðlögun og þjálfun starfsfólks var því stórt verkefni á 

haustönn og varð til þess að samtölin féllu niður að hausti. Reynsla svona stórs verkefnið er 

þó dýrmæt og býr Urriðaholtsskóli af þeirri reynslu um ókomna tíð. Þar sem ekki náðist að taka 

viðtöl á haustönn var ákveðið að bíða eftir niðurstöðum starfsmannakönnunar og spegla þær 
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í viðtölunum. Starfsmannasamtöl voru síðan tekin í maí 2020 og tónuðu niðurstöður þeirra vel 

við niðurstöður starfsmannakönnunar. Starfsfólki líður almennt vel í starfi sínu í skólanum og 

þakkar það góðri menningu meðal fullorðinna og almennu jákvæðu viðhorfi til barna. 

Sérstaklega var áberandi hversu margir höfðu orð á því að andi væri jákvæður og að lögð væri 

áhersla á að ekki væri talað á bak fólks heldur viðhöfð hreinskiptin samskipti. Þá kom fram hjá 

mörgum að þeir teldu mikilvægt að litið væri á vandamál og ágreining sem verkefni sem þyrfti 

að leysa fljótt og vel og horfa síðan fram á veginn. Viðtölin voru einnig nýtt sem hluti af 

starfsþróun með tilliti til niðurstaðna starfsmannakönnunar og starfsfólk á leikskólastigi sem 

hugar að kennaranámi hvatt til að sækja sér kennsluréttindi og kallað eftir ábendingum 

starfsfólk að úrbótum tengdum niðurstöðunum og það nýtt í úrbótaáætlun.   

Meðferðatryggðamælingar  
Meðferðartryggðarmælingar voru gerðar hjá öllum kennurum sem kenna lestur eftir handriti 

sem byggt er á kennsluaðferðinni stýrð kennsla og fengu þeir endurgjöf eftir mælingarnar sem 

hluta af þjálfun kennara í aðferðinni. Þjálfunin samanstendur af skráningu á þáttum í mælitæki 

(sjá viðauka 1). Skráningunni er síðan fylgt eftir með samtali við kennara og í sumum tilfellum 

sýnikennslu eða parakennslu þar sem þjálfari kennir við hlið kennarans. Þegar kennararnir 

voru búnir að ná 80% hlutfalli af viðmiði samkvæmt mælitækinu var dregið úr þjálfun og tíðni 

mælinga minnkaði. Í samtölum við kennara kom fram að þeir eru almennt ánægðir með 

kennsluaðferðina og sjá af henni árangur sem hvetur þá til að tileinka sér hana. Þá kom fram 

að þeir nota aðferðina einnig í annarri kennslu en lestrarkennslu.  

Úrbótaáætlun 
Úrbótaáætlun var unnin samhliða úrvinnslu niðurstaðna úr því mati sem gert var. Helstu 

niðurstöður framangreinds mats eru að: 

 Miðlun upplýsinga til leikskólastarfsfólks er ábótavant 

 Leikskólastarfsfólk kallar eftir frekari leiðbeiningum og leiðsögn 

 Skýra þarf hlutverk stoðþjónustu á leikskólastigi 

 Skýra þarf feril mála barna með hegðunar- eða þroskafrávik á leikskólastigi 

 Valdefla þarf starfsfólk inni á heimasvæðum og kalla eftir hugmyndum og lausnum að 
verkefnum frá fleira starfsfólki 
 

Ákveðin vinna var hafin áður en matið var framkvæmt og ferlar verið gerðir sem svaraði 

mörgum af mest aðkallandi niðurstöðunum svo sem vinna við Væntingabók Urriðaholtsskóla 

og starfsmannafréttabréfið Urrapóstur. 

VÆNTINGABÓKIN OG VARÐA 
Haustið 2019 hófst vinna starfshóps um væntingar innan skólans byggðar á gildum skólans 

Virðing, ábyrgð umhverfi sem valin voru af nemendum og starfsfólki skólans ári fyrr. Lagt var 

upp með að væntingar endurspegli gildi skólans við mismunandi aðstæður. Áhersla var lögð á 
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að verklag innan skólans styddi við væntingarnar og að myndrænar áminningar væru fyrir 

nemendur og starfsfólk. Væntingar skyldu lýsa hegðun sem ætlast væri til, til dæmis að: 

 Sýna virðingu og kurteisi 

 Vera ávallt tilbúinn að læra 

 Hlusta meðan aðrir tala 

 Ganga innandyra 
Auðveldara er að fylgja væntingum ef þær: 

 Eru samdar í samvinnu og mikilvægi útskýrt og rætt 

 Eru fáar, einfaldar og skýrar 

 Lýsa því sem á að gera (frekar en það sem er bannað) 

 Kenndar og æfðar 

 Eru skýrðar með myndum (Vörðu) og hafðar á áberandi stað 

 ….og þeim fylgt eftir með viðeigandi afleiðingum. 

Vinnan við væntingabókina kallaðist vel á við niðurstöður matsins og var svar við ákalli 

starfsfólk eftir leiðbeiningum og leiðsögn í hegðun barna og kennslu. Starfsfólki var kennt að 

þekkja og fylgja væntingum eftir og mikilvægi þess að styrkja hegðun í samræmi við væntingar 

með því að: 

 Kenna verklag við daglegar athafnir, t.d. að ganga frá og minnka líkur á erfiðri hegðun 
o Útskýra og ræða af hverju tiltekið verklag er mikilvægt 
o Tiltaka hvaða skref verklag felur í sér 
o Sýna skref 
o Láta nemendur æfa skrefin 
o Minna á og festa í sessi með jákvæðri athygli 

 Beina sjónum að þeim sem eru að fylgja þeim 
 Aðstoða nemendur við að fylgja þeim og hrósa fyrir frammistöðum með lýsandi hætti 

 Bregðast við þegar væntingum er ekki fylgt, t.d. með handstýringu eða munnlega í einrúmi til að 
auka líkur á að nemandi tileinki sér hegðunina. 

 Skapa traust tengsl við nemendur 

 Vera með á nótunum (Withitness) 
o Láta nemendur finna að fylgst er með þeim 
o Grípa inn í á réttum tíma  

 Ýta undir félagsfærni 

 Nota margfalt meiri jákvæð samskipti en leiðréttandi (4:1) 

 

VÆNTINGABÓKIN OG VARÐA 
Haustið 2019 hófst vinna starfshóps um væntingar innan skólans byggðar á gildum skólans 

Virðing, ábyrgð umhverfi sem valin voru af nemendum og starfsfólki skólans ári fyrr. Lagt var 

upp með að væntingar endurspegli gildi skólans við mismunandi aðstæður. Áhersla var lögð 

á að verklag innan skólans styddi við væntingarnar og að myndrænar áminningar væru fyrir 

nemendur og starfsfólk. Væntingar skyldu lýsa hegðun sem ætlast væri til, til dæmis að: 

 Sýna virðingu og kurteisi 

 Vera ávallt tilbúinn að læra 

 Hlusta meðan aðrir tala 

 Ganga innandyra 
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Auðveldara er að fylgja væntingum ef þær: 

 Eru samdar í samvinnu og mikilvægi útskýrt og rætt 

 Eru fáar, einfaldar og skýrar 

 Lýsa því sem á að gera (frekar en það sem er bannað) 

 Kenndar og æfðar 

 Eru skýrðar með myndum (Vörðu) og hafðar á áberandi stað 

 ….og þeim fylgt eftir með viðeigandi afleiðingum. 

Vinnan við væntingabókina kallaðist vel á við niðurstöður matsins og var svar við ákalli 

starfsfólk eftir leiðbeiningum og leiðsögn í hegðun barna og kennslu. Starfsfólki var kennt að 

þekkja og fylgja væntingum eftir og mikilvægi þess að styrkja hegðun í samræmi við 

væntingar með því að: 

 Kenna verklag við daglegar athafnir, t.d. að ganga frá og minnka líkur á erfiðri hegðun 
o Útskýra og ræða af hverju tiltekið verklag er mikilvægt 
o Tiltaka hvaða skref verklag felur í sér 
o Sýna skref 
o Láta nemendur æfa skrefin 
o Minna á og festa í sessi með jákvæðri athygli 

 Beina sjónum að þeim sem eru að fylgja þeim 

 Aðstoða nemendur við að fylgja þeim og hrósa fyrir frammistöðum með lýsandi hætti 

 Bregðast við þegar væntingum er ekki fylgt, t.d. með handstýringu eða munnlega í einrúmi til að 
auka líkur á að nemandi tileinki sér hegðunina. 

 Skapa traust tengsl við nemendur 

 Vera með á nótunum (Withitness) 
o Láta nemendur finna að fylgst er með þeim 
o Grípa inn í á réttum tíma  

 Ýta undir félagsfærni 

 Nota margfalt meiri jákvæð samskipti en leiðréttandi (4:1) 

Væntingabókin lýsir væntingum til starfsfólks við mismunandi aðstæður til að skýra hlutverk 

starfsfólks við mismunandi aðstæður svo sem í fataklefa, í matmálstímum eða á útisvæði. 

Þegar er búið að vinna bók fyrir leikskólastig (Sjá mynd 13) og vinna við væntingabók fyrir 

grunnskólastig og frístund mun fara fram haustið 2020. Í framhaldi verður unnin bók um 

væntingar til foreldra og annarra sem koma að skólasamfélaginu.  
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Mynd 13. Urriðaholtsskóli – leikskólastig, væntingar til starfsfólks 

VARÐA 
Í vinnu við væntingabókina þá hugsun að mikilvægt sé að hafa myndrænar áminningar um 

væntingar á hverju svæði kom upp sú hugmynd að skólinn myndi eiga sína eigina ,,persónu“ 

til slíks. Í samvinnu Þorgerðar Önnu skólastjóra, Hrefnu Gunnarsdóttur heimasvæðisstjóra og 

Ara Arnaldsson tölvunarfræðings og leiðbeinanda á leikskólastigi varð Varða til. Varða er 

persóna sem leiðir starfsfólk og nemendur í gegnum helstu athafnir og minnir á væntingar 

(sjá mynd 15). 

 

Mynd 15 Varða þvær sér um hendur 

URRAPÓSTUR 
Við upphafi heimsfaraldar í mars 2020 ákváðu stjórnendur að hefja útgáfu fréttabréfs til 

starfsfólks til að tryggja að allir fengju þær upplýsingar sem þeir þyrftu við krefjandi 

aðstæður. Í póstinum er kveðja frá stjórnendum, fróðleiksmolar um uppeldi og menntun, 

upplýsingar um sóttvarnir og takmarkanir, auglýsingar og ekki síst helstu upplýsingar um 

sameiginlegar ákvarðanir og vinnulag í skólanum. Þá er upplýst um ákvarðanir af 

deildarstjórafundum og sameiginlegt verklag í póstinn.  

 

Mynd 16 Urrapóstur, fréttabréf starfsfólks Urriðaholtsskóla 
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MORGUNSAMRÁÐ OG MIÐLUN UPPLÝSINGA Á HEIMASVÆÐI 
Á hverjum morgni er haldið samráð með leikskólastigi annars vegar og grunnskólastigi hins 

vegar. Einn af hverju heimasvæði mætir á fundinn og miðlar upplýsingum fyrir daginn. Til 

dæmis fjarvistir, viðburði eða aðrar upplýsingar sem starfsfólk þarf að hafa.  

STARFSÞRÓUN, ÞRÓUNARSTARF OG NÝBREYTNI 
Starfsfólk fékk fjölbreytt námskeið skólaárið 2019-2020, endurmenntun og fræðsla mikil. Allt 

nýtt starfsfólk fékk skyndihjálparnámskeið og er skyndihjálparnámskeið haldið árlega en hver 

starfsmaður endurnýjar þekkingu sína annað hvert ár.  

Þóra Helgadóttir, sálfræðingur á skóladeild, hélt námskeið fyrir starfsfólk leikskóla um reiði 

barna og erfiða hegðun og  viðbrögð við henni. Námskeiðið átti að vera í tveimur hlutum en 

vegna Covid frestaðist seinni hlutinn. Við munum halda áfram með þessa vinnu á nýju skólaári.  

Halldóra Pétursdóttir, verkefnastjóri leikskóla hjá Garðabæ, hélt námskeið og vinnustofu fyrir 

allt starfsfólk skólans í innra mati og matsaðferðum í skólum.  

Dr. Cyndi Caniglia og Dr. Nancy Marcella héldu námskeið fyrir grunnskólakennara um 

gagnreyndar kennsluaðferðir í lestrarkennslu og lesskilningi. Dr. Ron Marcella hélt námskeið 

fyrir allt starfsfólk skólans í hagnýtum aðferðum í hegðunarkennslu barna. Bæði námskeiðin 

voru fjármögnuð með styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla í Garðabæ.  

Kolbrún Sigurgeirsdóttir kennari og kynjafræðingur hélt námskeið fyrir kennara á 

grunnskólastigi og foreldra barna í 3.-5. bekk um netnotkun, óæskilegt efni á netinu og mörk 

barna og unglinga.  

Allt starfsfólk leikskólastigs fékk námskeið hjá Sigrúnu Magnúsdóttur í Tákn með tali, það 

námskeið var fjármagnað með styrk úr Þróunarsjóði leikskóla í Garðabæ.  

Stjórnendur fengu námskeið í OneCRM frá Evu Ósk Ármannsdóttur skjalastjóra Garðabæjar og 

vinnustofur við innleiðingu kerfisins.  

Deildarstjórar eldri leikskólaheimasvæða fóru á BETT ráðstefnuna í London sem hluta af vinnu 

við verkefnið Fjársjóðskistan sem styrkt var úr Þróunarsjóði leikskóla í Garðabæ.  

Þá fékk skólinn styrk úr Þróunarsjóði leikskóla til að innleiða skák kennslu. Það verkefni frestast 

yfir á skólaárið 2020-2021 vegna Covid-19.  

Þá sóttu sérkennslustjóri, grunnskólakennari og forstöðumaður frístundar námskeið og 

réttindi í kennslu á ART (Anger replacement therapy).  

Stjórnendur skólans héldu vinnustofu á starfsmannafundi þar sem unnið var með hugtakið, 

hvernig vinnufélagi er ég og hvaða áhrif hef ég á vinnuumhverfi mitt?  
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Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri fóru með stjórnendum leikskóla Garðabæjar í náms- og 

kynnisferð til Finnlands og stjórnendum grunnskóla Garðabæjar í náms- og kynnisferð til 

Akureyrar. 

Stjórnendur sóttu sátu einnig námskeið hjá Þekkingarmiðlun, Erfið starfsmannasamtöl. 

Til biðbótar var starfsfólk skólans duglegt að sitja ýmsa fyrirlestra og erindi sem tengjast námi, 

uppeldi og þroska barna. 
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Viðauki 1 

 

 


