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Fylgt úr hlaði 
Urriðaholtsskóli lauk sínu þriðja heila skólaári þriðjudaginn 8. júní með íþróttadegi og vorgleði 

nemenda. Miðvikudaginn 9. júní voru svo uppskeruviðtöl nemenda og foreldra á grunnskólastigi  og 

sumardagskrá leikskólastigs tók til starfa. 

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

skólaárið 2020-21. Kennarar og fagfólk skólans af báðum skólastigum koma 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 samrekinn leik- og grunnskóli. Á leikskólastigi voru framan af vetri 7 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 voru svo Klif, Klöpp, Kriki og Holt en þar voru 97 börn á 

aldrinum 3-5 ára. Á grunnskólastigi voru svo 90 börn á aldrinum 6-11 ára á þremur heimasvæðum Hlíð, 

Hrauni og Höfða. Í heild voru því yfir 250 börn sem stunduðu nám við Urriðaholtsskóla skólaárið sem 

hér verður fjallað um.  

Það sem einkenndi skólaárið var mikill vöxtur, fjölgun nemenda og starfsfólks á milli skólaára. Það var 

áskorun að vinna í COVID19 aðstæðum á þessum tímamótum, það er að þjálfa upp nýtt starfsfólk, 

aðlaga ný börn og kynnast nýjum foreldrum. Foreldrar höfðu lítinn beinan aðgang að skólasamfélaginu 

en með samstilltum kröftum tókst að ljúka farsælu skólastarfi með frábæru fólki sem kom að starfinu. 

Um áramót var ljóst að nemendahópurinn myndi stækka enn frekar. Yngstu árgangar barna í hverfinu 

eru stórir og umsóknir um leikskólavist voru umfram það sem leikskólastigið er ætlað fyrir. Á vordögum 

var þó farið í að stilla upp nýju leikskólasvæði á rými ætluðu tónmenntakennslu og nýtt fólk tók til 

starfa. Bæði var verið að undbúa fjölgun leikskólabarna en einnig að bregðast við annars vegar frjósemi 

starfsfólks á leikskólastigi, en í heildina fóru sjö starfsmenn í fæðingarorlof á skólaárinu, sem og að 

mæta langtímaveikindum í starfsmannahópunum. Starfsmannavelta var með eðlilegum hætti en 

skólaárinu lauk með því að annar aðstoðarskólastjóri var ráðinn við skólann, Þórey Huld Jónsdóttir sem 

hefur verið starfandi við skólann og tekið þátt í uppbyggingu og mótun hans frá upphafi. Hennar 

hlutverk er að halda utan um leikskólastig skólans. 

COVID19 og þær aðstæður sem sköpuðust við faraldurinn hafði áhrif á ákveðin þróunarverkefni og 

uppbyggingu á nýju samfélagi. Nýjar leiðir voru nýttar til samskipta, daglegt morgunsamráð skólastiga 

var rafrænt og gafst það vel, leið sem verður viðhöfð áfram. Endurmenntun sem búið að var fá styrki 

fyrir þurfti að fresta og bíður til næsta skólaárs. Samstarf við Háskóla Íslands í hagnýtri atferlisgreiningu 

þar sem nemar stunduðu starfsnám í húsi gekk að óskum og samvinna mikil og góð við fræðasamfélag 

Háskóla Íslands.  

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 og þá sem vilja fræðast betur um skólann. 

Ársskýrslan inniheldur hagnýtar upplýsingar um skólasamfélag Urriðaholtsskóla og starfið, 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 

http://www.urridaholtsskoli.is/
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margvíslegu viðfangsefni sem nemendur og starfsmenn fást við. Ritstjórn er í höndum skólastjóra og 

aðstoðarskólastjórnenda skólans og ábyrgð á henni ber skólastjóri.  

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

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

hans.  

  

Í Garðabæ sumarið 2021 

Una Guðrún Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri  

Þórey Huld Jónsdóttir aðstoðarskólastjóri 

Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri 
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Hagnýtar upplýsingar 

Starfsfólk 
Við skólann störfuðu alls um 82 starfsmenn í stöðuhlutföllum frá 13-100% þar af sex leikskólakennarar, 

fjórir leikskólakennaranemar, einn nemi í uppeldis- og kennslufræði, fjórir grunnskólakennaranemar, 

níu grunnskólakennarar og þrír nemar í kennslufræði framhaldsskóla eða sérgreina. Fjöldi starfsmanna 

með aðra menntun í iðn eða á bakkalár og meistarastigi er tuttugu og níu. Þá voru fjórir í 

stjórnendateymi skólans að hausti en fimm að vori, sjö heimasvæðisstjórar á leikskólastigi, 

umsjónarmaður fasteigna í hálfu starfshlutfalli, umsjónarmaður tómstundaheimilis, tveir skólaliðar og 

fimm stuðningsfulltrúar. Skólahjúkrunarfræðingur hafði einungis viku viðveru á vorönn sem var langt 

frá því að vera fullnægjandi. Sálfræðingur og talmeinafræðingur komu í skólann eftir þörfum á vegum 

skóladeildar. Meirihluti starfsmanna eru konur en alls störfuðu níu karlar við skólann. Alls tóku sjö 

starfsmenn fæðingarorlof á skólaárinu. Nánari upplýsingar um starfsmenn skólans er að finna á 

vefsíðunni: http://www.urridaholtsskoli.is.  

Nemendur 
Skólaárið 2020-2021 voru við skólann nemendur á aldrinum 1-

11 ára. Að lokinni aðlögun leikskólabarna að hausti 2020 voru 

155 börn á leikskólastigi á sjö heimasvæðum, að vori höfðu 37 

börn til viðbótar innritast á leikskólastig og því voru 192 

leikskólabörn í skólanum á átta heimasvæðum í júní 2021. 

Grunnskólabörn voru 88 að hausti en 93 að vori. Alls kláruðu 

því 285 nemendur skólaárið í Urriðaholtsskóla, sjá töflu. 

Fjölgun verður á öllum svæðum haustið 2021. 

Skólaárið var sett formlega 24. ágúst 2020 en þá var aðlögun 

leikskólabarna hafin. Aðlögun barna gekk vel á báðum 

skólastigum.  

Húsnæði 
Í fyrsta sinn hófst skólaárið án þess að meiriháttar 

byggingarframkvæmdir væru til staðar. Holt, eitt heimasvæði 

grunnskóla var tekið undir leikskólastarf fyrir 5 ára börn frá hausti 2020. Nægt rými í fermetrum var til 

staðar sem létti undir í Covid-19 aðstæðum en þá var hægt að útbúa kaffiaðstöðu sem og 

salernisaðstöðu fyrir öll heimasvæði. Aðstaða til list- og verkgreinakennslu batnaði mikið á skólaárinu 

með viðbót af búnaði, sér í lagi til smíðakennslu. Hvað heimilisfræði varðar þá eru í skólanum tveir 

færanlegir bakarofnar og vagnar með búnaði sem hefur nýst vel en ljóst að þessi aðstaða verður ekki 

fullnægjandi fyrr en í næsta áfanga skólans. Kennslugögn til tónmenntakennslu eru einhver og er unnið 

að því að bæta við þann búnað fyrir næsta skólaár. Tónlistarskóli Garðabæjar hefur nýtt aðstöðu 

skólans í einkatíma á skólaárinu. Frá og með apríl 2021 var Hamar aðstaða Tónlistarskólans einnig tekin 

undir leikskólastarf vegna mikillar fjölgunar á leikskólastigi. Lítið bráðabirgða skólabókasafn var á 

stjórnunargangi en gert er ráð fyrir að safnið komi inn í skólann á neðri hæð grunnskólabyggingar næsta 

haust. Verið er að vinna að því að koma skjávörpum, hljóðkerfi, loftafestingum og töflum inn í öll 

kennslurými nú á vordögum. Þá er einnig verið að setja upp gardínur í glugga í kennslurými 

grunnskólastigs. Gardínur/geislavarnir í starfsmanna- og stjórnenda álmu skólans voru endurbættar. 

Árgangur Fjöldi barna 

2019 34 

2018 44 

2017 50 

2016 37 

2015 27 

Leikskólabörn alls 192 

2014 23 

2013 20 

2012 17 

2011 7 

2010 19 

2009 7 

Grunnskólabörn alls  93 

Fjöldi barna að vori 285 

http://www.urridaholtsskoli.is/
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Sundkennsla fór fram í sundlauginni á Álftanesi, skólaíþróttir aðrar voru kenndar að langmestu leiti 

utan húss í útihreysti í upphafi skóladags. Aðstaða til íþróttakennslu er ekki til staðar við skólann og 

aðgengi að kennslurými innan húss var mjög takmörkuð sem hafði hamlandi áhrif á kennslu og mati á 

hæfniviðmiðum í íþróttum. Staðfest er að aðgengi skólans að íþróttaaðstöðu á vegum Garðabæjar 

verður aukið næsta skólaár.  

Ekki er búið að setja upp öryggismyndavélar við skólann en unnið er að því að bæta úr því til að 

fyrirbyggja óæskilega umgengni utan skólatíma. Merkingar á skólanum eru ekki til staðar og ráðgert er 

að það verk verði samhliða næsta byggingaráfanga skólans. Gott samstarf hefur verið við 

þjónustumiðstöð Garðabæjar og eftirlit og úttekt á skólalóð í farvegi.  

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

bæjarins var grunnur lagður sem síðan var lagt fyrir skólaráð og síðar samþykkt af 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 gæsla fram að kennslu er í lágmarki. 

Skóladagur grunnskólabarna var frá kl. 8:15-13:10 á yngsta 

stigi, eftir það tók frístund við, og 8:15-13:50 á mið stigi. 

Sérstaða kennslu í Urriðaholtsskóla er að öll börn á 

grunnskólastigi hefja daginn sinn á útihreysti en einnig er 

hægt að velja jóga og allir fara í stýrða kennslu og 

fimiþjálfun í lestri alla daga og stærðfræði flesta daga. Á 

leik- og grunnskólastigi er unnið með að væntingar til barna 

séu skýrar og börn nýta Vörðuna sér til stuðnings. Á 

leikskólastigi fara börn einnig í jóga, gera 

núvitundaræfingar og lögð er áhersla á útikennslu.   

Samstarf heimilis og skóla 
Aðstandendur eru alla jafna áhugasamir um skólagöngu barna sinna. Tvö kerfi halda utan um skráningu 

nemenda. Á leikskólastigi 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 skrá 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. 

Í Urriðaholtsskóla er unnið eftir væntingum til barna og starfsfólks. Væntingar gera börnum og 

fullorðnum ljóst hvers er vænst af þeim í hegðun, samskiptum, leik og námi. Þær áherslur ramma inn 

starfið og hafa góð áhrif á samstarf heimilis og skóla og styðja við okkar sameiginlega verkefni sem er 
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menntun og velferð barna. Hægt er að lesa um væntingar í skólanámskrá skólans á heimasíðu skólans 

www.urridaholtsskoli.is. Unnið er að því að búa til væntingarbók foreldra en óskað verður eftir 

samstarfi foreldra í það verkefni.  

Heimsfaraldur hafði mikil áhrif á samstarfið þar sem ekki var mögulegt að bjóða foreldrum inn í skólann 

stóran hluta vetrar og segja má að það hafi breikkað bilið á milli heimila og skóla. Markmiðið er að með 

batnandi ástandi munum við aftur ná sterkum tengslum við foreldrasamfélagið nemendum til heilla. 

Starfsfólk, nemendur og fjölskyldur þeirra eiga stórt hrós skilið fyrir hvernig þau stóðu með skólanum í 

gegnum faraldurinn hingað til! 

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 2020-2021 sátu í skólaráði: 

Fulltrúar foreldra: 

Jón Söring, leik- og grunnskólastig 

Agnes Þóra Árnadóttir, leikskólastig 

Hrafn Guðbrandsson, grunnskólastig 

Svava Marín Óskarsdóttir, leik- og grunnskólastig 

Fulltrúar Urriðaholtsskóla 

Margrét Magnúsdóttir og Þórey Huld Jónsdóttir leikskólastig 

Fríða Sigurðardóttir grunnskólastig 

Þóra Björg Hallgrímsdóttir annað starfsfólk 

og stjórnendur Una Guðrún Einarsdóttir og Þorgerður Anna Arnardóttir 

Fulltrúi grenndarsamfélags 

Þorvaldur Þorsteinsson framkvæmdastjóri Golfklúbbsins Odds 

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

Stjórn félagsins skólaárið 2019-2020: 

Kristrún Jóhannsdóttir, móðir barns á leikskólastigi 

Íris Ósk Ólafsdóttir, móðir systkina í 4. og 1. bekk. 

Rakel Sigurjónsdóttir, móðir drengs í 5. bekk 

Margrét Írena Ágústsdóttir, móðir stúlku í 1. bekk og stúlku á leikskólastigi 

Guðrún Ólafsdóttir, móðir drengs á leikskólastigi 

Oddný Jónsdóttir, móðir stúlku í 3. bekk og stúlku í 2. bekk. 

Meðlimir í Grunnstoð fyrir hönd Urriðaholtsskóla skólaárið 2020-2021: 

Helgi Magnússon, faðir drengs á leikskólastigi 

Einir Guðlaugsson, faðir stúlku á leikskólastigi 

Heimasvæðafulltrúar skólaárið 2020-2021: 

1.-2. Bekkur: 

http://www.urridaholtsskoli.is/
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Guðrún Ásta Ólafsdóttir, móðir stúlku í 2. bekk 

Ellen María Sveinbjörnsdóttir, móðir stúlku í 2. bekk 

3-4. Bekkur: 

Svava Marín Óskarsdóttir, móðir drengs í 3. bekk 

Jón Söring, faðir drengs í 3. bekk 

5.-6. Bekkur: 

Rakel Sigurjónsdóttir, móðir drengs í 5. bekk 

Sara Jóhannesdóttir, móðir stúlku í 5. bekk 

 

Þessir viðburðir voru á dagskrá á skólaárinu: 
- Fyrirlestur Ernu Kristínar Stefánsdóttur um jákvæða 

líkamsmynd og sjálfsmynd barna 
- Fyrirlestur Hildar Halldórsdóttur verkefnastjóra Heimilis og 

skóla. Nöldrað um netið: hvernig stuðlum við að jákvæðri 
og öruggri netnotkun barnanna okkar. 

- Krakkahestar á vorhátíð leikskólastigs. 
- Leikhópurinn Vinir með sýningu fyrir leikskólann og yngsta 

stig grunnskólans. 
- Bóka upplestur fyrir miðstig frá Bjarna Fritz úr bókinni Orri óstöðvandi. 
- Þátttaka í kostnaði á glaðning á Öskudaginn. 

 
Þeir viðburðir sem áttu að vera en gekk ekki að hafa vegna covid-19 og/eða veðurs: 

- Sveitarferð fyrir leikskólastig á Bjarteyjarsand. 
- Skíðaferð fyrir grunnskólastig í Bláfjöll. 

Heimsfaraldur – Covid-19 
Heimsfaraldur hafði víðtæk áhrif á skólastarf í Urriðaholtsskóla skólaárið 2020-2021. Skólinn stækkaði 

mikið á milli skólaára, nýir nemendur, foreldrar og starfsfólk bættust í hópinn. Eðli málsins samkvæmt 

hafði faraldurinn áhrif á upplifun þeirra á skólastarfinu eins og nánar er greint frá í kafla um mat á 

skólastarfi. Aðgengi foreldra að skólahúsnæði var skert mestan hluta skólaársins, aðlögun 

leikskólabarna stytt og einfölduð og foreldraviðtöl voru að stærstum hluta rafræn. Flóknara var að stilla 

upp mönnun á heimasvæðum til dæmis vegna þess að á tímabili mátti ekki færa starfsfólk á milli 

sóttvarnarhólfa. Þetta gerði það að verkum að flóknara var að stilla upp sérverkefnum á báðum 

skólastigum svo sem list- og verkgreinum.  

Í Urriðaholtsskóla er ungt og áhugasamt foreldrafélag sem var allt að vilja gert til þess að efla tengsl 

foreldra og styðja við skólasamfélagið. Aðalfundur var haldinn rafrænn, félagið var með rafræna 

fræðslu til foreldra og stutti við félagsstarf barna með því að kaupa leikssýningar. Við þessar aðstæður 

er þó ekki hjá því komist að nándin á milli skóla og heimila verður ekki jafn mikil og er það verkefni 

skólasamfélagsins að auka hana aftur.   

Skólinn stækkar ört og á hverju hausti fjölgar í starfsmannahópnum. Fram til þessa hefur verið lögð 

mikil áhersla á að efla starfsanda og þétta raðir starfsmannahópsins. Á meðan á heimsfaraldri stendur 

hefur það verið flókin áskorun. Á haustönn voru til að mynda tíu kaffistofur í skólanum og hefur það 

óhjákvæmilega áhrif á hvernig hópurinn blandast og tengist innan húss. Góðu áhrifin eru samt sem 

áður þau að starfsfólk innan heimasvæða þétti raðir sínar enn frekar og vann eftir stefnu skólans á 

sínum svæðum.   
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Daglegir rafrænir morgunfundir annars vegar með heimasvæðisstjórum leikskólastigs og hins vegar 

með kennurum grunnskólastigs tryggðu upplýsingaflæði inn á öll heimasvæði og urðu til þess að 

skólastarf gekk vonum framar þrátt fyrir faraldur. Þessir fundir hafa haldið áfram og verða viðhafðir 

héðan í frá.  

Enginn smit komu upp á skólaárinu en örfáir starfsmenn þurftu í sóttkví tengt smitum utan 

skólasamfélagsins. Skólastjórnendur þakka nemendur, starfsfólki og foreldrasamfélaginu öllu fyrir 

samheldni og samræmd vinnubrögð og viðbrögð við faraldrinum. 

Stækkun leikskólastigs 
Urriðaholtið stækkar ört og skólasamfélagið í leiðinni. Heimasvæði leikskólastigs fara úr því að vera sjö 

í tíu. Hluti af börnum af leikskólastigi verða eins og áður segir grunnskóla megin í húsinu næsta skólaár, 

á heimasvæðum Holts, telst sem tvö heimasvæði og Hamars (aðstaða Tónlistarskóla Garðabæjar), telst 

einnig sem tvö heimasvæði. Tilfærslur og breytingar eru hafnar til þess að minnka álagið næsta haust. 

Nú hafa börn fædd 2016 flust yfir á Hamar þar sem þau verða næsta skólaár. Börn fædd 2017 hafa 

sameinast nú þegar á systrasvæðin Klöpp og Krika en þau munu færast yfir á Holt í byrjun skólaársins. 

Heimasvæðin Kriki, Klöpp og Klif verða fyrir börn fædd 2018 og Klettur, Kjarr og Kelda verða fyrir börn 

fædd 2019. Nú í maí 2021 skiptist barnahópurinn á Kletti eftir árgöngum og fóru börn fædd 2018 yfir 

á Klif og börn fædd 2019 urðu eftir á Kletti. Áframhaldandi breytingar taka við eftir sumarið þar sem 

aðlögun nýrra barna heldur áfram og flutningur 2018 barna af Keldu og Kjarri yfir á Klöpp og Krika.  

Verið er að gera úrbótaráætlun vegna breytingana þar sem þær urðu við misjafnar aðstæður og tókust 

misvel. Rætt hefur verið að koma á laggirnar verkferlum þegar kemur að stórum breytingum m.a. til 

þess að tryggja að breytingar verði farsælar. Helst verður lögð áhersla á að undirbúningur verði nægur 

svo bæði börn og starfsfólk sé að mestu tilbúið fyrir breytingarnar. Mikilvægt er að fólk sé vel upplýst 

í breytingarferlinu og breytingar séu vel ígrundaðar og skipulagðar. Þegar óvissa er um breytingar þarf 

einnig að upplýsa um hana. Ekki er vitað fyrir fram hvernig áhrif breytingar geta haft og því er mikilvægt 

að huga vel að ofangreindum atriðum.  

Ársskýrsla leikskólastigs 

Yngri heimasvæði leikskólastigs – Kelda, Kjarr og Klettur 
 

Kelda – starfsfólk og nemendur  
Kelda er heimasvæði barna fædd 2018 og 2019.  

Heimasvæðisstjóri Þórey Huld Jónsdóttir 

Leikskólakennarar 0 

Leikskólaleiðbeinendur 7 

Stuðningsfulltrúar 1 

Fjöldi barna fædd 2018 12 

Fjöldi barna fædd 2019 8 

Fjöldi barna í maí 2021 20 
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Kjarr – starfsfólk og nemendur 
Kjarr er heimasvæði barna fædd 2018 og 2019.  
 

Heimasvæðisstjóri Sóley Kristinsdóttir 

Leikskólakennarar 2 

Leikskólaleiðbeinendur 4 

Stuðningsfulltrúar 0 

Fjöldi barna fædd 2018 13 

Fjöldi barna fædd 2019 7 

Fjöldi barna í maí 2021 20 
 

Klettur – starfsfólk og nemendur 
Klettur var heimasvæði barna fædd 2018 og 2019. Hrafney Svava Þorsteinsdóttir fór með 
heimasvæðisstjórn fyrri hluta vetrar, en hún fór í fæðingarorlof í desember 2020. Við henni tók Ellen 
María Sveinbjörnsdóttir. Í maí 2021 fluttu börn fædd 2018 yfir á Klif og fylgdi Ellen María þeim yfir. 
Við heimasvæðisstjórn á Kletti tók Nelly Roa. Aðlögun nýrra barna fædd 2019 hófst á Kletti í maí.  
 

Heimasvæðisstjóri Hrafney Svava Þorsteinsd./Ellen María Sveinbjörnsd./ 
Nelly Roa.  

Leikskólakennarar 1 

Leikskólaleiðbeinendur 4 

Stuðningsfulltrúar 0 

Fjöldi barna fædd 2018 10 

Fjöldi barna fædd 2019 10 

Fjöldi barna í maí 2021 13 
 

Foreldrasamstarf 
Foreldrasamstarf gekk vel þrátt fyrir takmarkanir vegna Covid-19. 
Öll heimasvæði sendu út föstudagspósta vikulega, samskipti voru 
einnig í gegnum Karellen, símtöl og tölvupósta vegna einstakra 
mála. Þá voru foreldrasamtöl á haust- og vorönn þar sem 
foreldrar lýstu yfir mikilli ánægju með starf og starfsfólk. Gott 
samstarf var einnig vegna nemenda sem þurftu aukinn stuðning 
í námi og starfi, þar sem samskipti einkenndust af heiðarleika og 
kærleik. Myndir af börnum fóru reglulega inn á Karellen og 
einstaka myndband fór til foreldra í föstudagspóstum.  

Samskiptafærni nemenda 
Haustið fór að mestu leiti í markvissa kennslu í samskiptum sem og tengslamyndun milli barna og starfsfólks. 
Stuðst var við Vináttuverkefnið Blæ, sögur, lög, Vörðuna og fleira efni sem styður við jákvæð samskipti. 
Áhersla var lögð á að styðja börn í samskiptum sín á milli og beina þeim í æskilega hegðun. Hópatímar og 
samverustundir voru notaðar til að efla samskiptin, ásamt hverri stund sem gafst yfir daginn. Jákvæð 
samskipti voru í fyrirrúmi, sem og lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun til að styðja við nám barna.  

Mikið nám hefur átt sér stað hjá báðum árgöngum á skólaárinu, þar sem flest börn eru orðin mjög fær í að 
lesa í tilfinningar annarra og sýna hvert öðru stuðning og kærleika. Börn fædd árið 2018 eru flest orðin mjög 
dugleg að nota orðin sín í staðinn fyrir hendur/fætur í samskiptum og eru að ná ágætri færni í að setja mörk 
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og virða mörk annarra. Börn fædd árið 2019 halda áfram að æfa sig í samskiptum, kanna mörk, æfa sig í að 
setja mörk, nota orðin sín og lesa í tilfinningar annarra.  

Væntingar 
Yngri svæðin hafa stuðst við Vörðuna til að leggja inn væntingar til hegðunar barna og Væntingabók 
Urriðaholtsskóla til að leggja inn væntingar til starfsfólks. Meginstefið var að leggja inn væntingar fyrir hvert 
verkefni og hverja stund dags fyrirfram svo börnin hefðu þær á hreinu. Varðan er sýnileg inni á 
heimasvæðum og hjálpar t.d. í samverustundum þar sem hún minnir börn á að hafa hljóð, hlusta og passa 
hendur. Starfsfólk gefur börnum skýr fyrirmæli og fylgir þeim ákveðið eftir til að styðja við nám barna og 
vellíðan þeirra. 

Hegðun og líðan barna var að mestu leiti góð á skólaárinu. Aðlögun barna gekk vel þrátt fyrir þær skorður 
sem okkur voru settar vegna Covid-19. Börn náðu flest góðu jafnvægi mjög fljótt og góður grunnur var lagður 
að trausti, rútínu, kærleika og vellíðan. Aðlögun var hraðari en hefur verið og almenn ánægja er með 
einstaklingsmiðað fyrirkomulag aðlögunar frekar en það sem var á fyrri skólaárum. Þó líðan hafi almennt 
verið góð var greinilegt að hertar sóttvarnarreglur og tilslakanir á þeim höfðu áhrif á börn, enda komu þær 
stundum í veg fyrir hefðbundna nýtingu á húsi/garði, mönnun, hópaskiptingar og fleira. Þá kom upp þreyta 
og titringur í barnahópinn, eins og við má búast í slíkum aðstæðum. 

Væntingar til hegðunar barna á yngri svæðum eru að þau fylgi einföldum fyrirmælum, hafi hendur og fætur 
hjá sér, hlusti þegar aðrir eru að tala og noti orð til að tjá þarfir, langanir og tilfinningar. Einnig að þau geti 
tjáð sig með orðum í hóp, taki tillit til þarfa annarra, sinni persónulegu hreinlæti eftir bestu getu, borði sjálf 
og noti viðeigandi áhöld og leggist beint á dýnuna sína í hvíldinni og fari að sofa. Þá er þess einnig vænst að 
þau sýni umhyggju og kærleik í samskiptum við jafningja, leiti til starfsfólks ef eitthvað bjátar á og taki virkan 
þátt í öllu starfi. Jákvæðni í samskiptum er því í fyrirrúmi og horft til styrkleika hvers og eins barns. 
  

Kennsluhættir og hópastarf 
Áhersla var á tákn með tali til að styðja við tjáningu barna, sérstaklega hjá börnum fæddum 2019 og þeim 
sem þurftu aukinn stuðning við málþroska. Vikulega voru sett inn 1-2 ný tákn og þeim deilt með foreldrum 
til notkunar heima við. Misjafnlega gekk hjá starfsfólki að tileinka sér táknin og nota þau í samskiptum með 
börnum, þó margir hafi náð nokkurri færni. Á næsta skólaári verður því enn meiri áhersla lögð á að starfsfólk 
nái upp færni í notkun táknanna svo þau skili sér enn betur til barna.  
Þorgerður Kristín iðjuþjálfi og starfsmaður í stoðþjónustu skólans var með YAP (Young Athletes Program) 
þjálfun vikulega fyrir báða aldurshópa. Þar var megináhersla á að styðja við og styrkja miðju barna sem og 
jafnvægi. Börnin nutu stundanna mjög vel og mikil tilhlökkun fyrir tímunum.  

Listsköpun var hluti af daglegu starfi allan veturinn. Þar fengu börnin að kynnast mismunandi áferð og 
margvíslegum efnivið. Börnin unnu listaverk, bæði fyrir ferilmöppur og til að taka með heim. Þemavinnu 
gætti í verkefnavinnu að hluta til. Ipadar og tölvur voru notuð til að sýna myndbönd af dýrum í ýmsum 
aðstæðum og hlusta á dýrahljóð.  

Á vorönn voru gerðar ýmsar tilraunir fyrir báða aldurshópa. Börnin gerðu mjólkurtilraun, þar sem þau settu 
matarliti í mjólk og settu sápu út í til að láta litina hreyfast um. Þau gerðu skúlptúr úr trölladeigi og máluðu 
hann. Þá var gerð rúsínutilraun þar sem þær voru settar í matarsóda og dönsuðu um í glasinu. Einnig voru 
plastdýr fryst í boxum með vatni. Börnin fengu klakana út í vatn í sullukarinu og veltu fyrir sér ólíku ástandi 
vatns og áferðinni á dýrunum þegar þau komu úr klakanum. Ýmsar fleiri skemmtilegar tilraunir voru gerðar 
á svæðunum og tilraunavinnan orðin fastur liður af starfi vorannar. 

Kennsluhættir barna fædd 2018: 
Kennsluefnið Lubbi finnur málbein var notað til málhljóðakennslu. Þar er áhersla lögð á hljóðin sem stafirnir 
mynda en ekki heitin á bókstöfunum sjálfum. Æfingar voru gerðar í að tengja hljóð upphafsstafa við orð og 
hluti í daglegu starfi.  
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Í lífsleikni æfðu börnin sig í frásögn, að koma fram, hlusta á aðra, bíða eftir að röðin komi að sér og sýna 
tillitssemi og virðingu. Þá var Vináttuverkefnið Blær notað til að efla félagsfærni barna og styðja við 
tilfinningaþroska. Börnin sungu söngva, æfðu sig í nuddi, hlustuðu á sögur, skoðuðu myndir, ræddu málin, 
æfðu sig í að setja öðrum mörk og virða mörk annarra.  

Hópatímar í kringum þætti sem teknir eru fyrir í TRAS voru settir saman í tímanum þrautir og spil. Þar var 
einblínt á þætti eins og forsetningar, liti, form og rím.  
Í íþróttum voru settar upp þrautabrautir, boltafærni æfð, grófhreyfingar og 
skynörvun. Þá fóru börn einnig í jóga.  

Á Kjarri var kennaranemi að þróa nýtt námsefni á vorönn: núvitund. Þar æfðu 
börnin sig í að finna ró, gera öndunaræfingar og fara í ýmsar jóyoga stöður. 
Starfsfólk fann að með þessum æfingum kom aukin ró yfir börnin sem skilaði 
sér t.d. í rólegri matartímum. Á næsta skólaári verður lögð enn meiri áhersla á 
innleiðingu núvitundar í daglegu starfi allra yngri svæða. 

Þessir helstu kennsluhættir voru settir inn í hópatímaskipulag á seinni hluta 
haustannar. Í öllum tímunum æfðu börnin sig í framkomu og sjálfsöryggi. 
Hópastarfið gekk vel á öllum heimasvæðum en halla tók undan fæti þegar leið 
á vorönn á Keldu vegna tíðra starfsmannabreytinga. Markmiðið var að þegar liði 
á skólaárið væri inntak þessara áherslna  orðið samofið daglegu starfi. Það tókst misvel milli heimasvæða, 
aðallega vegna starfsmannabreytinga og forfalla. Stefna fyrir næsta skólaár er sú að forföll hafi minni áhrif 
á fagstarf. Til að stuðla að því verður boðið upp á vinnustofur fyrir allt starfsfólk yngri svæða þar sem farið 
verður yfir þau áhersluatriði kennsluefnisins sem við erum að vinna með. Markmiðið er að sú vinna skili sér 
í því að kennsluefnið verði ekki einungis bundið við hópastarfið heldur nái betur að samtvinnast daglegu 
starfi. Sú vinna er þegar hafin og hafa starfsmenn fengið örnámskeið nú á sumarmánuðum. 

Þá voru valstundir notaðar í frjálsum leik til að efla sjálfstæði og að standa með ákvörðunum sínum. Þar 
gátu börn valið að leika með ýmsan efnivið sem reynir á mismunandi færni, fínhreyfingar, grófhreyfingar, 
sköpun og þrautalausn.  

Útikennsla var ekki eins markviss eins og lagt hafði verið upp með í byrjun skólaárs. Misjafnt var á milli 
svæða hversu vel gekk að fylgja áætlun og er líklegt að þar sé áhugi starfsmanna að spila stóran þátt, sem 
og fjarvera og veikindi þeirra sem áhugann höfðu. Skipulögð útikennsla fól í sér m.a. göngutúra, fela hlut, 
hópaleiki og könnunarleiðangra. 

Kennsluhættir barna fædd 2019: 
Fram eftir skólaárinu var megin áhersla lögð á að læra að vera í leikskóla, að fylgja fyrirmælum, samskipti, 
félagsfærni og vináttutengsl. Þau voru í skapandi starfi, framkvæmdu tilraunir og könnuðu ólíkan efnivið. 
Þau efldu færni sína í að sýna hvert öðru kærleika, taka tillit til hvers annars og tjá sig með orðum. 

Þróunarstarf og nýbreytni 
Samstarf við háskólanema 
Samstarf við háskólanema var gott. Á Keldu kom annars árs nemi í leikskólakennarafræðum í tveggja vikna 
vettvangsnám og fylgdist með hvernig fjölbreytileiki birtist í kennslu á heimasvæðinu. Þá komu 
meistaranemar í hagnýtri atferlisgreiningu inn á öll yngri svæði að fylgjast með samskiptum starfsfólks við 
börn út frá viðmiðum um skýr skilaboð, jákvæð samskipti, hrós og eftirfylgni. Það var gaman að fá góðar 
niðurstöður úr þessum verkefnum og við nýttum okkur þær í að efla okkur enn frekar.  

Fjársjóðskistan 
Magga og Gugga fengu þróunarstyrk til að búa til sögukistur. Á vorönn byrjuðu yngri svæði að fá nokkrar 
þeirra lánaðar til að halda stuttar leiksýningar og lesa. Kisturnar njóta mikilla vinsælda meðal barna og 
starfsfólks.  

Núvitund 
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Á Kjarri var kennaranemi að þróa nýtt námsefni á vorönn: núvitund. Þar æfðu börnin sig í að finna ró, gera 
öndunaræfingar og fara í ýmsar jóga stöður. Starfsfólk fann að með þessum æfingum kom aukin ró yfir 
börnin sem skilaði sér t.d. í rólegri matartímum. Á næsta skólaári verður lögð enn meiri áhersla á innleiðingu 
núvitundar í daglegu starfi allra yngri svæða. 

Styrkleikaþjálfun 
Unnið var með eflingu styrkleika barna í sköpun, lífsleikni, útikennslu, samskiptum og í leik. Börn fengu 
tækifæri til að nýta styrkleika sína og efla þá á eigin forsendum.  

Young Athletes Program 
Öll börn á yngri svæðum fóru vikulega í YAP með Stínu iðjuþjálfa. Þar er megináhersla á að styðja við og 
styrkja miðju barna sem og jafnvægi. Börnin nutu stundanna mjög vel og mikil tilhlökkun var fyrir tímunum. 

Vettvangsferðir 
Yngri svæði fóru í stuttar vettvangsferðir í nærumhverfi skólans. Þá voru farnar stuttar ferðir innanhúss, til 
dæmis til að skoða verkefni annarra nemenda skólans og önnur rými skólans nýtt 

Svefn og hvíld 
Í hvíld eiga öll börn sína dýnu, kodda og teppi. Þau koma inn og leggjast á sinn stað, hlusta á rólega 

tónlist og fara að sofa. Svefn barna gekk að mestu leiti vel á skólaárinu og hafa þau flest náð góðri færni 

í að sofna sjálf í leikskólanum. Sum börn þurfa enn stuðning frá starfsfólki til að sofna en þá er haldið 

utan um þau, þeim strokið á baki eða þau leidd. Flest börn eru að ná góðum daglúr og ljóst er að áhersla 

skólans á að svefnþörf barna sé náð er að skila sér vel í hvíldinni.  

Við lok vorannar voru örfá börn fædd 2018 hætt að sofa í hvíld. Þau koma með inn í svefnhvíldina til 

að ná ró en fara svo fram með starfsfólki þegar önnur börn eru sofnuð.  

Hreyfing og hreyfiþörf barna 
Á skólaárinu var áhersla lögð á að koma til móts við hreyfiþörf barnanna með virkri útiveru, 

íþróttatímum, jóga og YAP. Þegar veður og hömlur vegna Covid-19 komu í veg fyrir útiveru eða notkun 

á íþróttarýmum skólans reyndi starfsfólk að losa um hreyfiþörf með öðrum hætti, s.s. með 

hreyfistundum í minni hópum inni í leikkrókum og herbergjum. Einnig var áhersla lögð á hreyfingu við 

uppsetningu dagskipulags því er stillt upp þannig að börn þurfi ekki að sitja lengi við. 

Málörvun 
Mikil áhersla var lögð á gott málumhverfi inni á hverju heimasvæði. Öll börn fá málörvun daglega í 

formi lestrar, samverustunda og söngs. Bækur eru aðgengilegar börnum til þess að lesa sjálf en einnig 

er sögustund í samveru, yfirleitt daglega. Heimasvæðin eiga orðið ágætt safn af loðtöflusögum sem eru 

mikið nýttar og börnin hafa mikinn áhuga á þeim. Söngur er mikilvægur þáttur í málörvun og áhersla á 

endurtekningu og hreyfingar með lögum. Lögum var skipt út eftir árstíðum en nokkur klassísk lög voru 

alltaf til staðar. Yngri heimasvæði eiga einnig spjöld sem við köllum úr hverju er ég búin til? Þar er 

ákveðin tegund dýra eða fyrirbæri tekið fyrir, t.d. ljón, hundar, kettir og mannslíkaminn.  

Auk þessa voru nokkur börn sem fengu aukinn stuðning við málþroska og eru þá í málörvunarhóp inni 

á sínu heimasvæði og fá orðabók Garðabæjar með heim. Þannig vinna skóli og heimili saman að settu 

markmiði. Til að meta hvort barn þurfi á auknum stuðningi að halda við málþroska eru stuðst við 

niðurstöður úr TRAS málþroskaprófi og Orðaskilum. Helstu þættir sem eru teknir fyrir í TRAS voru 

fléttaðir inn í daglegt starf og gekk sú innleiðing ágætlega en má verða meiri og skilvirkari á næsta 

skólaári.  
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Þá var einnig verið að spila fatabingó, lita- og formabingó, farið í söngvaleiki og aðra leiki til að styðja 

við málþroska. 

Leikur, leikefni og námsgögn 
Leikurinn er leið barna til náms og því er hann undirstaða allra hópatíma og kennsluhátta. Frjálsi 

leikurinn er einnig gríðarlega mikilvægur en þar þróa börnin með sér félagsfærni, æfa samskipti og 

máta sig í ýmis hlutverk og aðstæður. Áhersla var lögð á bæði að kenna börnum að leika og hvernig 

þau komast sjálf inn í leik. Einnig var starfsfólki kennt að kenna börnunum þessa hæfni. Ýmislegt er 

notað í starfi barnanna, með áherslu á opinn efnivið; bækur, púsl, pinnar, dúplókubbar, einingakubbar, 

dýr, furðuföt, bílar, föt, málning, fingramálning, litir og skæri.  

Námsmat 
Námsmat barna á yngri svæðum fór fram í gegnum ferilmöppur og myndaskráningar. Börnin unnu 

ákveðin ferilmöppuverkefni yfir árið sem eru sameiginleg innan árganga. Það gekk vel að halda 

samræmi á milli yngri heimasvæða en þörf er á að skýra betur væntingar og samræmi á milli árganga 

frá byrjun leikskólagöngu til enda hennar, en sú vinna er þegar hafin. Í ferilmöppuna fór einnig 

myndaskráning af barninu yfir skólaárið.  

Á haustönn var formlegt foreldrasamtal þar sem farið var yfir virknimat nemenda. Farið var yfir 

líkamlegan þroska barnsins ásamt málþroska, tilfinningaþroska, félagsþroska og vitsmunalegan þroska. 

Farið var yfir matarvenjur barns og samskipti þess við bæði börn og fullorðna. Á vorönn hitti svo 

heimasvæðisstjóri foreldra aftur í óformlegu spjalli þar sem farið var yfir stöðu mála og einstaka málum 

fylgt eftir ef þörf var á.   

Viðburðir  
Vegna Covid-19 hafa viðburðir ekki verið með sama hætti og 

venjulega.  Á hrekkjavökunni máluðu börnin boli sem þau komu 

með að heiman og héldu hrekkjavökuball. Fyrir jólin var haldið 

jólaball, þar sem yngri svæði skiptu sér upp í tvo hópa og 

dönsuðu í kringum jólatréð. Á öskudag héldu yngstu börnin  

saman upp á daginn þar sem var slegið í tunnu, dansað og allir 

fengu rúsínur. Að auki hélt skólinn upp á 3 ára afmæli sitt og þá 

hittist hópurinn saman og söng afmælissönginn. Í tilefni þess 

útbjuggu nemendur hálsmen úr pasta sem þau máluðu og voru 

með á sér á afmælisdaginn.  

Samstarf á milli heimasvæða og skólastiga 
Samstarf á milli yngri heimasvæða gekk mjög vel á skólaárinu. Vegna Covid-19 voru fagleg samskipti 

mikið til í gegnum myndspjall sem gekk vonum framar. Samstarf milli eldri og yngri heimasvæða gekk 

einnig vel, með vikulegu samráði í formi heimasvæðastjórafunda. Á skólaárinu var lagt upp með að 

auka samstarf á milli skólastiga t.d. með því að grunnskólabörnum var boðið að koma niður í leikskóla 

að leika og lesa fyrir yngri börn. Þá var einnig boðið upp á leikskólaheimsókn í vali í frístund. Þetta gekk 

mjög vel og mikill vilji fyrir að styrkja samstarfið enn frekar á næsta skólaári.  

Covid – 19 
Skólastarf vetrarins litaðist af síbreytilegum sóttvarnarreglum og breytingum á þeim. Því var allt 

hópastarf og samverustundir skipulagðar til að fara fram inni á hverju heimasvæði fyrir sig. Draumur 
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starfsfólks um hópastarf þvert á svæðin varð því miður ekki að veruleika en mun vonandi geta orðið á 

næsta skólaári.  

Þegar verst lét var lítil sem engin blöndun barna og starfsfólks á milli heimasvæða. Þá var ekki hægt að 

nýta sameiginleg rými í skólanum og útisvæði skipt á milli systrasvæða. Heimasvæðisstjórar voru þó á 

sama tíma í miklum samskiptum í gegnum myndspjall til þess að passa upp á samræmi í fagstarfi. Við 

hverja tilslökun fagnaði starfsfólk og nýtti tækifærið til þess að nýta rými skólans eins og kostur gafst.  

Samantekt 
Heilt yfir gekk skólaárið vel, sérstaklega þegar tekið er tillit til takmarkana vegna covid-19 og 

starfsmannabreytinga, forfalla og langtímaveikinda. Faglegt starf var ávallt í forgrunni og áætlanir eru 

komnar um hvernig það verði tryggt enn betur á næsta skólaári. Mikilvægt er að styrkja 

starfsmannahópinn og styðja í starfsþróun og miðlun kennsluefnis til barna. Miklu máli skiptir að styrkja 

enn frekar samstarf og samræmingu, bæði á milli heimasvæða með sömu árganga, innan leikskólastigs 

sem og á milli skólastiga. Þá þarf að efla allt starfsfólk í að tileinka sér þær kennsluaðferðir og þau 

verkfæri sem notast er við í Urriðaholtsskóla. 

Eftir þennan þunga vetur stendur upp úr hversu vel aðlögun gekk og hversu vel hefur tekist til að kenna 

börnum væntingar, vera í jákvæðum samskiptum og styðja vel við félags- og tilfinningaþroska barna. 

Þá hefur vel verið haldið utan um málefni þeirra barna sem hafa þurft aukinn stuðning og starfsfólk 

hefur allt verið tilbúið í að taka ábyrgð í þeim verkefnum.  

Mótun ferilmappa er komin vel á veg, sem og verkefnavinna barna. Þá hefur gengið vel að fylgja 

áhersluatriðum aðalnámskrár. Það þarf þó að vinna betur skjalið sem heldur utan um starf á deildunum 

því slíkt myndi auðvelda starfsfólki að grípa í verkefni. Það myndi einnig styðja betur við að þær deildir 

sem eru með sama árgang væru að gera það sama. 

Eldri heimasvæði leikskólastigs  – Klif, Klöpp, Kriki, Holt og 
Hamar 
Veturinn 2020-2021 voru í Urriðaholtsskóla fjögur heimasvæði barna fædd 2015-2017. Svæðin Klif, 

Klöpp og Kriki voru með börnum fæddum 2016 og 2017 og Holt með börnum fæddum 2015. Í mars 

bættist við eitt heimasvæði til viðbótar, Hamar, og varð það heimasvæði barna fæddum 2016. 

Klif  
Klif var heimasvæði barna fæddum 2016 og 2017. Í mars 2021 færðu börn fædd 2016 sig yfir á Hamar 

og börn fædd 2017 fóru á Klöpp og Krika. Sigríður Herdís Hallsdóttir var heimasvæðisstjóri á Klifi en 

færði sig síðan með 2017 árganginum yfir á Klöpp. Í apríl færðust börn fædd 2018 af Kletti yfir á Klif og 

aðlögun nýrra barna fædd 2018 hófst á Klifi í maí. Ellen María Sveinbjörnsdóttir færði sig með 2018 

börnum yfir á Klif og tók við heimasvæðisstjórn á Klifi.  

Heimasvæðisstjóri Sigríður Herdís Hallsdóttir / Ellen María 
Sveinbjörnsdóttir 

Leikskólakennarar 0 

Leikskólaleiðbeinendur 5 

Stuðningsfulltrúar 0 

Fjöldi barna fædd 2016 12 

Fjöldi barna fædd 2017 12 

Fjöldi barna fædd 2018 í maí 2021 14 
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Klöpp 
Klöpp var heimasvæði barna fædd 2016 og 2017. Í mars 2021 færðu börn fædd 2016 sig yfir á Hamar. 

Margrét Magnúsdóttir var heimasvæðisstjóri á Klöpp en færði sig síðan með 2016 árganginum yfir á 

Hamar. Við henni tók Sigríður Herdís Hallsdóttir. Aðlögun nýrra barna fædd 2017 hófst síðan í maí á 

Klöpp.  

Heimasvæðisstjóri Margrét Magnúsdóttir/Sigríður Herdís Hallsdóttir 

Leikskólakennarar 1 

Leikskólaleiðbeinendur 4 

Stuðningsfulltrúar 1 

Fjöldi barna fædd 2016 9 

Fjöldi barna fædd 2017 14 

Fjöldi barna fædd 2017 í maí 2021 24 

Kriki 
Kriki var heimasvæði barna fæddum 2016 og 2017. Guðbjörg Ragnarsdóttir var heimasvæðisstjóri fyrri 

hluta vetrar, en hún fór í leyfi um áramót. Við henni tók Agnes Ólöf Pétursdóttir. Í mars 2021 færðu 

börn fædd 2016 sig yfir á Hamar og 2017 börn af Klifi fluttust yfir á Krika. Aðlögun nýrra barna fædd 

2017 hófst í maí 2021. 

Heimasvæðisstjóri Guðbjörg Ragnarsdóttir/Agnes Ólöf Pétursdóttir 

Leikskólakennarar 2 

Leikskólaleiðbeinendur 3 

Stuðningsfulltrúar 0 

Fjöldi barna fædd 2016 10 

Fjöldi barna fædd 2017 14 

Fjöldi barna fædd 2017 í maí 2021 23 

Holt 
Holt er heimasvæði barna fædd 2015. Heimasvæðisstjóri á Holti er Hrefna Gunnarsdóttir. 
  

Heimasvæðisstjóri Hrefna Gunnarsdóttir 

Leikskólakennarar 1 

Leikskólaleiðbeinendur 4 

Stuðningsfulltrúar 1 

Fjöldi barna fædd 2015 27 

Hamar 
Hamar er nýtt heimasvæði verðandi fimm ára barna sem fædd eru 2016. Hamar er heimasvæði ætlað 

Tónlistarskóla Garðabæjar, en er nýtt tímabundið til leikskólastarfs. Leikskólastarf hófst á Hamri í mars 

2021. Heimasvæðisstjóri fram að sumarleyfi var Margrét Magnúsdóttir.  

Heimasvæðisstjóri Margrét Magnúsdóttir 

Leikskólakennarar 1 

Leikskólaleiðbeinendur 5 

Stuðningsfulltrúar 1 

Fjöldi barna fædd 2016 37 
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Foreldrasamstarf  
Foreldrasamstarf gekk vel þrátt fyrir takmarkanir vegna Covid-19. Öll heimasvæði sendu út 

föstudagspósta vikulega, samskipti voru einnig í gegnum Karellen, símtöl og tölvupósta vegna einstakra 

mála. Í föstudagspóstum var sagt frá því starfi sem fram hefur farið í vikunni eða til að kynna næstu 

viku. Eins var komið með fræðslupunkta til foreldra.  

Þá voru foreldrasamtöl á haust- og vorönn þar sem foreldrar lýstu yfir mikilli ánægju með starfið og 

starfsfólk. Gott samstarf var einnig vegna barna sem þurfa aukinn stuðning í námi og starfi, þar sem 

samskipti einkenndust af heiðarleika og kærleik. Myndir af börnum fóru inn á Karellen en hefðu mátt 

vera fleiri og reglulegar settar inn.  Eins voru foreldrar óhræddir að senda tölvupóst ef þeir vildu ræða 

sérstaklega við heimasvæðastjóra.  

Samskiptafærni nemenda  

Samverustundir:  
Á hverjum degi voru samverustundir. Fyrst á morgnana var samvera þar sem farið var yfir hvaða dagur 
sé í dag og rifjað upp hvernig dagurinn verður. Þá var sunginn morgunsöngur, sagðar fréttir og rætt um 
heima og geima. Börnin æfðu sig líka að syngja og læra ný lög. Í öðrum samverustundum var verið að 
syngja, fara í leiki, hlusta á sögur, segja fréttir og unnið með Vináttuverkefni og Lubbi finnur málbein. 
Leitast var við að hafa stundirnar stuttar og hnitmiðaðar og reyna eins mikið og hægt er að láta börnin 
ekki sitja of lengi kyrr, með það að markmiði að hjálpa börnum að takast vel til í aðstæðum.  

Vináttuverkefni:  
Farið var yfir spjöldin í Blæ og miklar umræður spunnust um 
hvað sé að gerast á myndunum og hvað sé hægt að gera til að 
hjálpa hvort öðru. Félagsfærnisögurnar voru yfirfærðar á 
raunaðstæður barna og þau fengu tækifæri til að tjá sína líðan 
með það sem var að gerast á myndinni. Börnin komu oft með 
reynslusögur frá þeim sjálfum. Þetta verkefni hefur gengið 
mjög vel og skilað góðum árangri. 

Hvatningarkerfi: 
Öll börn eru hvött til að taka þátt í því starfi sem fram fer á 
heimasvæðinu. Notast er við jákvæða hvatningu, t.d. er barni 
boðið að horfa á ef það treystir sér ekki strax í verkefni, en 
jafnframt er því hrósað um leið og það tekur þátt. Áhersla er 
lögð á að öllum líði vel og reynum að koma til móts við öll 
börn. Sum þurfa meiri hvatningu en aðrir, eins og eðlilegt er.  

Félagsfærnisögur sem styðja við starfið eru sagðar og þannig 
hjálpast starfsfólk að við að kenna hegðun og hvetja börn til dáða. Börnum er hrósað þegar vel gengur 
og bent á það sem vel er gert. Jákvæðni í samskiptum er því í fyrirrúmi og horft til styrkleika hvers og 
eins.  

Væntingar   

Klif, Klöpp, Kriki og Holt:  
Væntingar voru kynntar fyrir starfsfólki og börnum og byrjað að vinna með þær strax að hausti. 
Innlögn væntinga fólst að miklu leyti í því að búa til dagskipulag sem starfsfólk og börn fylgdu. Í upphafi 
vetrar var lagt upp með að nota myndrænt skipulag með Vörðunni sem hangir alltaf uppi. Starfsfólk 
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samræmdi orðalag og fyrstu mánuði vetrarins var mikil áhersla lögð á að leggja inn væntingar til barna 
fyrir hvern tíma dags, til dæmis væntingar í fataklefa, á salerni, við matarborðið, í samveru o.s.frv..  

Starfsfólk ætti að nýta allar stundir dags til að leggja inn væntingar sem eru viðeigandi hverju sinni og 
voru hópatímar sérstaklega nýttir, sem og samverustundir. Væntingar í þessum stundum eru t.d. 1) að 
varða sig (að hafa hendur og fætur hjá sér) 2) að hlusta 3) rétta upp hönd og 4) að leyfa öðrum að hafa 
orðið. Í vali eru þær væntingar að barn sé á sínu svæði og taki þátt í því sem þar er að gerast. Einnig að 
þau sýni hvort öðru tillitssemi og leyfi öllum að koma fram með sínar hugmyndir í leikinn. Engar myndir 
eru af þessum væntingum en það er talað um þær og minnt á þær eins og þurfa þykir.  

Lagt var upp með að nota Vörðuna og væntingar í starfinu en hins vegar þarf að samræma meira notkun 
á væntingum og myndum þeim tengdum.  
 

Kennsla væntinga: 
Lagt er upp með að farið sé yfir væntingar vel á haustin og þær síðan rifjaðar upp reglulega. Börnin 
taka þátt í að rifja væntingarnar upp með því að segja frá því hvernig gengur að fylgja þeim og hvað við 
getum gert til að fylgja þeim eftir. Þau hjálpa líka til við að finna hvaða væntingar verða notaðar. 
Það auðveldar allt starf ef allir eru með sömu væntingar og þegar þær eru fáar og auðvelt er að fara 
eftir þeim. 

Mikilvægt er að starfsfólk fái útskýringar á af hverju verið sé að leggja inn ákveðnar væntingar. Ef 
starfsmaður er ekki meðvitaður um hvers vegna hann er að fara fram á ákveðna hegðun hjá barni, þá 
er hætta á því að innlögnin verði ekki markviss og lítil sem engin eftirfylgni. Þar glatast tækifæri til að 
styrkja jákvæða hegðun og hjálpa börnum að finna öryggi í aðstæðum. Fyrir næsta skólaár er mikilvægt 
að samræma þessi atriði til þess að ná betri árangri í skólastarfi.  

Kennsluhættir 

Aðaláhersla var lögð á eftirfarandi kennsluhætti á heimasvæðum eldri barna skólaárið 2020-2021. 
Þessir kennsluhættir voru bæði settir upp sem hópatímar eða sem stöðvar. Hópastarfið og stöðvavinna 
gekk vel á öllum heimasvæðum. Markmiðið var að inntak kennsluhátta yrði samofið daglegu starfi. Það 
tókst misvel milli heimasvæða á þessu skólaári m.a. vegna starfsmannabreytinga og Covid-19.  

Lubbi finnur málbeinið:  
Kennsluefnið Lubbi finnur málbein var notað á ýmsa vegu t.d. í samverustundum, hópastarfi, stöðvum 
og gönguferðum svo eitthvað sé nefnt. Einnig voru gerð ýmis spil og leikir tengd Lubba þar sem t.d. 
málhljóðaspjöldin voru notuð í bingó eða samstæðuspili.  

Vinátta forvarnaverkefni gegn einelti - Blær: 
Vináttuverkefnið Blær var notað til að efla félagsfærni barna og styðja við tilfinningaþroska. Börnin 
sungu söngva, æfðu sig í nuddi, hlustuðu á sögur, skoðuðu myndir, ræddu málin og æfðu sig í að setja 
öðrum mörk og virða mörk annarra.   

Opinn efniviður til þess að styðja við frjálsan leik: 
Stuðst var við opinn efnivið til þess að auka hugmyndaflug og gefa börnum frjálsa leið til þess að skapa 
sinn eigin leik. 

K-pals (5 ára börn): 
PALS stendur fyrir Pör að læra saman (Peer assistance learning stragegies) og K stendur fyrir leikskóla. 
Aðferðin er afar vel rannsökuð og árangursrík kennsluaðferð til að þjálfa lesfimi og lesskilningsaðferðir. 
Í byrjun febrúar hófst vinna við K- pals verkefnið. Börnum var skipt í þrjá hópa miðað við niðurstöður 
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úr Hljóm2 og því kennt miðað við stöðu hvers og eins. Verkefnið styrkir hljóðkerfisvitund barna og 
kennir tenginu hljóðs og stafs og tengingu hljóða.  

Verkefni tengd hljóðkerfisvitund/markviss málörvun: 
Einnig var lögð áhersla á að æfa og efla hljóðkerfisvitund barna yngri en 5 ára. Það var til dæmis gert 
með því að ríma, æfa hlustun, klappa atkvæði og þekkja fyrsta hljóð í orðum. Kennsluefnið Lubbi kom 
sér vel í þessum verkefnum. Einnig voru notuð öpp í spjaldtölvu til þess að efla hljóðkerfisvitund og 
styðja við markvissa málörvun eins og t.d. Orðagull og Lærum og leikum með hljóðin. Lagt er upp með 
að hafa málörvunarstundir daglega t.d. í hópatímum eða í stöðvum, í hvíld, í fataklefanum, við 
matarborðið, í samverum, á salerni og í útiveru.  

Listsköpun: 
Listsköpun var hluti af daglegu starfi allan veturinn. Þar fengu börnin að kynnast mismunandi áferð og 
margvíslegum efnivið. Þar unnu börnin bæði listaverk fyrir ferilmöppur og til að taka með heim. 
Þemavinnu gætti í verkefnavinnu að hluta til.  

Hreyfing:  
Núvitund og jóga var notað á sumum svæðum á hverjum degi í hvíld, enda frábær leið til að ná slökun 
og ró. Í stöðvum og hópatímum var farið í salinn þar sem ýmsar æfingar voru gerðar sem styrkja 
grófhreyfingar. Oft voru settar upp þrautabrautir í anda YAP.  

Elsti árgangurinn fór á hverjum degi í skipulagða útihreyfingu þar sem farið var í leiki eins og til dæmis 
stórfiskaleik og þrautakóng. Áhersla var lögð á að allir hreyfðu sig og lærðu að fylgja fyrirmælum í 
leikjum. Grófhreyfingar voru styrktar til dæmis með því að hlaupa, klifra og hoppa. Útihreyfing hefur 
gengið mjög vel en það mætti samræma betur milli heimasvæða og skipuleggja þessar stundir 
markvissar.  

Þróunarstarf og nýbreytni  
Virknimat nemenda:  
Í hópastarfinu hjá elsta árgang voru gerðar bækur sem nýttar voru í hópastarfi. Hver hópur fékk sína 
eigin bók (merkt fugli) og þar söfnuðu börn stimplum. Gefnir voru stimplar eftir því hvernig þeim 
sjálfum fannst ganga hverju sinni t.d. í einingakubbum eða í föndri. Þau voru mjög dugleg að meta sig 
sjálf og gátu vel sagt frá því sem gekk vel og því sem gekk miður vel. Bækurnar nýttust einnig sem 
skráningar fyrir námi barna. Þetta verkefni var mjög skemmtilegt og væri gaman að þróa það áfram. 
Samstarf við háskólanema: 
Mikið samstarf var við háskólanema í hagnýtri atferlisgreiningu þar sem þeir komu inn á svæði og 
hjálpuðu til við að leggja mat á færni barna. Nemarnir komu síðan inn með hvatningarkerfi fyrir þau 
börn sem talið var að myndu hangast á slíku fyrirkomulagi en það nýttist einnig vel fyrir önnur börn. 
Það var gott að fá sýn þeirra á það sem var að gerast og fengum við margar jákvæðar umsagnir frá 
þeim. 

Nemarnir komu að auki inn á eldri heimasvæði 
með verkefni um endurgjöf til hegðunar og náms 
barna. Þar var fylgst með starfsfólki og endurgjöf 
þess til barna og hvort hún væri jákvæð eða 
neikvæð. Verkefnið veitti góða innsýn fyrir 
starfsfólk og gaf þeim tækifæri á að horfa 
gagnrýnum augum á sitt starf og samskipti við 
börn.   
Skák: 
Í enda apríl fengu Hamar og Holt tafl inn á 
heimasvæði. Á Holti voru það aðallega drengir sem 
sóttust í að læra að tefla, en bæði kynin á Hamri. 
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Börnin voru dugleg að æfa sig en þurfa meiri kennslu og meiri hvatningu og þá sérstaklega stúlkur á 
Holti. 
 
Fjársjóðskistur: 
Fjársjóðskistan gengur út á að kennarar noti sögukistur sem innihalda leikmuni við lestur og frásögn. 
Að styðjast við leikmuni gerir sögur meira lifandi og styður börn í að halda einbeitingunni.  
Fjársjóðskisturnar voru mjög mikið notaðar á sumum heimasvæðum í samverustundum, börnum 
fannst þetta spennandi efniviður og báðu stundum um að lesnar væru sögur úr fjársjóðskistu. Gaman 
væri að þróa þetta verkefni áfram og samræma notkun þess milli heimasvæða.  

Vettvangsferðir  
Elsti árgangur á Holti: Í byrjun haustannar fundu börnin stað úti við Urriðavatn sem var kallaður 
leynistaður. Þangað var farið yfirleitt einu sinni í viku ef veður leyfði, stundum var nesti tekið með og 
voru þá göngurnar lengri en annars. Börnin sáu staðinn breytast frá haustlitum yfir í vetrarliti og síðan 
hvernig hann vaknaði til lífs um vorið. Mörg barnanna fóru með foreldrum sínum um helgar til að skoða 
staðinn. Reynslan af því að eiga leynistað var góð og voru börnin tilbúnari til að fara í göngur vegna 
þess að þau vissu hvert var verið að fara. Gönguferða verkefnið er klárlega eitthvað sem ætti að halda 
áfram næsta vetur. Þá var Holti boðið á tónleika og var það skemmtileg tilbreyting í starfið. 

Heimasvæði annara eldri barna fóru einnig í gönguferðir um hverfið og niður að Urriðavatni. 
Gönguferðirnar voru nýttar til að vinna með ýmis verkefni sem tengdust náttúrunni. Um jólin fóru 
börnin í heimsókn í Golfskálann Odda þar sem boðið var upp á veitingar og jólasveinn kom í heimsókn.  

Hópastarf 
Holt 
Börnum á Holti  hefur verið skipt í þrjá til fimm hópa í vetur, sem bera nöfn fugla (lundi, lóa, kría, spói 
og mávur). Í hópastarfinu hefur verið unnið með ýmis verkefni sem tengjast gróf- og fínhreyfingum, 
málörvun og hljóðkerfisvitund, rökhugsun og sköpun. Starfsfólk skipti með sér verkefnum sem snéru 
að þeirra áhugasviði og fóru því öll börn til alls starfsfólks. Hvert verkefni var yfirleitt ekki lengra en 20 
mín en þá var skipt yfir í annað verkefni eða frjálsan leik. Fyrri hluta vetrar voru hóparnir 5 og því fá 
börn í hverjum hóp sem gekk mjög vel. Tveir til þrír starfsmenn voru með verkefni á sama degi og þá 
einn til tveir sem héldu utan um frjálsa leikinn. Eftir áramót var lögð enn meiri áhersla á málörvun og 
hóparnir urðu þrír þar sem var lögð mis mikil áhersla á hvert verkefni fyrir sig.  

Hópastarfið var skemmtilegt og gefandi og gaf hverjum og einum starfsmanni frjálsar hendur til að 
skipuleggja það sem þeir höfðu áhuga á. Tíminn á hverju svæði var þægilegur þar sem úthald barna í 
verkefnum er ekki mikið á þessum aldri. Stundirnar hafa orðið lengri og lengri og tölum við meira um 
að þetta séu stöðvar sem hver og einn fær að fara í. 

Börnin á Holti saumuðu sér poka til að hafa í hólfinu undir aukaföt. Hugmynd að þessu verkefni kom 
upp í kjölfar þess að tekin var ákvörðun í Urriðaholtsskóla að minnka plastpokanotkun og vera 
umhverfisvænni. Skemmtilegt en tímafrekt verkefni sem börnin höfðu gaman af. Áframhaldandi 
hugmyndavinna tengd þessu verkefni er komin af stað.  
Klif:  
Börnum var skipt í þrjá hópa, með átta börnum í hverjum hóp og skipt var upp eftir aldri. Upphafleg 
áætlun vetrarins var að einn starfsmaður myndi fylgja hverjum hóp í 4-6 vikur og síðan myndi starfsfólk 
skipta milli hópa. Þannig myndi allt starfsfólk ná að kynnast öllum börnum. Eftir fyrstu skipti hjá 
starfsfólki var breytt á þann hátt að fastur starfsmaður myndi fylgja hverjum hóp. Hópastarfið er aðeins 
hluta úr deginum, á öðrum tímum dags blandast hópurinn í útiveru og vali og upplifun starfsfólks var 
sú að þau væru að tengjast öllum börnum óháð því hvaða hóp þau tilheyrðu í hópastarfi. Þetta gekk 
mjög vel og bæði börn og starfsfólk ánægð með það fyrirkomulag. Í hópastarfi var unnið með fjölbreytt 
verkefni tengd listsköpun, félagsfærni, málörvun og fleira.  
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Klöpp: 
Börnum var skipt í tvo hópa eftir árgöngum og tveir starfsmenn fylgdu hvorum hóp. Ýmis verkefni voru 
unnin. Dæmi er til dæmis verkefni um líkamann, umhverfi Urriðaholts, hrafna, félagsfærni, samskipti, 
málörvun, fín- og grófhreyfingar, spil, útiveru og sköpun. Ýmiskonar efniviður var nýttur í hreyfingu, 
sköpun og frjálsum leik. Annar hópurinn byrjaði á útiveru og kom svo inn í hópastarf meðan hinn 
hópurinn byrjaði inni í hópastarfi og endaði á útiverunni. 
Kriki:  
Fyrir áramót voru börnin bæði í blönduðum hópum og í aldursskiptum hópum. Þar var unnið með 
félagsfærni, samskipti, málörvun o.fl. í gegnum verkefni eins og t.d. alls konar fínhreyfingar, spil, 
frjálsan leik, tónlist, hreyfingu, útiveru/göngutúra og sköpun. 
Eftir áramót voru börnum á Krika skipt upp í tvo hópa eftir árgangi, 2016 og 2017. Eldri hópurinn byrjaði 
á útiveru og kom svo inn í hópastarf meðan yngri hópurinn byrjaði inni í hópastarfi og endaði á 
útiverunni. Helst var lögð áhersla á sköpun og málörvun.  
Klöpp/Kriki: 
Í apríl og maí voru börn fædd 2017 sameinuð á Klöpp og Krika. Helst hefur verið unnið með stöðvavinnu 
á Krika en í bland (stöðvar og hópastarf) inn á Klöpp. Áhersla var lögð á málörvun, félagsfærni, leikinn 
og útiveru. Í stöðvum og hópatímum var t.d. farið í málörvun, Blæ, Lubba, hlutverkaleiki, stutt við 
frjálsan leik og ýmsar fínhreyfingar.  Aðaláhersla var lögð á innlögn á væntingum og málörvun.  
Hamar: 
Í apríl voru 2016 börn af sameinuð á Hamri. Barnahópnum var skipt í þrjá hópa þar sem börnum frá 
Klifi, Klöpp og Krika var blandað saman svo þau kynntust betur. Verkefnavinna einkenndist af 
verkefnum með vorið, litina í umhverfinu, málörvun og félagsfærni. 
Samantekt á hópastarfi skólaársins: 
Eftir á má sjá að það hefði verið gagnlegt að skrá niður þau verkefni sem hóparnir voru að gera. Það 
hefði líklega skilað sér í meiri upplýsingum til foreldra um starfið og stutt við yfirsýn starfsfólks á því 
hvort verið sé að sinna öllum þáttum skólastarfsins.  

Leikur 
Lögð var áhersla á frjálsa leikinn og það leikefni sem boðið er upp 
á í leik er að mestu opinn efniviður þar sem börn skapa sinn eigin 
heim. Frjálsi leikurinn fór mest fram í vali þar sem leikurinn fær að 
flæða út frá fyrirfram ákveðnum leikefnum. Hlutverk starfsfólks í 
frjálsum leik er að styðja við leikinn, leiðbeina og hjálpa til við 
þróun hans þar sem við á. Starfsfólk er hvatt til þess að leiðbeina 
og styðja við leikinn, passa að stýra ekki leiknum en um leið benda 
á þær væntingar sem viðeigandi eru í leik. Gengið hefur mjög vel 
í frjálsa leiknum þetta skólaárið.  

Svefn og hvíld 
Á Klöpp, Krika og Klifi voru börn annaðhvort í svefnhvíld eða vakandi hvíld þar sem boðið var upp á 
rólega stund með því að hlusta á tónlist, sögur, náttúruhljóð, slökunarverkefni eða jóga. 
Holt: Hópurinn fór í 20 – 30 mín hvíld á hverjum degi eftir mat. Þar var verið að hlusta á sögur, fara í 
vináttuverkefni og lagst niður til að finna ró og frið. Stundum var allur hópurinn saman eða honum var 
skipt í tvo hópa. Í minni hópum varð umræðan um vináttu og framkomu við aðra dýpri og oft fjörugari. 
Börnin tjá sig betur í minni hópum og auðveldara er að koma ró yfir hópinn.  
Hamar:  Hópnum var skipt í þrjá hvíldar þar sem boðið var upp á  jóga, slökun með lestri og hlustun á 

slakandi tónlist. 

Hreyfing og hreyfiþörf barna 
Hreyfing barna fór að mestu fram úti og starfsfólk nýtti útisvæði grunnskólastigs til að fara í ýmsa 
hreyfileiki. Inni á heimasvæði voru einnig settar upp þrautabrautir sem reyndu á jafnvægi og þor. Mikið 
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var af gönguferðum um nærumhverfi skólans og salurinn var einnig mikið notaður fyrir hreyfileiki og 
þrautabrautir þótt takmarkanir á notkun hans væru miklar vegna Covid-19.  

Erfiðlega gekk að hafa hreyfingu markvissa, meðal annars gekk innleiðing á YAP ekki upp á eldri 
heimasvæðum og voru takmarkanir vegna Covid-19 þar í aðalhlutverki.    

Fyrir áramót var ein stöð notuð fyrir hreyfingu inni. Þar var farið í þrautabrautir, köst og grip æfð með 
bolta og farið í leiki sem taka minna pláss. Einnig var dansað, bæði frjáls og í stopp dansi. Mikil gleði 
var meðal barnanna í þessum tímum og þar sem þau voru fá í einu fengu þau góðan tíma og athygli frá 
starfsfólki.  

Málörvun  
Klif, Klöpp og Kriki:  
Málörvunarstundir voru fjölbreyttar og starfsfólk nýtti ýmiskonar kennsluefni til að styðja við 
málþroska barna. Helst ber þar að nefna kennsluefnið „Lubbi finnur málbein“ sem notað var til 
málhljóðakennslu. Lögð var áhersla á að klappa atkvæði, ríma, æfa hljóðkerfisvitund og finna fyrsta og 
síðasta hljóð í orðum í málörvunarstundum. Ásamt þessu var áhersla lögð á að spila ýmis spil m.a. til 
þess að auka orðaforða. Málörvunarstundir voru hluti af bæði hópastarfi og stöðvum, sem og 
samverustundum og reynt að hafa þær alla daga vikunnar. 
Holt:  
Mikill tími fór í málörvun þar sem farið var í allskonar verkefni til 
að stuðla að aukinni hljóðkerfisvitund og að efla málskilning. 
Börnin spiluðu á spil, hlustuðu á og sögðu sögur, rímuðu og fundu 
fyrsta hljóðið í orðum. Þá æfðu þau sig í að taka orð í sundur, setja 
orð saman og skoðuðu margræð orð. Tvisvar yfir veturinn var 
Hljóm 2 lagt fyrir og í framhaldi lagt mat á áhersluþætti í 
málörvun. Eftir seinna skiptið var þeim skipt niður í þrjá hópa út 
frá niðurstöðum. Einn hópur fór hratt í gegnum verkefni K-Pals, 
en þar er verið að æfa hljóð stafanna, ríma og finna fyrsta hljóð í 
orði. Annar hópur fór á þeim hraða sem lagt er upp með og í 
þriðja hópnum var áhersla lögð á að ríma, klappa atkvæði, taka 
sundur orð og fleira sem þurfti til að efla málvitund þeirra. 

 
Hamar:  
Börnin á Hamri hafa nýtt ýmiskonar spil í málörvun, klappað atkvæði og æft sig í rím. Þá hefur Lubbi 
verið notaður í samverustundum.  

Leikefni og námsgögn 
Á eldri svæðum hafa börnin aðallega verið að vinna með opinn efnivið. Það eru til dæmis kubbar af 
ýmsum gerðum, litir, ýmiskonar endurvinnanleg efni, heimatilbúinn leir, búningar og tuskur. Einnig 
hafa börnin leikið sér með bangsa, dýr, spil og púsl, matardót, perlur og pinna. Þá á skólinn nokkuð af 
skóflum, fötum og boltum sem leikið er með úti.  

Námsmat 
Námsmat á eldri svæðum fór að hluta til í gegnum ferilmöppuskráningar. Verkefni voru samræmd á 
milli svæða eftir bestu getu, bæði sköpunarverkefni, ljósmyndir og fleira sem sýnir námsframvindu 
barna. Markvissari umræða og skipulag þarf að vera í kringum samræmingu á ferilmöppum fyrir næsta 
skólaár og sú vinna er þegar hafin.  

Einnig var stuðst við hefðbundna matskvarða á stöðu og námi barna eins og t.d. Tras, Hljóm2, AEPS 
lista, AHA skráningar á hegðun sem og aðra lista eftir þörfum. Eins og áður hefur komið fram notaði 
eitt heimasvæði einni sérstakar sjálfsmatsbækur fyrir börn á eigin námi. Vinna er hafin við að samræma 
þessa skráningaraðferð á fleiri heimasvæðum eldri barna til að meta nám þeirra. 
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Viðburðir  
Margir viðburðir voru á skólaárinu og öllum helstu hátíðar- og tyllidögum var fagnað þrátt fyrir 
takmarkanir vegna Covid-19. Með breyttu sniði var því haldið upp á öskudag, hrekkjavöku, afmæli 
skólans, jólaball, litadaga og fleira.  

Á degi íslenskrar tungu fóru heimasvæði eldri barna í gönguferðir og sungu íslensk lög fyrir þá sem vildu 
hlusta í Urriðaholti. Í kringum hrekkjavöku voru búin til skrímsli, köngulær, grímur og grasker. Í 
desember var unnið með myrkrið, vasaljós og jólaljósin og börn bjuggu til jólagjafir fyrir foreldra.  

Samstarf á milli heimasvæða og skólastiga  
Samstarf milli heimasvæða var takmarkað vegna sóttvarnareglna. Yfir veturinn þurfti oft að takmarka 
umgengni barna og kennara á milli heimasvæða. Því var samstarf milli heimsvæða og skólastiga í 
lágmarki þetta skólaárið. Um leið og slakað var á sóttvarnarreglum hófst samstarf, bæði á milli 
heimasvæða og grunnskóla og frístundar við mikla gleði starfsfólks og barna.  

Börnin á Holti hittu grunnskólabörn í 1. og 2. bekk nokkrum sinnum. Þau fóru m.a. í heimsókn til þeirra 
þar sem þau unnu verkefni um eldfjall. Grunnskólabörnin komu síðan í heimsókn á Holt þar sem þau 
tóku þátt í vali og einnig komu þau og lásu fyrir börnin. Allar stundirnar voru skemmtilegar og góður 
liður í að styrkja sambandið á milli skólastiga og stuðla að samfellu í skólastarfi.  

Grunnskólabörn komu einnig inn á Klif, Klöpp og Krika til þess að lesa fyrir börn og til taka þátt í vali og 
frjálsum leik með börnum. Þá er ljóst að fyrir næsta skólaár þarf að vinna markvisst að meira samstarfi 
innanhúss og er sú vinna þegar hafin.  

Covid – 19 
Áhrif og áskoranir vegna Covid-19 voru margvíslegar og fjölbreyttar, bæði á hefðbundið skólastarf, 
fagstarf, hópastarf þvert á heimasvæði, sameiginlega viðburði, viðburði sem foreldrum er boðið á sem 
og útiveru. Einnig hafði Covid-19 áhrif á samstarf á milli starfsfólks og líðan þeirra í starfi. Takmarkanir 
höfðu einnig áhrif á börn og líðan þeirra, merkja mátti frekar neikvæð áhrif á hegðun og líðan en 
jákvæð.  

Samantekt  
Á heildina litið gekk veturinn vel þrátt fyrir 
Covid-19 og þau áhrif sem takmarkanir höfðu. 
Aðaláhersla var lögð á að börnum og starfsfólki 
liði vel í skólastarfi og að röð, regla og rútína 
voru í hávegi höfð. Þá var áhersla lögð á að 
dagskipulag raskaðist sem minnst og að allt 
starf gengi sinn vanagang eins og hægt var.  

Meira var um gönguferðir um nágrennið og 
lögð áhersla á hreysti sem hafði góð áhrif á 
börn. Hópastarf inni á heimasvæðum gekk vel 
og mörg skemmtileg verkefni litu dagsins ljós. Vel gekk að halda skipulagi þrátt fyrir Covid-19 þar sem 
aðaláhersla var lögð á vellíðan barna.  

Helst mætti samræma betur starf á heimasvæðum til þess að stuðla að meiri samfellu í skólastarfi. Þá 
þarf að auka áherslu á væntingavinnu, bæði til barna og starfsfólks og gera þær enn sýnilegri með hjálp 
Vörðunnar. Hugmyndavinna til þess að samræma betur heimasvæði er farin í gang með það að 
markmiði að auka samfellu milli svæða sem og milli skólastiga.  
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Ársskýrsla grunnskólastigs 

Hlíð – heimasvæði barna fædd 2013 og 2014 

Starfsfólk á heimasvæðinu 
Umsjónarkennarar: Ásta Kristín Ingólfsdóttir og Diljá Barkardóttir  

Leiðbeinandi: Finnur Jónsson  

Stuðningsfulltrúar: 2  

Fjöldi nemenda og samsetning í árgangi 
2013: 20 börn, 15 stúlkur og 5 drengir 
2014: 23 börn, 13 stúlkur og 10 drengir  

Foreldrasamstarf 
Skólaárið hófst á foreldraviðtölum þar sem foreldrar ásamt nemanda komu í skólann. Þá farið yfir 

praktísk atriði eins og stundatöflu og helstu upplýsingar um starf skólaársins. Nýr heimalestrarferill var 

kynntur fyrir foreldrum, um er að ræða feril sem Urriðaholtsskóli vinnur eftir til að styðja við 

heimalestur nemenda. 

Í lok október var annað foreldraviðtal vetrarins í formi símtals eða fjarfundar. Farið var yfir 

skólabyrjunina, hvernig skólinn fór af stað hjá nemandanum ásamt líðan. Þriðja foreldraviðtal vetrarins 

var í byrjun febrúar og var þar meðal annars farið yfir miðannarmat. Viðtalið fór fram sem fjarfundur. 

Þar var farið var yfir námslega stöðu og líðan nemandans og hugað að markmiðum fram að vori. 

Skólaárinu lauk svo með  foreldraviðtali í skólanum og þar gafst tækifæri til að fara yfir veturinn og 

lokastöðuna. Möguleg markmið næsta vetrar voru rædd og ef nemandi þarfnaðist aukinnar þjálfunar 

á einhverju sviði yfir sumarið þá var það rætt við foreldra til stuðnings fyrir nemandann. 

Heimasvæðið sendi föstudagspóst í hverri viku þar sem fram kom hvað nemendur hafi verið að gera í 

vikunni sem og aðrar hagnýtar upplýsingar. Einnig er leitast við að taka upp tólið og hringja og/eða 

senda póst ef mál þarfnast úrlausna fljótt. Aðrir viðburðir voru ekki og hafði Covid-19 töluverð áhrif á 

það.  

Samskiptafærni nemenda 
Nemendur í 1. bekk var skipt í hópa eftir kynjum og 2. bekk var skipt í tvo hópa. Í hópunum var unnið 

með skólafærni eins og til dæmis hvernig við högum okkur á heimasvæðinu og í almennum rýmum 

skólans. Þá var hegðun í röð og í skiptingum milli verkefna æfð. Nemendum var kennt um hvað það 

þýðir að vera góður vinur, hvernig góð samskipti eru og hvernig borin sé virðing fyrir öðrum. Gerð voru 

vinaverkefni og haldnar vinavikur þar sem vinir og vinkonur voru pöruð saman í verkefni og hvatt til 

hittings utan skóla.  

Væntingar 
Væntingar lýsa því sem vænst er af nemendum í samskiptum og kennslu. Í upphafi skólaárs bjuggu 

nemendur í 1. og 2. bekk til bekkjarvæntingar. Væntingarnar hanga uppi í kennslurýminu. Í DI kennslu 

eru væntingarnar rétt námsstaða, fylgja fyrirmælum, svara á merki og vera jákvæð. Þær væntingar eru 

einnig mikið notaðar í annarri kennslu.  
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Kennsluhættir 
Allir dagar byrja eins á Hlíð. Nemendur byrja í útihreysti og koma síðan beint inn í lestrarkennslu. Kennt 

er með stýrðri kennslu (DI) og fimiþjálfun í lestri og nemendum var skipt í 4-5 hópa eftir námlegri stöðu 

hvers og eins. Á eftir lestri er stærðfræði og þar eru árgangarnir saman. Í stærðfræði er oft 

einstaklingsvinna en við brjótum kennsluna upp með hringekjum og skapandi vinnu. Fimiþjálfun var 

innleidd í stærðfræði í öðrum bekk á vorönn. Í þema verkefnum vinnum við mikið með skapandi vinnu 

og hópverkefni. Einnig förum við í vettvangsferðir.  

Þróunarstarf og nýbreytni t.d. 
Nemendur í 2. bekk tóku þátt í þróunarverkefninu Hvatningarleikurinn og kennarar innleiddu leikinn í 
skólastarfið. Leikurinn er spilaður í skamman tíma í senn þar sem nemendur keppnast við að safna stigum 
fyrir það að fylgja væntingum og fá stutta umbun í lok leiksins.   
 
Háskólanemar í hagnýtri atferlisgreiningu kenndu nokkrum nemendum í 1. bekk í stýrðu kennslunni. Þá 
gerðu nemarnir einnig meðferðartryggðamælingar á stýrðri kennslu og gáfu endugjöf, fjallað er nánar um 
það í kafla um sjálfsmat skólans. Mastersnemi í sálfræði kenndi einnig nokkrum börnum í 1. bekk úr 
námsefni Morningside skólans í Seattle í kennslu orðadæma í stærðfræði.  

 

Vettvangsferðir 
Heimasvæðið fór í nokkrar vettvangsferðir, þar á 

meðal fór annar bekkur á jólasýningu í Þjóðleikhúsið. 

Fyrsti bekkur fór á Ullargreinafjör á 

Barnamenningarhátíðinni. Báðir árgangar fóru síðan 

á hrekkjavökujazz í Tónlistarskóla Garðabæjar, á 

Hvalasafnið í tengslum við þemað Hafið og ferð í 

Fjölskyldu- og húsdýragarðinn. Allt grunnskólastigið 

fór síðan saman í vorferð í Viðey.  

Greinasvið 

Íslenska 
Öll börn byrja daginn þegar útihreysti sleppir á fimiþjálfun í lestri þar sem lesnar eru fjórar umferðir 

sem yfirleitt eru ein mínúta hvor. Þá les barn texta miðað við færni og keppist við að ná lengra en það 

náði í fyrri umferð. Mikilvægt er að texti í færniþjálfun sé miðaður við stöðu hvers barns í lestri og þau 

atriði sem þegar hafa verið kennd. Kennarar hlusta og fylgjast með að rétt sé lesið. Báðum árgöngum 

var kennt í færnimiðuðum hópum í lestri. Kennt er eftir handriti 1 og 2 í DI efni og þegar handriti sleppir 

fara hópar í efni sem kennari velur miðað við færni og þarfa hópsins og kennt er áfram með stýrðri 

kennslu en án handrits. Þegar handriti sleppir er lögð meiri áhersla á lesskilning, orðaforða og 

málnotkun. Einnig er lögð mikil áhersla á að draga rétt til stafs. Þá var unnið með sögubók, ritun af 

ýmsum toga, meðal annars verkefni í ritun sem stóð yfir 6 vikur.  

Stærðfræði 
Í fyrsta bekk var lögð áhersla á að telja, talnaskilning og mikil áhersla á að skrifa tölustafi rétt. Þetta var 

gert með ýmsum munnlegum og verklegum æfingum sem og Sprota 1a, 1b og æfingahefti ásamt 

aukaefni. Þá var notuð reikningsbók til að skrifa tölustafi og gera orðadæmi.  

Í öðrum bekk voru einnig gerðar æfingar í að telja og telja á tveim, fimm, tíu og hundrað og áfram að 

skrifa tölustafi rétt. Unnið var með Sprota 2a,2b og æfingahefti ásamt aukaefni. Þá var notuð 
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reikningsbók til að skrifa tölustafi og gera orðadæmi. Fimiþjálfun í var innleidd í öðrum bekk á 

vordögum þar sem unnið var með að leggja saman uppsett dæmi, þekkja sætisgildi og síðan æfa sig að 

geyma. Reiknað var í fjórum tveggja mínútna umferðum þar sem leitast var við að reikna meira en í 

fyrri umferð. Kennarar fylgjast með að rétt sé reiknað og að aðferðum sé rétt beytt, þá eru nemendur 

með efni sem miðuð er við getu og þau atriði sem þegar hafa verið kennd.  

Erlend tungumál 
Enska var kennd allan veturinn í öðrum bekk en eftir jól í fyrsta bekk. Unnið var með orðaforða og 

einfalda setningagerð.   

List- og verkgreinar 
Á haustönn voru tveir hópar úr  fyrsta bekk og tveir hópar úr öðrum bekk. Á vorönn voru síðan fjórir 

blandaðir hópar úr fyrsta og öðrum bekk.  

Myndmennt:  

Unnin voru fjölbreytt verkefni í myndmennt með mismunandi tækni. Má þar nefna á haustönn: 

1. Bekkur:  

- fjölskyldan mín, mynd með vatnslitum og útlínutússi sem var sett í viðarramma sem nemendur 

gerðu í smíði 

- Gluggamyndir með silkipappír og bókaplasti 

- Jólatré úr sjálfharðnandi leir  

2. bekkur:  

- Haustmyndir með laufblöðum og þrykk með gelli print 

- Sápukúlumyndir með sjálfsmynd af þeim að gefa áhorfendum knús 

- Epla myndir, teiknuðu mynd eftir alvöru epli og notuðu neocolor til að lita 

Aldursblandaðir hópar á vorönn:  

- Sundmyndir með vaxlitum og vatnslitum 

- Leiraðferðir kynntar og gerðar leir skálar sem voru síðan málaðar 

- Þrykk með frjálsu myndefni 

- Teiknað með eyrnapinnum 

- Hringmyndir með blýanti og trélitum.  

Smíði:  

Í fyrsta bekk unnu nemendur eftirfarandi verkefni á haustönn:  

- Tálgaður töfrasproti 

- Smíðað kubbavélmenni (negla, bora, skrúfa, líma, pússa)  

- Sagað út með laufsög 

- Unnið með brennipenna 

- Smíðaður kertastjaki og myndarammi 

Í öðrum bekk unnu nemendur eftirfarandi verkefni á haustönn:  

- Tálgaður töfrasproti 



30 | S í ð a  

- Tálgaður jólasveinn 

- Smíðuð kastvarpa 

- Fuglar sagaðir með laufsög 

- Smíðaður kertastjaki 

- Unnið með brennipenna 

Á vorönn var unnið í aldursblönduðum hópum í eftirfarandi 

verkefnum: 

- Tálgaður töfrasproti 

- Smíðuð kastvarpa 

- Búið til litastatíf þar sem unnið var með hand og súluborvél 

- Dýr að eigin vali úr kubbum þar sem var sagað, pússað, límt 

og málað 

- Laufsöguð dýr, hjörtu og flugvélar 

- Unnið með brennipenna. 

Heimilsfræði:  

Í heimilisfræði unnu nemendur verkefni um hreinlæti, áhöld í eldhúsi og fæðuhringinn. Þá var eldaður 

hafragrautur og skornir niður ávextir og grænmeti, búnar til kókoskúlur og pizza bökuð.   

Textílmennt:  

Í textílmennt lærðu nemendur að puttaprjóna í upphafi vetrar. Síðan voru unnin verkefni þar sem 

nemendur teiknuðu sjálfsmynd sem var færð yfir á striga og myndin saumuð út.  Allir nemendur 

hönnuðu sitt eigið tuskudýr, þeir byrjuðu á að teikna dýr og klippa út, myndin var síðan færð yfir á og 

dýrið klippt út og það saumað saman í saumavél. Nemendur notuðu tölur sem augu á tuskudýrið sitt.   

Upplýsinga- og tæknimennt 
Unnið var með fingrafimi á lyklaborði og forritun í smáforritum í spjaldtölvum. 

Morgunhreysti, íþróttir og sund 
Íþróttakennsla fór að mestu leiti fram í morgunhreysti í 20 mínútur strax í upphafi skóladags, alla daga 
vikunnar. Nemendur höfðu val um það að fara í skipulagða leiki eða íþróttastarf, göngutúr eða jóga.  
Urriðaholtsskóli fékk aðgang að íþróttasal í Stjörnunni einu sinni í viku og náði Hlíð að fara tvisvar sinnum. 
Einnig fékk Hlíð að fara tvisvar sinnum í fimleikasalinn í Ásgarði. Nemendur fóru í fimm hópum í sund í 
Álftaneslaug yfir vetrartímann. Þegar sundkennslu var lokið um miðjan apríl fóru nemendur í skipulagðar 
útiíþróttir með íþróttakennara. 

Þemu 
Nemendur í fyrsta bekk unnu þemaverkefni í úrklippubók. Einnig unnu þau skapandi verkefni sem voru 

hengd upp á vegg og/eða fóru í ferilmöppuna þeirra. Nemendur í öðrum bekk unnu þemaverkefni í 

stílabók, þar skrifuðu þau ýmsan fróðleik og unnu verkefni. Einnig unnu þau skapandi verkefni sem 

voru hengd upp á vegg og/eða fóru í ferilmöppuna þeirra. 

Árstíðir: Nemendur lærðu um vetur, sumar, vor og haust. Gerðu verkefni í úrklippubók og stílabók. 

Einnig var fjallað um dagana og mánuðina. Inn í árstíða þemanu lærðu nemendur líka um veður, þeir 

gerðu veðurathuganir og lærðu um ýmis veðurtákn.  
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Lína Langsokkur: Lína Langsokkur átti 75 

ára afmæli í ár og var því ákveðið að fjalla 

um hana. Nemendur gerðu Línu 

Langsokk mynd og lærðu að flétta með 

því að flétta á henni hárið. Myndirnar 

voru hengdar upp á veggi skólans. 

Nemendur unnu verkefni í sér útbúið 

hefti og einnig í stílabók og úrklippubók. 

Nemendur hlustuðu á sögu um Línu 

Langsokk og horfðu á kvikmynd með 

henni. Einnig var fjallað um Astrid Lindgren og fleiri sögur sem hún samdi. Nemendur föndruðu einnig 

hestinn hennar Línu í pappír og annar bekkur saumaði Herra Níels bangsa.  

Líkaminn: Nemendur lærðu um helstu líffæri líkamans, hjarta, lungu og heila. Verkefnin voru unnin í 

úrklippubók og stílabók. Nemendum var skipt í 5 hópa og bjuggu til líkama úr eggjabökkum og 

klósettrúllum með líffærum. Þá var farið í kynfræðslu þar sem kennt var um það hvernig börnin verða 

til og kennt um heiti á kynfærum og hvernig líkamar eru mismunandi, sjálfsmynd barna og tilfinningar. 

Hafið: Nemendur byrjuðu að læra um fiska. Hver nemandi fjallaði um einn íslenskan fisk og gerði 

verkefni um hann. Verkefnið var sett í ferilmöppuna. Einnig bjó hver nemandi til sinn fisk úr 

maskínupappír, fiskurinn var tvöfaldur og með tróði inn í, fiskarnir voru síðan hengdir í net á gangi 

skólans. Í úrklippubók og stílabók gerðu nemendur verkefni um spendýr í hafi, seli og hvali. Einnig völdu 

nemendur sér einn sjófugl sem þeir unnu verkefni um og föndruðu síðan sjófuglinn sinn úr pappír. Að 

lokum var Hvalasafnið heimsótt og í heimsókn kom sjómaður sem fræddi nemendur um netagerð.  

Eldgos: Nemendur bjuggu til sína eigin eldgosa bók. Þar var fróðleikur um eldgosið í Geldingadal. 

Nemendur lásu bókina Komdu og skoðaðu eldgos og unnu verkefni tengd þeirri bók í sína eldgosabók 

og í stílabók og úrklippubók. Nemendur teiknuðu eldgosamynd og fengu að setja glimmer á myndina. 

Fimm ára leikskólabörn af Holti komu í heimsókn og gerðu þau einnig eldgosamynd. Nemendur gerðu 

sitt eigið eldfjall í eldgosasmiðju á föstudegi. Þá bjuggu allir til sitt eldfjall úr tómri plastflösku, 

dagblöðum og veggfóðurslími. Eldfjöllin voru síðan máluð og nemendur fengu að taka það með sér 

heim ásamt leiðbeiningum um hvernig hægt væri að láta eldfjallið gjósa.  

Ánamaðkar: Við notuðum kennslubókina Ánamaðkar og unnum verkefni úr henni. Hver nemandi fékk 

ánamaðkabók sem þeir vinna verkefni inn í. Við týndum ánamaðka og skoðuðum þá með 

stækkunargleri og mældum hvað þeir eru langir. Nemendur í öðrum bekk gerðu hvert sína veggmynd 

með fróðleik um ánamaðka.  

Lífsleikni 
Haldin var vinavika tvisvar á Hlíð á skólaárinu. Þá pöruðum kennarar nemendur saman og hvöttu 

foreldra til að leyfa vinapörum að hittast fyrir utan skóla. Einnig gerðu vinapörin verkefni saman í 

skólanum. Þetta vakti mikla lukku meðal nemenda og foreldra. Þá voru unnin verkefni samþætt öðrum 

verkefnum, til dæmis með sjálfsmynd og tilfinningar í þema um líkamann. Haldnir voru bekkjarfundir 

og vinafundir til að lesa mál og heyra hvað brennur á nemendum. Fyrir jól æfðu nemendur á Hlíð tvö 

lög sem þau sungu í kór. Atriðið var tekið upp á myndband og sent heim til foreldra. Verkefnið var mjög 

góð framkomuæfing og voru foreldrar mjög ánægðir með sendinguna.  
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Námsgögn 
Sproti 1a  

Sproti 1b  

Sproti 2a  

Sproti 2b  

Viltu reyna  

Stærðfræðispæjarar 

Komdu og skoðaðu eldgos  

Komdu og skoðaðu líkamann  

Ánamaðkar  

Litla Lesrún  

Listin að lesa og skrifa 1, 2, 3 og 4 

Lestrarland 1  

Lestrarland 2 

Skrift 2  

Skrift 3  

Di og fimi námsefni í íslensku og stærðfræði 

Spjaldtölvur, Chromebook vélar og fartölvur 

Námsmat 
Nemendur fengu námsmat í formi umsagna í febrúar og í júní. Metin fög voru útihreysti, íslenska, 

stærðfræði, öll þemu, íþróttir og sund. Þá fá nemendur einnig umsagnir um skólafærni, félagsfærni og 

námsfærni. 

Nemendur fara í lesfimipróf í upphafi skólaárs, janúar og í maí. Lesin orð á mínútu farið í námsmat. 

Nemendur fara í staðsetningaathuganir í stærðfræði í desember og í maí og oftar ef þurfa þykir. Í 

þemaverkefnum ákveðum við 2-3 hæfniviðmið samkvæmt Aðalnámskrá sem við metum. Einnig eru 

nemendur metnir eftir frumkvæði og þátttöku í verkefnum.  

Í foreldraviðtölum fá nemendur lista með hæfniviðmiðum fyrir sinn árgang þar sem kennarar merkja í 

hæfni náð eða verið að vinna með. Þetta gerum við í íslensku og stærðfræði og þá sjá foreldrar hvað 

nemendur þurfa að leggja frekari áherslu á.  

Viðburðir og félagslíf 
Viðburðir voru engir vegna heimsfaraldurs. 

Samstarf á milli heimasvæða og skólastiga 
Hlíð og Holt sem var heimasvæði fimm ára barna voru í samstarfi í vetur. Strax í upphafi skólaársins var 

sameiginleg útivera með Holti alla föstudaga þar sem ýmist var frjáls leikur eða farið í leiki eins og til 

dæmis snú snú eða stoppdans. Holt kom í heimsókn á Hlíð í verkefnavinnu fyrir páska og einnig í 

þemavinnu um eldgos. Holt bauð nemendum á Hlíð í val með sér. Samkomutakmarkanir vegna Covid-

19 hafði töluverð áhrif á samstarfið milli Holts og Hlíðar.  

Nemendur fóru tvisvar sinnum niður á aðrar deildir leikskólans. Á degi leikskólans fóru nemendur frá 

Hlíð á allar deildir leikskólans í leik með yngri börnum og hjálpa til í vali. Í maí var lestrarátak í 

grunnskólanum og nemendur í öðrum bekk og nokkrir úr fyrsta bekk fóru og lásu fyrir nemendur á 

leikskólastigi.  

Covid – 19 
Starf vetrarins tók mið að sóttvarnarreglum og viðbúnum breytingum 

á þeim, herðingum og tilslökunum, strax í upphafi haustannar. 

Blöndun nemenda og starfsfólks á milli heimasvæða var bönnuð og 

fóru nemendur í hádegismat í hollum. Um tíma var ekki hægt að nota 

list- og verkgreinastofurnar og reyndu  
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þá kennarar að sinna þeim greinum eins og hægt var á hverju heimasvæði fyrir sig. Fundir voru um 

tíma eingöngu í gegnum samskiptaforrit og aukinn handþvottur nemenda tók oft mikinn tíma frá 

kennslunni. 

Samantekt 
Það gekk mjög vel að taka á móti fyrsta bekk og aðlaga þau að skólastarfi grunnskólastigs. Að mestu 

voru árgangarnir aðskildir þar sem aðrar þarfir voru hjá nemendum í fyrsta bekk framan af vetri. 

Markmið í framhaldi er að blanda hópunum enn meira saman. Nemenda hópurinn stækkar hratt og 

mikilvægt að huga að því hvernig best er að nýta heimasvæðin næsta skólaár. DI kennsla og þema vinna 

hefur gengið mjög vel í vetur og unnin voru mörg fjölbreytt og skemmtileg verkefni og farið í 

skemmtilegar vettvangsferðir. Stærðfræðikennslan hefur gengið upp og niður. Það hefur verið erfitt 

að vera með stóran hóp í fyrsta bekk og mikilvægt að skipa nemendum í fleiri færnimiðaða hópa 

framvegis. Innleiðing á fimikennslu í öðrum bekk gekk mjög vel og mátti greina mikla aukningu í virkni 

nemenda í tímum þegar leið á vorið.  

Samstarf kennara í teymisvinnu hefur gengið mjög vel. Teymið er samstíga og á gott með að vinna í 

undirbúningi. Gott hefði verið að auka samstarf við önnur heimasvæði og hefðu fleiri samráðsfundir 

kennara utan stjórnendasamráðs geta nýst vel í slíkt, til dæmis til að ræða og skipuleggja námsefni og 

þemu.  

Hraun – heimasvæði barna fædd 2011 og 2012 

Starfsfólk á heimasvæðinu 
Umsjónarkennarar Fríða Sigurðardóttir og Guðrún Birna Gylfadóttir  

Kennari: Maríanna J. Maríudóttir  

Stuðningur: 1 að vori 

Fjöldi nemenda og samsetning í árgangi 
Á Hrauni eru samtals 24 nemendur, 14 drengir og 10 stúlkur.  

- 3. bekkur (2012) = 17 nemendur 
- 4. bekkur (2011) = 7 nemendur 

Foreldrasamstarf 
Samvera og samskipti með foreldrum innan veggja skólans hafa verið nánast engin nema í 

undantekningar tilvikum þar sem um var að ræða skilafundi með einstaka foreldri vegna nemanda. Eru 

það samkomutakmarkanir vegna Covid-19 sem réðu því ásamt almennra sóttvarna sem var mikilvægt 

að hugsa um á þessum fordæmalausu tímum. Starfsmannahópurinn lét þessar takmarkanir ekki á sig 

fá en skólaárið hófst á foreldraviðtölum ásamt nemanda. Var þar farið yfir praktísk atriði eins og 

stundatöflu og helstu upplýsingar um starf skólaársins og foreldrum kynnt ný heimalestrarviðmið/feril 

Urriðaholtsskóla. Í viðtalinu var einnig ítrekað mikilvægi heimalesturs til að viðhalda og bæta færni 

nemandans.  

Í lok október var annað foreldraviðtal vetrarins í formi símtals. Foreldrar skráðu sig á viðtalstíma í 

Mentor og kennari hringdi og var þar farið yfir skólabyrjunina, hvernig skólaárið fór af stað hjá 

nemandanum ásamt líðan. Þriðja foreldraviðtal vetrarins var í byrjun febrúar samhliða miðannarmati. 

Viðtalið fór fram í gegnum Google Meet. Foreldrar gátu bæði tengst og nemandinn var með í viðtalinu. 

Í einhverjum tilfellum var farið yfir námslega stöðu nemandans og hugað að markmiðum fram að vori. 
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Síðasta viðtalið var við lok skólaársins og í því viðtali gafst tækifæri til að fara yfir veturinn og stöðuna. 

Möguleg markmið næsta vetrar voru rædd og gefin ráð ef nemandinn þarfnaðist aukinnar þjálfunar á 

einhverju sviði yfir sumarið. 

Föstudagsfréttir voru sendar alla föstudaga til foreldra með tölvupósti þar sem farið var yfir helstu 

verkefni vikunnar og ýmsar tilkynningar áréttaðar. Samskipti önnur við foreldra vegna einstakra 

nemendamála fóru oftast fram í símtali.  

Samskiptafærni nemenda 
Á Hrauni hefur verið unnið mikið með samskiptafærni nemenda á fjölbreyttan hátt. Sumt var unnið 

með öllum hópnum en annað átti frekar við einstaklinga. Að styrkja þau félagslega og að nemendur 

geti sett sig í spor annarra voru veigamiklir þættir í þeirri vinnu. 

Einu sinni í viku voru skipulagðir bekkjarfundir fram á nýtt ár þar sem nemendur gátu komið með 

umræðupunkta og skrifað á fundarblað hjá kennara sem þeir gátu þá tekið upp á fundi með öllum. 

Skipaður var fundarstjóri og tímavörður sem stjórnaði fundunum og kennarar voru til aðstoðar.  

Hvatningarkerfi hafa verið prófuð í vetur á einstaklinga í mislangan tíma. Tilgangur slíkra kerfa er að 
styðja við að nemendur nái þeim markmiðum sem sett eru, langoftast til þess að kenna hegðun. 
Félagsfærnisögur hafa verið notaðar og unnið með í minni hópum þar sem nemendur ræða saman um 
vandamál sem koma upp og hjálpast að við að koma með hugmyndir að lausnum og reyni að sjá 
hagkvæmustu lausnina fyrir sér. Hvatningaleikurinn sem var innleiddur á vorönn ýtir líka undir jákvæð 
samskipti nemenda sín á milli og við kennara.  Leikurinn er spilaður í skamman tíma í senn þar sem 
nemendur keppnast við að safna stigum fyrir það að fylgja væntingum og fengu stutta umbun í lok 
leiksins. 
Nemar í hagnýtri atferlisgreiningu úr Háskóla Íslands fylgdust með kennslu, lögðu virknimat fyrir einn 
nemanda. Eftir matið unnu nemarnir markvisst með nemandanum og settu upp sérstakt hvatningakerfi 
sem skilaði ágætum árangri.  

Væntingar 
Unnið hefur verið með væntingar í allan vetur á Hrauni. Í skólanámskrá kemur skýrt fram hvaða 

væntingar við þurfum að virða, sumar eru sameiginlegar fyrir allan skólann og einnig höfum við verið 

með væntingar inni á okkar svæði. Allar væntingar sem snúa að sameiginlegum rýmum skólans voru 

æfðar í allan vetur.  

Í kennslurými eru væntingarnar okkar sýnilegar og ávallt rifjaðar upp og æfðar af og til yfir veturinn, 

sýnd eru dæmi um hegðun miðað við væntingar og hegðun sem ekki endurspeglar væntingar. 

Nemendur fá einnig tækifæri til að æfa væntingar. Um leið og barn veit til hvers er ætlast af því og það 

veit nákvæmlega hvað það á að gera þá er eftirleikurinn auðveldari. Í stýrðu kennslunni eru 

væntingarnar rétt námsstaða, að svara á merki, að spora með fingri, að fylgja fyrirmælum og jákvæðni. 

Þessar væntingar eru þó alltaf til staðar í allri kennslu. Í ávaxtastund er farið yfir væntingar til hvers er 

ætlast af börnum meðan lesið er og nemendur hafa ávallt verið spurðir hvort þeir treysti sér til að sitja 

þar sem þeir eru og hlusta.  
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Kennsluhættir 
Í Urriðaholtsskóla er unnið með stýrða kennslu (Direct Instruction) og fimiþjálfun í lestri og verið að 

innleiða fimiþjálfun í stærðfræði. Stýrð kennsla byggir á stigskiptu námsefni þar sem kennt er eftir 

handriti. Kennslan er reglulega metin og kennarar fá endurgjöf á kennsluna. Lesa má nánar um 

aðferðina og mat á henni í Skólanámskrá Urriðaholtsskóla og um matið í kafla um sjálfsmat aftar í 

þessari skýrslu. Fimiþjálfun gengur út á að æfa kennd atriði til að ná upp fimi með það að markmiði að 

nemandi geti framkvæmt eða sótt viðkomandi þekkingu eftir langan tíma, í langan tíma, þrátt fyrir 

truflun. Að jafnaði er miðað við það að nemandi vinni fjórar þjálfunarumferðir í efninu í ákveðinn tíma 

í einu til dæmis frá 20 sekúndum upp í 2 mínútur. Nemandi reynir þá að komast lengra í efninu í hverri 

umferð en í þeirri fyrri. Nemandinn er ávallt að keppa við 

sjálfan sig þar sem nemendur eru alls ekki endilega á sama 

stað í fimini. Útikennsla er mest í gangi á haustin og vorin. 

Oft er það veðrið sem stýrir því hvenær við getum verið 

meira úti við. Nærumhverfið er ávallt kennsluefnið okkar og 

má í því samhengi nefna verkefni tengd Urriðakotsvatni, 

Heiðmörk, Maríuhellum og eldgosinu á Reykjanesi.  

Í þemavinnunni og list- og verkgreinum má nefna auk þeirra 

sem taldir eru upp hér að ofan: sýnikennsla, leitarnám, 

sjálfstætt skapandi verkefni, þankahríð, hugarkort, 

nýsköpun, hópavinna og samvinnunám.  

Þróunarstarf og nýbreytni  
 

Nemar í hagnýtri atferlisgreiningu hafa verið að fylgjast með kennslu og einstaka nemendum. Einnig 

fór fram virknimat á einum nemanda á Hrauni og unnið í framhaldi með kennslu á hegðun í samvinnu 

við hann og foreldra hans.   

Á föstudögum voru þemadagar. Þá fengu nemendur tækifæri til þess að vinna með þema líðandi 

stundar. Verkefni föstudaga voru af fjölbreyttum toga og voru unnin í gegnum skapandi starf. Í 

þemavinnu var unnið með samþættar námsgreinar til dæmis samfélagsfræði, náttúrufræði, íslensku, 

stærðfræði og upplýsinga- og tæknimennt.   

Kennarar tóku þátt í þróunarverkefninu Hvatningarleikurinn og innleiddu leikinn í skólastarfið. Leikurinn er 
spilaður í skamman tíma í senn þar sem nemendur keppast við að safna stigum fyrir það að fylgja 
væntingum og fá stutta umbun í lok leiksins.   

Vettvangsferðir 
Haustönn: Lítið var um vettvangsferðir vegna Covid-19 en nokkrar styttri ferðir voru farnar um 

nærumhverfið og niður að Urriðakotsvatni, sjá kafla um kennsluhætti. Í desember var börnunum boðið 

upp á kakó og smákökur í golfskálanum þar sem jólasveinn kíkti við. Börnin fóru einnig og gróðursettu 

tré.  

Vorönn: Nemendur fóru á Hvalasafnið, í Maríuhella, í Guðmundarlund, á leiksýninguna Dýrin í 

Deiglumó í Hönnunarsafni Íslands á Barnamenningarhátíð Garðabæjar, í Viðey og hjóluðu að 

íþróttasvæðinu við Ásgarð. Þau börn sem ekki gátu hjólað voru keyrð með frístundabíl. Börnin fóru 

einnig á Hrekkjavökutónleika í Tónlistarskóla Garðabæjar sem áttu að vera í september en frestuðust 

vegna Covid-19. Jólasaga Skröggs var sýnd í skólanum í desember og í apríl kom leiksýningin Krakkarnir 

í hverfinu til okkar.  
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Greinasvið 

Íslenska 
Nemendur voru í tveimur di hópum í vetur þar sem stýrða kennslan og fimin fór fram. Nemendum er 

skipað í þá hópa miðað við stöðumat í lestri í ágúst og endurskipað eftir endurmati yfir veturinn. 

Hópur Guðrúnar Birnu vann með lestrarefni Auðbjargar af skólavefnum þar sem unnið var með eina 

sögu á viku. Ávallt unnið með forspá, orðaforða og grunn í íslenskri málfræði til dæmis, stafrófið, 

tvöfaldan samhljóða, et/ft, kyn no, so, lo, fyrirmyndarmálsgreinar, andheiti/samheiti, sérnöfn, 

hástafir/lágstafir og leitarlestur. Mikið var unnið og leikið með leitarlestur, kórlestur og hljóðalestur og 

var söguritun tengd efni hverrar sögu unnin í stílabók sem sett var í ferilmöppu barnanna. Sama vinna 

átti sér stað með námsbókina Litla Lesrún. Ritrúnu náðu flestir að klára alveg og voru einhverjir langt 

komnir með aukahefti í málfræði þar sem unnið var áfram með grunninn í íslenskri málfræði. Kennarar 

hvors di hóps fór yfir og sá um heimalestur síns hóps. Stuðst var við verklagsáætlun heimalesturs í 

Urriðaholtsskóla. Yndislestur var eftir hádegi á mánudögum. Lestrarsprettur var tekinn í viku í maí þar 

sem hvatt var til aukalesturs í mínútum talið í skólanum og heima. Hann fékk nafnið ,,Poppaðu upp 

lesturinn,, og í lokin var haldið upp á árangurinn með poppi og bíó. Aukafimi hópur var settur í gang 

eftir foreldraviðtöl í byrjun febrúar sem inngrip og þörf til að auka lestur og færni nemenda. Þar var 

unnið með 1000 algengustu orðin, auka fimiþjálfun í lestri og annar umfram tími nýttur í hús á hól á 

töflu, fimi í tölvu og hringekja með þremur verkefnastöðvum (söguteningar, stafateningar og tvenna). 

Lesfimi hraðlestrarpróf voru lögð fyrir skv. plani MMS, september, janúar og maí. 6 vikna ritun var í 

gangi yfir allan veturinn og var afrakstri safnað saman í ferilmöppuna. Skapandi skrif voru kennd á móti 

ensku á mánudögum. Ítarlega var farið í uppbyggingu söguritunar, persónusköpun og hvernig við 

virkjum ímyndunaraflið. Farið var í fleiri tegundir ritunar eins og ljóðagerð og myndasögur.  

Stærðfræði 
Allan veturinn var unnið með Sprota 2a og Sprota 3a ásamt aukaefni.  

Eftir áramót var fimiþjálfun innleidd í stærðfræði og nemendur skipt í færnimiðað hópa. Farið var í 

atriði eins og að telja og talnaskilning, sætisgildi og mikil áhersla lögð á vinnusemi og. Við notuðumst 

mikið við hringekjur á fyrri hluta vorannar þar sem nemendum var skipt í færnimiðaða hópa og unnu 

þar ýmis stærðfræðiverkefni í leikjum, spilum og með hlutbundinni stærðfræði.  

Erlend tungumál 
Enska var kennd allan veturinn, ein kennslustund í viku. Áhersla var lögð á að auka orðaforða, læra 

auðveldar samskiptasetningar og framburð orða.  

Stuðst var við Work Out vinnubók, Speak Out lesbók, Enska með gátum og skrítlum auk fjölda verkefna 

af netinu.  

List- og verkgreinar 
Heimilisfræði 

Nemendur fengu kennslu í heimilisfræði í lotum fyrir jól og eftir jól. Þar sem engin sér heimilisfræði 

kennslustofa er komin þá er notast við kennslurýmið á Hrauni með færanlegum ofnum og vögnum með 

helstu hráefnum og viðeigandi eldhúsáhöldum. Í hópunum voru 12-13 nemendur og þar sem 

sóttvarnarreglur voru í hávegum hafðar þá voru nemendur meira að njóta afurða sem kennarinn hafði 

útbúið með tilheyrandi búnaði og hreinlæti sem var mjög mikilvægt að viðhalda. Kennt var á 
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þriðjudögum sem var bóklegur tími og á fimmtudögum var verklegur tími í milli lotunni sem innihélt 80 

mínútur fram að hádegismat.   

Verkefni sem unnin voru á haustönninni voru t.d. matseðill, kokkahattur, diskamotta, ávaxtasalat, 

brauðbollur, ritz kex pitsur og grillaðar voru einfaldar samlokur. Eftir áramót voru nemendur að búa til 

uppskriftarbækur í bóklegum tímum, eplakleinuhringir voru búnir til, kókoskúlur,  pizzasnúðar og 

hafragrautur og skorið niður grænmeti á bakka með ídýfu. Nemendur fengu fræðslu um fæðuhringinn, 

umræðu um hollan og óhollan mat og fengu að grúska í allskonar matreiðslubókum sem skólanum voru 

gefnar ásamt því að finna áhugaverðar staðreyndir á netinu um mat og/eða hráefni til matargerðar.  

Upplýsingatækni 

Í upphafi skólaárs var lítið um upplýsinga- og tæknimennt og má þar helst nefna skort á tölvutengdum 
tækjum í skólanum. Um mitt skólaár fékk skólinn spjaldtölvur og betra aðgengi að tölvum. Nemendur 
kynntust ýmsum forritum s.s. málun, scratch, fingrafimi og lærðu að taka upp stuttmyndir og búa til 
kvikmyndakynningu.  
 

Hönnun og smíði  

Á haustönn unnu nemendur eftirtalin verkefni:  

- Söguðu út fugla og vængi með laufsög og lærðu 

samsetningaraðferð  

- Smíðuðu kastvörpu 

- Smíðuðu kertastjaka  

- Notkun brennipenna æfð 

Á vorönn unnu nemendur eftirtalin verkefni:  

- Val um að smíða fuglahús, bíl eða flugvél – allt verkefni sem æfa sömu þætti (teikna, lesa 

teikningar, færa teikningu af blaði á tré, saga, pússa, mála, setja saman) 

- Notkun brennipenna æfð 

Myndmennt 

Á vorönn voru tveir blandaðir hópar úr 3 og 4 bekk: 

Litablöndun litahrings þar sem notast var við akrýl liti. Unnið var með vatnslitun/tækni sem og  

leirverkefni þar búin voru til dýr. Í framhaldi voru unnin verkefni með (dýr), 

sjónhverfingu/skyggingartækni, formfræði og að lokumstórborg í tvívídd. 

Morgunhreysti, íþróttir og sund 
Íþróttakennsla fór að mestu leiti fram í morgunhreysti í 20 mínútur strax í upphafi skóladags, alla daga 

vikunnar. Nemendur höfðu val um það að fara í skipulagða leiki eða íþróttastarf, göngutúr eða jóga.  

Urriðaholtsskóli fékk aðgang að fimleikasal Stjörnunnar í Ásgarði einu sinni í viku og náði Hraun að fara 

tvisvar sinnum áður en íþróttahúsum var skellt í lás vegna samkomutakmarkanna á haustönn. Á 

vormánuðum fékk Urriðaholtsskóli úthlutuðum tíma í bláa sal í Ásgarði einu sinni í viku, tvær 

kennslustundir í senn. Hraun náði að nýta salinn tvisvar sinnum. Nemendur fóru í þremur hópum í sund 

í Álftaneslaug yfir vetrartímann. Þegar sundkennslu var lokið um miðjan apríl fóru nemendur í 

skipulagðar útiíþróttir með íþróttakennara. 
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Þemu  
Ísland : Notast var við bókina Halló heimur að hluta. Nemendur fengu einnig landakort þar sem þeir 

merktu inn staði sem þau höfðu heimsótt. Unnið var með  þjóðsögur og ævintýri og gömul íslensk 

þjóðlög sungin. Í þemanu var einnig unnið með  íslensk tré og nemendur unnu í sérútbúnu þemahefti.  

Astrid Lindgren : Nemendur kynntust rithöfundinum Astrid Lindgren og ævintýrunum hennar. 

Nemendur fræddust helst um Línu Langsokk en einnig um fleiri þekktar sögupersónur í gegnum 

verkefni og sköpun. Notast var við sérútbúið þemahefti ásamt því að nemendur nýttu sér 

upplýsingatækni til þess að leita sér að frekari upplýsingum um viðfangsefnið. Nemendur bjuggu til 

hestinn hennar Línu, æfðu sig að gera fléttur á höfuð Línu sem þau fengu og bjuggu til kjólinn hennar 

og sokkana.  

Líkaminn : Nemendur fengu sérútbúið þemahefti sem þau unnu í ásamt því að fá nánari fræðslu um 

starfsemi lungna og hjartans. Nemendur gerðu lungu, með því að líma tvo nestipoka og rör á blað. 

Nemendur lærðu einnig um hjartað og gerðu verkefni þar sem þau lituðu hjarta og límdu á það rauð 

og blá bönd til að tákna æðar. Nemendur fóru í kynfræðslu þar sem farið var yfir það hvernig börnin 

verða til og hvað gerist í líkamanum á kynþroskaskeiðinu.  

Hvalir : Nemendur fengu sérútbúið þemahefti um hvali sem þeir unnu jafnóðum í gegnum 

þemavinnuna. Nemendur kynntust mismunandi hvalategundum og lifnaðarháttum og kynntust 

tækninni í því að afla sér upplýsinga í gegnum fréttir. Nemendur kynntust plastmengun í hafi og áhrif 

þess á umhverfið, bæði með fyrirlestri, myndböndum og verkefnavinnu. Nemendur fengu einnig 

fyrirlestur um þorskastríðin. Nemendur gerðu stórt lagskipt haf (djúphaf, upphaf, yfirborðshaf) og 

teiknuðu svo fiska eftir fyrirmynd sem hengdir voru upp í hafinu. Nemendur gerðu einnig hvalaskúlptúr 

úr álpappír og pappamassa sem þau máluðu síðan. Vettvangsferð var farin í Hvalasafnið þar sem 

nemendur sáu Hvalalíkön í raunstærð og lærðu enn frekar um Hvalina í kringum Ísland.   

Eldgos: Nemendur fengu sérútbúið þemahefti um eldgos með lestexta, lesskilningsverkefni, fræðslu 

og aukaverkefnum um eldgos. Þá unnu nemendur listsköpunarverkefni tengd þemanu og framkvæmdu 

tilraun þar sem þau bjuggu til sitt eigið eldgos. Tilraunir með ávaxtasteina: Í septemberbyrjun söfnuðu 

nemendur allskonar ávaxtasteinum til að spíra og setja svo niður í mold. Árangur náðist við að spíra 

sítrónusteinum, jarðarberjum og eplasteinum. Það sem náði að lifa af veturinn voru þrír pottar með 

sítrónuplöntum sem fara heim yfir sumartímann til umönnunar. Verkefnið heldur áfram næsta vetur 

ef þær dafna vel í sumar. 

Lífsleikni 
Mikið var unnið í lífsleikni í vetur. Farið var í félagsfærniæfingar þar sem nemendur þjálfuðu sig í því að 

átta sig á hverju þeir gætu stjórnað svo sem tilfinningar, viðhorf og áhugamál. Í framhaldi hverju þeir 

gætu ekki stjórnað svo sem veður, vinir eða covid-19. Nemendur fengu aðstoð við að átta sig á 

styrkleikum sínum og hvaða ofurmætti þeir búa yfir í baráttunni gegn einelti. Félagsfærnisögur voru 

lesnar og var tilgangurinn að fá nemendur til að ræða mögulegar lausnir á ýmsum vandamálum og 

notast við námsefnið Átak í bættum samskiptum. Sjá nánar í kafla hér að framan Samskipti í 

nemendahópnum. Á haustönn voru haldnir reglulegir bekkjarfundir (sjá ofar).  

Námsgögn 
Sjá kafla um námsgreinar  
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Námsmat 
Nemendur fengu formlegt námsmat í formi umsagna í febrúar sem og í júní. Metin fög voru útihreysti, 

íslenska, stærðfræði, öll þemu, íþróttir, sund, lífsleikni og list og verkgreinar. Þá fá nemendur einnig 

umsagnir um skólafærni, félagsfærni og námsfærni. 

Námsmat var byggt á hæfniviðmiðum Aðalnámskrá Grunnskólanna, 2011/2013. Námsmat fór að 

mestu leiti fram í gegnum símat  og huglægt mat kennara. Kennarar mátu hæfni nemenda í gegnum 

fjölbreytt verkefni, yfir allt skólaárið. Nemendur fengu reglulega endurgjöf á verkefnin sín í gegnum 

leiðsagnarmat kennara og fóru einnig með reglulegu millibili í staðsetningarkannanir bæði í íslensku og 

stærðfræði. Í vetur var þrisvar sinnum lagt fyrir nemendur lesfimipróf á vegum menntamálastofnunar 

og fóru nemendur einu sinni í lesskilningsprófið Orðarún. Í stærðfræði var lögð fyrir 

staðsetningarathugun fyrir sérstakt fimiefni sem síðar var nýtt til þess að staðsetja nemendur í fimi 

æfingum. Í þemavinnunni voru nemendur metnir eftir frumkvæði, hópavinnu, verkefnavinnu og 

þátttöku. 

Hluti af árlegu námsmati nemenda frá upphafi er að teikna sjálfsmynd í upphafi og lok hvers vetrar. Sú 

sjálfsmynd er sett í ferilmöppu barnanna sem verður afhent til eignar í lok skólagöngu. Ferilmöppurnar 

mættu vera meira til sýnis eða meira aðgengilegar fyrir nemendurna sjálfa allan veturinn, þeim finnst 

mjög gaman að fletta í og skoða verkefnin sín. Ferilmöppurnar voru til sýnis fyrir foreldra á 

viðtalsdaginn og gátu þá nemendur sýnt verkefnin sín sínum aðstandendum.  

Viðburðir og félagslíf 
Viðburðir og félagslíf hefur verið í lágmarki vegna 

Covid-19 svo foreldrar hafa ekki fengið að taka 

þátt í viðburðum. Hraun hefur gert sér dagamun 

með poppdegi sem afrakstur lestrarátaks, haldið 

upp á hrekkjavöku og öskudag, jólaball og litlu 

jól, 100 daga hátíð og afmælisdag 

Urriðaholtsskóla. Þá var haldið Brennómót í lok 

skólaársins. Börnin fóru á nokkra viðburði úr húsi 

og fengu tvær leiksýningar hingað til okkar (sjá 

kafla um vettvangsferðir). 

Samstarf á milli heimasvæða og skólastiga 
Um tíma á vorönn var samstarf við Klett og Klif þar sem fjögur börn frá okkur fóru einu sinni í viku í 

heimsókn á leikskólann. Það fjaraði þó út vegna Covid-19. Samstarf milli heimasvæða á grunnskólastigi 

var líka skert vegna Covid-19 en þó voru ýmsir viðburðir og uppákomur sameiginlegar. Til dæmis var 

haldin hrekkjavökuveisla, sameiginlegur lestrarsprettur, mörg sömu þemun voru unnin og verkefnum 

deilt. Þá var farið í hópferð í Guðmundarlund og Viðey. Brennódagurinn, 100 daga hátíðin og afmæli 

Urriðaholtsskóla eru svo sameiginlegir dagar allra svæða grunnskólans. Allir nemendur rúlluðu yfir 

veturinn sem umsjónarmaður vikunnar í matsalnum sem unnið var með þvert á árganga. Margir 

sameiginlegir uppbrotsdagar voru yfir veturinn að meðaltali einu sinni í mánuði. Forvarnarvikan var 

haldin í skólanum og var verkefni hennar ,,Að standa með sjálfum sér´´. Skólahlaupið var haldið og 

hlaupin var ákveðin leið við Urriðakotsvatn og tóku öll grunnskólabörn þátt í því.  
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Covid – 19 
Starf vetrarins tók mið að sóttvarnarreglum hverju sinni allan veturinn. Blöndun nemenda og starfsfólks 

á milli heimasvæða var bönnuð á tímabili og fóru nemendur í hádegismat í hollum. Um tíma var ekki 

hægt að nota list- og verkgreinastofurnar og reyndu þá kennarar að sinna þeim greinum eins og hægt 

var á hverju heimasvæði fyrir sig. Fundir voru um tíma eingöngu í gegnum samskiptaforrit og aukinn 

handþvottur nemenda tók oft mikinn tíma frá kennslunni. Við undirbjuggum fjarkennslu sem við 

þurftum sem betur fer ekki að grípa til.  

Samantekt 
Þegar horft er yfir sviðið kemur ýmislegt í ljós og má þar helst nefna að fimi í stærðfræði gekk vel og 

það skilaði góðum árangri en það er tímafrekt og stærðfræðitímarnir eru heldur stuttir. Hvatt til 

endurskoðunar á því fyrir næsta skólaár. Hvatningaleikurinn í stærðfræði fór ótrúlega vel af stað og 

jókst námsvirkni þeirra nemenda sem mældir voru um allt að 40%. Það þyrfti að innleiða leikinn í 

kennslu hjá öllum kennurum.  

Höfði – heimasvæði barna fædd 2009 og 2010 

Starfsfólk á heimasvæðinu 
Umsjónarkennarar: Jónína Klara Pétursdóttir (leiðbeinandi), Gunnhildur Jóhannsdóttir ágúst 2020 - 

nóvember 2020, Sæbjörg Erla Árnadóttir desember 2020 - júní 2021 og Berglind Magdalena 

Valdimarsdóttir janúar 2021 - júní 2021.  

Stuðningur: 2  

Fjöldi nemenda og samsetning í árgangi 
Á Höfða eru samtals 26 nemendur, 14 drengir og 12 stúlkur. 

Í 5. bekk (2010)  eru 19 nemendur.  

Í 6. bekk (2009) eru 7 nemendur.  

Foreldrasamstarf 
Gott foreldrasamstarf hefur verið á Höfða í vetur þrátt fyrir Covid-19. Á hverjum föstudegi var sendur 

greinagóður og upplýsandi föstudagspóstur þar sem foreldrar fengu upplýsingar um starfið á Höfða 

ásamt myndum.  

Það voru fjögur foreldraviðtöl yfir veturinn. Í upphafi skólaárs voru foreldrar og nemendur boðaðir í 

foreldraviðtal þar sem þeim var afhent stundatafla og farið yfir helstu upplýsingar fyrir veturinn, svo 

sem lestrarstefnu Urriðaholtsskóla og daglegt skipulag skólans, var það eina foreldraviðtalið sem átti 

sér stað innan veggja skólans. Næsta foreldraviðtal fór fram í lok október, þá hringdu kennarar í alla 

foreldra og áttu samtal við þá um fyrstu vikur skólaársins. Símtölin gengu vel en ákveðið var að breyta 

um form fyrir næsta foreldraviðtal. Í byrjun febrúar voru foreldrar boðaðir í foreldraviðtal í gegnum 

samskiptaforritið Google Meet, þar var farið yfir námslega stöðu nemenda og markmið sett fyrir 

vorönnina. Við lok skólaárs voru foreldrar og nemendur boðaðir í foreldraviðtal þar sem farið var yfir 

veturinn og markmið sett fyrir sumarið og næsta vetur.  

Þar sem þörf hefur verið á frekari samskiptum við foreldra var því fylgt eftir með tölvupóstum, 

símtölum og viðtölum.  

Þrátt fyrir samkomutakmarkanir vegna Covid-19 gengur foreldraviðtöl vetrarins mjög vel og það var 

ánægjulegt hversu vel gekk að nýta tæknina.  
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Samskiptafærni nemenda 
Unnið var markvisst með samskiptafærni nemenda á Höfða í vetur. Til dæmis voru skipulagðir 

bekkjarfundir haldnir reglulega yfir skólaárið. Bekkjarfundirnir fóru fram með þeim hætti að nemendur 

skráðu mál á dagskrá yfir vikuna og í lok vikunnar var einn nemandi úr hópnum skipaður fundarstjóri 

og einn nemandi úr hópnum skipaður ritari. Nemendur stýrðu sjálfir fundinum og komust að 

niðurstöðu um málin sem voru á dagskrá með aðstoð kennara. Þessir fundir gengu almennt mjög vel 

fyrir sig og kennarar sjá fyrir sér að halda þessu fyrirkomulagi áfram næsta vetur.  

Það hafa verið prófuð ýmis hvatningakerfi á Höfða þetta skólaár. Bæði einstaklings og fyrir allan hópinn. 

Þetta var gert með það í huga að bæði virkja nemendur í námi og efla félagsfærni þeirra. Kennarar 

nýttu sér markvissa jákvæða endurgjöf, bæði námslega og félagslega hegðun nemenda og hundsuðu á 

sama tíma óæskilega hegðun nemenda í skólastarfinu. Þessi markvissa og jákvæða endurgjöf á jákvæða 

hegðun nemenda jók æskilega hegðun í skólastofunni og dróg á sama tíma úr óæskilegri hegðun.  

Einnig var unnið markvisst með orðanotkun nemenda og fóru kennarar tvisvar sinnum í átak yfir 

vetrartímann. Í fyrra skiptið fengu kennarar nemendur til þess að skrifa öll neikvæð orð sem þau kynnu 

á miða sem hengdir voru upp á töfluna, þetta 

gerðu nemendur í kynjaskiptum hópum. Þegar 

nemendur höfðu lokið við að skrifa öll orðin upp 

var orðunum safnað saman í áltunnu og þau 

brennd. Þetta hafði vissulega áhrif á orðanotkun í 

skólastofunni en þegar líða tók á vorið var ákveðið 

að fara í annað átak og nemendur beðnir um að 

hjálpast að við að minna hvort annað á viðeigandi 

orðanotkun.  

Væntingar 
Unnið hefur verið með væntingar í allan vetur á Höfða og þær reglulega æfðar og rifjaðar upp. Í 

skólanámskrá eru settar fram væntingar sem eiga við allt sameiginlegt skólastarf. Á heimasvæðinu voru 

settar fram væntingar fyrir skólaárið sem nemendur þekktu og lærðu að fylgja. Væntingarnar voru 

skrifaðar upp á töflu og voru sýnilegar nemendum. Það vantaði að samræma væntingar milli kennara 

og fylgja þeim betur eftir yfir skólaárið, það þarf að bæta fyrir næsta vetur. Helstu 

bekkjarstjórnunaraðferðir sem notast var við í vetur voru stýrð kennsla, færnimiðaðir hópar og 

Hvatningarleikurinn, þróunarverkefni sem kennarar tóku þátt í og sjá fyrir sér að nýta betur á næsta 

skólaári.  

Kennsluhættir 
Notast var við fjölbreytta kennsluhætti þvert á námsgreinar í vetur. Þar má helst nefna stýrða kennslu 

og fimiþjálfun sem eru leiðandi kennsluhættir í Urriðaholtsskóla og byggir bæði stærðfræðikennsla og 

íslenskukennsla á þessum tveimur kennsluháttum. Þar að auki var einnig mikið notast við leitarnám í 

þemaverkefnum vetrarins þar sem nemendur leituðu sjálfir að upplýsingum í gegnum spjaldtölvur og 

unnu úr þeim. Þá var mikið notast við hringekjur þar sem nemendur fóru í gegnum fjölbreytt verkefni 

á stöðvum í ákveðinn tíma. Útikennsla var lítið notuð í vetur en á bæði haustönn og vorönn var farið 

út í nærumhverfi skólans og unnin verkefni.  
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Þróunarstarf og nýbreytni t.d. 
Í vetur voru mörg spennandi verkefni í gangi á Höfða. Þar má helst nefna gæluverkefni nemenda þar 

sem nemendur fengu tækifæri til þess að vinna með sitt áhugasvið á sínum hraða. Þar urðu til mörg 

áhugaverð verkefni eins og til dæmis rafmagnsbíll, eldgosatilraunir, fréttaþættir, skapandi skrif, 

teikningar og fleira. 

Á föstudögum voru þemadagar. Þá fengu nemendur tækifæri til þess að vinna með þema líðandi 

stundar. Verkefni föstudaga voru af fjölbreyttum toga og voru unnin í gegnum skapandi starf. Í 

þemavinnu var unnið með samþættar námsgreinar til dæmis samfélagsfræði, náttúrufræði, íslensku, 

stærðfræði og upplýsinga og tæknimennt.  

Kennarar tóku þátt í þróunarverkefninu Hvatningarleikurinn og innleiddu leikinn í skólastarfið. 

Leikurinn er spilaður í skamman tíma í senn þar sem nemendur keppnast við að safna stigum fyrir það 

að fylgja væntingum og fengu stutta umbun í lok leiksins.  

Eftir áramót fór stór hópur nemenda á Höfða á námskeið í Vaxand hugarfari. Þar lærðu nemendur að 

allir einstaklingar eru mismunandi en með reynslu og jákvæðu hugarfari geti allir vaxið og dafnað. Með 

því að hlúa að vaxandi hugarfari nemenda kennum við þeim að vera óhrædd við að takast á við nýjar 

áskoranir og gera mistök.  

Nemendur fóru í vísindasmiðju þar sem þeir lærðu að nýta sér vísindaleg vinnubrögð við tilraunir. 

Nemendur framkvæmdu fjölbreyttar tilraunir við öruggar aðstæður í skólastofunni og lærðu í kjölfarið 

að skrifa skýrslur um það sem þeir lærðu við tilraunagerðina.  

Skólinn er í samstarfi við Háskóla Íslands og koma nemar í hagnýtri atferlisgreiningu og vinna verkefni 

í skólanum. Þeir fylgdust meðal annars með kennslu á Höfða og komu oft með uppbyggilegar 

athugasemdir. Einnig fór fram virknimat á einum nemanda á Höfða og unnið með hann í samvinnu við 

nemana. Það samstarf gekk mjög vel og var mikill ávinningur fyrir nemandann sem um var að ræða.  

Vettvangsferðir 
Lítið var um vettvangsferðir fyrir áramót vegna strangra sóttvarnarreglna í samfélaginu vegna 

COVID19. Kennarar voru þó duglegir að fara með nemendur um nærumhverfið og farið var nokkrar 

ferðir í Maríuhella og niður að vatninu í nágrenni skólans. Í desember fóru nemendur ásamt kennurum 

í golfskálann þar sem þeir fengu heitt kakó, smákökur og dönsuðu í kringlum jólatré með jólasveinum. 

Í febrúar fór að birta til og nemendur heimsóttu Listasafn Íslands. Þar fengum nemendur fræðslu um 

íslenska leirgerð ásamt því að fá að prófa að búa til fugla úr leir sem síðar voru til sýnis á 

Barnamenningarhátíðinni. Í apríl fóru nemendur ásamt nemendum á Hrauni í heimsókn á Hvalasafnið, 

sú ferð var farin í tengslum við Hvalaþema sem nemendur höfðu verið að vinna að síðustu vikur. Í maí 

var Barnamenningarhátíð í Garðabæ og fóru nemendur í Arabískt danspartý á Garðartorgi.  Í maí var 

einnig farið í vettvangsferð í Guðmundarlund þar sem nemendur léku sér frjálst í óspilltri náttúru. Í júní 

fór allt grunnskólastigið saman í dagsferð út í Viðey.  

Greinasvið 

Íslenska 
Í íslensku var notast við stýrða kennsluhætti og fimiþjálfun. Nemendur voru í fimiþjálfun í lestri yfir 

veturinn ásamt því að fá þjálfun í lesskilning og fjölbreyttum orðaforða. Nemendur kynntust 

bókmenntum og ljóðagerð ásamt því að þjálfa sig í skapandi skrifum, stafsetningum og málfræði. 
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Notast var við fjölbreyttar námsbækur og námsefni. Í íslensku voru nemendur í tveimur færnimiðuðum 

DI hópum. Annar hópurinn var hjá Guðrúnu Birnu Gylfadóttir og hinn hópurinn var hjá Jónínu Klöru 

Pétursdóttir. Hópurinn hjá Jónínu Klöru fór í gegnum bækurnar Arfinn, Orðspor 2 og Smell ásamt 

öðrum lesskilningsverkefnum sem reyndu á lesskilning og orðskilning nemenda. Einu sinni í viku fengu 

nemendur frjálsan tíma í skapandi skrifum þar sem 

nemendur kepptust við að skrifa eina söguna á fætur 

annarri. Markmið hópsins hjá Guðrúnu Birnu var að vinna 

með fimi, lestur og lesskilning. Fimi var alla daga í upphafi 

hverrar kennslustundar og eftir það unnið aðallega með 

fræðitexta og beinar og óbeinar spurningar tengdar 

textanum. Textarnir voru af skólavefnum úr 

litabókunum. Unnið var mikið með leitarlestur og 

tengdist inn í hann grunnurinn í íslenskri málfræði. Leitað 

að no, so og lo, samtengingum, sérnöfnum, nafnorðum með tvöföldum samhljóða. Unnið með orð í 

orði/ orð úr orði sem þeim fannst gaman. Í stílabók gátu einnig nemendur sem voru fljótir að vinna 

þjálfað sig enn frekar í leitarlestri með því að leysa orðasúpur af ýmsu tagi sem voru fengnar á 

skólavefnum og á kennarinn.is. Umsjónarkennarar hópsins sáu um heimalestur nemenda í báðum 

hópum.  

Stærðfræði 
Í stærðfræðinni unnu nemendur í kennslubókunum Stika 1a og Stika 1b, nemendabækur og 

æfingahefti. Einn nemandi fór í gegnum Stiku 2a og Stiku 2b. Nemendur unnu kaflann eftir námsáætlun 

frá kennara og tóku stöðupróf í lok hvers kafla. Auk þess fóru nemendur í stærðfræðileiki, hringekjur 

og aðra skapandi stærðfræði.  

Erlend tungumál 
Í vetur fóru nemendur í ensku einu sinni í viku. Þar lærðu nemendur undirstöðuatriði í málfræði, 

hlustun og lesskilning. Nemendur lásu söguna um Oliver Twist ásamt því að fara í gegnum 

vinnubækurnar Hickory, Dickory og Dock. Þar að auki fóru nemendur í gegnum verkefnablöð og 

hlustunaræfingar.  

List- og verkgreinar 
Smíði:  

Haustönn:  

- Nemendur smíðuðu ýmis leikföng fyrir leikskólann og var það samvinnuverkefni allra.  

- Nemendur söguðu út fugla og vængi með laufsög og lærðu samsetningaraðferð.  

- Nemendur tálguðu jólasveina.  

- Nemendur æfðu sig líka að nota brennipenna. 

Vorönn:  

- Nemendur fengu frjálsar hendur við val á verkefnum. Þau leituðu sér upplýsinga um svipaða 

hluti í bókum og á netinu og gerðu sína eigin hönnun. Dæmi um verkefni eru: sverð, stóll, 

fuglahús, dúkkuhús, glasamottur, hnífar.  

- Nemendur æfðu sig líka að nota brennipenna. 
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Myndmennt: :  

Á vorönn voru 2 blandaðir hópar úr 5 og 6. bekk: 

- Litablöndun litahrings notast var við akrýl liti,  

- Vatnslitun/tækni,  

- Leirverkefni (hvalir) 

- Sjónhverfing/skyggingartækni 

- Stórborgin í tvívídd 

- Myndarsaga/spuni 

- Formfræði, skissa upp beinagrind. 

Heimilisfræði: 

Nemendur fengu kennslu í heimilisfræði í lotum fyrir jól og eftir jól. Þar sem engin sér heimilisfræði 

kennslustofa er komin þá var notast við kennslurýmið á Hrauni eftir jól en Höfða fyrir jól með 

færanlegum ofnum og vögnum með helstu hráefnum og viðeigandi eldhúsáhöldum. Í hópunum voru 

12-13 nemendur og þar sem sóttvarnarreglur voru í hávegum hafðar þá voru nemendur meira að njóta 

afurða sem kennarinn hafði útbúið með tilheyrandi búnaði og hreinlæti sem var mjög mikilvægt að 

viðhalda. Kennt var á þriðjudögum sem var bóklegur tími og á fimmtudögum var verklegur tími í 

millilotunni sem innihélt 80 mínútur fram að hádegismat.  Verkefni sem unnin voru á haustönninni 

voru t.d. matseðill, kokkahattur, diskamotta (val), ávaxtasalat, brauðbollur (heim), ritzkex pitsur og 

grillaðar voru einfaldar samlokur. 

Eftir áramót voru nemendur að búa til uppskriftarbækur í bóklegum tímum, eplakleinuhringir voru 

búnir til, kókoskúlur (heim),  pizzasnúðar (heim) hafragrautur, hummus og skorið niður grænmeti á 

bakka með ídýfu.  

Nemendur fengu fræðslu um fæðuhringinn, fengu fræðslu um þvotta fyrr á öldinni í samanburði við 

þvotta í dag, farið í helstu þvottamerki og þeim kennt að flokka þvott eftir leiðbeiningum, nemendur 

fengu einnig að hanna sitt eigið þvottamerki ef þeim fannst vanta eitthvað við það sem til er. Nemendur 

fengu umræðu um hollan og óhollan mat og fengu að grúska í allskonar matreiðslubókum sem 

skólanum voru gefnar ásamt því að finna áhugaverðar staðreyndir á netinu um mat og/eða hráefni til 

matargerðar. 

Upplýsinga- og tæknimennt 
Í upphafi skólaárs var lítið um upplýsinga- og tæknimennt og má þar helst nefna skort á tölvutengdum 

tækjum í skólanum. Um mitt skólaár fékk skólinn spjaldtölvur og betra aðgengi að tölvum og við það 

var nýting á tækninni mun meiri í skólastarfinu. Nemendur lærðu að nota ritvinnsluforrit og Google 

umhverfið. Nemendur nýttu sér tæknina til þess að vinna verkefni, taka upp stuttmyndir og fréttaþætti, 

skrifa skapandi ritun og finna upplýsingar um hin ýmsu málefni.  

Morgunhreysti, íþróttir og sund 
Íþróttakennsla fór að mestu leiti fram í morgunhreysti í 20 mínútur strax í upphafi skóladags, alla daga 

vikunnar. Nemendur höfðu val um það að fara í skipulagða leiki eða íþróttastarf, göngutúr eða jóga.  

Urriðaholtsskóli fékk aðgang að íþróttasal í Ásgarði einu sinni í viku og náði Höfði að fara tvisvar sinnum 

áður en íþróttahúsum var skellt í lás vegna samkomutakmarkanna. Nemendur fóru í tveimur hópum í 

sund í Álftaneslaug yfir vetrartímann. Fyrst um sinn voru hóparnir kynjablandaðir en tekin var ákvörðun 
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um að kynjaskipta hópunum þegar leið á veturinn og gekk sú skipting betur en hin fyrri nefnda. Þegar 

sundkennslu var lokið um miðjan apríl fóru nemendur í skipulagðar útiíþróttir með íþróttakennara.  

Þemu 
Ísland : Notast var við bókina Ísland, hér búum við þar sem nemendur lærðu um landið okkar Ísland. 

Nemendur fræddust til dæmis um fjöll og fossa, jökla og jarðhræringar og náttúruauðlindir Íslendinga. 

Nemendur fóru í verkefni þar sem þeir kynntu sér einn landshluta og sömdu kynningar eða útbjuggu 

veggspjöld um landshlutann sem þau kynntu sér.  

Astrid Lindgren : Nemendur kynntust rithöfundinum Astrid Lindgren og ævintýrunum hennar. 

Nemendur fræddust um Línu Langsokk, Emil og fleiri þekktar sögupersónur í gegnum verkefni og 

sköpun. Notast var við sérútbúið þemahefti ásamt því að nemendur nýttu sér upplýsingatækni til þess 

að leita sér að frekari upplýsingum um viðfangsefnið. Nemendur útbjuggu bækling í laginu eins og 

sjónarhóll og skráðu upplýsingar um Astrid og Línu Langsokk ásamt því að velja sér eina sögupersónu 

til að kynna sér betur og útbúa tímalínu yfir ævispann Astrid Lindgren og útgáfudaga bókanna hennar. 

Íslensku jólasveinarnir : Nemendur kynntu sér íslensku jólasveinana. Í framhaldi af því þurftu þeir að 

bera saman jólin nú og  jólin fyrir 100 árum, árið 1920.  

Líkaminn : Nemendur fengu sérútbúið þemahefti sem þau unnu í ásamt því að fá nánari fræðslu um 

starfsemi lungna og hjartans. Nemendur gerðu lungu, með því að líma tvo nestipoka og rör á blað. 

Nemendur kynntust næringarfræði og leystu verkefni í tengslum við það.  

Hvalir : Nemendur fengu sérútbúið þemahefti um Hvali sem þeir unnu jafnóðum í gegnum 

þemavinnuna. Nemendur kynntust mismunandi hvalategundum og lifnaðarháttum þeirra ásamt því að 

læra um Hvalreka og kynntust tækninni í því að afla sér upplýsinga í gegnum fréttir. Nemendur kynntust 

plastmengun í hafi og áhrif þess á umhverfið. Auk þess settu nemendur upp hvalasýningu þar sem 

nemendur unnu í hópum að því að skapa hval í ákveðnum hlutföllum og hengja upp á ganga skólans. 

Vettvangsferð var farin í Hvalasafnið þar sem nemendur sáu Hvalalíkön í raunstærð og lærðu enn frekar 

um Hvalina í kringum Ísland.  

Saga : Nemendur kynntust fornöld í gegnum rómaveldi. Miðöld í gegnum riddara og að lokum 

Víkingaöld þar sem þeir lærðu allt um víkinga og lifnaðarhætti þeirra. Nemendur útbjuggu sína eigin 

sögubók með fróðleik um allt það sem þau lærðu um söguna.  

Ferðaskrifstofan : Í lok skólaárs fengu nemendur það verkefni að stofna ferðaskrifstofu og skipuleggja 

10 daga ferð um Ísland fyrir fjögurra manna fjölskyldu. Nemendur áttu að huga að því hvert fjölskyldan 

myndi ferðast, hvar hún myndi gista, hvað hún myndi borða, hvað ferðalagið myndi kosta og fleira.  

Lífsleikni 
Mikið var unnið í lífsleikni í vetur. Farið var í félagsfærniæfingar þar sem nemendur þjálfuðu sig í því að 

átta sig á því hverju þeir gætu stjórnað (s.s tilfinningar, viðhorf, áhugamál) og hverju þeir gætu ekki 

stjórnað (s.s veður, vinir, covid19). Nemendur fengu aðstoð við að átta sig á styrkleikum sínum og 

hvaða ofurmætti þeir búa yfir í baráttunni gegn einelti. Nemendur lærðu um jákvæðar og neikvæðar 

hópamyndun ásamt því að unnið var með forvörnina Að standa með sjálfum sér í forvarnarviku 

Garðabæjar. Þar lærðu nemendur um mismunandi birtingarmyndir ofbeldis og hvernig hægt sé að 

bregðast við þeim. Þá var einnig unnið með Kvan og vaxandi hugarfar í vetur sem og regluleg verkefni 

tengd kynjafræði, samskiptum og kynfræðslu og var sú fræðsla ýmist í minni eða stærri hópum eftir 

þörfum og áhuga nemenda á efninu.  
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Námsgögn 
Arfurinn 
Orðspor 2 Les- og vinnubækur 
Smellur 2 
Málrækt 
Ljóðspor 
Trunt, trunt og Tröllin. 
Stika 1a  
Stika 1b 
Stika 2a 
Stika 2b 
Ísland, hér búum við. Lesbók og vinnubók. 
Action 
Hickory 

Dickory 
Dock 
Skriftarbækur 
Frá Róm til Þingvalla 
Kortabækur 
Sérútbúin námsgögn fyrir þemu.  
Hvalahefti 
Líkamshefti 
Spil 
Skriffæri 
Vinnubækur 
Sérútbúin hefti 
Verkefnablöð. 

Námsmat 
Námsmat var byggt á hæfniviðmiðum Aðalnámskrá Grunnskólanna, 2011/2013. Námsmat fór að 

mestu leiti fram í gegnum símat  og huglægt mat kennara. Kennarar mátu hæfni nemenda í gegnum 

fjölbreytt verkefni, yfir allt skólaárið. Nemendur fengu reglulega endurgjöf á verkefnin sín í gegnum 

leiðsagnarmat kennara og fóru einnig með reglulegu millibili í staðsetningarkannanir bæði í íslensku og 

stærðfræði. Í vetur var þrisvar sinnum lagt fyrir nemendur lesfimipróf á vegum menntamálastofnunar 

og fóru nemendur einu sinni í lesskilningsprófið Orðarún. Í stærðfræði voru lagðar fyrir kannanir í lok 

hvers kafla og að auki fóru nemendur í gegnum staðsetningarkönnun í sérstöku Fimi efni sem síðar var 

nýtt til þess að staðsetja nemendur í fimi æfingum. Í þemavinnunni voru nemendur metnir eftir 

frumkvæði, hópavinnu, sjálfsmati, verkefnavinnu og þátttöku.  

Viðburðir og félagslíf 
Foreldrar tóku sig saman og héldu bekkjarkvöld i janúar. Þá hittumst nemendur, kennarar og tveir 

foreldrar í skólanum og fóru saman í spurningakeppni.  Nemendur áttu frumkvæði að því að halda 

bekkjarkvöld í lok mars þar sem átti að fara í feluleik og panta pizzu, sama daga og bekkjarkvöldið átti 

að eiga sér stað var öllu skellt í lás og skólum lokað, vegna Covid-19. Ákveðið var að halda páskabingó 

fyrir nemendur í staðinn. Nemendur hittust í gegnum tölvuskjái og komu í litlum hópum upp í skóla að 

sækja glaðning. Ekki voru haldin fleiri bekkjarkvöld eða skipulagt félagsstarf fyrir miðstig og stendur 

það til bóta í batnandi umhverfi. 
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Samstarf á milli heimasvæða og skólastiga 
Samstarf milli heimasvæða var í minna mæli en við hefðum kosið, bæði vegna samkomutakmarkanna 

og vegna þess að erfitt var að yfirfæra verkefni milli skólastiga. Heimasvæðin skipulögðu þrisvar sinnum 

yfir skólaárið dagskrá þar sem flæði var á milli heimasvæða, það var á Halloween, 100 daga hátíðinni 

og afmælishátíð skólans. Í lok skólaárs var einnig 

farið í lestrarátak þar sem nemendur söfnuðu 

poppbaunum í skiptum fyrir lesnar mínútur og 

endaði lestrarátakið í popp og kvikmyndahátíð. Þá 

er einnig að skapast sú hefð að hafa íþróttadag í lok 

skólaárs og í ár var farið í árlega Brennó keppni 

síðasta dag skólaársins sem endaði á veislu þar sem 

boðið var upp á kjúkling og franskar kartöflur.. 

Þessir dagar gengu allir mjög vel og verða vonandi 

fleiri á næsta skólaári. Fyrir næsta skólaár sjáum við 

það fyrir okkur að meira rými verði gefið fyrir 

faglegt samtal og ígrundun kennara þvert á 

skólastig þar sem kennarar ræða um þau verkefni 

og þemu sem nemendur þeirra eru að vinna hverju 

sinni. 

Lítið var um samstarf við leikskólann og mikilvægt að virkja samstarf á milli skólastiga næsta vetur. Til 

dæmis með því að setja skipulagða lestrarstund á dagatal strax í upphafi skólaárs og fylgja því eftir.  

Samantekt 
Þrátt fyrir breytingar og veikindi í starfsmannahópnum gekk veturinn á Höfða vel. Verkefnin sem 

nemendur unnu voru í senn fróðleg og skapandi og kröfðust þess að nemendur lærðu að leita sér sjálfir 

að upplýsingum og vinna úr þeim. Unnið var markvisst að því að byggja upp sjálfsmynd nemenda og 

kenna þeim að þekkja styrkleikana sína sem nýtast þeim bæði í skólastarfinu og daglegu lífi. Nemendur 

voru í færnimiðuðum hópum í bæði íslensku og stærðfræði sem gaf þeim tækifæri til þess að vinna 

verkefni eftir þeirra getu, á sínum hraða. Þau verkefni sem standa upp úr á Höfða í vetur voru 

gæluverkefni nemenda, vaxandi hugarfar, listasmiðjan og vísindasmiðjan. Þau þemu sem standa upp 

úr eru þemað um Astrid Lindgren og Hvalina.  

Fyrir næsta vetur þarf að huga að því að ramma árgangana á Höfða betur inn strax í upphafi skólaárs 

og hafa skýrar og sjáanlegar væntingar sem nemendur aðstoða kennara við að útbúa. Það þarf að hafa 

skýra og samræmda bekkjarstjórnunaraðferð, til dæmis Hvatningarleikinn og nota það markvisst yfir 

skólaárið.  

Það þarf að auka félagslíf fyrir nemendur á miðstigi fyrir næsta skólaár og sjá til þess að þau fái aðgang 

að skipulögðu félagsstarfi, hvort sem það verður sett upp í Urriðaholtsskóla eða í gegnum aðra 

félagsmiðstöð í bænum. Að lokum er brýnt að stuðla að betra samstarfi milli heimasvæða og skólastiga 

með skipulögðum hætti og faglegu samtali. Til dæmis með því að vera með sameiginlegt þema þvert á 

skólastig einu sinni yfir skólaárið, uppákomudögum og skipulögðum lestrar- og/eða leikstundum. 
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Ársskýrsla stoðþjónustu 

Starfsfólk 
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir er sérkennslustjóri skólans og með henni hefur Þorgerður Kristín 

Guðmundsdóttir sinnt deildarstjórn í sérkennslu á leikskólastigi. Frekari upplýsingar um fyrirkomulag 

mönnunar er útlistað á hverju heimsvæði. 

Helstu verkefni og áherslur 
Stoðþjónustan skiptist í kennslu nemenda út frá 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 ákveðnu 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 og umsjónarkennari fundar með sérkennslustjóra aðra hverja viku, 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 sem eru með 

einstaklingsáætlanir og hvernig gengur að vinna eftir þeim, grunsemdir um námsvanda og 

fyrirbyggjandi leiðir í námi og hegðun.  

Sérkennslustjóri 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.  
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Vikulegir fundir eru haldnir með stjórnendum og hvoru skólastigi fyrir sig, heimsvæðisstjórum á 

leikskólastigi og kennurum á grunnskólastigi. Inn á þá kemur stoðþjónusta með áherslupunkta, t.d. 

varðandi nemendastjórnun, málörvun og framburðarþjálfun, hvernig ákveðja á og kenna væntingar og 

eftirfylgni með notkun matstækja, t.d. TRAS, Hljóm – 2, MMS stöðupróf og úrvinnslu niðurstaðna 

þeirra.  

Einstaklings og hópáætlanir 
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. 

Tilvísanir, samráðs og nemendaverndarráðsfundir 
Gott samstarf er á milli stoðþjónustu og sérkennslufulltrúa Garðabæjar. Samráðs/ nemendarverndar-

ráðs fundir með sérfræðingum voru haldnir reglulega yfir allt skólaárið. Skólinn hefur gott aðgengi að 

sérfræðiþjónustu skóladeildar, sem koma með ráðleggingar og eru með eftirfylgni í málum nemenda 

sem verið er að vinna að. Sérfræðiþjónustan samanstendur að talmeinafræðingi, sálfræðingi, 

sérkennslufulltrúa leikskóla og félagsráðgjafa. 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 

starfsmenn og foreldra. Talmeinafræðingur var eini sérfræðingurinn sem var með fasta viðveru í húsi 

og var á haustönn tvo daga í viku en fyrirkomulaginu var breytt á vorönn og var hann aðra hvora viku, 

fjóra daga frá janúar til mars. Viðvera sérfræðinga í húsi var skert vegna samkomutakmarkanna og 

hafði það áhrif á aðgengi starfsfólks og vinnslu mála.  

Í töflu 1 má sjá fjölda beiðna til sérfræðinga.  

Tafla 1. 
Fjöldi tilvísana til sálfræðings eða talmeinafræðings vegna nemenda við Urriðaholtsskóla..  

Leikskólastig Grunnskólastig 

Sálfræðingur 0 9 

Talmeinafræðingur 
Sérkennslufulltrúi 

26 

2 

8 

0 
Samtals 28 17 

Í fjórum 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. Á 

grunnskólastigi var veittur aukastuðningur beint inn í námshópa, vegna fámennis er fjöldi ekki 

skilgreindur hér. Vegna nemenda á leik- og grunnskólastigi sem fá stuðningstíma eru haldnir reglulegir 

teymisfundir (6-12 vikna fresti) þar sem farið er yfir einstaklingsáætlun og markmið. Fundinn sitja þeir 

sem tilheyra teymi nemandans og er það ólíkt eftir þörfum þeirra hverjir það eru.  

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 hafði yfirumsjón með framburðar- 

og málþroskaþjálfun þegar frávik voru aldursvarandi og var ráðgefandi í öðrum málvanda. 
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Stoðþjónusta, heimasvæði og foreldrar styðja við íhlutun í gegnum einstaklings- og hópaáætlun og 

þjálfun heima t.d. framburðarþjálfun og orðabók.  

Í byrjun vetrar var lagt upp með litla málörvunarhópa eða einstaklingsþjálfun fyrir þau börn sem 

samkvæmt mati talmeinafræðings eða niðurstöðu Orðalista og TRAS, þörfnuðust aukinnar þjálfunar. 

Það fyrirkomulag skilaði sér ekki nægjanlega vel inn í daglegt starf nemenda þar sem þátttaka kennara 

var lítil. Ákveðið var í samráði við stjórnendur að breyta fyrirkomulaginu eftir áramót á þann hátt að öll 

eldri heimasvæðin fengu málörvun í stöðvaþjálfun. Stoðþjónustan kom inn á öll heimasvæði, allir hópar 

komu á málörvunarstöð ásamt kennara sínum. Stoðþjónustan útbjó pakka með áherslum vikunnar, 

sem settur var í málörvunarmöppu inn á heimasvæði eftir stöðvaþjálfun. Yfirfærsla og eftirfylgni 

kennara varð meiri og þeir gátu fylgt betur eftir þeirri þjálfun sem lagt var upp með og fengu 

sýnikennslu í notkun námsefnisins. Með þessu fyrirkomulagi náðum við að fjölga  þjálfunarstundum 

þar sem þær voru teknar inn í daglegar aðstæður og valdefldu starfsmenn.  

Dæmi um verkefni: 

- að hlusta eftir hljóðinu sem verið er að æfa í framburði 

- að benda á það sem fyrir augu og eyru ber 

- að yfirfæra flokkun 

- að klappa atkvæði 

- heyrnræn skilningur og minni 

Fyrirkomulagið hafði einnig þau áhrif að nemendur vöndust að hafa starfsmenn stoðþjónustu inn á 

heimasvæðinu og aðgengi starfsmanna að stoðþjónustunni jókst. Starfsmenn sýndu málörvun aukin 

áhuga og fyrirkomulagið einfaldaði þeim að yfirfæra þjálfunina inn í daglegar aðstæður. Stoðþjónustan 

nam aukið frumkvæði og framtakssemi starfsmanna á vinnustaðnum sem hafði afar jákvæðar 

breytingar í för með sér.  

Á vorönn var byrjað að þróa skráningar þar sem fram koma hverjar áherslurnar eru, markmið hvers 

heimasvæðis, hvaða nemendur náðu settum markmiðum, hverjir þurfa meiri þjálfun og mæting 

nemenda. 

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 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 sem 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 leikskólans 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.  

AEPS er færnimiðað matskerfi sem notað er til að leggja mat á sex þroskasvið: fín- og grófhreyfingar, 

vitræna þætti, aðlögun, félagsleg tjáskipti og félagslegt samspil. Matstækið gerir ráð fyrir samstarfi 

heimilis og skóla og inniheldur meðal annars sérstakan foreldralista. Niðurstöður nýtast við gerð 

einstaklingsnámskrár og við að skipuleggja íhlutun. 
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Málörvun – leikskóli 
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 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.  

Í byrjun vetrar var lagt upp með litla málörvunarhópa eða einstaklingsþjálfun fyrir þau börn sem 

samkvæmt mati talmeinafræðings eða niðurstöðu Orðalista og TRAS, þörfnuðust aukinnar þjálfunar. 

Það fyrirkomulag skilaði sér ekki nægjanlega vel inn í daglegt starf nemenda þar sem þátttaka kennara 

var lítil. Ákveðið var í samráði við stjórnendur að breyta fyrirkomulaginu eftir áramót á þann hátt að öll 

eldri heimasvæðin fengu málörvun í stöðvaþjálfun. Stoðþjónustan kom inn á öll heimasvæði, allir hópar 

komu á málörvunarstöð ásamt kennara sínum. Stoðþjónustan útbjó pakka með áherslum vikunnar, 

sem settur var í málörvunarmöppu inn á heimasvæði eftir stöðvaþjálfun. Yfirfærsla og eftirfylgni 

kennara varð meiri og þeir gátu fylgt betur eftir þeirri þjálfun sem lagt var upp með og fengu 

sýnikennslu í notkun námsefnisins. Með þessu fyrirkomulagi náðum við að fjölga  þjálfunarstundum 

þar sem þær voru teknar inn í daglegar aðstæður og valdefldu starfsmenn.  

Dæmi um verkefni: 

- að hlusta eftir hljóðinu sem verið er að æfa í framburði 

- að benda á það sem fyrir augu og eyru ber 

- að yfirfæra flokkun 

- að klappa atkvæði 

- heyrnræn skilningur og minni 

Fyrirkomulagið hafði einnig þau áhrif að nemendur vöndust að hafa starfsmenn stoðþjónustu inn á 

heimasvæðinu og aðgengi starfsmanna að stoðþjónustunni jókst. Starfsmenn sýndu málörvun aukin 

áhuga og fyrirkomulagið einfaldaði þeim að yfirfæra þjálfunina inn í daglegar  

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 fyrir hvert barn. 

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.  

Hreyfifærni Young Athletes Program (YAP) – leikskóli 
YAP, eða Young Athletes Program, var innleitt af Special Olympics International (SOI) til að hvetja 

aðildarlönd samtakanna til þess að bjóða upp á og /eða stuðla að aukinni hreyfiþjálfun 2 – 7 ára barna, 

ekki síst barna með skerta hreyfifærni. Í vetur hefur hvert heimasvæði yngri deilda fengið YAP-stund 

einu sinni í viku (hópaskipt). Þar sem YAP prógrammið leggur upp með tímana frá 2 ára aldri, en í 

Urriðaholtsskóla eru börn frá 1 árs aldri, hafa æfingarnar verið aðlagaðar að þroskastigi barnanna. YAP-

stundirnar hafa verið þróaðar og aðlagaðar að aðstöðu okkar, aldri barnanna og grófhreyfiþroska 
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þeirra. Til bregðast við nemendahópi skólans var ákveðið að einfalda YAP-brautarinnar og hafa fjórar 

stöðvar í hring. Æfingin er fólgin í því sem hver stöð krefst af þeim líkamlega, gera æfingarnar í 

ákveðinni röð, að vera í röð, að bíða eftir því að röðin komi að þeim og skilja fyrirmæli. Við komuna í 

tímann setjast allir upp við vegg og þau fá sýnikennslu en hluti af henni er að nota tákn og skýr 

munnlega fyrirmæli með áherslu á afstöðuhugtökin. Þeim er boðið einu í einu og röðin helst í gegnum 

tímann, u.þ.b.15-20 mín. Æfingarplan hvers hóps er sett upp með það að markmiði að byggja upp 

grunnstyrk þeirra skipulega. 

Unnið er út frá:  

- Grunnvöðvastyrk 

- Bolstyrk, hann aukinn/styrktur með 

ákveðnum æfingum 

- Samhæfing hægri og vinstri hliðar æfð 

með t.d. skriði yfir og undir hluti 

- Styrking axlargrindar, t.d. hjólbörugangur 

áfram þegar rúllað er á maga yfir sívalning 

- Jafnvægi,  mikið unnið með ójafnt 

undirlag, að ganga stórum skrefum eins og 

tröll, stíga ofan á djúpa og valta púða, jafnt 

með gleiðum skrefum sem gangi eftir línu.  

Ofan á styrkan grunn, byggjum við frekari hreyfiæfingar; hoppa, jafnfætis, standa/hoppa á öðrum fæti, 

valhoppa, kasta/grípa o.s.frv. Stuðningur við nemendur sem efla þarf sérstaklega  fer fram inn í YAP – 

æfingabrautinni.  

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 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. Stoðþjónusta aðstoðar við að aðlaga aðstæður inn á heimasvæði t.d. með endurgjöf til 

starfsmanna og sýnikennslu. Dregið er markvisst úr aðstoð við heimasvæði samhliða auknum árangri 

íhlutunar og starfsmanna.  

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.  

Úrbætur  
Uppsetning stoðþjónustunnar var kynnt betur fyrir öllu starfsfólki á starfsmannafundi í byrjun 

haustannar. Hvaða úrræði eru í boði og hvernig við getum fylgt verkferli (sjá mynd 1). Verkferill var 

kynntur í upphafi skólaárs og þjónustan sem stoðþjónustan veitir. Allir nýir starfsmenn fara í gegnum 

Væntingabók Urriðaholtsskóla þar sem farið er yfir verkferill stoðþjónustunnar.  
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Unnið var að því að styrkja starfsfólk betur í að takast á við hegðunarvanda, málörvun og einstaklings- 

og hópáætlanagerð með stuðningi frá stoðþjónustu og nemum frá Háskóla Íslands í hagnýtri 

atferlisgreiningu. 

- Stoðþjónustan hefur verið með fasta viðveru inn á öllum eldri svæðunum vikulega í 

þjálfunarstundum.  

- Nemar frá Háskóla Íslands í hagnýtri atferlisgreiningu hafa stutt við heimasvæði og gert beinar 

athuganir á umhverfi, hegðun og námi nemenda. Þau hafa komið að lausnum og fræðslu í 

samstarfi við starfsmenn.  

- 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 

það nýtist. Við sjáum um að benda starfsfólki á þetta málörvunarefni. Það sé geymt á sama 

hátt/sama stað á öllum heimasvæðum. 

Einstaklings- og hópaáætlanir orðnar markvissari og marktækari m.t.t. markmiðssetningar og 

tímaáætlunar.  

- Höfum verið að gera skýrar og hlutlægar einstaklingsáætlanir hjá nemendum sem eru með 

sérstakan stuðningstíma. Eins er endurmat gert reglulega sem og fastir teymisfundir. 

- Starfsmenn eru sjálfstæðari og hafa tekið miklum framförum í að setja upp markvissar og 

hagnýtar áætlanir fyrir nemendur.  

- Verið er að vinna að nákvæmari skráningum í þjálfunarstundum. 

Ársskýrsla frístundar 

Starfsfólk 
Finnur Jónsson umsjónarmaður tómstundastarfs sá um skipulagningu og starfsmannahald. Honum til 

aðstoðar var Ellen Marta Baran. Aðrir starfsmenn voru 6 og voru þeir almennt í hlutastarfi.  

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 
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útidyrahurðar séu lokaðar svo dæmi séu nefnd. Frístundleiðbeinendur gengu einnig um 

grunnskólasvæði Urriðaholtsskóla og athuguðu með frágang og fleira á öðrum heimasvæðum.  

Starfið skólaárið 2020-2021 

Sumarfrístund fyrir verðandi 1. bekk 
Sumarfrístund fyrir verðand 1. bekk í Urriðaholtsskóla gekk vel. Meirihluti hópsins sem taldi 20 börn 
kaus að nýta þessa þjónustu. Helmingur barna voru nemendur af leikskólastigi skólans og helmingur 
kom úr öðrum leikskólum. Börnin voru fljót að aðlagast umhverfinu og góð tengsl mynduðust barna á 
milli þessa viku áður en formlegt skólastarf hófst. 

Húsnæði, skólinn og umhverfið 
Svæði frístundarinnar deilir heimasvæði með Hlíð, eða 1.-2. Bekk.  

Klúbbastarf 
Klúbbastarf er viðbótavalkostur við frístunavalið sem nemendur velja sig í. Það sem gerir klúbbastarfið 

sérstaklega skemmtilegt og fjölbreytt er það sem er í boði, það getur verið föndur-klúbbur, puttaprjón-

klúbbur, bíó-klúbbur, íþrótta-klúbbur eða Kahoot-klúbbur. Þetta er einungis hluti af því sem 

klúbbastarfið býður upp á en það mætti lengi telja það sem hefur verið í boði á þessu skólaári. Með 

klúbbastarfi er verið að hvetja börn áfram og vekja áhuga á því sem er í boði þann dag.  

Eftirlit 
Mikil áhersla er lögð á bæði útiveru og inniveru í frístundinni. Það er alltaf passað að 3 starfsmenn fari 

út á sama tíma og börnin fara út í byrjun frístundar. Starfsmenn skipta útisvæðinu með sér og fylgjast 

vel með nemendur og eru því viðbúin því ef það kemur upp ágreiningur eða vandamál. Nemendur geta 

leitað sér til starfsmanna með athugasemdir eða fyrirspurnir. Einnig eru starfsmenn duglegir og virkir 

að hvetja börn í leik til þess að koma í veg fyrir að ágreiningur eigi sér stað. Ef um vettvangsferðir var 

að ræða þá eru ávallt tveir eða allir starfsmenn sem fara með.  

Í lok dags er misjafnt hvort nemendur ganga sjálfir heim eða eru sóttir. Umsjónarmaður hefur umsjón 

með því að passa upp á það að nemendur láta sig ekki hverfa þegar þeir eru sóttir. 

Í byrjun dags þarf að passa að öll börn skili sér til frístundar og ef eitthvað barn sem er skráð en skilar 

sér ekki þarf að fá skýringu á því hvar barnið er.  

Umsjónarmaður hefur umsjón með tímaskráningu Garðabæjar og skilar inn tímum fyrir 25. hvers 

mánaðar. Mikill sveigjanleiki hefur verið á þessu fyrirkomulagi en það þarf að ítreka betur við foreldra 

að sýna þessum tímaramma tillit vegna þess að foreldrar hringja oft eftir þennan tíma til þess að breyta 

tímafjölda eftir að greiðsluseðill hefur borist þeim.  

Samstarf og samskipti við foreldra 
Samstarf og samskipti milli foreldra og umsjónarmanns er stór partur af frístundastarfinu. Samskipti 

fara aðallega í gegnum símhringingar eða tölvupóst. Ef það er eitthvað sem foreldrar vilja koma á 

framfæri sem hentar því ekki í tölvupósti eða í gegnum síma er þeim velkomið að panta tíma með 

umsjónarmanni og er hægt að ræða saman í persónu. Upplýsingar sem umsjónarmenn fá í gegnum 

tölvupóst og símahringingar degi hverjum eru fjölmargar og fer oft mikill tími umsjónarmanns í að sinna 

hvorutveggja.  

Allskonar upplýsingar sem nýtast foreldrum er komið til þeirra í gegnum tölvupóst.  
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Í upphafi skólaárs er foreldrum gefið bækling með hagnýtum upplýsingum sem mikilvægt er að virða. 

- 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. 

- Ef breytingar á tíma barna verða að eiga sér stað er mjög mikilvægt að láta vita af því sem fyrst 

til þess að starfið gangi sem best. Samskipti við foreldra gekk mjög vel þetta skólaár 2020-2021.  

Frístundaakstur úr Urriðaholti 
Akstur frá Urriðaholtsskóla í tómstundir er heldur vinsælt hjá íbúum í Urriðaholti og eru mörg börn sem 

nýta sér þann kost. Frístundabíllinn stoppar hjá Urriðaholtsskóla tvisvar sinnum dag hvern og er það á 

tímunum 14:32 og síðan 15:32. Þá rúntar hann um Garðabæ og stoppar á hverjum stað sem tómstundir 

eru kenndar.  

Samstarf við önnur frístundaheimili í Garðabæ 
Umsjónarmenn frístundaheimila í Garðabæ eru dugleg að halda sambandi í gegnum Facebook og leita 

til hvers annars með ýmsar fyrirspurnir, upplýsingar og samkomulag. Ekki náðu umsjónarmenn að taka 

hitting vegna covid-19 en annars er vaninn að taka nokkra hittinga og skiptast á skoðunum og 

hugmyndum um starfið. Það er mikilvægt að undirstrika það að frístundaheimili eru ekki að reka barna 

pössun eða gæslu fyrir börn, heldur að það fari fram markvisst og faglegt starf fram. Samvinna með 

öðrum frístundaheimilum er því mikilvægt að það myndist góð tengsl til þess að vinna svipað starf. 

Samband umsjónarmanna var mjög gott.  

Covid – 19 og áhrif þess 
Fleiri covid-19 bylgjur áttu sér stað en voru á síðasta skólaári. Þegar bylgjurnar voru sem verstar þurfti 

að bregðast fljótt við og grípa til frekari úrræða. Í (nóvember???,) var frístundinni skipt í tvö svæði og 

var því 1.-2. Bekkur saman á svæði og svo 3.-4. Bekkur saman. Nemendur máttu nýta sér sömu útiveru 

og fengu að leika sér saman úti en þegar inn var komið þurftu nemendur og starfsfólk að fara á sitthvort 

svæðið. Þrátt fyrir þessar stuttu breytingar þá náði frístundastarfið að halda sér eins og það var áður.  

Mat á skólastarfi – innramat 

Starfsmannasamtöl og líðan starfsmanna 
Formleg starfsmannasamtöl eru að jafnaði einu sinni á skólaári, þegar fer að nálgast vorið. Þetta árið 
var farin sú leið að heimasvæðastjórar á leikskólastigi áttu samtal við það starfsfólk sem tilheyrði þeirra 
heimasvæði, aðstoðarskólastjóri átti samtal við kennara á grunnskólastigi og í frístund, deildarstjóri 
stoðþjónustu átti samtal við þá sem tilheyrðu stoðþjónustu og skólastjóri átti samtal við 
heimasvæðastjóra leikskólastigs, skólaliða, húsvörð og aðra stjórnendur skólans.  
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Í samtalinu var farið yfir líðan fólks, væntingar þeirra fyrir næsta skólaár og hug til endurmenntunar og 
starfsþróunar. Almennt var líðan starfsfólks góð en það fann fyrir álagi og streitu vegna Covid og mikilla 
veikinda í starfsmannahópnum. Flestir gerðu ráð fyrir að halda áfram starfi við skólann, þó voru nokkrir 
búnir að ákveða að hefja nám við háskóla eða í öðru námi. Fólk taldi upplýsingastreymi innan skólans 
almennt gott en bæta megi skilaboð á milli morgunfunda og heimasvæða á sérstaklega tveimur 
svæðum. Nokkur óvissa var með hvernig hægt er að stilla mönnun upp á báðum skólastigum þar sem 
ekki er búið að ráða í allar stöður. Sú óvissa eykur streitu hjá einstaka einstaklingum. Við erum 
meðvituð um að þetta er tímabundið ástand í vaxandi skólasamfélagi. 
 
Þetta form á starfsmannasamtölum hugnaðist flestum, órfáir hefðu kosið að eiga samtal við skólastjóra 
eða aðstoðarskólastjóra og fengu í framhaldi framhaldssamtal vegna þessa. Almennt telja starfsmenn 
aðgengi að stjórnendum gott og vilja hafa þá sýnilegri á heimasvæðu. Eru þó meðvitaðir um aðstæður 
vegna Covid hafa einnig haft ákveðin áhrif á heimsóknir á milli svæða. 
 

Foreldrakönnun Skólapúlsins 
Foreldrakannanir voru sendar öllum foreldrum beggja skólastiga í febrúar 2021. Í leikskólakönnuninni 

voru mældir 31 þáttur í 6 flokkum en grunnskólakönnunin 41 þátt í 6 flokkum. Um tíu mínútur tók að 

svara könnunum. Niðurstöður einstakra matsþátta eru í sumum tilfellum settar fram á 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 sig. Viðmið staðlaða kvarðans voru fastsett við fyrstu 

fyrirlögn árið 2012-2013 og því merkir talan 5 á staðlaða kvarðanum dæmigerð viðhorf foreldra í 

grunnskólum skólaárið 2012-2013. Í öðrum tilfellum eru niðurstöður settar fram sem hlutfall svara við 

ákveðnum svarmöguleikum. Í þeim tilfellum er engin almenn viðmiðunarregla um túlkun. Öryggismörk 

í marktektarprófum voru 90%. Niðurstöður skóla með minna en 60% svarhlutfall eru ekki birtar. Hér 

verða skólastigin kynnt saman og teknir saman þættir sem skilja að og sameina. Leitast verður við að 

draga fram það sem sker skólann úr miðað við landsmeðaltal. Stjörnumerking * segir til um ef mæling 

skóla á tilteknum þætti er marktækt fyrir ofan eða fyrir neðan niðurstöðu annarra skóla miðað við 90% 

öryggismörk er mismunurinn í aftasta dálki fyrir aftan nafn þáttarins stjörnumerktur og feitletraður. 

Þetta merkir að hægt sé að fullyrða með 90% vissu að munurinn sé raunverulega til staðar í þýðinu. 

Daglegt leikskólastarf          Aðstaða og þjónusta á grunnskólastigi 

  

Þegar bornir eru saman sameiginlegir þættir er kemur að daglegu skólastarfi kemur í ljós að skólinn 

sker sig úr í nokkrum þáttum. Ánægja foreldra með stjórnun í skólanum mælist góð sem og með 
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tómstundaþjónustu. Þá er ánægjulegt að sjá að skráning barna í tómstundaþjónustu er meiri í 

Urriðaholtsskóla en gengur og gerist. Þjónusta við börn með sérfæði virðist vera í góðum farvegi en 

ánægja foreldra með máltíðir eru töluvert undir landsmeðaltali. Þessum upplýsingum hefur verið 

komið til Skólamatar og hluti úrbóta er þegar komið í farveg.   

Námsumhverfi leikskólans       Velferð nemenda í grunnskóla 

  

Foreldrar virðast almennt telja að börnunum líði vel á grunnskólastigi og ánægjulegt að sjá að þeir liðir 

er snúa að líðan barna sé yfir landsmeðaltali og í einhverjum tilfellum marktækt hærri. Frímínútur á 

grunnskólastigi eru áhyggjuefni samkvæmt rannsókninni og eftir að niðurstöður lágu fyrir var komið á 

bættu verklagi þegar kemur að mönnun, væntingum til fullorðinna og dreifingu fullorðinna á 

útisvæðum á báðum skólastigum. Niðurstöður er snúa að eineltismálum eru tvíbendnar, foreldrar 

virðast ánægðir með eineltisáætlun skólans sem og hraða á úrvinnslu skólans á eineltismálum. Aftur á 

móti mælist skólinn undir landsmeðaltali þegar kemur að ánægju foreldra með úrvinnsluna. Verið er 

að endurskoða eineltisáætlun Garðabæjar og verður áætlun skólans skoðuð í kjölfarið, sérstaklega 

þegar kemur að úrvinnslu málanna.  Námsumhverfi leikskólans er að koma mjög vel út og sérstaklega 

gleðilegt að sjá félagsleg samskipti og þátttöku án aðgreiningar koma svo vel út.  

 

Nám og kennsla á grunnskólastigi       

  

 

Niðurstöður skólans voru mjög góðar þegar kom að nám og kennslu á grunnskólastigi og þar mælist til 

dæmis ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum marktækt yfir landsmeðaltali.  
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Foreldrasamstarf á grunnskólastigi   Samskipti við foreldra á leikskólastigi 

  

Stjórnendur drógu lærdóm af niðurstöðum um foreldrasamstarf á báðum skólastigum en þar sýndu 

niðurstöður að væru tækifæri til endurbóta. Um það leiti sem rannsóknin fór fram kom Skólanámskrá 

Urriðaholtsskóla á vefinn. Haldnir verða kynningar um umræðufundir um Skólanámskránna haustið 

2021. Þá verður einnig unnið að því að finna leiðir með foreldrasamfélaginu til þess að auka þátttöku 

þeirra í skólastarfinu enn frekar. Skipaður hefur verið ritstjóri heimasíðu og upplýsingaveita þangað inn 

hefur verið efld. Heimasíður grunn- og leikskóla í Garðabæ eru nú í tímabærri endurskoðun. 

Upphaf leikskólagöngu 

 

Þegar skoðaðir eru þættir er koma að upphafi skólagöngu og skólaskilum benda þær til þess að upphaf 

leikskólagöngu gangi vel í Urriðaholtsskóla en þegar kemur að flutningi á milli heimasvæða og 

skólastiga eru tækifæri til endurbóta. Þegar er hafin vinna við bæði að auka samstarf innan skólans og 

að upplýsa foreldra betur um þá vinnu sem er í gangi í skólanum þegar kemur að flutningi á milli 

heimasvæða óháð skólastigum. Þó er vert að geta þess að haust vorum við í ákveðnum COVID19 

aðstæðum og að haustið 2019 var í raun fyrsta haustið þar sem raunveruleg skil voru á milli skólastiga 

innan skólans en þá hófu nám í 1. bekk 20 börn en 7 þeirra höfðu verið á leikskólastigi Urriðaholtsskóla 

en hin 13 koma víðsvegar að. 
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Heimastuðningur á grunnskólastigi 

 

Ánægja foreldra með fyrirkomulag heimavinnu á grunnskólastigi mælist marktækt yfir landsmeðaltali  

sem og væntingar foreldra um háskólanám. Væntingar foreldra um iðnnám mælist undir 

landsmeðaltali sem ætti að vera skólastjórnendum skólans og skólasamfélaginu hvatning til að kynna 

iðn- og listnám vel fyrir nemendum skólans til þess að nemendur geti tekið upplýsta ákvörðun um nám 

að lokinni grunnskólagöngu.  

Sérstakur stuðningur og sérfræðiþjónusta á leikskólastigi 

  

Skólinn mælist með nokkuð hátt hlutfall barna með sérkennslu og stuðning sem annað hvort kemur til 

af því að fjöldinn sé raunverulega meiri eða að verið sé að bregðast við á annan hátt í Urriðaholtsskóla 

en annars staðar. Ekki er hægt að fullyrða um hvor skýringin er rétt. 

Viðbrögð skólans við Covid-19 og opnar athugasemdir  

 

Foreldrar virðast heilt yfir hafa verið sáttir við viðbrögð skólans í faraldrinum sem er gleðilegt, 

sérstaklega í ljósi þess að mikil áhersla var lögð á að skólastarf héldist óskert eins og mögulegt var. 
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Gríðarlegur fjöldi opinna athugasemda bárust skólanum og mikill meirihluti þeirra jákvæður. Það sem 

oftast var nefnt voru eftirfarandi þættir á báðum skólastigum: Frábært starfsfólk, góð og/eða vaxandi 

aðstaða, frábær stjórnun, hvetjandi námsumhverfi og áhersla á einstaklinginn 

Nemendakönnun 1.-5. bekk – Skólapúlsinn 
Nemendakönnun í 1.-5. bekk fer fram í apríl á hverju ári. Apríl er valinn þar sem talið er að nemendur 

í 1. bekk séu komnir með fullnægjandi reynslu af skólastarfinu til að leggja mat á gæði þess á þessum 

tíma. Vorið 2020 var nemendakönnun 1.-5. bekkjar frestað fram í maí vegna truflunar á skólastarfi 

vegna sóttvarna. Könnunin mælir ánægju af lestri, ánægju af skólanum og vellíðan í skólanum. 

Niðurstöður einstakra matsþátta eru í flestum tilfellum settar fram á 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 sig. Ef áhugi er að koma á samstarfi við skóla sem eru með sérstaklega 

góða útkomu á einhverjum matsþætti er mögulegt að senda tölvupóst á skolapulsinn@skolapulsinn.is 

og athugað verður hvort vilji er til að koma á slíku samstarfi (Úr skýrslu Skólapúlsins). Ekki er unnt að 

birta niðurstöður einstakra þátta innan árganga vegna fámennis í einum árgangi og því verða birtar 

heildar niðurstöður sem og þeir liðir þar sem skólinn sker sig úr sérstaklega miðað við landsmeðaltal.  

 

Heilt yfir virðist ánægja af lestri minnka eftir því sem börnin eldast en áhugavert er að sjá hversu hátt 

ánægja af lestri mælist í þeim árgöngum sem hófu sitt lestrarnám í Urriðaholtsskóla, þ.e. 1.-3. bekkur.  

Mikilvægt er að fylgjast með þeirri þróun í ljósi þess að Urriðaholtsskóli vinnur með gagnreyndar og 

árangursríkar kennsluaðferðir við lestrarkennslu. Það er hvort að sambærilegar mælingar gefi svipaðar 

vísbendingar áfram og að aðferðirnar gætu verið að hafa áhrif á viðhorf barna til lesturs.  
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Ánægja með skólann mælist marktækt yfir landsmeðaltali í 1. bekk sem og fyrir heildarniðurstöður í 1.-

.5. bekk en aftur virðist ánægja minnka eftir því sem börnin eldast. Mikilvægt er að fylgjast með þeirri 

þróun og reyna að greina hvað veldur.  

 

Hér má greina svipaðan takt og í fyrri niðurstöðum en meiri vellíðan mælist meðal barna í 1.-3. bekk 

en eldri börnum. Ánægjulegt er að vellíðan barna í 1. bekk er marktækt yfir landsmeðaltali.  

Unnið verður frekar með þessar niðurstöður næsta vetur til að greina frekar með börnum, hvað skapar 

vellíðan í skólanum og hvernig getum við í sameiningu unnið að meiri vellíðan og þar með ánægju með 

Urriðaholtsskóla? 
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Meðferðatryggðarmælingar 
Meðferðartryggðarmælingar eru hluti af þjálfun kennara í stýrðri kennslu sem er lestrarkennsluaðferðin 
sem notuð er í Urriðaholtsskóla. Þjálfunin samanstendur af skráningu á þáttum í mælitæki (sjá mynd 2 ). 
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.  
 

Alls voru gerðar 23 meðferðatryggðamælingar á stýrðri 
kennslu hjá fimm kennurum. Niðurstöður mælinga hjá fjórum 
kennurum voru yfir viðmiðslínu sem er 80% og hækkaði í allt 
að 100% eftir endurgjöf og hélst við eftirfylgni mælingu. 
Fimmti kennarinn var að kenna eftir aðferðunum í fyrsta skipti 
í vetur og má sjá niðurstöður mælinga hér að neðan en 
upphaf mælingar var þegar hann var nýfarinn að kenna stýrða 
kennslu.  
 
Meðaltal á grunnskeiðsmælingu var 73% en eftir inngrip fór 
hlutfall meðferðartryggðar upp í 98% að meðaltali (sjá mynd 
3). Einstaklega gaman var að sjá að hlutfall 
meðferðartryggðar var 100% þegar eftirfylgni var gerð.  
Myndin sýnir einstaklega vel hvaða áhrif endurgjöf getur haft 
eftir meðferðatryggðarmælingar á stýrðri kennslu. Mælingar, 
endurgjöf og skráning niðurstaðna voru í höndum nema í Hagnýtri atferlisgreiningu við Háskóla Íslands 
undir handleiðslu Guðbjargar Vilhjálmsdóttur sérkennslustjóra.  

 
Mynd 3 Dæmi um meðferðartryggðamælingar fyrir kennara  

Endurgjöf starfsfólks til leikskólabarna 
Gert var mat á eðli endurgjafa starfsfólks til barna á leikskólastigi. Um matið sáu nemar í Hagnýtri 
atferlisgreiningu við Háskóla Íslands og skiluðu þau eftirfarandi skýrslu um mat á fjórum heimasvæðum 
Klif, Klöpp og Krika sem voru heimasvæði 3-4 ára barna og Holti sem er heimasvæði 5 ára barna. Matið 
fólst í því að skoða eðli endurgjafa starfsfólks til barnanna. Mælingar stóðu yfir í 10 mínútur þar sem 
fylgst var með því hvort og þá hvers konar endurgjöf kom fram innan hverrar mínútu. Mælingar á fyrra 
tímabili stóðu yfir í fjóra daga og svo var haldinn fundur með heimasvæðisstjórum þar sem farið var 
yfir gagnsemi jákvæðra hrósa, hversu áhrifaríkt hegðunartól það er og gefin dæmi um bæði almenn og 
lýsandi hrós. Þá var farið yfir niðurstöður hvers heimasvæðis og ráðlagt um hvað mætti betur fara. 
Heimasvæðisstjórar komu upplýsingum og gögnum áfram til sinna starfsmanna og eftir það hófust 
seinni mælingar.  
 
Á mynd 4 eitt má sjá hlutfall jákvæðra endurgjafa af heildarfjölda endurgjafa, þ.e. jákvæðra og 
neikvæðra,  á báðum mælingartímabilum.  

Mynd 2 Meðferðartryggð DI - gátlisti 
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Mynd 4. Hlutfall jákvæðra endurgjafa á báður mælingartímabilunum.  
 
Þar má sjá að þau tvö heimasvæði sem höfðu lægsta hlutfallið á fyrra tímabili, Klöpp og Kriki, hækkuðu 
töluvert á seinna tímabili. Einstaklega var gaman að sjá mælingarnar frá Klöpp þar sem hlutfall 
jákvæðra endurgjafa var um 40% á fyrra mælingartímabili en fór upp í 90% á því seinna. 
Mynd tvö sýnir meðaltal endurgjafar á fyrra tímabili og mynd þrjú á því seinna.  
 

 
Mynd 5. Meðaltal endurgjafar á öllum heimasvæðum á fyrra mælingartímabili. 
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Mynd 6. Meðaltal endurgjafar á öllum deildum á seinna mælingartímabili. 
 
Gaman var að sjá hlutfall jákvæðrar endurgjafar hækkaði um eina lotu af 10 mögulegum. Þá lækkaði 
hlutfall neikvæðra endurgjafa og þá sérstaklega á félagslega hegðun sem lækkar úr 1,12 niður í 0,5. 
Neikvæð endurgjöf er því aðeins að koma fram einu sinni á öðru hverju mælingartímabili. Einnig var 
meira um hlutlausar athugasemdir og leiðbeiningar. Almennt eru öll heimasvæði að auka endurgjafir 
líkt og má sjá á mynd 7 sem sýnir heildarfjölda allra endurgjafa (bæði jákvæðra og neikvæðra) á báðum 
mælingartímabilum.  
 

 
Mynd 7. Heildarfjöldi endurgjafa, bæði jákvæðra og neikvæðra á báðum mælingartímabilum 
 
Almennt voru jákvæðar breytingar á milli mælingartímabila hjá öllum deildum. Mesta aukningin var á 
jákvæðri endurgjöf á félagslega hegðun og á sama tíma dróg úr neikvæðri endurgjöf þar. Von matsaðila 
er að þróunin haldi áfram og stöðugleiki myndist þar sem jákvæð endurgjöf er höfð að leiðarljósi.  
 
Nemendur svöruðu stuttum könnunum  sem lagðar voru fyrir allan hópinn í einu í okt, aftur sama í janúar 
(sjá spurningar á fyrri tveimur myndunum )og hluti hópsins svaraði svo meginspurningunni ;;Hvað finnst þér 
standa upp úr í vetur, hvað var eftirminnilegast´´.  Á síðustu myndinni má sjá niðurstöður nemenda hvað 
það er sem þeim finnst skemmtilegast og eins hvað þau vilja gera meira af.  Tilgangur könnunarinnar var að 
fylgjast með líðan nemenda og fá þá tækifæri til að grípa inn í á viðeigandi hátt. Var t.d. öruggt að 
nemendum líði vel allsstaðar en það kom í ljós að sundrútan var t.d. erfið hjá mörgum, ósætti við bílstjóra 
komu upp.  
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Úrbótaáætlun 2021-2022 
Hér á eftir verður þau atriði sem stóðu upp úr í framangreindu mati greind niður í verkefni, sett fram 

markmið og leiðir og ábyrgð falin. Tekið skal fram að þó ábyrgð sé tilgreind þarf sá aðili ekki að 

framkvæma heldur getur falið öðrum framkvæmdina.  

Verkefni Markmið: Leiðir Ábyrgð 

Foreldrar kalla eftir 
meiri samskiptum 

Byggja upp leiðir til 
samskipta við foreldra 

Nýta Karellen og 
Mentor betur 

Heimasvæði á báðum 
skólastigum 

  Birta meira af myndum 
af starfinu 

Heimasvæði á báðum 
skólastigum 

  Birta fleiri fréttir af 
starfinu 

Heimasvæði á báðum 
skólastigum 
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Skrifstofustjóri er 
ritstjóri heimasíðu 

  Að mæta börnum og 
foreldrum í fataklefa 
(leikskólastig) 

Heimasvæði 
leikskólastigs 

  Upplýsa um svefn og 
mat (leikskólastig) 

Heimasvæði 
leikskólastigs 

  Bjóða foreldrum aftur 
inn í skólann 

Viðburðir á vegum 
skólans 

  Kalla eftir aðkomu 
foreldra og 
hugmyndum um 
samstarf, til dæmis 
með lýðræðisfundum 

Skólastjórnendur 

Matur og aðstaða fyrir 
nesti 

Ekki til staðar í þessum 
áfanga byggingar 

Rýnifundir með 
bygginganefnd vegna 
næsta áfanga 

Bygginganefnd 

Íþróttahús og sundlaug Ekki til staðar í þessum 
áfanga byggingar 

Bæjarstjórn Bæjarstjórn 

Skjólveggir Ekki til staðar í þessum 
áfanga byggingar 

Rýnifundir með 
bygginganefnd vegna 
næsta áfanga 

Bygginganefnd 

Meiri list- og 
verkgreinar 

Upplýsa um list- og 
verkgreinakennslu 

Birta frekari fréttir af 
list- og 
verkgreinakennslu 

List- og 
verkgreinakennarar í 
samstarfi við ritstjóra 
heimasíðu 

Rusl á útisvæði Hreinsa til í kringum 
skóla  

Virkja nemendur, 
starfsfólk og nágranna 
til að hreinsa til 
umhverfis skólann 

Allir 

Betra eftirlit á útisvæði Auka vellíðan barna á 
útisvæðum skólans 

Tryggja að væntingar 
til starfsfólks á 
útisvæði séu skýrar og í 
virkni 

Skólastjórnendur, 
heimasvæðisstjórar og 
aðrir kennarar sem 
taka útivaktir 

Vellíðan barna í 
skólanum 

Viðhalda og/eða auka 
vellíðan barna í 
skólanum 

Lýðræðisfundir og 
verkefni með börnum 
til að greina hvað vekur 
vellíðan í skólanum og 
hvernig getum við sem 
skólasamfélag aukið 
hana? 

Umsjónarkennarar og 
heimasvæðisstjórar 

Jákvæð endurgjöf til 
barna 

Að auka jákvæða 
endurgjöf á nám og 
hegðun barna 

Upplýsa starfsfólk um 
endurgjöf til barna og 
þau áhrif sem jákvæð 
endurgjöf hefur á 
hegðun og nám 

Heimasvæðisstjórar 
leikskólastigs og 
kennarar á 
grunnskólastigi 

Væntingar til nemenda 
og starfsfólks 

Að koma væntingum 
enn frekar inn í starf 
skólans  
 

Ljúka vinnu við 
væntingarbækur, til að 
mynda 
grunnskólakennara og 
heimasvæðisstjóra og 

Skólastjórnendur í 
samstarfi við aðra 
starfsmenn 
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Samhæfa væntingar á 
milli heimasvæða 
barna 

innleiða þær á báðum 
skólastigum 

  Gera væntingar til 
barna sýnilegar á öllum 
almennum svæðum og 
í kennslurýmum og 
leikherbergjum 

Heimsvæðisstjórar og 
grunnskólakennarar 

 


