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Ársskýrsla Urriðaholtsskóla

ÚRDRÁTTUR
Ársskýrsla Urriðaholtsskóla fer yfir skólaárið, þær áherslur sem starfað er eftir og skólastarfið almennt. Í
ársskýrslunni sem er önnur í röðinni er gert grein fyrir helstu áhersluþáttum skólaársins 2018-2019.
Skólastjórnendur og allir heimasvæðisstjórar á leik- og grunnskólastigi (deildarstjórar leikskólastigs og
umsjónarkennarar grunnskólastigs) koma að gerð skýrslunnar með lýsingu á þeim verkefnum sem börn
og starfsfólk hafa unnið á þessu skólaári. Leitast er við að draga fram þá þætti sem vilji er til að vinna
betur í framhaldi en einnig þá þætti sem hafa heppnast vel og draga lærdóm af hvoru tveggja. Fjallað er
um gildavinnu starfsfólks og hvernig sú vinna leggur svo í framhaldi grunn að matsáætlun og innra mati
skólans. Sagt er frá þróunarverkefnum og innleiðingu á kennsluháttum á leik- og grunnskólastigi og ber
þar helst að nefna Blæ og K-Pals á leikskólastigi ásamt jóga og Stýrðri kennslu og morgun útiveru á
grunnskólastigi. Þá verður tómstundastarfi gerð skil og fjallað um þá menningu og skólabrag sem verið er
að þróa í skólanum. Lögð er áherslu á jákvæðni og gleði í starfi með börnum og að þeim og foreldrum og
eða forráðamönnum þeirra sé mætt með þarfir barnsins í huga. Þá er fjallað um mannauð og barnahóp
skólans og helstu samstarfsaðila skólans sem og stoðþjónustu innan hans og utan. Foreldrasamstarfi
verða gerð skil og fjallað um helstu viðburði sem haldnir hafa verið í vetur.
Á vefssíðu skólans www.urridaholtsskoli.is má finna fréttir af starfi vetrarins ásamt upplýsingum um þær
skýrslur og áætlanir sem þegar eru komnar í framkvæmd í skólanum. Þar ber helst að nefna leiðbeiningar
vegna elds og jarðskjálfta, öryggis og áfallaáætlun, röskun á skólastarfi vegna veðurs og eineltisáætlun
Urriðaholtsskóla fyrir utan áætlanir sem snúa að öryggi starfsfólks á vinnustað. Þá verður fjallað um
húsnæði skólans og skólalóð. Hvað hefur verið framkvæmt nú í vetur og greint frá hvar er þörf á úrbótum.

INNGANGUR
Ársskýrsla Urriðaholtsskóla er uppgjör þess skólaárs sem er að líða. Hverjum leikskóla ber að samkvæmt
lögum (Lög um leikskóla 2008 nr. 90 gr. 5) að vinna ársskýrslu þar sem farið er yfir starfsemi vetrarins. Í
Garðabæ hefur myndast sú hefð að grunnskólar skili einnig slíkri skýrslu og því er unnin ein skýrsla fyrir
Urriðaholtsskóla sem Una Guðrún Einarsdóttir ritstýrir. Skólinn starfaði í vetur á tveimur skólastigum,
leikskólastigi og yngsta stigi grunnskóla. Í lögum um leik- og grunnskóla kemur fram að skólanum beri að
starfa eftir aðalnámskrá leik- og grunnskóla. Velferð og hagur barna á að vera hafður að leiðarljósi í öllu
starfi og meginmarkmið uppeldis og kennslu skólans skal vera að fylgjast með og efla þroska barna í
samvinnu við foreldra og forráðamenn. Málörvun á að veita skipulega og stuðla að eðlilegri færni í
íslensku. Þá á að hlúa að börnum andlega, vistmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins
um leið og stuðlað er að víðsýni þeirra og sjálfstæði.
Urriðaholtsskóli hélt upp á eins árs afmæli sitt síðasta vetrardag síðastliðinn og því senn að ljúka sínum
fyrsta vetri. Starfsfólki og börnum hefur fjölgað mikið og kveðja skólaárið í gleði og sátt.
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INNRA STARFIÐ
Hönnun skólans gerir ráð fyrir að hvert skólastig eigi sitt heimasvæði sem skapar aðstæður til að efla
vinnu innan árganga, á milli árganga og þvert á skólastig. Teymisvinna á milli starfsfólks er ríkjandi í öllu
starfi. Rannsóknir sýna að teymisvinna eflir samstöðu, samvinnu og verður til þess að styðja við börn svo
þau læri að taka ábyrgð á eigin námsframvindu og setja sér markmið við hæfi, óháð aldri. Frjáls leikur,
skapandi efniviður, manngæska og kærleikur eru einnig mikilvægir þættir í öllu skólastarfi skólans og
ákveðinn rauður þráðu í starfinu.

Vistvænn skóli í vistvænu hverfi
Börnin eru annað vorið í röð búin að sá fyrir grænmeti og fylgjast náið með framvindu og vexti. Við
flokkum rusl og erum dugleg að endurnýta í kennslu, föndur og leik verðlausan efnivið. Við höfum einnig
gripið það sem fellur til á byggingasvæði hússins til að vinna með í könnunarleik, nýsköpun og sköpun á
báðum skólastigum.
Umhverfisnefnd verður skipuð næsta haust, fræðsla varðandi flokkun er fyrirhuguð frá Íslenska
Gámafélaginu fyrir starfsfólk sem mun nýta sér hana og miðla til barna og foreldra. Mikilvægt er að allir
séu meðvitaðir um nýtni og nægjusemi og að hún sé sýnileg við leik og störf ekki síst með vinnu með
endurnýtanlegan efnivið.

Gildi Urriðaholtsskóla – vinnuferli og niðurstaða
Á starfsmannafundi 1. apríl 2019 hóf starfsfólk vinnu við að ákveða og skilgreina þau einkunnarorð sem
það vildi hafa að leiðarljósi í öllu starfi Urriðaholtsskóla. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, sérkennslustjóri stýrði
og undirbjó vinnuna með hliðsjón af vinnu Garðaskóla. Gæðanefnd var sett á laggirnar sem fór yfir tillögur
að framkvæmd og kom með endurgjöf að úrbótum. Í gæðanefndinni voru Guðbjörg Vilhjálmsdóttir,
Guðbjörg Ragnarsdóttir, Fríða Sigurðardóttir, Diljá Barkardóttir, Guðrún Birna Gylfadóttir, Margrét
Magnúsdóttir og Þórey Huld Jónsdóttir. Á starfsmannfundinum 1. apríl, var haldið stutt erindi um þá vinnu
sem verið var að fara í, af hverju og hvernig hún nýtist okkur í
leik og starfi. Starfsfólki var síðan skipt upp í hópa þar sem hver
hópur kom með tillögur að gildum ásamt skilgreiningum á
þeim. Í hverjum hópi var aðili úr gæðanefndinni sem stýrði
umræðu og vinnu síns hóps. Niðurstaða hópanna var tekin
saman, útkoman var 16 gildi ásamt skilgreiningum. Gildi og
skilgreiningar voru sendar starfsfólki í tölvupósti og hengd upp
á kaffistofu. Allt starfsfólk var beiðið um að taka afstöðu til
þeirra og kjósa þau þrjú gildi sem það taldi að ætti að vera til
grundvallar í starfi Urriðaholtsskóla. Leynileg kosning fór fram
dagana 4. og 5. apríl 2019.
Mynd 1- Tillögur starfsfólks
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Gæðanefndin tók saman niðurstöður en þau gildi sem fengu flest stig voru: virðing (19), umhverfi (9),
sjálfstæði (7) og umburðarlyndi (7). Að mati gæðanefndarinnar og stjórnenda getur hugtakið
umburðarlyndi fallið undir virðingu og að skilgreiningin á hugtakinu sjálfstæði falli að stórum hluta undir
ábyrgð. Auk þess var það mat nefndarinnar að orðið ábyrgð væri auðskiljanlegra orð (þar sem við verðum
með mikla aldursbreidd barna).
Tillögur gæðanefndar að gildum Urriðaholtsskóla út frá fyrrgreindu voru: Virðing, umhverfi, ábyrgð. En
upphafsstafir orðanna v, u, á, má einnig greina í lógói skólans.
Niðurstöður gæðanefndar voru sendar í tölvupósti á alla starfsmenn og
aftur ræddar á starfsmannafundi 7. maí, þar sem leitast var eftir skoðun
þeirra á framkvæmdinni og niðurstöðu gæðanefndarinnar, engar
athugasemdir komu. Fundurinn samþykkti einhljóða gildin virðing,
umhverfi og ábyrgð sem gildi skólans. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir kynnti
niðurstöður fyrir foreldraráði 29. maí, 2019 ásamt Þorgerði Önnu
Arnardóttur skólastjóra og fyrir börnum grunnskólans ásamt Guðrún
Birna Gylfadóttir kennara. Grunnskólabörn fengu tækifæri til að koma
með sýnar tillögur og kusu um í leynilegri kosningu hvort þau væru
sammála gildum starfsmanna. Börnin samþykktu gildin og í kjölfarið Mynd 2- Logo Urriðaholtsskóla - þar má sjá
orðanna virðing, umhverfi og
var þeim falið í hópum að skilgreina þau og voru þær sameinaðar upphafsstafi
ábyrgð.
skilgreiningum starfsmanna.
Skólaráð og nemendaráð Urriðaholtsskóla mun taka endanlega ákvörðun um gildi og skilgreiningar (barna
og starfsfólks) Urriðaholtsskóla á sameiginlegum fundi sínum í haust 2019 og í kjölfarið skila skýrslu sem
birt verður á heimasíðu skólans.

Matsáætlun skólans
Formleg matsáætlun skólans er í vinnslu og frekari grunnur að innra og ytra mati unninn á næsta skólaári.
Mikið hefur verið unnið með jákvæðan starfsanda og hæfilegt vinnuálag starfsfólks og uppbyggingu
vinnuverndar á vinnustaðnum. Rík áhersla hefur verið lögð á þátt starfsfólks og ábyrgð hvers og eins í að
byggja upp jákvæðan starfsanda. Viðhorf og viðmót hvers og eins skiptir máli bæði okkar í milli sem og
við börn og aðstandendur. Hver og einn ber ábyrgð á eigin hegðun og við ræðum við hvert annað en ekki
um hvert annað.

Í vetur voru tekin tvö starfsmannasamtöl, fyrra samtalið seint á haustönn og það síðara fyrir páska en það
var meira starfþróunarsamtal. Almennt er starfsfólk ánægt í vinnu, hefur metnað fyrir að auka á þekkingu
sína og reynslu og finnur fyrir góðu og uppbyggilegu andrúmslofti.
Formleg nemenda- og foreldrasamtöl voru tvisvar á leikskólastigi en þrisvar á grunnskólastigi. Við lok
vorannar var ákveðið að fylgja skólaárinu eftir hjá grunnskólabörnum með samtali sem gafst mjög vel og
verður því framhaldið héðan í frá.
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Almennar kannanir um líðan og hagi barna og starfólks fóru ekki fram í Urriðaholtsskóla þetta skólaárið
en ráðgert er að þær verði lagðar fyrir samhliða fyrirlögn í öðrum skólum og stofnunum bæjarins.

Helstu verkefni, áherslur og þemu á heimasvæðum leikskóla
Tekin voru fyrir þemu úr Aðalnámskrá leikskóla. Í september og október var unnið með læsi og samskipti.
Hjá 1-3 ára börnum var lögð áhersla á að læra að sitja í samverustundum, hafa hendur og fætur hjá sér,
hlusta á hvert annað, heilsast og kveðjast, þakka fyrir og að æfa sig í að bíða. Þá æfðu börnin sig í því að
spyrja spurninga, skiptast á skoðunum og bíða eftir því að fá orðið. Hjá eldri börnum var lögð áhersla á
að barnahópurinn kynntist vel og þau gætu myndað vináttutengsl og notuðu jákvæð samskipti. Á eldri
heimasvæðum hófst vinna með Blæ og hentaði það námsefni vel samhliða þessari vinnu. Börnin fóru í
vettvangsferðir og söfnuðu efnivið sem unnið var með þegar komið var aftur í skólann.
Í nóvember og desember var unnið með heilbrigði og vellíðan. Hjá yngri börnum var áhersla á að tala
um hvað hefur áhrif á líðan, af hverju við þurfum að sofa, borða, fá hreina bleyju, þvo hendur eða þurrka
munninn. Börnin æfðu sig í að klæða sig sjálf, þvo hendur og vera góð hvert við annað. Eldri börn æfðu
sig í því að klæða sig sjálf úr og í útifötin og að ganga frá fötunum sínum. Þar var líka lögð áhersla á
hreinlæti, að þvo sér eftir salernisferðir og fyrir matmálstíma. Allir nýttu salinn mikið fyrir allskonar
hreyfileiki þar sem reyndi á styrk, þol og áræðni. Í desember var í fyrirrúmi að halda ró og að
andrúmsloftið væri gott og notalegt og að samverustundir væru margar og góðar.
Í janúar og febrúar var unnið með sjálfbærni og vísindi. Áhersla var lögð á að gera tilraunir og vera
meðvituð um umhverfisvernd. Yngri börnin æfðu sig í að setja sjálf bleyjur og matarafganga í ruslið og
tína rusl úti. Gerðar voru ótal tilraunir eins og til dæmis að frysta plastdýr og þeim bætt út í sullukar.
Þannig var hægt að fylgjast með þeim bráðna. Þá héldu þau áfram að æfa sig í að klæða sig sjálf. Í febrúar
byrjuðu yngstu heimasvæðin að vinna með Blæ en þá var nýtt námsefni fyrir yngstu börnin tilbúið og sett
var inn í dagskipulag að hver hópur væri í Blæ einu sinni í viku. Eldri börn unnu verkefni sem gengu út á að
horfa, skoða, hlusta, handleika, flokka, bera saman og rannsaka hluti á mismunandi hátt. Börnin lærðu um
einföld mynstur og tákn, rannsökuðu ýmislegt bæði úti og inni, bjuggu til skynjunarflösku, blönduðu raksápu
við málningu í poka, bjuggu til leir, léku sér með ljós og skugga, settu leikfangadýr í vatn og box og frystu og
svo var gaman að sjá ísinn bráðna. Fóru í könnunarleiki þar sem notast var við óhefðbundinn efnivið. Börnin
fengu líka tónlistarkennslu þar sem kynnt voru ýmis ásláttarhljóðfæri og það var sungið, spilað og farið í
hreyfileiki.
Í mars og apríl var unnið með sköpun og menningu. Áhersla var á að hlusta á tónlist frá ýmsum löndum
og að virkja sköpunargáfuna. Því voru samskipti og tilfinningar mikið í brennidepli bæði í umræðu, söng
og lestri yngri barna. Eldri börn unnu með bókmenntir svo sem sögur, ævintýri og þulur en einnig fána,
lönd og tungumál.
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Í maí hófst sumardagskrá leikskólastigs. Þá fóru yngstu börnin að fara í sínar fyrstu vettvangsferðir út fyrir
grindverkið - en innan lóðarinnar. Rætt var um sumarið, veðrið og vináttu. Sumarverkefni byrjuðu til
dæmis að gróðursetja, týna rusl og gera umhverfið okkar fallegt ásamt mikilli útiveru og leik í
fordæmalausu blíðviðri.
Elstu börn leikskólastigs fengu snillingafimi hjá Bettý Gunnarsdóttur. Snillingafimi er verkefni sem styrkir
sjálfstrú og sköpun barna. Öll börn á leikskólastigi fengu jóga einu sinni í viku, grunnskólabörn fengu jóga
á hverjum degi í lotu í desember og janúar.

Helstu verkefni, áherslur og þemu á heimasvæðum grunnskóla
Mikil áhersla var lögð á innleiðingu Stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar á grunnskólastigi í íslensku og
stærðfræði. Að auki var skipulögð útivist með kennara í upphafi hvers skóladags í hálfa kennslustund og
börnin voru í sundkennslu tvisvar sinnum í viku sem gafst vel.
Þemu eða smiðjur voru fjölbreyttar en verkefnin voru m.a.;
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Ferðir
Farið var í alls konar ferðir á skólaárinu, leikskólabörn fóru á Þjóðminjasafnið á jólasýningu, á
Sinfóníutónleika, í Þjóðleikhúsið og í ýmsar gönguferðir um hverfið og niður að vatni. Yngstu börnin fóru
í sínar vettvangsferðir út fyrir girðingu leikskólalóðar, á fótboltavöll og aftur fyrir skólabygginguna að
skoða umhverfið sitt. Grunnskólabörn fóru einnig á Þjóðminjasafnið, Sinfóníutónleika, í Þjóðleikhúsið en
einnig í Tónlistarskóla Garðabæjar, á Bókasafn Garðabæjar, í Perluna, að gróðursetja í Urriðaholti, á
ylströndina í Garðabæ og í Húsdýragarðinn.

Samstarf á milli heimasvæða
Í upphafi skólaárs var gefinn tími og svigrúm fyrir alla að kynnast nýjum staðháttum og skólasamfélagi.
Eftir áramótin var samstarf milli heimasvæði aukið þar sem börn fóru að fara í heimsókn á milli
heimasvæða og unnu ýmis verkefni saman. Yngri heimasvæði unnu til dæmis gróðursetningarverkefni
saman og gerður jólagjafir. Eldri heimasvæði heimsóttu hvert annað og studdu á ýmsan máta. Elstu börn
leikskóla unnu verkefni með grunnskólastigi á vorönn og fóru með Snillingafimi í frístund við mikinn
fögnuð grunnskólabarna. Verðandi grunnskólabörn fara því full tilhlökkunar inn í sumarið og bíða spennt
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eftir að efla kynni og tengsl við nýja vini á yngsta stigi grunnskólans. Heimasvæðisstjórar eru almennt
sammála um að samstarf eigi og þurfi að vera enn meira og huga að breytingum þess efnis eftir sumarfrí.

Það sem betur má fara
Innleiðing á Young Athletes Program fór seint af stað á skólaárinu og heimasvæðisstjórar eru þeirrar
skoðunar að sú vinna þurfi að fara af stað af krafi á haustdögum. Þorgerður Kristín hefur verið ráðin til
þróa þá vinnu enn frekar samhliða deildarstjórn á einu af yngstu heimsvæðum leikskólastigs. Eins og
áður segir eru heimasvæðisstjórar á þeirri skoðun að auka þurfi enn frekar samstarf á milli heimasvæða
og skólastiga og telja að sú aldursblöndun sem lagt er upp með næstkomandi haust verði til þess að styðja
tengslin á milli árganga og skólastiga. Heimasvæðisstjórar og skólastjórnendur eru á því að skipuleggja
þurfi betur samráðsfundi heimasvæða og stendur til að nýta til þess fundarmódel sem skólastjórnendur
fengu frá skólaheimsókn í Buskelundskolen í Silkeborg, sem farin var í vetur. Heimasvæðisstjórar vilja
endurskoða dagsskipulag með tilliti til aldurs barna, besta tíma til leiks, útiveru, hópatíma og þá nýtingu
hinnar nýju aðstöðu í grunnskólahluta hússins. Þar ber helst að nefna nýtingu leikskólabarna í list- og
verkgreinarými skólans þegar það verður afhent.

Hvað gekk vel
Verkefni gengu almennt mjög vel á báðum skólastigum og tímaáætlanir fyrir þau. Dagskipulag var ekki
eins yfir allt starfsárið vegna þess að útivera var færð til, sem og hvíldartími starfsfólks. Mikil ánægja var
með það meðal starfsfólks og barna og verður það því gert aftur á næsta skólaár þar sem tekið verður
tillit til þarfa barna fyrst og síðan skólasamfélagsins hverju sinni. Mjög gott þótti að byrja á þemanu læsi
og samskipti í byrjun skólaárs þegar allir eru að kynnast og læra að vera í skóla.
Stýrðu kennslustundirnar gengu mjög vel sem og úti morgunstundin og vettvangsferðir. Söngstundir á
föstudögum með öllum börnum og starfsfólki tókust einstaklega vel og mikilvægt að halda þeim áfram.

Tómstundaheimili Urriðaholtsskóla
Í tómstundaheimilinu í vetur voru öll börn á grunnaskólastigi skráð eða 25 talsins. Starfstími frístundar
er frá því að grunnsskóladegi lýkur kl. 14:00 til kl. 17:00 alla daga. Dagskrá frístundarinnar var yfirleitt
eins. Börn mættu klukkan 14 og var þá innskráning, valfundur og nónhressing. Að henni lokinni fóru öll
börn út til klukkan 15 og hófst þá val og klúbbastarf. Það var alltaf í boði að fara út í vali. Eftir kl. 16 var
frágangur og róleg stund. Í klúbbastarfi var í vetur unnið með fjölbreytt viðfangsefni, svo sem forritun,
myndlist, skák, bókmenntir, leiki inni og úti og svo mætti lengi telja. Mikil áhersla er lögð á útiveru í
frístundinni og er alltaf passað að annar starfsmaðurinn fari út um leið og fyrsta barn fer út. Sá
starfsmaður tómstundaheimilisins sem er á útivakt sér til þess að allt fari sem best fram og grípur inn í
atburðarás ef þörf krefur. Börnin geta snúið sér til þeirra með ýmsar kvartanir og fyrirspurnir eða ef upp
kemur ágreiningur eða vandamál meðal þeirra. Ef farið er í lengri ferðir eins og gönguferðir, strætóferðir
eða slíkt fara alltaf að minnsta kosti tveir starfsmenn með.

Ársskýrsla Urriðaholtsskóla

Umsjónarmaður tómstundaheimilis ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd þess starfs sem unnið er
á tómstundaheimilinu. 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.

NÝBREYTNI OG ÞRÓUNARVERKEFNI
Í nýjum skóla þarf að byggja upp nýtt samfélag, samfélag barna, starfsfólks og fjölskyldna. Áhersla okkar
í skólanum er að byggja upp eitt skólasamfélag sem starfar á fjórum skólastigum;
 leikskólastigi
 yngstastigi
 miðstigi
 unglingastigi
Leikskólastigið tók til starfa fyrir ári síðan og yngstastigið tók til starfa í ágúst síðastliðinn. Í
Urriðaholtsskóla er leitast við að nota gagnreyndar og árangursríkar kennsluaðferðir. Við teljum æskilegt
að nýta meðal annars gagnreyndar og árangurríkar aðferðir þegar nýir kennsluhættir eru innleiddir. Ekki
er hér einungis átt við rannsóknir á aðferðum sem sýna aukin námsárangur barna heldur ekki síður
rannsóknir sem sýna fram á aukna trú barna á eigin getu og aðferðir sem hafa jákvæð áhrif á úthald og
einbeitingu. Tilgangur þessa er fyrst og fremst til þess að hjálpa okkur að taka ákvarðanir varðandi kennslu
barna á öllum aldri þegar kemur að útivist og hreyfingu, sköpun, leik, málörvun og læsi svo eitthvað sé
nefnt.
Allt eru þetta undirstöður þess að börnum líði vel og vegni vel. Þess vegna er áhersla lögð á leikrænan
lestur og málörvun á leikskólastigi sem síðan þróast áfram í átt að mjög markvissri lestrar og
lesskilningskennslu eftir því sem börnin eldast. Þá kennum við jóga frá eins árs aldri og setjum útivist og
hreyfingu inn í dagskrá eldri barna í upphafi dags og síðan allra barna reglulega yfir daginn til þess að
stuðla að vellíðan og aukinni einbeitingargetu. Við leggjum áherslu á frjálsan leik með opinn efnivið og á
það bæði við um leik- og grunnskólastig þar sem leikur er hluti af skóladeginum á hverjum degi. Til að
efla fagstarf innan skólans og búa til samfellu á milli skólastiga var sótt um ýmis verkefni í þróunarsjóði
leik- og grunnskóla.
Urriðaholtsskóli fékk styrk úr Þróunarsjóði leikskóla til að innleiða:
 K-PALS – innleiðing fyrir elstu leikskólabörn, en K-PALS er kennsluaðferð í hljóðkerfisvitund og
lestrarkennslu, þar sem börnin lesa fyrir hvort annað og leiðbeina á jafningjagrundvelli. Hún
styður við skólastarf án aðgreiningar og er góður undanfari þeirra aðferða sem verið er að innleiða
á yngsta stigi. Innleiðing gekk vel og niðurstöður úr Hljóm 2 sýndu að þjálfun í hljóðkerfisvitund í
verkefninu bar góðan árangur sér í lagi hjá börnum sem mældust í áhættuhópi í upphafi skólaárs.
 Vinátta – Blær – innleiðing á verkefninu fyrir allt starfsfólk leikskólastigs. Vináttuverkefnið byggist
á nýjustu rannsóknum á einelti og ákveðinni hugmyndafræði og gildum sem mikilvægt er að
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samtvinna við uppbyggingu á góðum skólabrag. Lykilhugtök eru umburðarlyndi, virðing, umhyggja
og hugrekki. Allt starfsfólk fékk námskeið og á að tileinka sér þessi grunngildi í samskiptum og
vinnu innan skólasamfélagsins. Þegar leið á veturinn kom út verkefnapakki fyrir yngstu
leikskólabörnin 1-3 ára og fóru þá deildarstjórar yngstu deilda á það námskeið og með því varð
kennsla yngstu barnanna aldursmiðuð og markvissari. Starfsfólk og börn eru almennt glöð með
námsefnið.
Urriðaholtsskóli fékk styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla til að innleiða:
 Innleiðing á stýrðri kennslu (Engelman´s Direct Instruction) og fimiþjálfun í Urriðaholtsskóla –
handleiðsla grunnskólakennara. Ávinningur verkefnisins er að auka þekkingu kennara á
gagnreyndum og árangursríkum kennsluaðferðum sem rannsóknir hafa sýnt að skila bestum
árangri. Framkvæmd kennara á kennsluaðferðinni er metin með matstæki og fá þeir endurgjöf
miðað við þær mælingar. Innleiðing hefur gengið framar vonum og niðurstöður úr lesfimi
viðmiðum Menntamálastofnunnar sýna miklar framfarir barna í lestri á yngsta stigi. Starfsfólk er
afar ánægt með aðferðirnar og óska eftir að áhersla verði lögð á þær áfram.
Í endurmenntunarsjóð grunnskóla var sótt um:
 Innleiðing á stýrðri kennslu (Direct Instruction) og fimiþjálfunar í Urriðaholtsskóla. Undirbúningur
fyrir innleiðingu. Haldið var námskeið á haustdögum þar sem Dr. Cyndi Caniglia var fyrirlesari.
Þátttakendur fengu fræðslu og tækifæri til æfinga í gagnreyndum og árangursríkum
kennsluaðferðum. Námskeiðið studdi við innleiðingu og ráðgert er að halda annað slíkt
næstkomandi haust.

STARFSÞRÓUN
Fyrir utan þau námskeið sem nefnd eru hér að ofan þá voru haldin ýmis örnámskeið.










Margrét Magnúsdóttir deildarsjóri við skólann hélt fyrirlestur um vinnu með opin efnivið.
Halldóra Pétursdóttir verkefnastjóri leikskóla hjá Garðabæ kom og hélt fyrirlestur um innleiðingu
á gæðamati við skólann.
Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir kynjafræðingur kom og fræddi allt starfsfólk um þann
raunveruleika sem íslensk börn eru að alast upp við þegar kemur að kynjafræði og kynfræðslu og
áhrif skjámiðla á það.
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir sérkennslustjóri hélt örnámskeið í mikilvægi hróss og fyrir hvað sé
hrósað og hvernig börnum sé hrósað.
Rafn Emilsson kom svo og fræddi starfsfólk um mikilvægi þess að einblína á jákvæða hegðun barna
með það að leiðarljósi að auka færni barna og ánægju í skólanum. Þá var unnið með viðbrögð við
neikvæðri hegðun og hvaða verkfæri starfsfólk hefur til að bregðast við.
Allt starfsfólk skólans fékk jafnframt námskeið í skyndihjálp.
Þá fór starfsfólk á alls kyns námskeið eftir áhugasviði og starfi hvers og eins. Til dæmis
Kraganámskeið, námskeið á vegum Endurmenntunar, Greiningastöðvar og alls kyns námskeið í
hinum ýmsu greiningar og skimunartækjum sem nýta má sérstaklega í leikskólastarfi.
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Urriðaholtsskóli fékk styrk fyrir komandi skólaár þar sem unnið verður áfram með innleiðingu á stýrðri
kennslu og fimiþjálfun á yngsta stigi. Á leikskólastigi hlaut skólinn styrk til þess að kenna skák í leikskóla,
innleiða tákn með tali á yngstu heimasvæðum og síðast en ekki síst til að þróa verkefnið Fjársjóðakistuna
sem er byggt á hugmyndafræði sögupokanna með viðbót frá leiklistar- og tónlistarsköpun fyrir
leikskólabörn. Þá fá öll börn frá eins árs aldri áfram jóga kennslu.

MANNAUÐUR SKÓLANS
Í Urriðaholtsskóla starfar fólk með alls konar menntun og reynslu sem saman myndar fjölbreyttan,
faglegan og samhentan hóp þar sem allir eiga það sameiginlegt að hafa áhuga á vinnu með börnum.
Starfsmannahópurinn hefur stækkað hratt og telur nú rúmlega þrjátíu manns á báðum skólastigum.
Í júní 2019 voru eftirtaldir við störf í Urriðaholtsskóla:
Heimasvæði
Stjórnendateymi

Kelda
Heimasvæði barna
fædd 2017

Kjarr
Heimasvæði barna
fædd 2016-2017

Klettur
Heimasvæði barna
fædd 2015

Klif
Heimasvæði barna
fædd 2013-2014

Afleysing á
leikskólastigi

Hlutverk
Skólastjóri
Aðst.skólastjóri
Sérkennsustjóri
Deildarstjóri
Leiðb. m/háskólamenntun
Leiðb. m/háskólamenntun
Leiðb. m/háskólamenntun
Leiðb. m/háskólamenntun
Deildarstjóri
Leikskólakennari
Leiðbeinandi
Leiðbeinandi
Leiðbeinandi
Leiðbeinandi
Deildarstjóri
Leiðb. m/háskólamenntun
Leiðb. m/háskólamenntun
Leiðbeinandi
Deildarstjóri
Leiðb. m/háskólamenntun
Leiðb. m/háskólamenntun
Leiðbeinandi
Þroskaþjálfi
Leiðb. m/háskólamenntun
Leiðb. m/háskólamenntun
Leiðb. m/háskólamenntun
Leiðbeinandi
Leiðbeinandi
Leiðbeinandi

Starfsmaður
Þorgerður Anna Arnardóttir
Una Guðrún Einarsdóttir
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir
Þórey Huld Jónsdóttir
Magdalena Lukasiak
Dagný Valdimarsdóttir
Martyna Paczuska
Pedro Bote
Guðbjörg Ragnarsdóttir
Hrefna Gunnarsdóttir
Þórelfur Jónsdóttir
Lisseth Carolina Acevedo Mendez
Lila Maria Akinyi Nandi
Eliza Dantes Kristjánsson
Margrét Magnúsdóttir
Agnes Ólöf Pétursdóttir
Maria Martinez Valdeolivas
Inga Hrönn Þorvaldsdóttir
Kristín Sigurðardóttir Hagalín
Elísa Guðjónsdóttir
Finnur Jónsson
Sigurbjörg J Jóhannesdóttir
Bettý Gunnarsdóttir
Hrafney Svava Þorsteinsdóttir
Shanna-Lei Dacanay
Harpa Stefánsdóttir
Andrea Líf Erlendsdóttir
Ásdís Eva Magnúsdóttir
Freyja Sól Pálsdóttir
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Klöpp
Heimasvæði barna
fædd 2011-2012

Kriki
Heimasvæði barna
fædd 2011-2012

Frísund

Leiðbeinandi
Umsjónarkennari
Umsjónarkennari

Valdís Arnaldsdóttir
Fríða Sigurðardóttir
Guðmunda Valdimarsdóttir

Umsjónarkennari
Umsjónarkennari

Diljá Barkardóttir
Guðrún Birna Gylfadóttir

Umsjónarmaður
Frístundar
Leiðbeinandi í frístund

Finnur Jónsson

Ritari

Arnar Ingólfsson
Ellen Marta Baran

Skólaárið 2019-2020 er gert ráð fyrir sex heimasvæðum á leikskólastigi og hafa ráðningar gengið ágætlega
fyrir þann hóp sem nú þegar er innritaður eða 117 börn á leikskólastig. Á grunnskólastigi verða árgangar
2009-2013 eða upp í fimmta bekk. Þegar þessi skýrsla er skrifuð voru 46 börn innrituð í grunnskólann,
samtals 163 börn í heildina.

BARNAHÓPURINN
Taflan sýnir barnafjölda í júní 2019.
Heimasvæði
Kelda
Kjarr
Klettur
Klif
Klöpp
Kriki
Samtals

Fæðingarár
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Stúlkur
10
4
7
6
6
8
2
3
5
1

Drengir
8
3
6
9
4
1
8
2
4
0

Samtals
18
7
13
15
10
9
10
5
9
1
97

Á leikskólastigi voru heildar dvalarstundir leikskólabarna á vormisseri 888,25. Þá voru öll börn 7-9,25
stundir á dag. Öll börn á grunnskólastigi voru skráð í frístund að skóladegi loknum.
Haldnir voru nemendaverndaráðsfundir annan hvern mánuð. Þá sátu skólastjóri, sérkennslustjóri,
sérkennslufulltrúi Garðabæjar ásamt sálfræðingi. Talmeynafræðingur kom að fjórum leikskólabörnum og
þremur grunnskólabörnum og er þeim málum lokið af hálfu skólans og þau börn sem þurfa frekari
talþjálfun búin að fá beiðni um slíkt. Þá er sérkennslustjóri búin að eiga samtal við alla foreldra um að
fylgja þeirri þjálfun eftir. Aðkoma sálfræðings var að þremur börnum á grunnskólastigi en engu á
leikskólastigi. Túlkur var fengin á þrjá fundi vegna leikskólabarns. Minni inngrip vegna frávika hjá börnum
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út frá mælingum svo sem TRAS, Hljóm, Íslenska málhljóðamælinum eða Lesferils Menntamálastofnunnar
voru ýmist framkvæmd af sérkennslustjóra, þroskaþjálfa eða sett inn afleysing til þess að deildarstjórar,
umsjónarkennara eða aðrir starfsmenn á heimasvæði veittu inngripið undir handleiðslu sérkennslustjóra.
Stjórnendur skólans, skólastjóri og aðstoðarskólastjóri, sátu sameiginlega fundi stjórnenda í leik- og
grunnskóla sem haldnir eru að jafnaði einu sinni í mánuði. Sérkennslustjóri sat sérkennslufundi á
leikskólastigi sveitarfélagsins að jafnaði annan hvern mánuð. Þá voru stjórnendafundir innan skólans
haldnir vikulega ásamt fundum heimasvæðastjóra á leik- og grunnskólastigi og oftar eftir atvikum.
Almennir starfsmannafundir allra starfsmanna voru að jafnaði annan hvern mánuð eftir fundadagatali.

FORELDRASAMSTARF
Foreldrasamtarf er einn af hornsteinum góðs skólasamfélags. Þegar fyrirhugað var að opna skólann á
vordögum var tekin ákvörðun um að fresta stofnun foreldrafélags og skólaráðs þar til hópurinn væri
orðinn stærri. Mikilvægt er að samvinna og traust skapist á milli foreldra og skólasamfélagsins. Okkur er
það mikið hjartans mál að samstarf við foreldra sé uppbyggilegt og styðjandi fyrir alla aðila. Mikilvægt er
að foreldrar finni til öryggis og vellíðunar í skólanum bæði fyrir sig og ekki síður barnið sitt. Við aðlögun
barna í skólann styrkjast tengsl starfsmanna og foreldra sem og foreldra í milli. Í nýjum skóla á eftir að
skapa hefðir og uppákomur sem foreldrar koma að með einum eða öðrum hætti. Þá er heimild fyrir því í
reglugerð að í samreknum skóla sé eitt foreldrafélag og eitt skólaráð, við teljum það afar farsælt til að
tryggja einhug og samfellu á milli allra skólastiga.

Foreldrafélag Urriðaholtsskóla
Sameiginlegt foreldrafélag allra skólastiga var stofnað við skólann 2. október 2018. Í stjórn félagsins sitja
foreldrar af leikskóla og yngsta stigi grunnskóla en mikilvægt er að í félaginu séu foreldrar barna af öllum
skólastigum svo að raddir og þarfir allra fái að heyrast. Foreldrafélagið fundaði fjórum sinnum á skólaárinu
og hægt er að finna fundargerðir á heimasíðu skólans. Foreldrafélagið studdi við skólastarfið á ýmsan hátt
meðal annars með því að bjóða börnum upp á skemmtanir í skólanum. Annars vegar fyrir öll börn í
skólanum þegar félagið bauð upp á leikskýninguna Jól í tösku og hins vegar fyrir leikskólabörn þegar Einar
Áskell kom í heimsókn en þá var nýttur sá peningur sem hafði safnast saman áður en grunnskóli tók til
starfa. Þá bauð foreldrafélagið upp á skemmtun fyrir börn og veitingar fyrir foreldra á Vorhátíð skólans
við lok skólaársins en þar skemmtu öll börn sér saman með fjölskyldum sínum með sápukúlum, krítum
og krakkahestum. Þá bauð foreldrafélagið öllum foreldrum upp á fyrirlestur um svefn og svefnvenjur
barna sem mikil ánægja var með.

Skólaráð Urriðaholtsskóla
Í Urriðaholtsskóla er eitt skólaráð fyrir bæði leik- og grunnskólastig. Í skólaráði sitja foreldri á leikskólastigi,
foreldri á grunnskólastigi, deildarstjóri á leikskólastigi, grunnskólakennari, skólastjóri og
aðstoðarskólastjóri. Ráðið fundaði fjórum sinnum yfir skólaárið samkvæmt fundardagatali. Skólaráð er
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samstarfsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahald. Í ráðinu var fjallað um skólanámskrá,
starfsáætlun, skóladagatal, framkvæmdir í húsinu og aðrar áætlanir skólans og fékk ráðið tækifæri til
umsagna áður en ákvarðanir voru teknar. Lögð var áhersla á helstu áætlanir og öryggismál skólans þetta
skólaár og má finna þær áætlanir á heimasíðu skólans.

Foreldraviðtöl, fundir og aðrar upplýsingar
Formleg foreldraviðtöl fóru fram tvisvar á skólaárinu í október og febrúar og fleiri fundir eftir því sem þörf
var á. Þar var farið yfir líðan barna, félagsfærni og almennan þroska. Viðtölin töldust heppnast vel og að
þau styddu við samvinnu heimilis og skóla og sköpuðu vettvang til samtals um stöðu barns og almenna
líðan. Haldnir voru kynningarfundir fyrir leikskólaforeldra annars vegar og grunnskólaforeldra hins vegar
áður en aðlögun hófst síðastliðið haust og síðan tóku deildarstjórar stutt viðtöl og skráðu upplýsingar um
hvert barn varðandi þarfir, persónuleika, tengsl, frávik í matarræði og líðan. Þá hefur þegar verið haldinn
kynningarfundur vegna nýrra barna sem bætast í hópinn haustið 2019. Þar var sér fundur fyrir foreldra
yngstu barna og hins vegar eldri leikskólabarna. Haldnir voru tveir fundir til að fara yfir mismunandi þarfir
eftir aldri, til dæmis svefn og svefnvenjur, tengslamyndun, lengd á vistun og síðan sagt frá
þróunarverkefnum og foreldrar fræddir um opin efnivið og mikilvægi leiks sem kennsluaðferðar. Þá var
ákveðið að hafa foreldraviðtöl grunnskólabarna í stað skólaslita eftir vorhátíð þar sem veturinn var gerður
upp og þótti takast einstaklega vel og foreldrar ánægðir með það fyrirkomulag.
Deildarstjóri á heimasvæði og umsjónarkennari á grunnskólastigi sjá um að senda föstudagspóst til
foreldra þar sem farið er yfir vikuna sem er að líða sem og upplýsa um það sem er fyrirhugað í þeirri
næstu. Þar er einnig leitast við að draga fram þá þætti í Aðalnámskrá leik- og grunnskóla sem verið er að
vinna með hverju sinni. Skólastjórnendur sendu svo frekari upplýsingar á foreldra eftir þörfum yfir
veturinn.

ÖRYGGISMÁL
Um leið og skólinn opnaði var útbúin rýmingaráætlun fyrir þann hluta sem er komin í notkun og hún
kynnt starfsfólki. Um leið var farið yfir slysaskráningu og hvernig henni á að vera háttað og gerðar áætlanir
um viðbrögð við eldi og jarðskjálftum, öryggis og áfallaáætlun, eineltisáætlun og röskun á skólastarfi
vegna veðurs hafa verið gerðar, kynntar skólaráði og starfsfólki og birtar á heimsíðu skólans. Þá fékk allt
starfsfólk skólans skyndihjálparnámskeið í upphafi skólaárs og fyrirhugað er að halda annað á
haustdögum og árlega hér eftir.
Fjögur slys urðu á börnum þar sem aðhlynningar þurfti á slysadeild. Þrjú voru sár sem þurfti að líma eða
sauma eftir óhöpp þar sem börn ýmist ráku sig í eða annað barn henti hlut í barnið. Fjórða atvikið var
alvarlegt þar sem barn féll aftur fyrir sig úr rólu og hringt var á sjúkrabíl þar sem grunur var um
heilahristing. Farið var yfir viðbrögð við slysum í kjölfar þess slyss þar sem viðbrögð starfsfólks voru ekki í
samræmi við þá ferla sem unnið er eftir við skólann. Öll slysin voru skráð í slysaskráningu skólans og vistuð
í One CRM og send á foreldra, feril má finna á heimasíðu skólans.

Ársskýrsla Urriðaholtsskóla

Ganga um lóðina er í farvegi þar sem starfsmaður gengur um lóðina daglega og fer yfir lista yfir hvernig
lóðin skuli líta út, hvaða svæði þarf að sópa til að draga úr slysahættu og þess háttar hefur það reynst
þarft þar sem mikið fýkur af byggingasvæðum nágrennisins inn á leiksvæði skólans.
Í vetur hafa staðið yfir framkvæmdir við grunnskólahluta hússins og kláraðar hafa verið þær endurbætur
sem þörf var á í leikskólahluta svo sem að útbúa skiptiaðstöðu á yngstu heimasvæðum. Framkvæmdir í
eldhúsi verða nú í júlí næstkomandi til að bregðast við athugasemdum Vinnueftirlitsins. Klemmuvarnir
voru settar á allar úti og innihurðir sem og á básahurðir á salernum í leikskólahluta skólans. Fulltrúi frá
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins kom og tók út húsnæði skólans og rýmingaráætlanir. Formlegt
rýmingaræfing hefur ekki farið fram en farið yfir allar áætlanir reglulega á starfsmannafundum.
Mikilvægt er að ljúka frágangi á útihurðum, þar með talið læsingum og hurðasnerlum þar sem mikil hætta
stafar af auðveldu útgengi út á bílastæði af yngstu heimasvæðum skólans. Verið er að gera endurbætur
á þrautabraut á útisvæði þar sem hún á það til að vera hál og skapast þá hætta á falli.

LOKAORÐ
Við erum stolt af því starfi sem unnið hefur verið í Urriðaholtsskóla skólaárið 2018-2019. Uppbygging og
mótun hefur farið afar vel af stað og samheldni einkennir starfshætti. Foreldrar, starfsfólk og aðrir sem koma
að starfi skólans á einn eða annan hátt eiga bestu þakkir skyldar fyrir samstarf og samvinnu. Það byggir enginn
einn upp skóla, það þarf þorp til að ala upp barn og við erum svo sannarlega í einstöku þorpi þar sem
samvinna, kærleikur og hreinskiptni ráða ríkjum.

Í Garðabæ, 21. júní 2019
Þorgerður Anna Arnardóttir
skólastjóri Urriðaholtsskóla

