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Inngangur 
Urriðaholtsskóli er samrekinn leik- og grunnskóli sem lauk sínu fjórða heila starfssári þriðjudaginn 7. 

júní með vorgleði nemenda. Gildi skólans eru virðing – ábyrgð – umhverfi og lita þau allt starf. Í 

ársskýrslunni, sem eru sú fimmta í röðinni, er gerð grein fyrir helstu atriðum skólastarfsins skólaárið 

2021-2022. Kennarar og fagfólk skólans af báðum skólastigum koma að gerð skýrslunnar með lýsingu 

á þeim störfum sem hafa verið unnin í skólasamfélaginu. Skýrslunni er ætlað að taka saman helstu 

ávinninga og áskoranir skólaársins og kortleggja starfið. 

Á heimasíðu Urriðaholtsskóla má finna skólanámskrá skólans þar sem sérkenni hans og sérstakar 

áherslur koma fram, ásamt hagnýtum upplýsingum og fréttum af skólastarfinu. 

Það sem einkenndi skólaárið var mikill vöxtur skólans og fjölgun nemenda og fullorðinna. 

Heimsfaraldur Covid-19 setti mark sitt á skólastarf og bætti hressilega við þær áskoranir sem fylgja 

hraðri stækkun, miklum fjölda af nýju starfsfólki og nýjum börnum. Þrátt fyrir það var starf vetrarins 

kröftugt, gott og faglegt. Á vorönn fengum við svo góðan hópa nýrra nemenda þegar 13 Úkraínskir 

nemendur frá 5 ára og upp í 7. bekk hófu skólagöngu við Urriðaholtsskóla  

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

nemendur og starfsmenn fást við. Ritstjórn er í höndum stjórnenda 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 2022 

Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri 

 

 

  

https://urridaholtsskoli.is/
https://urridaholtsskoli.is/146-urridaholtsskoli.leikskolinn.is/sk%C3%B3lan%C3%A1mskr%C3%A1%20urri%C3%B0aholtssk%C3%B3la%20n%C3%B3v%202021.pdf
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Hagnýtar upplýsingar  

Starfsfólk  
Við skólann störfuðu alls um 123 starfsmenn í ólíkum stöðuhlutföllum, þar af sjö  leikskólakennarar, 

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

sex 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 fimm í 

stjórnendateymi skólans, átta heimasvæðisstjórar á leikskólastigi, umsjónarmaður fasteigna í heilu 

starfshlutfalli, umsjónarmaður tómstundaheimilis, þrír skólaliðar og fimm stuðningsfulltrúar. 

Skólahjúkrunarfræðingur átti að hafa viðveru tvo morgna í viku en vegna covid bólusetninga barna og 

annara verkefna hjá heilsugæslunni hélst planið ekki. Á næsta 

skólaári er skipulögð viðvera meiri. Sálfræðingur og 

talmeinafræðingur komu í skólann eftir þörfum á vegum 

skóladeildar. Meirihluti starfsmanna eru konur en alls störfuðu tólf 

karlar við skólann. Þrír starfsmenn fóru í fæðingarorlof á skólaárinu. 

Nánari upplýsingar um starfsmenn skólans er að finna á vefsíðunni: 

http://www.urridaholtsskoli.is.  

Nemendur  

Skólaárið 2021-2022 voru við skólann nemendur á aldrinum 2- 13 

ára. Að lokinni aðlögun leikskólabarna að hausti 2021 voru 213 börn 

á leikskólastigi á átta heimasvæðum,  Grunnskólabörn voru 148 . 

Alls kláruðu því 361 nemendur skólaárið í Urriðaholtsskóla, sjá töflu.  

Skólaárið var sett formlega 24. ágúst 2021 en þá var aðlögun 

leikskólabarna langt komin. Aðlögun barna gekk vel á báðum 

skólastigum. 

Húsnæði 
Nú er hafin vinna við nýtt leiksvæði þar sem áætlað er að nýjum 

byggingaráfanga verði lokið skólaárið 2023-2024. Móttökueldhús 

hefur verið flutt yfir í færanlegt húsnæði, sem það mun vera í þar til ný bygging verður tekin í notkun. 

Auk þess eru komnar tvær færanlegar kennslustofur sem hugsaðar eru kennslu barna á mið- og 

unglingastig. 

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 

heimasíðu skólans er hægt að nálgast skóladagatalið.  

Á grunnskólastigi voru skóladagar 180 þar af sex skertir dagar; skólasetning, jólaskemmtun, öskudagur, 

nemendaviðtöl á haustönn, vorhátíð nemenda og skólaslitadagur en þá fóru einnig 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 - 14:00 á miðstigi.  

 

 

https://urridaholtsskoli.is/Skoladagatal/Skoladagatal
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Skóladagatal Urriðaholtsskóla skólaárið 2021 -2022. 

Samstarf heimilis og skóla  
Dagleg samskipti og upplýsingagjöf milli heimilis og skóla fara að mestu í gegnum tvö kerfi, Karellen á 

leikskólastigi og Mentor á grunnskólastigi. Bæði kerfin er hægt að nálgast í gegnum app eða vef og eru 

notendavæn bæði fyrir foreldra og kennara. Kerfin halda utan um ástundun nemenda og foreldrar geta 

tilkynnt veikindi og leyfi. Auk þess að nota þessi kerfi fara vikulegir fréttapóstar til foreldra og 

foreldrasamtöl eru áætluð einu sinni á önn. Þá geta foreldrar einnig óskað eftir samtölum þess fyrir 

utan.  

Í Karellen geta foreldrar á leikskólastigi einnig nálgast upplýsingar daglegar athafnir barnsins t.d. svefn 

og hvernig barnið borðaði. 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.  

Eins og á síðasta skólaári setti heimsfaraldur Covid-19 mark sitt á samstarf heimila og skóla eins og 

nánar er fjallað um í skýrslum skólastiganna. 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 á þessu skólaári 
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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. 

Starfsreglur og fundargerð skólaráðs eru birtar á heimasíðu skólans. 

 

Í skólaráði sitja starfsmenn, foreldrar og fulltrúi grenndarsamfélagsins. Fulltrúar í skólaráði 

Urriðaholtsskóla 2021-2022 skipa:  

• Agnes Þóra Árnadóttir, foreldri á leikskólastigi 

• Ásta Kristín Ingólfsdóttir, fulltrúi grunnskólastigs 

• Hrafn Guðbrandsson, foreldri á leik- og grunnskólastigi 

Jón Söring, foreldri á grunnskólastigi 

• Margrét Magnúsdóttir, fulltrúi leikskólastigs 

• Svava Marín Óskarsdóttir, foreldri á leik- og grunnskólastigi 

• Una Guðrún Einarsdóttir, aðstoðskólastjóri grunnskóla 

• Þorgerður Anna Arnardóttir, skólastjóri  

• Þorvaldur Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Golfklúbbsins Odds og fulltrúi grenndarsamfélags 

• Þóra Björg Hallgrímsdóttir, fulltrúi annars starfsfólks 

• Þórey Huld Jónsdóttir, aðstoðarskólastjóri leikskóla 

Foreldrafélag Urriðaholtsskóla 
Í Urriðaholtsskóla er eitt foreldrafélag sem vinnur að því að styðja við skólastarfið í heild, stuðla að 

velferð nemenda og efla tengsl heimilis og skóla. Stjórn foreldrafélags Urriðaholtsskóla 2021 – 2022 

skipa: 

• Guðrún Ólafsdóttir, leikskólastig 

• Íris Ósk Ólafsdóttir, grunnskólastig 

• Kristrún Jóhannsdóttir, leikskólastig 

• Oddný Jónsdóttir, grunnskólastig 

• Margrét Írena Ágústsdóttir, leik- og grunnskólastig 

• Rakel Sigurjónsdóttir, leik- og grunnskólastig 

Covid-19 
Heimsfaraldur Covid-19 hafði talsverð áhrif á skólastarf vetrarins. Þó nokkuð varð um smitgát og sóttkví 

í húsinu þegar leið að jólum og fram að vori. Aðgangur foreldra að skólahúsnæði var takmarkaður hluta 

af árinu en foreldrasamtöl voru þó flest í húsinu, bæði á haust- og vorönn. Aðstæður voru oft flóknar í 

vetur vegna manneklu tengdri Covid veikindum og sóttkvíum starfsfólks og þurfti nokkrum sinnum að 

loka svæðum á leikskólastigi vegna manneklu.  

Töluvert var um smit í lok árs og alveg fram í febrúarmánuð og má segja að mikill meirihluti nemenda 

og starfsfóls hafi greinst með Covid á einhverjum tímapunkti. Foreldrasamstarf var gott í gegnum 

úrvinnslu á sóttkví og lokanir tengdar veikindum starfsfólks og stjórnendur eru foreldrum ævinlega 

þakklátir fyrir það. 

Þegar fór að líða á skólaárið var samkomutakmörkunum aflétt við mikla gleði barna, starfsfólks og 

foreldra. Foreldrum var boðið á sýningu listaverka barna sinna og áttu allir góðan dag saman í húsi. 

Verkefni næsta skólaárs er að koma aftur á því hefðbundna þétta og góða foreldrasamstarfi sem komið 

var áður en heimsfaraldurinn skall á okkur.  

https://urridaholtsskoli.is/Foreldrafelagid/Skolarad


Ársskýrsla Urriðaholtsskóla 2021-22 
 

8 | S í ð a  
 

Stækkun leikskólastigs 
Á skólaárinu voru 96 leikskólabörn í þeim hluta hússins sem hugsaður er fyrir grunnskólastig. Þessum 

breytingum fylgdu ýmsar áskoranir sem höfðu mikil áhrif á starf þessara svæða. Mikill tími fór í að reyna 

ýmsar uppstillingar til að reyna að mæta aldri, þroska og samsetningu barnahópanna. Þá var 

leikskólastig ekki fullmannað fyrr en nokkuð var liðið á haustið og því lítið svigrúm til undirbúnings og 

samráðs til að mæta þörf í nýjum aðstæðum. Einnig var nýtt starfsfólk að stórum hluta á þessum 

svæðum sem var bæði reynslulítið og óvant að vinna saman. Á Hamri náðist lending um miðjan október 

og hefur starf þar gengið vel í vetur. Á Holti var lendingin lengri, enda börn þar yngri, erfiðara að hólfa 

það svæði niður og draga úr hávaða. Það náðist lending á Hulduholti í byrjun nóvember, en hún var 

strembnari á Álfholti. Talsverð endurnýjun var á starfsfólki á Álfholti um áramót. Um febrúar fór starfið 

að ganga betur og jókst þá samstarf milli svæðanna og betra jafnvægi náðist.  

Stoðþjónusta hefur stutt vel við Álfholt í vetur og hafa aðstoðarskólastjóri leikskólastigs, 

sérkennslustjóri leikskóla, þroskaþjálfi, atferlisþjálfar og reyndir heimasvæðastjórar verið í rýnihóp 

ásamt heimasvæðastjórum á Holti til að reyna að finna sem bestar lendingar fyrir barnahópinn. 

Heimasvæðastjórar á Holti fengu reglulega handleiðslu með stjórnanda til að styrkja sig í þessum flóknu 

aðstæðum. Þá setti sérkennslustjóri á tíma saman hóp til að styðja við þau börn sem áttu erfiðast með 

nýtt og opið svæði og að vera í eins stórum barnahópi og raun var. Að auki var kallaður til reyndur 

leikskólastjóri til að rýna mál með starfsfólki til að vinna að bættu náms-og starfsumhverfi. Til viðbótar 

sinntu nemar í hagnýtri atferlisgreiningu ráðgjöf til starfsfólks. Auk þessa voru haldnir tveir fundir með 

foreldrum á Holti til að upplýsa um stöðuna og ræða málin, þá fundi sátu einnig leikskólafulltrúi og 

fræðslustjóri Garðabæjar. Farið var yfir það sem betur mætti fara og komið á umbótum eins og hægt 

var. 

Óhætt er því að segja að skólaárið hafi verið strembið og lærdómsríkt á Holti og starfsfólk, nemendur 

og foreldrar hafi lagst á eitt til að láta starfið ganga upp. Vert er að taka fram að starfsfólk hefur þar 

sýnt mikla elju, útsjónarsemi, fagmennsku og þol í erfiðum aðstæðum. Því verður það verkefni fyrir 

nýtt skólaár að halda áfram með það uppbyggilega starf sem áunnist hefur.  

Væntingar 
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 bæði góð áhrif á samstarf heimilis og skóla og styðja við okkar sameiginlega verkefni 

sem er að stuðla að velgengni, vellíðan og þroska barna. Hægt er að lesa um væntingar í skólanámskrá 

skólans á heimasíðu skólans. Lagt var upp með að vinna væntingabók fyrir foreldra en vegna 

samkomutakmarkana varð það ekki að verulega. Það verður áfram markmið fyrir næsta skólaár og er 

grunnvinna hafin. Óskað verður eftir samstarfi foreldra í það verkefni. Væntingabók fyrir leikskólastig, 

frístund og stoðþjónustu er tilbúin og í notkun. Væntingabók fyrir grunnskólastig er í vinnslu. Vinna 

með væntingar í skólastarfi má sjá nánar í kafla hvers skólastigs.  

  

http://www.urridaholtsskoli.is/
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Ársskýrsla leikskólastigs 

Væntingar 
Heimasvæði leikskólastigs styðjast við Vörðuna til að leggja inn 

væntingar til hegðunar barna og Væntingabók Urriðaholtsskóla til 

að leggja inn væntingar til starfsfólks. Meginstefið í væntingavinnu 

barna var að leggja inn væntingar fyrir hvert verkefni og hverja 

stund dags fyrir fram 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. 

Lagt er upp með að farið sé yfir væntingar til barna og starfsfólks 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 er auðvelt er að fara 

eftir þeim. Í upphafi vetrar var lagt upp með að nota myndrænt skipulag með Vörðunni sem hangir 

alltaf uppi. Starfsfólk 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. 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.  

Þegar nýir starfsmenn hefja störf við skólann fer aðstoðarskólastjóri leikskólastigs yfir væntingabókina 

með þeim, enda mikilvægt er að starfsfólk fái útskýringar á af hverju verið sé í þessari vinnu. Ef 

starfsmaður er ekki meðvitaður um hvers vegna hann er að fara fram á ákveðna hegðun hjá barni, 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.   

Samstarf heimilis og skóla 
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 fengu foreldrar reglulega rafrænar myndir af barni sínu í leik og starfi. 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 og 

heimasvæðastjórar fengu gott tækifæri til samtals. Gott samstarf var einnig vegna barna sem þurfa 

aukinn stuðning í námi og starfi, þar sem samskipti einkenndust af heiðarleika og kærleik. Eins voru 

foreldrar óhræddir að senda tölvupóst ef þeir vildu ræða sérstaklega við heimasvæðastjóra.  

Samskipti skólaársins héldu áfram að litast af takmörkunum vegna Covid-19 og lítið var um 

sameiginlega viðburði eða að foreldrum væri boðið í hús. Birta tók á vormánuðum og mikil gleði að 

geta boðið foreldrum á sýningu á verkum barna sinna í tilefni af afmæli skólans í apríl. Þó 

foreldrasamstarf sé ekki enn búið að ná þeim stað sem það var á fyrir heimsfaraldur er það á góðri leið 

og starfsfólk fullt bjartsýni um að það náist í byrjun næsta skólaárs.  
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Þróunarverkefni og nýbreytni 

Samstarf við háskólanema í hagnýtri atferlisgreiningu  
Samstarf við háskólanema var gott. Þeir fóru inn á öll svæði að fylgjast með samskiptum starfsfólks við 

börn út frá viðmiðum um skýr skilaboð, jákvæð samskipti, hrós og eftirfylgni. Þá komu nemarnir einnig 

í áhorf og ráðgjöf hjá einstaka börnum.  

Fjársjóðskistan  
Fjársjóðskisturnar héldu áfram að vekja gleði og áhuga barna í Urriðaholtsskóla. Aðeins hefur bæst í 

sumar þeirra og líklegt verður að teljast að notkun þeirra sé orðin föst hefð á öllum svæðum.  

Skák 
Börn fædd 2016 æfðu skák á haustönn og nutu kennslunnar vel.  

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 

Námskeið fyrir starfsfólk 
Á haustönn fengum við Kristínu Kristjánsdóttur leikskólastjóra til að vera með námskeið fyrir allt 

starfsfólk leikskólastig um örugg skref í starfi, nám til framtíðar. Þá fengum við námskeið og fræðslu 

um ferlimöppur og mat á stöðu barns, í framhaldi sóttu þrír deildarstjórar um í þróunarsjóði til að þróa 

samræmdan feril við vinnu á ferlimöppur barna á leikskólastigi og var unnið eftir þeim ferli á vorönn. 

 Á vorönn fór starfsfólk leikskólastigs á námskeiðið “leikskóli fyrir alla”. Á þessu námskeiði fékk 

starfsfólk ýmis verkfæri í hendurnar til þess að nota í skólastarfinu. Þar var meðal annars lögð áhersla 

á að aðlaga umhverfið að börnunum. Heimasvæðin nýttu sér gott námskeið m.a. til að gera dagskipulag 

sjónrænt og færa í hæð barna og styrkja sig í væntingavinnu. Þá var haldið skyndihjálparnámskeið fyrir 

allt starfsfólk á vorönn. 

Nýbreytni á Holti og Hamri 
Vegna örs vaxtar í Urriðaholtsskóla hefur rými grunnskólastigs verið notað fyrir börn á leikskólastigi á 

síðasta skólaári. Holt og Hamar heyrir þar undir og hafa börn fædd 2017 og 2016 verið í óhefðbundnari 

rými þetta skólaárið en áður á skólagöngu sinni. Margar áskoranir hafa komið upp í tengslum við rýmið 

sem hefur haft áhrif á daglegt starf. Eins og gefur að skilja er rýmið 

ekki gert fyrir börn á leikskólastigi og sinnir ekki þörfum barna eins 

vel og rýmin á leikskólastiginu gera. Á þessu skólaári hefur starfsfólk 

verið einstaklega lausnamiðað til þess að finna sem bestu lendingu 

fyrir heimasvæðin. Aðlögun barna á ný skólasvæði gekk vonum 

framar á hluta svæða en tók lengri tíma annarsstaðar. Ýmislegt 

hafði áhrif þar á eins og mannabreytingar, aldur barna, samsetning 

barnahóps o.fl.  

Vettvangsferðir og viðburðir 
Á leikskólastigi setti Covid-19 mark sitt á viðburði og þeir því ekki 

með sama hætti og annars. Haldið var upp á Hrekkjavökuna með 

balli, hvert svæði hélt lítið jólaball þar sem hver deild fór fyrir sig og 

dansaði í kringum jólatréð. Rétt fyrir jól fengum við líka jólasveina í 

heimsókn sem heimsóttu öll heimasvæði og sungu með börnum. Á 

Öskudegi var líka sett upp ball og kötturinn sleginn úr tunnu, börn 
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og starfsfólk mættu í búningum og skemmtu sér vel. Því miður hefur ekki verið mikið um viðburði þar 

sem foreldrum og forráðamönnum hefur verið boðið vegna Covid-19. Skólinn hélt þó upp á 4 ára 

afmæli sitt og þá hittust allir saman og sungu afmælissönginn. Við það tilefni var foreldrum boðið að 

koma á opið hús þar sem hægt var að skoða alls konar listaverk sem börnin höfðu gert á skólaárinu. 

Það heppnaðist mjög vel og mjög gaman að geta fengið foreldra í heimsókn eftir allar Covid-19 

takmarkanirnar. 

Börnum fæddum 2018 og 2019 var boðið í jólastund á Kaffihúsinu Dæinn þar sem þau fengu kakó. 

Stundin var yndisleg og börnin nutu sín vel. 

Börnum fædd 2017 og 2016 fóru í styttri vettvangsferðir í hverfinu ásamt því að þeim var boðið í 

jólaferð í Golfskálann þar sem þau fengu kakó og piparkökur á meðan þau hlýddu á lifandi tónlist. Þá 

fóru þessir árgangar einnig á frumsýningu hjá miðstigi grunnskólastigs á sýninguna Benedikt búálfur. 

Að auki fóru börn fædd 2016 á leikhússýningu í Þjóðleikhúsinu á verkið Ég get, fóru að sjá Veiðum vind 

í Hörpu, fóru í vettvangsferðir á bókasafn Garðabæjar, fóru að skoða gamlar jólahefðir á Árbæjarsafni, 

voru þátttakendur á Barnamenningarhátíð Garðabæjar og fóru að lokum í vorferð á Stokkseyri.  

Kennsluhættir 
Á heimasvæðum leikskólstigs var unnið eftir eftirfarandi kennsluháttum: 

Lubbi finnur málbein: 
Kennsluefnið Lubbi finnur málbein var notað á ýmsa vegu, t.d. í samverustundum, hópastarfi, 

stöðvavinnu, gönguferðum o.fl. Einnig voru nýtt ýmis spil og leikir tengt Lubba, þar sem 

málhljóðaspjöldin voru t.d. notuð í bingó eða samstæðuspil. 

TRAS: 
Auk þess að nota kennsluefni Lubba til að styðja við 

málþroska var einnig farið yfir aldurssvarandi atriði hjá 

börnum fæddum 2019-2017 og þau fléttuð inn í hópastarf. 

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. 

Vinátta forvarnarverkefni 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: 
Stuðst var við opinn efnivið til þess að auka hugmyndaflug og gefa börnum frjálsa leið til 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 janúar hófst vinna við K- pals verkefnið. Börnum var skipt í 4 hópa miðað við niðurstöður úr 



Ársskýrsla Urriðaholtsskóla 2021-22 
 

12 | S í ð a  
 

Hljóm-2 og því kennt miðað við stöðu hvers og eins. Verkefnið styrkir hljóðkerfisvitund barna og  kennir 

tengingu hljóðs og stafs og tengingu hljóða.  

Námsmat  
Námsmat barna á leikskólastigi fór að stórum hluta fram í gegnum ferilmöppur og myndaskráningar. 

Börnin unnu ákveðin ferilmöppuverkefni yfir árið sem eru sameiginleg innan árganga og gekk vel að 

halda samræmi milli heimasvæða hvers árgangs. 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. Einnig var farið yfir samskipti 

þess við börn og fullorðna. Á vorönn hittu svo 

heimasvæðisstjórar foreldra aftur í óformlegu spjalli 

þar sem farið var yfir stöðu mála og einstaka málum 

fylgt eftir ef þörf var á. 

Þá fór námsmat einnig fram í gegnum hefðbundna 

matskvarða á stöðu og námi barna eins og TRAS 

(börn fædd 2019-2017), EFI-2 (börn fædd 2018) og 

Hljóm-2 (börn fædd 2016). Auk þess voru notaðir 

AEPS listar, AHA skráningar á hegðun, Íslenski 

þroskalistinn, Íslenski smábarnalistinn, Orðaskil og 

aðrir listar eftir þörfum.  

 

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. Lögð var áhersla á frjálsa leikinn í vetur og það leikefni sem boðið 

er upp á í leik er að mestu opinn efniviður þar sem börn skapa sinn eigin heim. 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. Þá 

hafa börnin einnig leikið sér með bangsa, dýr, tuskur, spil og púsl, matardót, perlur og pinna. Einnig á 

skólinn nokkuð af skóflum, fötum og boltum sem leikið er með úti.  

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. Auk þess að vera mikið í vali var frjálsi leikurinn 

að sjálfsögðu einnig mikið við lýði í útiveru. Börnin eru fljót að finna sig í frjálsa leiknum og verður hann 

yfirleitt fljótt að hlutverkaleik hjá þeim sem eldri eru. Hlutverkaleikurinn hefur þróast mikið og 

samvinnan á milli barna orðin flott og þau fljót að finna sitt hlutverk í leiknum. 
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Heimasvæði yngstu barna leikskólastigs – Kelda, Kjarr og Klettur 
Kelda – starfsfólk og nemendur 

Kelda er heimasvæði barna fædd 2019 

Heimasvæðisstjóri Freyja Sól Pálsdóttir (undir handleiðslu 

aðstoðarskólastj.) 

Leikskólakennarar 1 

Leikskólaleiðbeinendur 4 

Stuðningsfulltrúar 0 

Fjöldi barna fædd 2019 20 

Fjöldi barna í maí 2021 20 

 

Kjarr – starfsfólk og nemendur 

Kjarr er heimasvæði barna fædd 2019 

Heimasvæðisstjóri Sóley Kristinsdóttir / Dagný Valdimarsdóttir 

Leikskólakennarar 0 

Leikskólaleiðbeinendur 4 

Stuðningsfulltrúar 1 

Fjöldi barna fædd 2019 20 

Fjöldi barna í maí 2021 20 

 

Klettur – starfsfólk og nemendur 

Klettur er heimasvæði barna fædd 2019 

Heimasvæðisstjóri Nelly Patricia Roa 

Leikskólakennarar 1 

Leikskólaleiðbeinendur 5 

Stuðningsfulltrúar 0 

Fjöldi barna fædd 2019 21 

Fjöldi barna í maí 2021 21 

 

Viðfangsefni nemenda á skólaárinu 

1. Hreyfing  

Á  skólaárinu  var  áhersla  lögð  á  að  koma  til  móts  við  hreyfiþörf  barna  með  útiveru, jóga og YAPi. 

Þegar veður kom í veg fyrir útiveru reyndi starfsfólk að losa um hreyfiþörf með öðrum hætti s.s. með 

hreyfistundum í salnum eða 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 t.d. með því að 

bæta hreyfingu inn í samverustundir. Um haustið fóru öll börn á yngri svæðum 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. 
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2. Þemaverkefni  

Á vorönn var gert lítið þemaverkefni tengt náttúruvernd. Rætt var við börnin um það að við þurfum að 

passa upp á náttúruna og að plöntur geti ekki þrifist í slæmu umhverfi. Börnin fóru í framhaldinu í litlum 

hópum að týna rusl á skólalóðinni og í nærumhverfi. Í framhaldinu var ruslið notað til að búa til 

ruslaskrímsli. Á Kletti gerðu börnin einnig lítið verkefni þar sem þau sáðu fræjum og gátu svo fylgst með 

því hvernig plantan óx og dafnaði með því að hugsað var vel um hana. Það var á áætlun að gera stærra 

þemaverkefni sem væri þá fléttað inn í málörvun, vísindi, sköpun o.fl. Sú hugmynd kom því miður of 

seint þar sem ekki var nægur undirbúningstími vegna manneklu og annarra verkefna. Til þess að koma 

í veg fyrir að þetta gerist aftur á næsta skólaári er nú þegar búið að undirbúa þemaverkefni.   

3. Slökun/yoga/núvitund  

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

tónlist og fara að sofa. Svefn barna gekk að mestu leyti 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 

nokkur börn hætt að sofa í hvíld. Þó svo að einhverjir voru hættir að sofa fóru samt öll börn í hvíld. 

Sumir fóru í vakandi hvíld þar sem hlustað var á rólega sögu og aðrir fóru með inn í svefn hvíldina og 

kom svo fram með starfsfólki þegar önnur börn voru stofnuð. 

Starfsfólk fékk yoga kennslu síðasta vor og var 

yoga því fléttað inn í skólastarfið á skólaárinu. 

Það var að mestu leyti notað eftir þörfum bæði 

í litlum og stórum hópum með góðum árangri. 

Börnin höfðu mikinn áhuga á yoga og 

ávinningurinn af því var augljós bæði fyrir börn 

og starfsfólk.  

4. Samskiptafærni  

Haustið fór að miklu leyti 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 börnunum skólaárinu, þar sem flest börn eru orðin mjög fær í að lesa í tilfinningar annarra 

og sýna hvert öðru stuðning og kærleika.  

5. Mál og læsi  

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. Börnin fóru vikulega í Lubba sem notaður var til 

málhljóðakennslu. Þar gátu þau tengt hljóð upphafsstafa við orð og hluti í daglegu starfi. 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 
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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. Þá var einnig verið að spila fatabingó,  

veðurfræðingur ,lita- og formabingó, farið í söngvaleiki og 

aðra leiki til að styðja við málþroska. 

6. Rökhugsun, tilraunir, stærðfræði o.fl..  

Á vorönn voru gerðar ýmsar tilraunir. Plastdýr voru fryst í 

boxum með vatni. Börnin fengu klakana í bakka og volgu vatni 

var hellt yfir þau. Þá gátu þau velt fyrir sér ólíku ástandi vatns og áferðinni á dýrunum þegar þau 

losnuðu úr klakanum. Þá var gerð rúsínutilraun þar sem þær voru settar í matarsóda og dönsuðu um í 

glasinu. Ýmsar fleiri skemmtilegar tilraunir voru gerðar á svæðunum og tilraunavinnan orðin fastur 

liður af starfi vorannar.  

7. Sköpun  

Sköpun var hluti af daglegu starfi allt skólaárið. Börnin unnu einhver fyrir fram ákveðin verkefni sem 

fóru í ferilmöppu og einnig önnur verkefni, oft tengd árstíðum eða viðburðum, til þess að taka með 

heim.  Í þessum verkefnum eru þau meðal annars að mála, teikna og líma eða jafnvel í frjálsum leik.  Í 

gegnum sköpun æfa börnin ýmsa færni eins og fínhreyfingar, rökhugsun og þrautalausn. Sköpun er 

góð leið til þess að tengjast umhverfinu og prófa sig áfram í ýmiss konar verkefnum. Í þessum skapandi 

verkefnum fá börnin frumkvæði til þess að framkvæma sínar eigin hugmyndir. 

Samstarf milli heimasvæða og skólastiga   

Yngri svæðum gekk vel að halda samræmi í þeim verkefnum sem búið var að ákveða fyrir fram áður en 

skólaárið hófst. Heimasvæðastjórar yngri svæða funduðu vikulega til þess að samræma sitt starf, sem 

gekk misvel að koma í verk vegna manneklu. Komin er áætlun hvernig má bæta það á næsta skólaári. 

Samstarf milli eldri og yngri heimasvæða gekk vel á skólaárinu með vikulegu samráði í formi 

heimasvæðastjórafunda. Grunnskólabörn komu í heimsókn og lásu fyrir börnin. Þetta gekk mjög vel og 

er mikill vilji til þess að endurtaka þetta á næsta skólaári. 

Samantekt  
Heilt yfir gekk skólaárið ágætlega ef tekið er tillit til starfsmannabreytinga, veikinda og takmarkana 

vegna covid 19. Miðað við aðstæður gekk vel að halda faglegu starfi gangandi. Samstarf á milli yngri 

heimasvæða hefði mátt vera betra. Aðlögun byrjaði fyrr á einu heimasvæði sem hafði þau áhrif að 

hópastarf gat byrjað fyrr og gekk þar af leiðandi betur. Þá voru einnig starfsmannabreytingar á Kjarri 

og Keldu sem höfðu áhrif á starfið. Á vorönn byrjuðu heimasvæðastjórar aftur að funda reglulega til 

þess að reyna að samræma betur starfið á yngri svæðum en vegna starfsmannabreytinga, manneklu 

og annarra verkefna skilaði það ekki tilætluðum árangri. Þó svo að samstarfið hafi ekki gengið eins vel 

og heimsvæðastjórar hefðu óskað þá voru svæðin samt sem áður með sambærilegt dagskipulag og 

hópastarf. Á næsta skólaári verða færri börn í aðlögun og mun hún byrja á sama tíma svo það ætti ekki 

að hafa þessi áhrif. Heimasvæðastjórar ættu einnig strax í haust hafa reglulega fundi til þess að vera í 

sama takt.  
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Eftir þennan þunga vetur stendur upp úr hvað foreldrasamstarf gekk vel. Einnig gekk vel að halda utan 

um ferilmöppur og halda hópastarfi gangandi. Það sem við getum lært af þessum vetri er meðal annars 

að hafa ekki of mörg verkefni og vera frekar í meira flæði.  Mikilvægt er að halda áfram að efla allt 

starfsfólk í að tileinka sér þær kennsluaðferðir sem notast er við í Urriðaholtsskóla. Faglegt starf var 

ávallt í forgrunni og er verið að undirbúa hvað má bæta á næsta skólaári. 

Heimasvæði næst yngstu barna leikskólastigs – Klif, Klöpp, Kriki 
Klif – starfsfólk og nemendur 

Klif er heimasvæði barna fædd 2018 

Heimasvæðisstjóri Hrefna Gunnarsdóttir 

Leikskólakennarar 1 

Leikskólaleiðbeinendur 3 

Stuðningsfulltrúar 1,5 

Fjöldi barna fædd 2018 18 

Fjöldi barna í maí 2021 18 

 

Klöpp – starfsfólk og nemendur 

Klöpp er heimasvæði barna fædd 2018 

Heimasvæðisstjóri Agnieszka Kolowrocka 

Leikskólakennarar 1 

Leikskólaleiðbeinendur 3 

Stuðningsfulltrúar 1,5 

Fjöldi barna fædd 2018 19 

Fjöldi barna í maí 2021 19 

 

Kriki – starfsfólk og nemendur 

Kriki er heimasvæði barna fædd 2018 

Heimasvæðisstjóri Magdalena Lukasiak 

Leikskólakennarar 1 

Leikskólaleiðbeinendur 3 

Stuðningsfulltrúar 1 

Fjöldi barna fædd 2018 19 

Fjöldi barna í maí 2021  

 

Viðfangsefni nemenda á skólaárinu 

1. Hreyfing 

Hreyfing er ómissandi hluti af leikskólastarfi, hvort sem um ræðir hreyfingu úti eða inni. Það að standa 

upp frá verkefni og hreyfa sig gefur öllum nýja orku í daginn. Svæðin notuðu salinn til hreyfingar og 

fórum þá til dæmis í þrautabraut eða æfðu tiltekna hreyfingu eins og að kasta bolta og grípa. Farið var 

út í gönguferðir og líka í frjálsan leik á útisvæðinu. Útisvæðið býður upp á möguleika til að hlaupa um, 

klifra í kofum og hoppa á milli steina. Í gönguferðum eru börnin líka að æfa sig að fylgja fyrirmælum, 

vera í röð, horfa til beggja hliða áður en gengið er yfir götu og margt fleira. Börnin stunduðu joga-
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æfingar til að styrkja sig og njóta sín í. Hópleikir voru kenndir, 

enda bæði skemmtilegir og reyna bæði á hreyfingu og 

félagsfærni. Börnin eru alltaf til í hreyfistundir og finnst 

gaman að læra nýja leiki.  

2. Þemaverkefni 
Ákveðinna nýbreytni gætti í skipulagi hópatíma á svæðum barna 

fædd 2018 á skólaárinu. Skipulag hópatíma heimasvæðanna var 

þannig að börn voru í stýrðum verkefnum tengdum málörvun, 

félagsfærni, sköpun og hreyfingu. Verkefnin voru byggð upp 

þannig að sagan um Karólínu könguló var rauði þráðurinn í 

gegnum allt hópastarfið og því unnið með söguna á flestum 

sviðum. Orð og hljóð úr sögunni voru því þannig notuð í 

málörvun, eins og til dæmis til að ríma, læra litina, telja og fleira. 

Í sköpun endurgerðum börnin sögusvið bókarinnar og 

útbjuggum dýr og hluti sem tilheyrðu sögunni. Karólínu 

verkefnið var mjög skemmtilegt bæði fyrir börnin og þá 

fullorðnu og gerði það börnum kleift að læra á skemmtilegan hátt. Hugmyndin er klárlega eitthvað sem ætti 

að hafa í hug þegar næsta ár er skipulagt.  

3. Slökun/yoga/núvitund 

Jóga æfingar eru frábær leið til að bæta samhæfingu og styrkleika barna. Jóga myndar á frábæran hátt 

hæfileika til að halda einbeitingu við verkefni. Með jógaæfingum sem hæfa börnum ná þau að styrkja 

líkaman og um leið vera í núvitundinni. Börnin taka þátt í æfingunum á sínum forsendum og ná fljótt 

aukinni færni í að gera hreyfingarnar og eykst hún með aukinni æfingu. Jóga er alltaf gleðistund og þar 

taka allir þátt af því að börnunum finnst gaman í æfingum. Jóga er eitt af því sem ætti alltaf að vera í 

starfinu.  

4. Samskiptafærni 
Félagsfærni er nauðsynleg öllum til að geta starfað  og notið sín með öðrum. Vináttuverkefni Barnaheilla 

um bangsann Blæ hefur verið hjálplegt til að leggja okkur lið í vináttuverkefnum og eins höfum við notast 

við fullorðinsstýrða leiki. Fullorðinn er alltaf til staðar yfir daginn til að grípa inn í aðstæður eða ef börnum 

vantar hjálp inn í leikinn. Hlutverk fullorðinna er að sýna jákvæð og hvetjandi samskipti, hjálpa börnum að 

leysa úr ágreiningi með jákvæðni, kenna börnum að nota orð sem stuðla að góðum samskiptum og eru 

hjálpleg og styðja börn í að finna leiðir til að leysa úr ágreiningi. 

5. Mál og læsi 

Á skólaárinu var lögð áhersla á verkefni sem tengjast TRAS- gátlistanum. Farið var í málörvandi leiki og 

spil til að styðja við málþroska barna. Þannig var líka gott að fylgjast með hvort börnin væru búin að ná 

þeirri færni sem ætlast er til og gefur starfsfólki möguleika á að æfa það sem upp á vantar. Farið var 

yfir málskilning, málvitund, framburð og orðaforða. Þá var stuðst við málhljóðaefnið Lubbi finnur 

málbein til að læra hljóðin. Í Lubbastundum æfa börnin þau hljóð sem þau ættu að kunna miðað við 

aldur, þau fá tækifæri til að greina fyrsta hljóðið í orðum, klappa atkvæði, syngja og auka orðaforðann. 

Málörvunin hefur verið skemmtilegur partur af starfinu í vetur og það er gaman að fylgjast með því 

hvernig börnin öðlast meiri og meiri færni í málinu, hvort sem það er tjáning eða 

skilningur. Málörvunarstundir voru hluti af hópastarfi, stöðvum, matartímanum og samverustundum 

og reynt var að hafa þær alla daga vikunnar.  
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6. Rökhugsun, tilraunir, stærðfræði o.fl..  

Börnin á Klifi, Klöpp og Krika unnum mikið með kubba í vetur og þá sérstaklega einingakubba, 

legókubba í ýmsum stærðum og segulkubba. Þegar verið er að byggja eru börn að æfa  

stærðfræðihugtök og rökhugsun til þess að byggingarnar gangi upp og geti staðið og stækkað. Mikil 

framför var á byggingum barnanna yfir veturinn, þar sem þær styrktust og urðu fjölbreyttari eftir því 

sem leið á. Þá notuðu börnin leir, hrísgrjón og snjó til a búa til tölustafi og finna fjöldann á bak við tölur. 

Þau kynntust grunnformunum hring, ferning og þríhyrning auk annara forma eins og til dæmis stjörnu 

og sexhyrnings.  

7. Sköpun  

Í sköpun er ekki aðeins verið að 

efla hugmyndaflugið heldur 

einnig sjálfstraust, fín- og 

grófhreyfingar, þrautalausn og 

samskipti. Börnin teiknuðu, 

lituðu, klipptu, límdu og máluðu 

og nýttu mikið endurnýjanlegt 

efni þegar þau voru að skapa. 

Bæði voru unnin fyrir fram 

ákveðin verkefni og verkefni þar 

sem börnin tóku stjórnina sjálf og 

réðu ferðinni. Í gegnum þemaverkefnið um Karólínu könguló tókst börnunum að skapa ævintýraheim 

sem foreldrar sáu á opnum degi í tilefni af afmæli skólans. Þá höfðu börnin endurskapað umhverfi 

Karólínu og útbúið, tré, froska, fugla, orma, blóm og köngulær. 

Samstarf milli heimasvæða og skólastiga  

Mikið samstarf hefur verið á milli heimasvæðanna sem eru með börn fædd 2018. Fyrir hvert tímabil 

var ákveðið hvaða markmið væru í hópastarfinu og þeim fylgt eftir. Gerð var tafla þar sem skráð var 

hvað yrði tekið fyrir í hverri viku. Fundir heimasvæðastjóra voru vikulega og oftar ef þörf var á.  

Þá heimsóttu grunnskólabörn heimasvæðin tvisvar í vetur. Í fyrra skiptið komu þau og lásu fyrir börnin 

en í seinna skiptið tóku þau þátt í vali. Samskiptin hefðu orðið meiri ef Covid19 hefði ekki stoppað ferðir 

á milli svæða.  

Samantekt 
Undirbúningur og öll vinna sem snéri að samstarfi milli heimasvæðanna gekk mjög vel. 

Heimasvæðistjórar náðu að funda regluleg til að ákveða framvindu starfsins og fara yfir stöðuna. Gott 

samstarf er lykilatriði í sameiginlegri hópavinnu og að allir geta speglað sig í hinum heimasvæðunum. 

Með góðu samstarfi tókst okkur að fara með öll börn fædd 2018 í gegnum sama námsefnið. Í maí var 

síðan tekin ákvörðun að hvert heimasvæði fyrir sig legði áherslu á það sem þeim fannst vanta upp á 

hjá þeirra börnum. Verkefnið um Karólínu hafði jákvæð áhrif á allt starfsfólk sem tók virkan þátt í 

starfinu. Gott væri að hafa áfram með þemaverkefni sem þetta og gera ráð fyrir tveimur verkefnum 

yfir árið.   
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Heimasvæði næst elstu barna leikskólastigs – Álfholt og Hulduholt 
Álfholt  – starfsfólk og nemendur 

Álfholt er heimasvæði barna fædd 2017 

Heimasvæðisstjóri Sigríður Herdís Hallsdóttir/Elísabet Jónsdóttir 

Leikskólakennarar 0 

Leikskólaleiðbeinendur 5 

Stuðningsfulltrúar 1 

Fjöldi barna fædd 2017 31 

Fjöldi barna í maí 2021 29 

 

Hulduholt  – starfsfólk og nemendur 

Hulduholt er heimasvæði barna fædd 2017 

Heimasvæðisstjóri Agnes Ólöf Pétursdóttir 

Leikskólakennarar 0 

Leikskólaleiðbeinendur 3 

Stuðningsfulltrúar 1 

Fjöldi barna fædd 2017 23 

Fjöldi barna í maí 2021 22 

 

Viðfangsefni nemenda á skólaárinu 

1. Hreyfing 

Á Holti var farið tvisvar á dag í útiveru þar sem börn fengu 

mikla hreyfingu. Útivera var líka stór hluti af hópastarfi á 

Holti, þar sem hópatími fyrir hádegi hefur verið nýttur til 

útiveru. Þar var lagt upp með að starfsfólk sinni útikennslu í 

hópastarfinu og ýmis skemmtileg verkefni urðu til. Þá var 

útivera einnig nýtt í skemmtilega útileiki með börnum, hvort 

sem um hópastarf var að ræða eða ekki. 

Hópurinn á Holti hefur notið góðs af því að hafa 

íþróttakennara á svæðinu sem hefur verið að gera 

skemmtilegar þrautabrautir fyrir börnin ásamt ýmsum 

æfingum. Nýlega var farið að nýta fótboltavöllinn meira þar 

sem farið er í allskonar leiki eins og t.d. fótbolta, stórfiskaleik, 

1,2,3 Dimmalimm og fleiri.  

2. Þemaverkefni 

Nokkur þemaverkefni hafa litið dagsins ljós á Holti þetta 

skólaárið. Snjórinn var vel nýttur enda mikill snjór á holtinu 

þetta skólaárið. Börnin tóku t.d. með sér snjó í fötu inn og fylgdust með hvað gerðist þegar hann var 

tekinn úr kuldanum. Einnig prufuðu þau að setja snjóbolta í frysti og sjá hvernig snjórinn breyttist í 

viðkomu. 

Jólagjafir í ár til foreldra voru norðurljósa myndir. Norðurljósin voru rædd í hópastarfi og samverum, 

og starfsfólk sýndi börnum skemmtilegar aðferðir til þess að líkja eftir norðurljósunum og stjörnum þar 
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sem t.d. var málningu skvett á myndirnar. Ýmis efniviður var notaður í þetta verkefni og áhersla lögð á 

að endurnýta. Börnin gerðu ramma utan um myndirnar sínar og voru þeir úr gömlum pappakössum. 

Eftir áramótin var helsta áherslan lögð á að gera afmælisvörður, eina fyrir Álfholt og aðra fyrir 

Hulduholt. Verkefnið var alfarið í höndum barna, þau klipptu út steinana í vörðurnar, skrifuðu nafnið 

sitt og afmælisdaginn sinn sjálf sem og mánaðarheitin á steinana. Samhliða þessu ræddum við um 

afmæli, hvenær við eigum afmæli og tengdum þetta efni við ýmislegt annað eins og t.d. málörvun og 

félagsfærni. 

Þegar tók að var farið að skoða fugla og ákveðið að taka lóuna sérstaklega fyrir. Í hópastarfi sem og í 

samverum var rætt um Lóuna, lög um hana sungin og skoðaðar myndir af henni og hreiðrum hennar. 

Einnig fengu börn fræðslu um lóuna, hversu stór hún er, helstu fæðu og hvar hún býr svo eitthvað sé 

nefnt. Að lokum teiknuðu börn lóuna og voru þessar myndir hluti af sýningu í Urriðaholtsskóla vegna 

Barnamenningarhátíðar í Garðabæ. Einnig var verkefnið skólinn minn hluti af sýningunni. Börn 

teiknuðu skólann sinn á stórt blað, þar sem ýmislegt skemmtilegt kom fram, í framhaldi teiknuðu þau 

sig sjálf, klipptu og fengu svo að velja sér stað til að staðsetja sig á í skólanum. 

Eftir sumardaginn fyrsta var ákveðið að læra meira um flugur. Börn fengu fræðslu um t.d. geitunga, 

humlur og húsflugur. Í sameiningu var ákveðið að læra mest um humlurnar. Við lásum mjög 

skemmtilega fræðslubók fyrir börn um humlur. Í bókinni er farið yfir hvernig humlur verða til, hvernig 

þær búa til hunang og hvernig þær fjölga sér og fleira. Í framhaldi af þessu máluðu börnin sína eigin 

humlu eftir fyrirmynd einnig lærðum við lagið “litla flugan”. 

3. Slökun/yoga/núvitund 

Á Holti var hvíld eftir hádegismat þar sem börnunum var skipt í tvo hópa, bæði á Álfholti og Hulduholti. 

Mikilvægt er að börn ná smá slökun á miðjum degi og mikið var lagt upp úr þessari slökun á Holti. Á 

Álfholti er t.d. hlustað á sögur eða rólega slökunartónlist/sögur. 

Nú þegar það er farið að birta til hefur þolinmæðin verið minni 

í hvíldinni, og í staðinn er farið að bjóða þeim upp á val þar sem 

hægt er að velja hvíld eða rólegt val eins og t.d. púsl, föndur og 

lego. 

Á Hulduholti hlusta börn á hugleiðslusögur eða “slaka á sögur” 

(Hugarfrelsi). Börnin hafa markvisst farið í hugleiðslu þetta 

skólaárið en einnig höfum við brotið upp hvíldina t.d. með 

nokkrum yogaæfingum inn á milli.  

4. Samskiptafærni 
Á Holti hefur verið mikið lagt upp úr félagsfærni og bangsinn 

Blær verið nýttur mjög mikið í vetur. Bæði hefur Blær verið 

notaður almennt séð í hópastarfi, að minnsta kosti tvisvar 

sinnum í viku, en hann er notaður oftar þegar aðstæður þykja 

til. Börnin á Holti þekkja því Blæ vel. Ásamt Blæ notar starfsfólk á Holti ýmsar aðrar leiðir til þess að 

tala um vináttu og tilfinningar og taka til dæmis dæmi úr sögum og bókum sem hafa verið lesnar með 

bönum. 

Holt gerði einnig sérstakt vináttuverkefni á þessu skólaári þar sem farið var yfir hvað er að vera góður 

vinur. Verkefnið var í tilefni alþjóðlegs dags vináttunnar. Börnin gerðu vináttu plakat og starfsfólk 

hjálpaði börnum að skrifa niður þeirra hugmyndir um hvað það er að vera góður vinur. Plakatið hangir 

ennþá upp á vegg og hefur starfsfólkið getað vísað í það þegar við á og minna börn á hvað það er að 

vera góður vinur. 
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5. Mál og læsi 

Lubbi hefur verið fastur liður á Holti, en í Lubbavinnu er lögð áhersla á að segja hljóð bókstafanna í stað 

þess að segja hvað þeir heita. Lubbi hefur verið virkur þátttakandi í hópastarfi vetrarins og hefur hver 

hópur verið að taka fyrir 2-3 hljóð á viku. Börnin á Holti hafa mjög gaman af Lubba og njóta sín vel í 

Lubbastundum, þar eru lesnar sögur, skoðuð orð sem byrja á tilteknu hljóði og söngvar sungnir. Allt er 

þetta gert til þess að æfa hljóðin á sem fjölbreyttastan hátt. 

Ásamt Lubba hafa börnin á Holti verið að æfa sig í að greina málhljóðin með því að læra samstöfur þ.e. 

að klappa atkvæði. Einnig hafa þau verið að æfa sig í að taka í sundur orð og setja þau saman. Við 

höfum líka verið að æfa vinnsluminnið, hljóðkerfisúrvinnslu og hlustunarskilning ásamt endursögn með 

ýmsum skemmtilegum verkefnum. 

Börnum á Holti þykir gaman að lesa allskyns skemmtilegar sögur og bækur og starfsfólk hefur lagt mikið 

upp úr lestri. Þá hafa verið lesnar fjölbreyttar bækur og rætt vel hvað er að gerast í bókunum. Í 

samræðum um bækurnar velta börnin fyrir sér söguþræði, persónum og boðskap. Við höfum verið að 

kynna okkur aðferðina samræðulestur en þar er farið vel á dýptina í lestrinum. Þá eru börn spurð hv-

spurninga (hvað, hver, hvernig og af hverju spurninga) um sögurnar sem hjálpa þeim að rifja sögurnar 

upp. Einnig er vísað út fyrir efnið og reynt þannig að fá börnin til þess að hugsa meira á dýptina um 

sögurnar. Þetta hefur gengið mjög vel og finnur starfsfólk fyrir meiri áhuga á lestri almennt og getur 

það því vísað í bækur og boðskap þeirra og nýtt í daglegu starfi. 

6. Rökhugsun, tilraunir, stærðfræði o.fl.. 

Eins og áður hefur komið fram var unnið þemaverkefni um snjó í vetur. Börnin framkvæmdu nokkrar 

tilraunir með snjóinn, létu hann bráðna, mældu hitastigið á snjónum/vatninu og ræddu um hvernig 

snjórinn breytist eftir að inn hefur komið. Einnig var snjór settur í frysti og þá sáu börnin snjóinn verða 

að klaka. Öll þessi hugtök sem við ræddum komu frá börnunum sjálfum og umræðan fór í þá átt sem 

þau vildu. Börn leiddu umræðuna út í að ræða hversu skítugur snjórinn væri og að það væri ekki ráðlegt 

að drekka vatnið eftir að snjórinn bráðnaði, enda sáu 

þau þá til dæmis sand og gras í vatninu. 

Einnig skoðuðu börnin skugga og ræddu málin. Ýmis 

verkefni urðu til, bæði þar sem börn teiknuðu eftir 

skuggum, bæði sig sjálf eða leikefni sem hafði verið 

stillt upp. Í verkefninu var meðal annars notaður 

myndvarpi ásamt allskyns skemmtilegum efnivið. 

Börnunum er búið að finnast gaman að velta fyrir sér 

reikningi, þar sem þau spyrja um allskonar dæmi og 

reiknum við þau svo saman og finnum rétta svarið. 

7. Sköpun  

Á þessu skólaári var mikið lagt upp úr sköpun á Holti. Ýmis verkefni hafa verið gerð þar sem 

fínhreyfingar eru æfðar og sköpunargleðin var við völd. Áherslan hefur bæði verið á að ýta undir nám 

barna með sköpun t.d. með þemaverkefnum en einnig að leyfa hugmyndum barnanna að njóta sín og 

fylgja þeirra hugmyndum eftir. Mörg skemmtileg verkefni hafa orðið til eins og t.d. að föndra grímur, 

síma, tölvur og kórónur svo eitthvað sé nefnt. 
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Samstarf milli heimasvæða og skólastiga  

Ekki var mikið um samstarf á þessu skólaári m.a. vegna Covid-19 takmarkanna fyrri hluta ársins. Helst 

hefur Holt verið í söngstundum með börnum á Hamri og hittast þau frammi hjá stiganum og syngja 

saman með tónmenntarkennara. 

Nú eftir áramót hefur það aukist að nemendur af grunnskólastigi hafi komið inn á Holt og lesið fyrir 

börnin. 

Samantekt 
Vel hefur gengið fyrir bæði Álfholt og Hulduholt að nýta allt svæðið á Holti, þá þegar Álfholt er úti í 

hópastarfi þá er Hulduholt á Álfholti í hópastarfinu á meðan. Þannig hafa öll börn tækifæri til þess að 

vera í gluggarýminu. Að sama skapi hefur Álfholt nýtt svæðið þar sem Hulduholt er megnið af tímanum 

í hópastarf og hefur það gengið mjög vel. Einnig hefur gengið vel að breyta dagsskipulagi eftir þörfum 

og finna leiðir til þess að láta daginn rúlla sem best. 

Áskoranir hafa verið margar á þessu skólaári og hefur helst til sjálft rýmið (Holt) verið að skapa 

vandamál. Holt er svæði sem miðað er að grunnskólabörnum og ekki leikskólabörnum og hefur það 

verið nokkuð strembið að finna taktinn. Erfitt hefur verið fyrir börn sem og starfsfólk að fóta sig í 

þessum aðstæðum. Í þessu samhengi má nefna fjölda barna en á tímabili voru 54 börn á Holti og urðu 

aðstæður börnum sem og starfsfólki erfiðar vegna þessa. Væntingavinnan hefur ekki gengið eins vel 

þetta skólaárið eins og fyrri ár og er líklegt að það sé vegna aðstæðna og rýmis. Einnig hefur 

starfsmannavelta verið mikil sem hefur haft áhrif á daglegt starf. Sömuleiðis hefur það haft áhrif á 

væntingavinnuna þar sem erfiðara er að stimpla inn væntingar þegar starfsmannavelta er mikil og börn 

eru í sífellu að venjast nýju fólki. Að því sögðu er vert að taka fram að meiri ró og festa hefur verið á 

Hulduholti í vetur, enda minna um tilfærslur starfsmanna.  

Að þessu sögðu hefur gengið betur eftir áramót. Lagt hefur verið mikið upp úr því að halda góðri rútínu 

og lögð áhersla á gott hópastarf, sköpun og almenna gleði í starfi með börnum. 

 

Heimasvæði elstu barna leikskólastigs – Álfhamar og Hulduhamar 
Álfhamar  – starfsfólk og nemendur 

Álfhamar er heimasvæði barna fædd 2016 

Heimasvæðisstjóri Svavar Már Ólafsson 

Leikskólakennarar 0 

Leikskólaleiðbeinendur 4 

Stuðningsfulltrúar  

Fjöldi barna fædd 2016 20 

Fjöldi barna í maí 2021  

 

Hulduhamar  – starfsfólk og nemendur 

Hulduhamar er heimasvæði barna fædd 2016 

Heimasvæðisstjóri Helena Gylfadóttir 

Leikskólakennarar 2 

Leikskólaleiðbeinendur 3 

Stuðningsfulltrúar  



Ársskýrsla Urriðaholtsskóla 2021-22 
 

23 | S í ð a  
 

Fjöldi barna fædd 2016 20 

Fjöldi barna í maí 2021  

 

Viðfangsefni nemenda á skólaárinu 

1. Hreyfing 

Í haustbyrjun byrjaði hver morgun á Hamri með útihreysti. Hópnum var skipt í tvennt þar sem 

Hulduhamar og Álfhamar fóru út í uppbyggilega hreyfingu. Útihreystið fór í pásu á köldustu 

vetrarmánuðunum.  Á þessum tíma var skólinn svo heppin að fá ólympíufara og fimleikaþjálfara til 40 

ára til starfa á deildinni og var hann með fasta tíma fyrir fimleika þrisvar í viku. Á vormánuðum var rykið 

dustað af útihreystinu og fyrirséð að það verði fastur hluti af sumarstarfi elstu barna. 

2. Þemaverkefni  

Þemaverkefni haustsins hófust á því að safna 
laufblöðum og börnin myndskreyttu tré með 
þurrkuðum laufblöðum úr náttúrunni. Í 
framhaldinu var farið í þemaverkefni sem fékk 
heitið: Frjálslegur föstudagur. Þá var 
hópastarfið brotið upp með það að markmiði 
að sameina hópa sem höfðu ekki sterka 
tengingu fyrir. Dæmi um frjálslegan föstudag 
gat verið öfugsnúinn föstudagur, gólfið er 
kvika (e. floor is lava), hryllilegur föstudagur, 
bleikur föstudagur, skynsamur föstudagur 
(skynjunar föstudagur) og frábær föstudagur. 
Seinna meir fórum við í málörvunarverkefnið 
“Greppikló - ég fæ aldrei nóg” þar sem 
vísbendingar úr ævintýrinu um Greppikló 
voru nýttar til þess að mynda orð og orðasambönd. Í framhaldinu tókum börnin þátt í sjóræningjaþema 
þar sem þau fengu tækifæri til að upplifa hugarheim sjóræningja, en það styrkti ályktunarhæfni 
nemenda.   
 
Á nýju ári urðu þemaverkefnin fleiri og víðameiri. Lagt var af stað með þemaverkefni sem fékk heitið 
“Hetjan mín: Styrkjum sjálfið okkar”. Börnin á Hamri bjuggu til sögu um sína eigin hetju þar sem þau 
lýstu þeim ofurkröftum sem hún bjó yfir. Eftir að sagan varð til föndruðu börnin ofurhetjuna sína frá 
grunni. Sjálfsstyrkingin  gekk svo vel að ákveðið var í kjölfarið að búa til geimskip. Allar hetjurnar áttu 
sitt eigið geimskip þar sem þau gátu skotist á milli staða til þess að hjálpa þeim sem áttu í vandræðum. 
Með vorinu  var farið að skoða áhrif mismunandi þátta á umhverfið. Börnin bjuggu til pláneturnar í 
sólkerfinu okkar, hengdu þær upp og lærðu um áhrif þeirra á hvor aðra. Síðar meir lærðu þau um tré, 
býflugur og önnur skordýr með tilliti til hversu mikilvægu hlutverki þau gegna í okkar lífi. Öll 
þemaverkefnin gengu framar vonum og má segja að markmið okkar um eflingu sjálfsins, almenn tengsl 
og listsköpun frá eigin hjarta hafi náðst.  

3. Slökun / yoga / núvitund  

Á skólaárinu var sérstök áhersla lögð á það að öllum eigi að líða vel og starfsfólk lagði sig fram við að 
koma til móts við öll börn þar sem hugsjón skóla án aðgreiningar var í fyrirrúmi. Á Hamri var sjónum 
beint að  því að nota slökun, jóga og núvitund til að styðja og styrkja við góða andlega líðan barna og 
starfsfólks. Á hverjum degi fengu börnin tækifæri til slökunar en notast var við hugleiðslu, jóga 
og  núvitund með slökunartónlist. Starfsfólk sá mikinn mun, bæði á börnum og starfsfólki  í andlegri og 
líkamlegri líðan. Notast var við jógamyndir og leiðbeiningar frá Hugarfrelsi ásamt því að unnið var 
markvisst að því styrkja andlegu hlið barnanna.  
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4. Samskiptafærni  

Samskiptafærni nemenda var markvisst styrkt í gegnum samverustundir. Blær var notaður til þess að 
efla félagsfærni og tilfinninganæmni barna og voru skipulagðar stundir með Blæ að minnsta kosti einu 
sinni í viku. Farið var yfir kennsluefnið 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.  
 

5. Mál og læsi  
Kennsluefnið Lubbi finnur málbein var notað til að styðja við málþroska, ásamt K-Pals. Til að skipta upp 
í pals-hópa var Hljóm-2 lagt fyrir í lok september og staða hvers og eins nemanda var sett upp í Excel 
skjal þar sem miðað var við að hver og einn nemandi átti ekki að vera undir 36 stigum að meðaltali. 
Þeir sem fengu niðurstöður sem voru undir 36 stigum fengu aukinn stuðning frá kennurunum  við að 
byggja upp hljóðkerfis og hljóðavitund sína. Kennslan og áherslan gerði það að verkum að þeir 
nemendur sem voru undir fyrirfram ákveðnu meðaltali bættu sig umtalsvert þegar að þeir voru teknir 
aftur í Hljóm-2 próf. Í grunninn var lögð áhersla á að æfa og efla hljóðkerfisvitund barna yngri en 5 ára 
með því að ríma, æfa hlustun, klappa atkvæði og þekkja fyrsta hljóð í orðum. Lagt var 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.  
 
Þá var vináttuverkefnið Barnaheilla, Blær, notað til að styðja við tilfinningaþroska og efla félagsfærni. 
 

6. Rökhugsun, tilraunir, stærðfræði o.fl.. 
Fyrir áramót var skák vinsæl á meðal nemenda, enda starfsmaður á svæðinu sem er Ólympíufari og 
landsliðskona í íslenska skáklandsliðinu. Við vorum með fasta tíma í hópastarfi og var þetta í raun og 
veru stór partur af hópastarfi okkar á deildinni. Margt annað sem var í vali hafði bein tengsl við 
stærðfræði. Hægt er meðal annars að nefna stór listaverk úr perlum en mikla hugsun þurfti að leggja í 
hvert verk.   
 

Eftir jól var tekin ákvörðun um að einblína á getuskipta málörvun og í þeirri hugsun fékk 
byrjendastærðfræði að fljóta með. Því var byrjað að vinna með tölustafina og formin. Í hópastarfi fengu 
börnin að velja hvort þeim langaði að fara í málörvun og/eða stærðfræði og voru þau áhugasöm í sínum 
verkefnum.   
 

7. Sköpun  

Listsköpun á Hamri tengdist þemavinnu sterkum böndum. Í listsköpuninni fengu börnin að kynnast 
mismunandi áferð og margvíslegum efnivið, bæði í frjálsri listsköpun og þematengdri. Lagt var upp með 
að hafa endurnýtanlegan efnivið og fengu börnin að skapa með frjálsri aðferð. Þrátt fyrir það var 
listsköpunin kennarastýrð að hluta til en lokamarkmiðið var það að börnin ættu að fá að skapa á sinn 
máta án þess þó að setja allt starfið á deildinni í uppnám. Endurvinnanlega efninu hafði verið safnað 
úr náttúrunni og/eða tekið frá áður en því var hent í ruslið.   
 
Listsköpunin var ekki einungis bundin við fínhreyfingar heldur einnig tjáningu og grófhreyfingar. Börnin 
settu upp fjölmörg leikrit og lögðu þau mikla vinnu í sviðsmyndina. Börnin settu meðal annars upp 
sjóræningjaleikrit, Rauðhetta og úlfinn, Greppikló og Star Wars. Í kringum hrekkjavöku voru búin til 
skrímsli, köngulær, grímur og grasker. Í desember var unnið með myrkrið, vasaljós og jólaljósin. Þá 
einblíndu börnin á að búa til jólaskraut og gjafir til foreldra, en sjálfbærni var aðalsmerki þeirrar vinnu. 
Börnin á Hamri söfnuðum öllu efni í gjafirnar úr náttúrunni og/eða úr endurvinnanlegu efni.  
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Vettvangsferðir og viðburðir  

Margir viðburðir voru á skólaárinu og öllum helstu hátíðar- og 
tyllidögum var fagnað þrátt fyrir samkomutakmarkanir vegna Covid-
19. Haldið var upp á öskudag, hrekkjavöku, afmæli skólans, jólaball, 
litadaga og fleira. Í desember fórum við í heimsókn til golfklúbbsins 
Odds þar sem sungin voru jólalög. Í sama mánuði heimsóttum við 
Árbæjarsafnið í yndislegu veðri en tekið var vel á móti okkur. Á nýju 
ári fór hópurinn í Hörpuna ásamt yngsta stigi grunnskólans, en boðið 
var upp á leiksýninguna  Veiðum vind. Þegar leið á vorið fengum við 
boð um að taka þátt í Barnamenningarhátíð á vegum bæjarins. Tekið 
var á móti okkur á bókasafni Garðabæjar þar sem börnin sköpuðu 
sínar eigin kynjaverur. Hamar fékk síðan boð um að koma aftur og 
opna hátíðina ásamt bæjarstjóra Garðabæjar, Gunnari Einarssyni, og 
var það upplifun sem situr lengi í okkar minni.  
 

Vettvangsferðir hafa verið fjölmargar en við 
nýttum okkur nærumhverfið til þess að fríska upp 
á líkama og sál  og til þess að læra á náttúru okkar 
en gildi Urriðaholtsskóla eru einmitt virðing - 
ábyrgð - umhverfi. Við gerum ráð fyrir að fara í fleiri 
vettvangsferðir þegar líður á sumarið og sér í lagi 
þegar uppbygging hverfisins er orðin meiri.   

Samstarf milli heimasvæða og skólastiga   
Samstarf var lítið á milli heimasvæða leikskólastigs 
í vetur vegna heimsfaraldurs Covid-19. Einnig var 
samstarf milli skólastiga skert af sömu ástæðu. 
Börn af grunnskólastigi komu þó að lesa fyrir 
leikskólabörn og einnig komu þau í heimsókn í leik. 
Þá voru söngfundir í vetur með yngsta stigi, fimm ára börn voru með sameiginlegt Öskudagsball með 
yngsta stigi og miðstig bauð fimm ára börnum að koma í draugahús á Hrekkjavökunni. Í maí settu settu 
nemendur á miðstigi grunnskólastigs upp söngleikinn Benedikt búálf og voru börnin á Hamri 
frumsýningargestir þeirrar sýningar. Nemendur í 7. bekk grunnskólastig var að útskrifast af miðstigi og 
skipulögðu þau útskriftarferð leikskólabarna og var farið í sannkallaða ævintýraferð á Stokkseyri. Þetta 
var skemmtileg samvinna sem vert er að þróa enn frekar. 
  

Samantekt  
Skólaárið 2021-2022 voru börn fædd árið 2016 með aðsetur á Hamri og í upphafi þess fór mikill tími í 
að stilla upp svæðinu þannig það hentaði starfi með leikskólabörnum. Lokaákvörðunin var sú að svæðin 
voru opin og börnum frjálst að velja um það hvar þau ætluðu sér að vera þegar hópastarf fór fram. Til 
að það gengi upp þurfti að fá inn fleiri borð, hillur, mottur og skilrúm sem tók ákveðinn tíma. Skilrúmin 
komu sér vel en þau gerður það að verkum að ró myndaðist inn á svæði og voru starfsmenn og börn 
hæstánægð með þær breytingar.  
 
Foreldrasamstarf sat því miður á hakanum í upphafi skólaárs, enda var Hamar ný deild með nýja 
heimasvæðastjóra og nýja starfsmenn. Það tók sinn tíma að skipuleggja deildina og fyrir starfsfólk að 
ná samhljóm í starfi, en um miðjan október snérist taflið við. Börn, foreldrar og starfsfólk unnu nú 
saman sem eitt og var komin ró, gagnkvæm virðing og sameiginleg sýn hjá öllum sem einum. Í kjölfarið 
var farið að senda út föstudagspósta í gegnum Sway sem foreldrar voru almennt ánægðir með. Þá var 
google.photos notað til að senda myndir af börnum og því aðgangsstýrt fyrir foreldra þar sem Karellen 
var mikið að klikka. Starfsfólk er ánægt og stolt með það starf sem hefur náðst á svæðinu í vetur. Á 
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næsta skólaári þarf að setja kraft í að koma samstarfi milli heimasvæða og skólastiga í góðan farveg til 
að styrkja starf skólans enn frekar. 

Ársskýrsla grunnskólastigs 
Grunnskólanemendur voru á þremur heimasvæðum, 1. bekkur deilda heimasvæðinu Höfða með 4. 

bekk, 2. og 3. bekkur voru á Hrauni og miðstig eða 5.-7. bekkur voru á Hlíð. Mataraðstaða fyrir 

hádegismat var á efri hæð skólans. Frístund nýtti svo heimsvæðin eftir að almennri kennslu lauk. Þá 

var list- og verkgreinakennsla á neðri hæð skóla, Hnjúkum. 

Viðburðir og menning á skólaárinu  
Þrátt fyrir Covid náðum við að næra andann vel og vandlega og fá góða gesti til okkar.  

• Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur kom í heimsókn á Miðstig í desember og las úr bók sinni Bál 

tímans. Hún ræddi einnig við nemendur um forn handrit. 

• Bergrún Íris Sævarsdóttir kom í heimsókn á miðstig í desember og las úr bók sinni Kennarinn 

sem kveikti í.  

• Jólasveinar í desember.  

• Sævar Helgi Bragason kom í heimsókn á bæði yngsta og miðstigi í nóvember og kynnti nýju 

bókina sína ásamt því að ræða við nemendur um himingeiminn.  

• Ólafur Gunnar Guðlaugsson kom í heimsókn á yngsta og miðstigi í maí og kynnti fyrir 

nemendum bækurnar sínar um Benedikt Búálf án þess að ræða við miðstigið um nýju bókina 

sína Ljósbera.  

• Í lok maí buðu nemendur á miðstigi nemendum á leikskóla- og yngsta stigi skólanum a á 

leiksýninguna Benedikt Búálf sem þau settu upp í samvinnu við list- og verkgreinakennara.  

• Opið hús á afmæli skólans.  

Menningarráð 
Urriðaholtsskóli tók þátt í VÁ verkefninu sem hófst á þessu skólaári. VÁ verkefnið er hluti af stærra 

Evrópu samstarfsverkefni sem kallast the WOW Experience. Umsjón með verkefninu er í höndum List 

fyrir alla sem er listveitandi á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Markmið verkefnisins 

er að bæta skipulagningu faglegrar list- og menningarstarfsemi innan skólans með það að markmiði að 

efla og skapa öfluga skólamenningu. Einnig á það að efla samstarf milli skóla og listveitanda (eins og 

List fyrir alla) á jafningjagrundvelli og að skapa skilyrði fyrir nemendur til að hafa áhrif á val listviðburða 

í skólum og sjá um móttöku listamanna. Innan hvers grunnskóla skal vera menningartengill sem heldur 

utan um verkefnið og var menningartengill Urriðaholtsskóla fulltrúi höfuðborgarsvæðisins í þessu 

verkefni. Menningartengill sótti fundi með menningartenglum úr öðrum skólum ásamt verkefnastjóra 

List fyrir alla, verkefnastjóra samfélagsverkefna hjá Háskóla Íslands og deildarforseta Listaháskóla 

Íslands. Innan Urriðaholtsskóla var stofnað menningarráð en í því sátu nemendur úr 2. – 7. bekk.  

− 2. bekkur – Heiðrún María Segatta og Oliver Orri Þórðarsson 

− 3. bekkur – Glódís Káradóttir og Arnar Dagur Grétarsson 

− 4. bekkur – Hjördís Saga Jónasdóttir og Tóbías Davíð Sigurjónsson 

− 5. bekkur – Krista Sif Eyland og Nökkvi Örn Ingólfsson 

− 6. bekkur –  Hugrún Birna Gunnarsdóttir og Ari Fritz Ingvarsson 

− 7. bekkur – Dagur Orri Jónsson og Eva Silfá Jónsdóttir.  

Ráðið fundaði í upphafi skólaárs og nemendur komu með tillögur að skemmtilegum dögum út 

skóláarið, eins og náttfatadegi, furðufatadegi, bangsadegi o.fl.. Hugmyndin var að ráðið myndi funda 

reglulega, búa til auglýsingar fyrir viðburði og fleira skemmtilegt en vegna aðstæðna gekk það heldur 
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illa. Ráðið hittist þó fyrir skólalok og komu nemendur þá með hugmyndir að skemmtilegum 

uppákomum fyrir næsta skólaár. Menningartengill sá um að panta rithöfunda í heimsókn fyrir jólin og 

nemendur úr menningarráði tóku á móti rithöfundum sem komu í heimsókn og voru þeim innan 

handar við uppsetningu og frágang og tókst það mjög vel. Menningartengill reyndi að panta 

flökkusýningu frá Listasafni Íslands og áttu þá nemendur í menningarráði að halda utan um þá sýningu, 

kynna sér hana vel og vera sýningarstjórar ásamt menningartengli þegar aðrir nemendur kæmu á 

sýninguna. Gaman væri að reyna þetta aftur á næsta skólaári og panta þá sýninguna strax í upphafi 

skólaárs. Nemendur af miðstigi tóku þátt í að útfæra og setja upp leikritið Benedikt búaálfur sem mun 

reynast þeim sem munu sitja í ráðinu síðar mjög vel.  

Mjög mikilvægt er að ráðið haldi áfram að funda þegar regla er komin á skólastarfið og að nemendur 

upplifi að þeirra raddir og skoðanir á menningu fái að heyrast. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er 

tekið fram að aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi, og 

skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og 

tómstundaiðju. Í Aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að gert sé ráð fyrir skapandi starfi og menntun 

í list- og verkgreinum með tengingum við menningar- og listalíf landsins. Þessar áherslur falla vel að 

verkefnum menningartengils og menningarráðs. Á þessu skólaári var hlutverk menningartengils mótað 

og er það eftirfarandi: 

• Að bæta skipulagningu faglegrar list- og menningarstarfsemi innan skólans með það að 

markmiði að efla og skapa öfluga skólamenningu. 

• Að efla samstarf milli skóla og listveitanda (eins og List fyrir alla) á jafningjagrundvelli og að 

skapa skilyrði fyrir nemendur til að hafa áhrif á val listviðburða í skólum og sjá um móttöku 

listamanna 

• Að jafna stöðu nemenda þegar kemur að listviðburðum og öðrum menningartengdum 

viðburðum.  

• Heldur utan um menningarráð skólans. Skipuleggur fundi með nemendum.  

• Heldur utan um „skemmtilega daga“.  

• Ber ábyrgð á því að raddir nemenda fái að heyrast hvað varðar menningartengda viðburði. 

• Hefur yfirsýn yfir menningartengd verkefni hvers árgangs.  

• Skipuleggur einn viðburð á hvorri önn fyrir hvern árgang.  

• Er umsjónarkennurum innan handar við skipulagningu annarra ferða.  

• Kemur boðum á viðburði á rétta staði, ekki gleyma leikskóla.  

• Hvetur kennara til að þiggja boð á viðburði, eftirfylgni með því. 

Þróunarverkefni  
Kennarar í öllum árgöngum voru virkir í innleiðingu skólans á stýrðri kennslu og fimiþjálfun og vinna 

eftir þeim áætlunum sem fylgja þessu kennsluháttum. Háskólanemar á vegum Háskóla Íslands í 

hagnýtri atferlisgreiningu kenndu nokkrum nemendum í 1. bekk í stýrðri kennslu.  

Í vetur var lögð rík áhersla á kynjafræði, kynfræðslu og lífsleikni hjá nemendum á miðstigi. Markmið 

okkar er að halda áfram að vinna með samþættingu þessara námsgreina og fengu kennarar miðstigs 

nýverið þróunarstyrk frá Garðabæ til þess að halda áfram að vinna með verkefnið. Þær nýjungar sem 

finna má í verkefninu eru helst þær að í því verður kynjafræði, kynfræðslu og lífsleikni markvisst fléttað 

saman undir einni námsgrein. Til er námsefni í kynfræðslu, kynjafræði og lífsleikni fyrir miðstig 

grunnskóla en við vitum ekki til þess að þessu hafi áður verið blandað saman þannig að úr verði 

heildstætt verkefni. 
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Haldin voru námskeið í húsi fyrir grunnskólastarfsfólk. Nanna Kristín Christiansen var með námskeið 

um leiðsagnarnám og fengu allir kennarar bókina Leiðsagnarnám, hvers vegna, hvernig, hvað? Í 

framhaldi áttu að vera leshópar en það kom aðeins hökt á þá vinnu vegna Covid, fjarveru starfsfólks og 

aðstæðna. Viðmunum taka upp þráðinn í þessar vinnu á nýju skólaári. 

Þórhildur Helga Þorleifsdóttir kennsluráðgjafi var með námskeið um teymiskennslu til að styrkja þá 

starfsþætti í sessi og verðir haldir áfram að efla þá vinnu á nýju skólaári.  

Vinna við námsmat og notkun á Mentor var efl enn frekar of Andrea Kristín Gunnarsdóttir var með 

námskeið fyrir kennara í vinnu við námskrá og vistun á svæði sem og vinnu við námsmat í sama kerfi.  

Námskeið í skyndihjálp var haldið fyrir allt starfsfólk skólans.  

Starfsfólk var einnig duglegt að sækja sér fræðslu og endurmenntunar þrátt fyrir Covid aðstæður 

Lestrarkennsla, málörvun og málfræði 
Nemendum er skipt í færnimiðaða hópa í íslensku með það fyrir augum að mæta þeim þar sem þau 

eru stödd í lestrarnámi. Viðfangsefni hópa eru því ólík eftir því hvar nemendur standa. Nemendum var 

skipt á milli 9 kennara á liðnu skólaári en algengt er að hver kennari kenni síðan tveimur minni hópum 

innan hverrar kennslustundar. Áherslur kennara taka því mið af færni nemenda í hópnum hverju sinni 

en viðfangsefnum má í grófum dráttum skipta niður á 7 stig sem byggja hver ofan á annað: 

Stig 1 (Una, Guðbjörg, Hanna)  

Á stigi eitt er unnið með hljóðkerfisvitund þar sem gerðar eru æfingar eins og að ríma, tenging hljóða 

og orða í töluðu máli og unnið með málörvun þar sem notast er við fjölbreytt efni svo sem Tölum saman 

og Orðagull. Kennt að draga til stafs og gerðar fimiæfingar í skrift á hljóðum, orðum og setningum. 

Unnið með 100 algengustu orðin sem og unnið með texta sem lesinn er fyrir börn þar sem markmiðið 

er að auka orðaforða og málskilning nemenda.  

Tengsl hljóðs og stafs kennd sem og tenging hljóða í orð og setningar samkvæmt aðferðum stýrðrar 

kennslu og gerðar fimiæfingar á þeim hljóðum og orðum sem þegar hafa verið kennd. Lestrarkennsla 

stigsins byggir á handriti 1 sem þýtt er úr efninu How to teach your child to read in 100 easy lessons. 

Allir hópar á stiginu luku á bilinu 45-60 kennslustundum í handriti 1 á skólaárinu. Í handriti 1 eru 

undirstöðu atriði lesturs kennd sem og upphaf málfræðikennslu svo sem hástafi, lágstafi, sérnöfn og 

ákveðnar undantekningar í framburði á málhljóðum. 

Stig 2 (Finnur) 

Á stigi 2 luku nemendur við námsefni stigs eitt og kláruðu handrit 1við lok skólaárs og voru farin að 

vinna með flóknari umskráningar og lengri texta. Á þessu stigi eru nemendur farnir að vinna með 

flóknari lesskilningsverkefni og eru sjálfstæðari í vinnubrögðum. Þeir grunn málfræðiþættir sem 

kenndir voru á stigi eitt sem og viðbótarþættir eins og greinamerkjasetning eru nýttir í 

setningauppbyggingu í lestri og ritun. 

Á stigi 1-2 var var unnið með bækur á borð við Skrift, Listin að lesa og skrifa 1-4, Við lesum A og B og 

Lestrarlandið. 

Stig 3 (Diljá) 

Á stigi 3 voru nemendur í handriti 2 – 6. Í þeim handritum er lögð áhersla á lesskilning sem og 

málfræðiatriði þar svo sem samheiti og andheiti og greinamerki. Í handritunum er lögð áhersla á að 

þjálfa nemendur í að svara spurningum úr texta í heilum setningum. Í hverri kennslustund var unnið 

með orðakassa sem inniheldur þau orð sem mikilvægt er að nemendur skilji áður en texti er lesinn og 
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bæta í mál- og lesskilning nemenda. Gerðar voru fimiæfingar í að draga rétt til stafs sem og fimiæfingar 

í lestri daglega. Hópurinn er að vinna í Lestrarlandi 1 og 2 og skriftarbókum. Þegar hópurinn hafði klárað 

handritin var unnið með annan fræði- og sögutexta og gerð lesskilningsverkefni úr þeim.  

Stig 4 (Ellen)  

Á 4 stigi geta nemendur umskráð og lesið viðeigandi texta sér til upplýsinga eða til skemmtunar. Því er 

á þessu stigi lögð áhersla á flóknari og fjölbreyttari lesskilning svo sem á fræðitexta. Áherslur stigsins 

eru einnig á stafsetningu, ritun og meiri málfræði en á stigunum á undan sem grunnfærni í orðflokkum 

og einfaldar málfræðireglur. Í skrift var unnið í bókunum Skrift 1-3, Lestrarlandið og Ritrúnu 1-3. 

Skriftaræfingar með 100 algengustu orðunum og réttritunaræfingar í stílabók.  Í lesskilningi var unnið 

með bókina Litlu lesrún til viðbótar við fjölbreytta lesskilningstexta sem búið er að aðlaga að stýrðri 

kennslu.  

Stig 5 (Ásta) 

Á stigi 5 eru áherslur á málfræði auknar sem og að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum. 

Nemendur öðlast einnig meiri færni í ritun þar sem áhersla er lögð á lengri texta, stafsetningu, 

textauppbyggingu og söguþráð. Undir lok skólaársins unnu nemendur fyrstu 6 kennslustundirnar í 

námsefni TAPS (Thing Aloud Problem Solving) þar sem nemendur er kennt námstækni, samvinna og 

þrautsegja æfð við að greina upplýsingar úr texta. Hópurinn kláraði fjölda fræði- og sögutexta og 

Lesrúnu 2. Eins og á stigi 4 er lesskilningur kenndur í gegnum fjölbreytta texta sem búið er að aðlaga 

að aðferðum stýrðrar kennslu. Í skrift var unnið í bókunum Skrift 1-3, Lestrarlandið og Ritrúnu 1-3. 

Skriftaræfingar með 100 algengustu orðunum og réttritunaræfingar í stílabók.   

Stig 6 (Gugga) Á stiginu var kennsla með hefðbundnara sniði og töluverð áhersla lögð á málfræði. Unnið 

var með skrift, nafnorð (sérnöfn og samnöfn), orðasambönd, samheiti, andheiti, kyn orða, 

eintölu/fleirtölu, samsett orð, fallbeygingu nafnorða og byrjað á lýsingarorðum og sagnorðum. Gerðar 

voru æfingar í framsögn sem og fjölbreytt verkefni í sögugerð.  

Námsefni sem notast var við: Lesrún, Ritrún 3, skriftarhefti ásamt vinnubókum í lesskilning og málfræði.  

Stig 7 (Lilja) 

Á stigi 7 var einnig kennt með hefðbundnara sniði þar sem unnið var með lesskilning, stafsetningu, 

málsgreinar, ritun, hlustunaræfingar, nafnorð, lýsingarorð og sagnorð. Á hverjum degi voru 

fimiæfingar. Nemendur fóru í nokkrar könnunarferðir um bæði skólann og skólasvæðið í leit af 

nafnorðum, sagnorðum og lýsingarorðum í okkar nánasta umhverfi. Nemendur gerðu einnig frjáls 

ritunarverkefni þar sem þau fengu ýmist að afla sér upplýsinga um ákveðið efni á netinu eða létu 

hugmyndaflugið ráða. 

Lesrún 2 var notuð, skrift með 100 algengustu orðunum og málfræðihefti frá kennara.  

Smiðjur  
Smiðjur voru kenndar í lotum. Fyrir áramót var 1. bekkur sér, 2. bekkur sér og 3. og 4. bekkur voru 

saman í hóp. Hver hópur fór í fjögur skipti í hverja smiðju fyrir áramót. Eftir áramót voru 1. og 2. bekkur 

saman í hóp og 3. og 4. bekkur saman. Aftur fór hver hópur í fjögur skipti í hverja smiðju eftir áramót.  

Upplýsinga og tæknimennt 

Smiðja í upplýsinga og tæknimennt var aðeins kennd fyrir áramót. Í smiðjunni fóru 1. og 2. bekkur í 

Fingrafimi 1 á MMS og lærði grunnfærni í forritun í spjaldtölvur og í tölvur. Þar var farið í Box Island og 

forritunarverkefni á www.Code.org.  

http://www.code.org/
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3. og 4. bekkur fór í Fingrafimi 2 á MMS, bjó til kynningar í Power Point. Nemendur unnu einnig verkefni 

í forritun með SPHERO kúlur og spjaldtölvur og lærðu þau grunnin í að koma kúlunni frá A til B. 

Textílmennt 

Fyrir áramót: 

1. bekkur vann verkið Sjálfsmynd á striga, þar sem nemendur teiknuðu sjálfsmynd og kennari yfirfærði 

myndina á striga. Nemendur lituðu síðan myndina á striganum og saumuðu með þræðispori í útlínur. 

2. bekkur vann verkefni þar sem þau lærðu ullarþæfingu þar sem þau fengu fræðslu um ull og vinnslu 

hennar frá kind til notkunar. Nemendur fengu kynningu af skyggnum og myndböndum til dæmis um 

ullarþvott. Í kjölfarið völdu nemendur sér 3 liti af ullarkembu sem þeir þæfðu ullarkúlu úr og gerðu litla 

fígúru úr. Seinna verkefnið var Íspinnafjör sem unnið var upp úr rafbókinni Að vefa utan vefstóls. Í 

verkefninu vefa nemendur einskeftuvefnað í hring á einfaldan hátt. Búið er til einhverskonar dýr eins 

og maríubjalla, könguló eða annað og nemendur skreyta með augum eða öðru sem er límt eða saumað 

á. 

3. og 4. Bekkur unnu einnig með einskeftuvefnað en ofið var í hring á gamlan geisladisk. Nemendur 

skreyttu vefnaðinn ýmist með steinum eða bjuggu til fígúru.  

Eftir áramót  

Hópar úr 1. og 2. bekk unnu fisk úr filtefni þar sem nemendur teiknuðu fisk á blað sem þeir notuðu sem 

snið. Fiskinn skreyttu nemendur með perlum og pallíettum. Hann var svo saumaður saman með 

þræðispori eða aftursting.  

Nemendur í 3. og 4. bekk lærðu að sauma út krosssaum þar sem þau gerðu bókamerki með 

upphafsstöfunum sínum. Nokkrir nemendur saumuðu tunguspor í kringum stafinn.   

Hönnun og smíði 

Fyrir áramót 

1. bekkur smíðaði myndaramma. Í verkefninu æfðu nemendur sig að mæla 

með tommustokk, saga, pússa, líma og mála.   

2. bekkur hannaði og smíðaði segul. Eftir það unnu þau ýmis frjáls verkefni 

þar sem þau söguðu, boruðu, pússuðu, límdu og máluðu.  

3. og 4. bekkur tálgaði flautu. Þau boruðu göt í hana og pússuðu að innan. 

Þá lærðu þau að "stilla" flautuna með díl. Nemendur völdu annað hvort 

mylluspjald eða kúluspaða. Í verkefninu þjálfuðust þau í að mæla með 

tommustokk, saga, pússa, bora og mála.   

Eftir áramót 

1. og 2. bekkur hannaði sinn eigin fisk. Þau söguðu, pússuðu, máluðu, 

gerðu mynstur með brennipenna og festu segul á. Þá smíðuðu þau 

veiðistöng með segli svo hægt væri að veiða fiskinn. Eftir það voru 

nemendur í frjálsum verkefnum þ ar sem þau smíðuðu kubbavélmenni 

og ýmislegt sem þeim datt í hug.  

3. og 4. bekkur var eingöngu í frjálsum, skapandi verkefnum. Einu 

kröfurnar voru að þau myndu nota ímyndunaraflið og halda áfram að 

æfa þá færni sem þau höfðu þegar náð tökum á eins og að saga, bora, 
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skrúfa og negla. Nemendur hönnuðu alla hluti sjálf og meðal annars smíðuðu þau margra hæða 

fuglahús, bíla og sverð.  

Kynheilbrigði 

Fyrir áramót  

Allir hópar á yngsta stigi unnu að markmiðinu að gera sér grein fyrir eigin líkamsvitund og unnið með 

ólíkar líkamsmyndir fjölbreyttra kynja. Nemendur unnu verkefni um sjálfan sig, útlit, húðlit, hárlit og 

að enginn lítur eins út. Einnig unnu þau verkefni tengt sjálfsmynd þar sem þau nefndu allt sem þau 

elska við sjálfan sig. Nemendur lærðu um einkastaði líkamans og gerðu verkefni um að setja öðrum 

mörk. Nemendur horfðu á stuttmyndina In a heartbeat sem fjallar um að vera skotin í einhverjum óháð 

kynhneigð og tóku þátt í umræðum.  

Eftir áramót  

Unnu hópar að markmiðinu að geta útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og áttað sig á 

mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna. Nemendur fá fræðslu um 

hvernig barn verður til og gera verkefni um frumur, egg og fóstur í legi. Nemendur vinna verkefni út frá 

mismunandi fjölskyldugerðum og búa til sína fjölskyldu. Allir nemendur kynntu sitt fjölskyldu verkefni 

fyrir hinum í hópnum.  

3. og 4. bekkur lærðu einnig um kynþroska og mikilvægi þess að átta sig á hvaða breytingar munu verða 

á líkamanum áður en þær byrja. Nemendur horfðu á kennslumyndbandið Alls kyns um kynþroskann og 

í kjölfarið urðu góðar og upplýsandi umræður. Nemendur unnu verkefni um hvernig lífið breytist þegar 

þau verða fullorðin og hvernig þau sjá framtíðina fyrir sér. 

Helstu kennslubækur sem unnið var með voru Allir eru með rass, Svona verða börnin til og Fjölskyldan 

mín. Öll verkefni sem að nemendur unnu var safnað saman í bók, verkefnin eru ýmist föndurverkefni 

eða ritunarverkefni.  

Leiklist og dans 

Fyrir áramót  

Allir nemendur á yngsta stigi fóru í leiklist. Einnig unnu allir hópar sögu í Kamishibai sem er japanskt 

pappírsdrama verkefni þar sem unnin er saga á flettispjöldum sem síðan er sögð á þar til gerðu leiksviði. 

Nemendur unnu saman í hóp, 2-4 saman og sýndu söguna fyrir framan aðra í hópnum.  

Eftir áramót 

Allir nemendur á yngsta stigi fóru í dans eftir áramóti. Nemendur hreyfðu sig frjálst og í takt við tónlist 

og endurtóku kenndar danshreyfingar. Allir nemendur í skólanum lærðu Jerusalema hópdans sem var 

sýndur á skólaslitum í lok skólaárs.  

Tónmennt 

Fyrir áramót  

Nemendur í 1. bekk lærðu nokkur sönglög og hreyfisöngva. Kynntust skólahljóðfærum og spiluðu ýmis 

lög á þau og má þar nefna Krummavísur, Óskasteina og Við spilum öll í einu. Þá hlustuðu nemendur á 

Karnival dýranna í gegnum spil og leiki. Námsefni og gögn voru fjölbreyttir söngtextar, skólahljóðfæri, 

hreyfing og leikir og tónlistartengt hlustunarefni. Gaman saman með Karnival dýranna (spil og leikir 

tengd tónlistinni) og Hring eftir hring. 

Nemendur í 2. bekk lærðu nokkur sönglög og hreyfisöngva svo sem Þægilegt lítið lag, Kannist þið við 

krakka og ýmis árstíðabundin lög ásamt því að kynnast skólahljóðfærum og spila á þau. Þá lærðu þau 
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muninn á P og F. Spiluðu saman lög svo sem H-blús á ýmis hljóðfæri þar á meðal tréspil, flautur og 

píanó  og lagið Litirnir á Boomwhackers. Námsefni og gögn voru söngtextar, skólahljóðfæri, 

hlustunarefni, hreyfing og leikir ásamt Hring eftir hring og Tuttugu Töffarar. 

Nemendur í 3.-4. bekk lærðu sönglög, æfðu klapp og að spila í takt ásamt því að semja jólatexta við 

lagið Nem Kvela ásamt undirspili á tréspil og trommur. Þá fóru þau í leiki tengda tónlist og hreyfingu. 

Námsefni og gögn voru söngtextar, skólahljóðfæri, hlustunarefni, hreyfing og leikir.                         

Eftir áramót                                                                                                                                                                           

Nemendur í 1. og 2. bekk lærðu nokkur lög, meðal annars Tröllafjör, Þægilegt lítið lag, Kirie Kirio, Nem 

Kwela og árstíðabundin lög og hreyfisöngva. Þau spiluðu undir á skólahljóðfæri og komu fram eða tóku 

upp tónlist á myndband. Þau voru leiknir tónlistarleikir með hljóðfærum og hlustun. Námsefni og gögn 

var söngtextar, skólahljóðfæri, leikir og að læra að fara með mígrafón og magnara. 

Nemendur í 3. og 4. bekk lærðu nokkur sönglög svo sem Vikivakar, Komdu nú með inn í álfanna heim, 

Litla flugan og æfðu að spila í takt á trommur og fleiri hljóðfæri. Þá var lagið We will rock you æft þar 

sem spilað var undir á trommur, tréspil, píanó og nemendur fengu að spreyta sig á að syngja í míkrafón.                                                                                                                                                              

Námsefni og gögn voru söngtextar, skólahljóðfæri, leikir, magnari og míkrafónn.                         

Myndlist 

Markmið námsins var að nemendur gætu unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar, tjáð sig á 

einfaldan hátt um viðfangsefni sitt og gengið frá eftir vinnu sína. Nemendur unnu fjölbreytt verkefni 

og fengu að nota mismunandi tækni í vinnu ásamt því að kynnast einum myndlistarmanni og sögu 

myndlistar.  

Fyrir áramót 

1. bekkur mótaði skál úr sjálfharðnandi leir sem var síðan 

máluð. Þau lærðu helstu aðferðir við leirmótun. Allir 

teiknuðu fjölskyldumynd og máluðu með vatnsmálningu. 

Fjallað var um grunnliti og litafræði þar með talið heita 

og kalda liti sem unnið var sem verkefni í bók.   

2. bekkur vann 12 myndir í dagatal. Í vinnunni notuðu 

nemendur neocolour, vatnsmálningu, þrykk, 

úrklippimyndir og tréliti. Farið var í helstu einkenni 

árstíða og litahring.  

3. bekkur gerði sjálfsmynd í formi skúlptúrs úr tré, vír og gifsi. Nemendur máluðu skúlptúrana sína að 

lokum. Þess fyrir utan var unnið með sjónlistir og skuggamyndir.  

Eftir áramót 

1.-2. bekkur kynntust verkum myndlistarmannsins Jóns Stefánssonar. Fjallað var um málverkið 

Sumarnótt og helstu einkenni íslenskrar náttúru í málverkinu. Allir gerðu sína eigin útgáfu af málverkinu 

og leiruðu tvo lóma sem koma fram á mynd Jóns. Þá unnu nemendur frjáls verkefni úr pappa, 

trélitastubbum og plastlokum. Farið var aftur í litahringinn og nemendur unnu skjaldböku með litahring 

sem skel.  

3.-4. bekkur kynntust verkefnum í anda kúbisma og fjallað var um listamanninn Pablo Picasso. 

Nemendur unnu andlitsmynd í anda kúbisma með trélitum og útlínupenna. Þá unnu nemendur frjáls 

skapandi verkefni úr pappa, eggjabökkum og málningu.  
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Heimilisfræði 

Fyrir áramót 

Allir nemendur á yngsta stigi gerðu hafragraut, kókoskúlur, tortillapizzu og gafflakökur. Áhersla var á 

að nemendur gætu verið sjálfbjarga í eldhúsinu miðað við aldur og fyrri verkefni.  

Farið var yfir fæðuhringinn og viðhafðar umræður um hvernig við skömmtum okkur sjálf á 

mátmálstímum. Nemendur lærðu um frágang og hvernig ætti að stuðla að hreinlæti í eldhúsinu. 

Nemendur lærðu um mælieiningar og að fylgja uppskrift.   

Eftir áramót 

Allir nemendur á yngsta stigi gerðu ávaxtasalat, súkkulaðismákökur, tortillabita og bananabrauð. Þar 

var unnið með markmiðið að nemendur gætu gert sér auðvelt snarl og sjálfstæð vinnubrögð í eldhúsi 

æfð frekar. Þá var haldið áfram að æfa nemendur í að fylgja uppskrift og að vinna með mismunandi 

mælieiningar. Fjallað um borðsiði og almenna kurteisi, hreinlæti í eldhúsinu og mikilvægi þess þegar 

unnið er með mat.  

KVAN vináttuþjálfun 

Eftir áramót fóru allir nemendur á yngsta stigi í vináttuþjálfun í smiðjum. Farið var í samvinnuleiki, 

samskiptafærni og hvað það er sem góður vinur og góður bekkjarfélagi gerir. Í tímunum var farið í 

umræður og búin var til ofurhetjubók. Ofurhetjur eru manneskjur sem bjarga og hjálpa fólki. Það var 

markmið tímanna að allir nemendur yrðu ofurhetjur í skólanum og lærðu það sem góðir vinir gera. Í 

ofurhetjubókina gerðu nemendur verkefni um góðan vin og hvað einkennir fyrirmyndar bekkjarfélaga 

og hvenær við erum ekki fyrirmyndar bekkjarfélagar. 

Morgunhreysti, íþróttir og sund  
Morgunhreysti er skipulögð hreyfistund utandyra sem fór fram undir stjórn kennara og fór fram alla 

morgna í upphafi skóladags í 20 mínútur. Markmið morgunhreystis var, í gegnum leik og gleði, að efla 

hreyfifærni, gefa börnunum jákvæða upplifun af fjölbreyttri hreyfingu og fá jákvæða útrás fyrir 

hreyfiþörf. Þá var ætlast til að nemendur bæru virðingu fyrir getu hvers annars og færu eftir reglum 

sem gilda í íþróttum og leikjum. Leitast var við að nýta skólalóðina og möguleika nærumhverfis skólans 

til hreyfiiðkunar. Morgunhreysti var kennd allt árið og hópar aldursskiptir.   

Íþróttatímarnir fóru fram í íþróttasalnum í Ásgarði og á skólalóðinni í byrjun og í lok skólaárs. Áherslan 

var á leiki og léttari æfingar. Nemendum var skipt í hópa eftir aldri og allir fengu verkefni við hæfi. 

Nemendur fengu að kynnast ýmsum íþróttagreinum. Mikið var um stöðvarþjálfun þar sem nemendur 

fengust við fjölbreytt verkefni sem efldu hreyfifærni. Nemendur fóru í ýmsa leiki og gerðu fjölbreyttar 

æfingar. Nemendur kynntust hlaupa- og gönguleiðum í kringum skólann og farið var í grunnæfingar í 

frjálsum íþróttum. Hæfniviðmiðin voru sett fram undir eftirfarandi flokkum: 

1. líkamsvitund, leikni og afkastageta 

2. félagslegir þættir 

3. beiting þekkingar varðandi heilsu og öryggisþættir 

4. þátttaka í tímum, virkni og framför.  

Sundkennsla fór fram einu sinni í viku allt skólaárið. Kennt var í Álftaneslaug og var skólarúta nýtt til 

að flytja nemendur til og frá sundlauginni. Nemendum var skipt í hópa og fóru í fjölbreytta leiki með 

allskonar dóti í vatni. Áhersla var á að læra að vera ekki hrædd við vatn í gegnum allskonar leik og að 

ná grunn þekkingu í skrið-, bringu-, bak- og skólabaksundi.  

Mikil áhersla var lögð á vatnsaðlögun og leiki til þess að undirbúa þau undir helstu grunnþætti allra 

sundaðferða. Grunnatriði fyrir eldri krakkar í skriðsundi, bringusundi, baksundi og skólabaksundi í 
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bland við ofangreint. Bringusundsfótatökum bætt við ásamt skólabakssunds fótatökum. Grunnatriði 

þessara sundaðferða kennd í gegnum leiki og æfingar af ýmsum toga. Stöðumat fór fram 4-5 sinnum 

yfir skólaárið og miðað var við viðkomandi sundstig. 

Skýrslur heimasvæða grunnskóla 

Höfði A – heimasvæði barna fædd 2015 
Umsjónarkennarar  Hanna Ósk Helgadóttir (grunnskólakennari) og 

Finnur Jónsson (leiðbeinandi) 

Stuðningsfulltrúar  Ásta Björt Júlíusdóttir, Hafey Þormarsdóttir 

Atferlisþjálfi Ásta Guðrún Guðmundsdóttir 

Sérkennari Sandra María Bergþórsdóttir 

Fjöldi nemenda fædd 2015 37 nemendur 

Fjöldi nemenda í maí 2022 36 nemendur 

Viðfangsefni nemenda á skólaárinu 

Ritun 

Lögð var áhersla á ritun allan veturinn. Kennt var að draga til stafs, hvenær maður notar hástafi og 

hvernig fyrirmynda setningar líta út. Lögð var áhersla á skapandi skrift og 6 vikna ritun var gerð jafnt 

og þétt yfir árið. Einnig var lögð áhersla á ritun tölustafa. 

Stærðfræði  

Lögð var áhersla á að telja, unnið með 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. 

Upplýsinga- og tæknimennt  

Unnið var með fingrafimi á lyklaborði og forritun í smáforritum í spjaldtölvum. Í íslensku og stærðfræði 

var einnig unnið með spjaldtölvur í ákveðnum verkefnum. 

Lífsleikni og samskiptafærni  

Haldin var vinavika tvisvar 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. 

Verkefnið vakti mikla lukku meðal nemenda og foreldra. Yfir skólaárið var jafnt og þétt farið í umræður 

um samskipti, væntingar og vináttu til að bæta anda hópsins og kenna þeim félagsfærni sem hægt er 

að nota í ákveðnum aðstæðum. 

Náttúru og samfélagsgreinar 

Náttúru og samfélagsfræði var unnið í þemaverkefnum á skólaárinu sem ýmist voru unnið í 

verkefnabækur eða settar upp sýningar á göngum skólans. Ákveðin verkefni voru valin og sett í 

ferilmöppu nemenda. Eftirfarandi þemu voru unnin á skólaárinu: 

Árstíðir: Nemendur lærðu um árstíðirnar og hvað einkennir þær og aðgreinir í íslenskri náttúru. 

Nemendur lærðu um heiti vikudaganna og mánuðina og hvernig almanakið er uppsett. Þá var stuðst 

við efni úr stuðst var við efni úr bókinni Halló heimur 1. 

Líkaminn: Nemendur lærðu um nokkur líffæri líkamans svo sem hjarta, lungu og heila úr námsefninu  

Komdu og skoðaðu líkamann. 

Hafið: Nemendur unnu verkefni tengd hafinu þar sem hver nemandi lærði um íslenskan fisk að eigin 

vali og gerðu verkefni um hann. Verkefnið var sett í ferilmöppuna. Einnig bjó hver nemandi til sinn fisk 
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úr maskínupappír, fiskurinn var tvöfaldur og með tróði inn í, fiskarnir voru síðan hengdir upp á gangi 

skólans. Verkefni um spendýr í hafi, sel og hval voru gerð í verkefnahefti. Nemendur föndruðu einnig 

sjófugl sem hengdur var upp á vegg. Bókin Komdu og skoðaðu hafið var notuð í kennslunni. 

 

Bókin Ótrúleg saga um risastóra peru var lesin fyrir 

nemendur. Farið var í fjársjóðsleit með hópinn þar sem 

fjársjóðurinn var fræ sem síðan var gróðursett. Nemendur 

unnu ritunarverkefni eftir hvern kafla ásamt því að vinna 

mynd tengda efninu. Allir nemendur unnu sína eigin 

perubók sem innihélt teikningu af heimili persónanna sem 

og mynd af tveimur sögupersónum. Í lok þemans var horft 

á bíómyndina sem byggð er á bókinni.  

 
 

Ánamaðkar: Unnið var með 

kennsluefnið Milli himins og 

jarðar – Ánamaðkar þar sem 

bókin var lesin og unnin verkefni 

úr efninu. Hver nemandi bjó til 

sína eigin ánamaðkabók sem 

innihélt öll verkefni. Þá týndu 

nemendur ánamaðka, einkenna 

þeirra skoðuð og lengd þeirra 

mæld.   

 

 

 

 

Námsmat 
Nemendur fengu námsmat í formi umsagnar sem og í námsmati í Mentor. Metin fög í Mentor voru 

íslenska, stærðfræði, þrjú þemu, list- og verkgreinar og skólaíþróttir og sund. Allir nemendur í 1. bekk 

fara reglulega í staðsetningakönnun í lestri tengd framvindu lestrarnáms í stýrðri kennslu. Þá er Lesfimi 

Menntamálastofnunar lögð fyrir nemendur í september, janúar og maí. Í þemaverkefnum er unnið 

með hæfniviðmið samkvæmt Aðalnámskrá sem síðan eru metin. Einnig eru nemendur metnir eftir 

frumkvæði og þátttöku í verkefnu. 
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Vettvangsferðir  
Nemendur fóru í Tónlistarskóla Garðabæjar 

á tónleika á haustönn sem og í 

Hallgrímskirkju á sýninguna Jólin hans 

Hallgríms. Á vorönn fóru nemendur í 

Hörpuna á tónleikana Veiða vind. Einnig var 

farið á sýninguna Sund á Hönnunarsafni 

Íslands á á leikskýningu miðsstigs skólans 

Benedikt búálfur í Tónlistarskóla 

Garðabæjar. Í vorferðinni var farið í 

Fjölskyldu- og húsdýragarðinn.   

Samstarf á milli heimasvæða og skólastiga 
Unnið var þemaverkefnið um Ótrúlegu söguna um risastóru peruna í samstarfi við annan bekk í 

samstarfi við elstu börn leikskólastig eins og koma frá í umfjöllun leikskólastig, sjá nánar þar.  

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

hópurinn er stór og mikilvægt er að huga að því hvernig best er að nýta heimasvæðin á næsta skólaári. 

Stýrð kennsla í lestri og þemavinna hefur gengið mjög vel í vetur og unnin voru mörg fjölbreytt og 

skemmtileg verkefni og farið í skemmtilegar vettvangsferðir. Stærðfræðikennslan hefur gengið vel þar 

sem áhersla var lögð á talnaþekkingu og talnaritun. Kennarar telja farsælt að skipta nemendum í 

færnimiðaða hópa á komandi skólaári. Samstarf kennara í teyminu hefur gengið mjög vel en teymið er 

samstíga og á gott með að vinna að undirbúningi og öðrum verkefnum. Mikilvægt að auka samstarf við 

önnur heimasvæði og hafa fasta samráðsfundi kennara utan stjórnendasamráðs geta nýst vel í slíkt, til 

dæmis til að ræða og skipuleggja námsefni og þemu. Teymið leggur til að kennarahópurinn komi sér 

saman um slíka fundartíma á nýju skólaári.  

Hraun – heimasvæði barna fædd 2013-2014 
Umsjónarkennarar   Diljá Barkardóttir (grunnskólakennari) og Ásta 

Kristín Ingólfsdóttir (grunnskólakennari) 

Stuðningsfulltrúar  Anna Karen Elvarsdóttir, Ellen Marta Baran, Felix 
Exequiel Woelflin 

Fjöldi nemenda fædd 2013 26 nemendur 

Fjöldi nemenda fædd 2014 26 nemendur 

Fjöldi nemenda í maí 2022 51 

Viðfangsefni nemenda á skólaárinu 

Ritun 
Nemendur unnu ritunarverkefni í sögubók, gerðu 6 vikna ritun, um það sem var búið að vera á döfinni, 

hvort sem það var skemmtilegur göngutúr eða páskafrí, og svo regnbogaritun þar sem dregið er úr 

poka aðalpersónu, aukapersónu, vandamál og atburð, nemendur eiga síðan að skálda sögu út frá því 

sem dregið er. Einnig voru ritunarverkefni fléttuð inn í aðrar námsgreinar yfir veturinn. 

Stærðfræði  

Nemendum í 1.-4. bekk var kennt í færnimiðuðum hópum óháð aldri fyrir áramóti. Eftir áramót voru 

nemendur í sínum árgöngum sem tengdist manneklu vegna heimsfaraldurs en þá var nemendum skipt 

í færnimiðaða hópa innan árganga. Notast var við fjölbreytta kennsluhætti svo sem hringekju í hverri 

viku þar sem unnið var með fjölbreytt verkefni tengd þeim viðfangsefnum sem unnið var með hverju 
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sinni. Þá var notast við stærðfræði smáforrit í spjaldtölvum sem og hlutbundin verkefni til að byggja 

upp talnaskilning.  

Eftir áramót byrjuðu nemendur í 2. bekk í stærðfræði fimiæfingum en þá reiknuðu þau fjórar umferðir, 

hver umferð ein mínúta og kepptust við sjálfa sig að ná fleiri dæmum í næstu umferð. Tilgangur var að 

þjálfa færni í grunnþáttum svo sem samlagningu og frádrætti. Nemendur gerðu einnig fimiæfingar í að 

skrifa tölustafi eins hratt og en eins vel og þeir gætu í 30 sekúndur í einu, þrisvar sinnum. Tilgangur 

slíkra æfinga var að festa færni í sessi og byggja upp góðan grunn í aðgerðum sem og að æfa úthald og 

markmiðasetningu. Nemendur í 3. bekk voru í slíkum fimiæfingum allan veturinn. Notast var við 

leiðbeinandi mat í kennslustundum þar sem einnig var tekið tillit til virkni og vinnusemi í 

kennslustundum. Þá voru lagðar fyrir reglulegar kannanir til að fylgjast með framvindu sem voru einnig 

nýttar til námsmats.  

Notast var við Sprota efnið sem og æfingahefti ásamt fimiefni í stærðfræði, fjölbreytt prentuð 

stærðfræðihefti, Stærðfræðispæjari 1-2, verkefni í Ipad, hlutlæg verkefni og fleira.   

Erlend tungumál - Enska 

Nemendur í 2. bekk lærðu algeng orð í ensku til að mynda hvernig á að kynna sig og segja frá því helsta 

um sjálfa sig. Nemendur gerðu verkefni úr verkefnaheftum eða í stílabækur út frá töflu með kennara 

þar sem unnið var með grunnorðaforða svo sem liti, tölur, dýr og fjölskyldu. Nemendur gerðu einnig 

sameiginlegt lokaverkefni þar sem unnið var með smásöguna The Emperors New Clothes (Nýji stíllinn 

keisarans) og unnu verkefni út frá þeirri sögu í verkefnahefti.  

Nemendur í 3. bekk lærðu hvernig ætti að kynna sig og unnu verkefni úr bókinni Work out! og í ýmsum 

verkefnaheftum. Unnið var með grunnorðaforða svo sem liti, tölur, dýr og fjölskyldu með örlítið þyngri 

verkefnum en hjá 2. bekk. Nemendur gerðu einnig lokaverkefni sem var viðtalsþáttur og unnu þau 2-3 

í hóp saman. Þau byrjuðu á því að útbúa spurningatexta og þýddu yfir á ensku og síðan hvernig þau 

myndu svara spurningunum á ensku. Síðan var þátturinn tekinn upp á spjaldtölvu og unninn í forritinu 

iMovie. Nemendur skiluðu verkefninu inn á Google Classroom.  

Upplýsinga- og tæknimennt  

(utan smiðju) 

Nemendur notuðu iPad til að afla sér upplýsinga fyrir hin ýmsu verkefni sem unnin voru á skólaárinu. 

Smáforrit í spjaldtölvum voru einnig notuð í ensku og stærðfræði. Í ensku voru notuð forrit á við iMovie,  

Google classrom og prófuðu nemendur að nota google translate. Í stærðfræði voru forritin 

Stærðfræðileikurinn og Georg og félagar notuð ásamt heimasíðuna Gyldendal sem inniheldur verkefni 

í takt við stærðfræði námsbækurnar Sprota. 

Lífsleikni og samskiptafærni  

Í 3. bekk voru bekkjarfundir haldnir reglulega og að auki stúlknafundir eftir þörfum. Unnið var með 

hópefli í formi leikja og umræðna, þar sem lögð var áhersla á vináttu, vinatengsl, samskipti og 

samheldni í hópnum. Leikir sem unnið var mest með voru Varúlfaleikur, Borgin sefur og 

Morðingjaleikur. Hópurinn tók einnig þátt í vinaviku með 2. bekk.  

Náttúru- og samfélagsgreinar 

Hluti verkefna í náttúru og samfélagsfræði voru unnin í báðum árgöngum. Þemaverkefni voru unnin í 

stílabók eða í skapandi vinnu ýmist hópverkefni eða einstaklingsverkefni. Verkefnin voru síðan hengd 

á veggi skólans og hluti fór í ferilmöppur hjá nemendum.  

Þemaverkefni á haustönn 

-Hrafninn  
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Bókin Hrafninn í flokknum Milli himins og jarðar. Nemendur lærðu helstu einkenni hrafnsins, 

orðatiltæki sem tengjast hrafninum og hvaða merkingu hrafninn hefur haft í okkar þjóðfélagi. Allir unnu 

hrafnaþing í blönduðu hópastarfi sem var til sýnis í skólanum og gerðu sinn eigin hrafn úr tré, vír, 

dagblöðum, pappamassa og málningu.  

-Land og þjóð  

Bókin Komdu og skoðaðu land og þjóð. Nemendur unnu bók upp úr 

efninu þar sem þeir fjölluðu um Hrafna Flóka, íslenska fánann, 

skjaldarmerkið, Alþingishúsið, Þingvelli og Gullfoss.  

Þemaverkefni á vorönn 

-Risaeðlur  

Nemendur gerðu 

hugarkort um risaeðlur í 

hópum í upphafi 

verkefnis. Lögð var 

áhersla á þætti eins og 

muninum á kjötætum og 

jurtaætum til dæmis 

með því að teikna myndir af hauskúpum og bera saman 

mun á tönnum. Þá unnu nemendur í hópum að því að búa 

til risaeðluspor í raunstærðum á gólf ganga skólans.  

  
 
-Ótrúleg saga um risastóra peru – samvinnuverkefni í 1. og 2. bekk 

eins og komið hefur fram. 

Verkefnið Ótrúleg saga um risastóra peru var samvinnu verkefni í 1. 

og 2. bekk. Þar las bekkurinn saman bókina og gerði svo ritun eftir 

hvern kafla eða tvo. Bókinni var varpað upp á vegg fyrir nemendur 

til þess að sjá myndir og lesa með á meðan kennari las.  

Þegar bókinni lauk var síðan horft á bíómyndina og fengu nemendur 

síðan að leika sér með risastóra peru og fígúrur sem skólinn á en 

2013 árgangurinn bjó það til 

þegar þau voru í þessari 

þemavinnu vorið 2020. 

     

 

-Humlur, aðeins unnið í 3.bekk  

Bókin Humlur í flokknum Milli himins og jarðar. Nemendur unnu 

verkefni í stílabók og föndruðu bók með upplýsingum og fróðleik 

um humlur. Verklegir tímar þar sem allir gerðu sína eigin humlu úr 

þæfðri ull, vír og plasti. 
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-Kóngulær 2. bekkur 

Bókin Köngulær í flokknum Milli himins og jarðar. 

Nemendur í 2. bekk unnu ýmis verkefni um köngulær í stílabók 

og verkefnahefti. Nemendur lásu saman í bókinni með kennara 

og skriftuðu texta í stílabók. Nemendur föndruðu fallegt 

köngulóa málverk á blað í stöðvavinnu.  

Bókasmökkun 
Í vor voru 2. og 3. bekkur með bókasmökkun. 6 nemendur sátu 

saman á borði sem þakið var fjölbreyttum og skemmtilegum 

bókum sem nemendur “smökkuðu”. Hver og einn fékk 

gagnrýningar seðil sem var fylltu út með nafni bókar, 

aðalpersónu, hvernig bókin höfðaði til þeirra, hvort að 

bókakápan væri skemmtileg og gáfu að lokum bókinni stjörnur. 

Nemendur lásu 3 blaðsíður í 3 bókum. Í boði voru saltstangir, 

djús og róleg kaffihúsa tónlist. Var þetta virkilega vel heppnað 

verkefni og verður unnið með áfram og þróað 

Námsmat 
Nemendur fengu námsmat í formi umsagnar og námsmats í 

Mentor. Metin fög voru íslenska, stærðfræði, þrjú þemu, list- og 

verkgreinar, íþróttir og sund. Nemendur fara í próf í Lesfimi 

MMS í upphafi skólaárs, janúar og í maí. Orðarún var lögð fyrir 

nemendur í 3. bekk tvisvar á skólaárinu. Einnig eru nemendur 

metnir eftir frumkvæði og þátttöku í verkefnum. Námsmat er ferli sem á sér stað jafnt og þétt yfir 

skólaárið og er í formi símats. 

Vettvangsferðir  
3. bekkur fór á tónleika hjá Tónlistarskóla 

Garðabæjar fyrir áramót og tóku þátt í tveimur 

smiðjum í tengslum við Barnamenningarhátíð á 

Garðatorgi eftir áramót. Smiðjurnar voru annars 

vegar þar sem nemendur lærðu um sundlaugar 

og hins vegar handverkssmiðja.  

2.-3. bekkur fóru í Hallgrímskirkju á jólasýninguna 

Jólin hans Hallgríms. Þá fóru bekkirnir á 

leiksýningu í boði nemenda á Miðstigi um 

Benedikt búálf í Tónlistarskóla Garðabæjar.  

Vorferð  
Nemendur í 2.- og 3. bekk fóru saman í vorferð í Guðmundarlund. Þar var farið í allskonar leiki og 

ævintýraferðir um skóginn í kring. Borðað úti þar sem allir hjálpuðust að við að grilla pylsu og passa 

upp á góðan frágang. Nýir nemendur sem komu í skólann frá Úkraínu í maí einnig boðið með í 

ferðalagið sem jók á tengslamyndun barna í milli. Boðið var úkraínsku nemendunum með og var þetta 

gott tækifæri fyrir þau til þess að kynnast samnemendum og kennurum. 
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Samantekt 
Almennt gekk skólastarfið vel yfir veturinn, Covid hafði ákveðin áhrif á teymisvinnu, hópastarf og flæði 

milli hópa. Almennt náðist að halda úti fjölbreyttu og faglegu námi en á tímum komu upp aðstæður 

þar sem mikil mannekla var vegna Covid og þá gekk erfiðlega að halda úti hópaskiptingum í íslensku og 

stærðfræði.  

Þróun í námsmati gengur vel og mun halda áfram á næsta skólaári sem og að festa enn frekar í sessi 

leiðsagnarnám og teymisvinnu. 

Höfði B – heimasvæði barna fædd  2012 
Umsjónarkennarar  Guðbjörg Ragnarsdóttir (grunnskólakennari) Lilja 

Rún Sigurðarsdóttir (leiðbeinandi) 

Stuðningsfulltrúar   Hafey, Suzana og Sonja 

Fjöldi nemenda fædd 2012  17, 5 stúlkur og 12 strákar 

Fjöldi nemenda í maí 2022 17, 5 stúlkur og 12 strákar 

Viðfangsefni nemenda á skólaárinu 

Ritun 
Það var lögð mikil áhersla á ritun á skólaárinu. Nemendur rituðu orð, setningar og sögur í bækurnar sínar 

og þurftu að leggja áherslu á fyrirmyndarmálsgreinar. Nemendur skrifuðu alls kyns skemmtilegar og 

skapandi sögur í 6 vikna ritunarverkefnunum sínum. Þá var ritun fléttuð inn í aðrar námsgreinar eins og 

kostur var. 

Stærðfræði  

Nemendum í 1.-4. bekk var kennt í færnimiðuðum hópum óháð aldri fyrir áramóti. Eftir áramót voru 

nemendur í sínum árgöngum sem tengdist manneklu vegna heimsfaraldurs en þá var nemendum skipt 

í færnimiðaða hópa innan árganga. Fyrir áramót var lögð áhersla á upprifjun á samlagningu og 

frádrætti, nemendur lærðu um klukkuna og byrjað var að fjalla um margföldun. Stærðfræðitímarnir 

byrjuðu á fimiþjálfun þar sem nemendur unnu í fimihefti í 1 mínútu í senn og var hver lota endurtekin 

4 sinnum. Til þess að auka færni nemenda í því að skrifa tölustafina rétt þá skrifuðu þeir einnig tölustafi 

niður í 30 sekúndur 3 sinnum. 

Eftir áramót var bekkurinn allur saman í stærðfræði og unnu þeir þá í Viltu reyna, Stærðfræðispæjurum 

og Sprota 4b. Mesta áherslan var lögð á margföldun og deilingu, einnig var farið í ummál og flatarmál. 

Þá héldu stærðfræði fimiæfingar eins og lýst er hér að framan áfram á vorönn. 

Erlend tungumál - enska 

Fyrir áramót unnu nemendur fjölbreytt verkefni svo sem í Portfolio Workout vinnubók ásamt því að 

lesa bókina: “The Very Hungry Caterpillar” og horfðu á myndbandið og ýmis verkefni voru unnin sem 

tengjast  tölum, litum og efni sögunnar. Sungin voru nokkur lög á ensku m.a. Imagine og I´m a believer 

og nemendur gerðu verkefni úr söngtextum. Nemendur voru með aðgang að verkefnum á 

liveworksheet.com og unnu rafræn verkefni m.a. tengd Hrekkjavöku og jólum sem og liveworksheet, 

epic school, myndaspjöld, smáforrit í Ipad, ýmsar vefsíður og kennslumyndbönd ásamt fleiri verkefnum 

og spilum. 

Eftir áramóti unnu nemendur verkefni tengd tölum, dögum, mánuðum, fötum, dýrum, líkama, 

tilfinningum og mat, bæði rafræn og verkleg. Nemendur lærðu málfræði í gegnum ýmis verkefni, m.a. 

persónufornöfn, nútíð/þátíð, eintala/fleirtala ofl. Unnið var áfram með Hickory, Dickory, Dock 

bækurnar. Námsefni og gögn voru meðal annars Hickory, Dickory, Dock, liveworksheet.com, leikir, 

sönglög og verkefni frá kennara.  
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Upplýsinga- og tæknimennt  

(Utan smiðjuverkefna)  

Nemendur notuðu iPad til að afla sér upplýsinga fyrir hin ýmsu verkefni sem unnin voru á skólaárinu til 

að mynda í þemaverkefnum. Smáforrit í spjaldtölvum voru einnig notuð í ensku og stærðfræði.  

Lífsleikni og samskiptafærni  

Fyrir áramót var nemendum skipt í tvo hópa þar sem annar hópurinn fór í námsefni KVAN á meðan 

hinn hópurinn var í hefðbundnari lífsleikni verkefnum. Í lífsleikni fyrir áramót var áherslan lögð á 

virðingu fyrir öðrum sem og sjálfum sér. Einnig var lögð áhersla á fjölbreytileika nemenda og að það 

þurfi ekki allir að vera eins.  

Eftir áramót voru nemendurnir í 4 bekk allir saman í lífsleikni en þá var áherslan mest á vináttu og var 

haldin vinavika í hópnum þar sem nemendur vorum með vinaviku í kjölfarið og ræddum um hvernig 

viljum við láta tala við okkur. Í tengslum við einstakan apríl tókum við fyrir fjölbreytileikann og 

einhverfu. 

Náttúru og samfélagsgreinar (þema) 

Refurinn. Náttúrufræði.  Nemendur fræddust um íslenska refinn í gegnum bókina "Refurinn" (mms) og 

unnu ýmis verkefni úr bókinni. Horfðu á myndbönd tengd refnum, sömdu sögu um ref með mynd (ein 

eða í hóp) og enduðu á að lesa fyrir hópinn og sýna myndir sem teiknaðar voru. 

Hundar. Stutt þema sem nemendur völdu sér sjálf. Hver og einn valdi sér hundategund, þau fengu 

fyrirmæli um hvaða upplýsingar þyrftu að koma fram og leituðu að þeim á netinu og gerðu verkefni. 

Teiknuðu svo mynd af hundinum. 

Land og þjóð:  Námsefni í náttúru og -samfélagsfræði.  „Komdu og skoðaðu land og þjóð“. Lesið yfir 

bókina og verkefni unnin samhliða því. Lærðu um þjóðsögur, hlustuðu á „Djákninn á Myrká“ og söguna 

um búkollu, lærðu lagið hans Ladda um búkollu og bjuggu til myndband um söguna með leikmunum. 

Fórum að skoða Maríuhella og þeir sem treystu sér fóru með kennara inn í draugahellinn með 

vasa/höfuðljós. Hlustuðu á þjóðsöguna: „Móðir mín í kví, kví“ við hellana og borðuðu nesti. 

Ég og landið mitt. Samfélagsfræði. Vinnubók af skólavefnum: „Ég og landið mitt“. Við notuðum 

kortabók með þessu námsefni til að skoða firði, flóa, jökla, ár og staði á Íslandi.  

Dýr heimsins. Náttúrufræði. Nemendur völdu sér dýr, skoðuðu bækur og leituðu að heimildum um 

dýrið á netinu. Nemendur fengu lista um það sem þurfti að koma fram um dýrið t.d. varðandi æti, 

búsetu, útlit og fl. Skrifuðu upplýsingarnar á blað og lásu textann á video-upptöku. Teiknuðu og máluðu 

myndir af dýrunum og hengdu upp til sýnis fyrir foreldra og aðra nemendur skólans.     

Endurvinnsla, endurnýting og matarsóun: Þema þar sem nemendur fengu innsýn í umhverfismál. 

Nemendur fengu fræðslu um framleiðslu á fatnaði, umræða fór fram um hvað verður um fötin eftir 

notkun og úr hvernig efni fötin eru. Þau skoðuðu peysur og boli og skrifuðu niður í hvaða landi flíkin 

var framleidd og úr hvaða efni hún var. 

Efni sem horft var á: 

https://www.nationalgeographic.com/science/article/150109-oceans-plastic-sea-trash-science-

marine-debris  

https://landvernd.is/fatateppi/  

Nemendur fóru með spurningarlista til foreldra varðandi notkun á fatnaði núna og þegar þau voru lítil. 

Þau fengu ýmsa fræðslumola um eyðingu sorps, flokkun og matarsóun. Þau gerðu verkefni þar sem 

https://www.nationalgeographic.com/science/article/150109-oceans-plastic-sea-trash-science-marine-debris
https://www.nationalgeographic.com/science/article/150109-oceans-plastic-sea-trash-science-marine-debris
https://landvernd.is/fatateppi/
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þau völdu sér „fræðslumola“ til að skrifa á plakat og teikna myndir eða klippa úr dagblöðum myndir 

sem tengdust efninu. 

Námsmat 
Nemendur fengu námsmat í formi umsagnar, í vetur var námsmat unnið í gegnum Mentor og sett upp 

færniviðmið. Metin fög voru íslenska, stærðfræði, smiðjur og þemaverkefni, íþróttir og sund. 

Nemendur fara í próf í Lesfimi MMS í upphafi skólaárs, janúar og í maí. Orðarún var lögð fyrir nemendur 

í 4. bekk tvisvar á skólaárinu. Einnig eru nemendur metnir eftir frumkvæði og þátttöku í verkefnum. 

Námsmat er ferli sem á sér stað jafnt og þétt yfir skólaárið og er í formi símats og hefur verið í þróun frá 

því að Urriðaholtsskóli tók til starfa. 

Vettvangsferðir  
• Í nóvember fóru nemendur í Maríuhelli 

• Í Desember löbbuðu nemendurnir um að skoða jólaskreytingar í Urriðaholtinu 

• Nemendur fóru á sundsýningu í Hönnunarsafni Íslands í apríl 

• Í maí fóru nemendurnir í vorferð þar sem þeir hjóluðu niður í Miðgarð. 

Samstarf á milli heimasvæða og skólastiga 
• Nemendur lásu fyrir leikskólabörn í maí 

• Nemendur voru með fyrsta bekk þegar kynningin frá Ólafi Gunnari Guðlaugssyni rithöfundi og 

höfundi Benedikts búálfs, kom og einnig þegar jólasveinarnir kíktu í heimsókn.  

• Samstarf var í íslensku og stærðfræði með þriðja bekk 

Samantekt 
Í upphafi skólaárs veiktist umsjónarkennari 4. bekkjar og þá tóku Guðbjörg og Lilja við hópnum. Þrátt 

fyrir flókið upphaf gekk skólaárið vel. Covid hafði að vonum töluverð áhrif á skipulag og uppbyggingu 

en sveigjanleiki var hafður að leiðarljósi í skipulagi starfsins og nemendur sýndu almennt seiglu í að 

bregðast á stundum við flóknum aðstæðum. 

Teymisvinna hefur vaxið og gekk vel að nýta fjölbreyttar leiðir til náms.  

Miðstig: Hlíð – heimasvæði barna fædd 2009-2011  
Umsjónarkennarar   Jónína Klara Pétursdóttir (grunnskólakennari), 

Sæbjörg Erla Árnadóttir (grunnskólakennari) og 
Maríanna Jónsdóttir Maríudóttir 
(grunnskólakennari)  

Stuðningsfulltrúar    Eyþór Eyjólfsson  

Fjöldi nemenda fædd 2009     10 nemendur 

Fjöldi nemenda fædd 2010     24 nemendur 

Fjöldi nemenda fædd 2011     9 nemendur 

Fjöldi nemenda í maí 2022     43 nemendur 

 

Viðfangsefni nemenda á skólaárinu  

Íslenska  

Nemendum á miðstigi var skipt í fjóra færnimiðaða hópa í íslensku með það fyrir augum að mæta þeim 

þar sem þau eru stödd í lestrarnámi. Viðfangsefni hópa eru því ólík eftir því hvar nemendur standa. 

Nemendum var skipt á milli tveggja kennara þar sem hvor kennari sá um að kenna tveimur hópum í 
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tveimur aðgreindum kennslustundum. Áherslur kennara taka mið af  færni nemenda í hópunum hverju 

sinni.  

Verkefni nemenda sem eiga það sameiginlegt að vera á góðri leið í lestrarnámi unnu var með ritun, 

lesskilning, málfræði, hlustun og framsögn ásamt því að teknir voru lestrarsprettir í eina til tvær vikur 

fimm sinnum yfir skólaárið.  

Í upphafi hverrar kennslustundar fóru nemendur í yndislestur með það að markmiði að þjálfa lesfimi, 

lesskilning og lestraráhuga. Lesskilningur var þjálfaður í gegnum markvissar æfingar bæði í formi 

verkefnahefta sem og í lesskilningsbókunum Smellur eitt og Smellur tvö. Lesskilningsæfingar voru oftar 

en ekki í tengslum við þau þemu sem unnið var með hverju sinni í samfélags- og náttúrugreinum. Allir 

nemendur voru með einstaklingsáætlun í Orðspor eitt til þrjú eftir stöðu hvers og eins, þar grúskuðu 

nemendur í mismunandi textagerðum og efldust í lestri, málfræði og ritun. Stýrð kennsla var markvisst 

notuð til að efla þá nemendur sem þurfa aukinn stuðning í íslenskukennslu til að efla færni þeirra og 

styrkja stoðir. 

Í málfræði var unnið með orðflokka,  fallorð, málnotkun og orðtök ásamt því að nemendur voru með 

einstaklingsáætlun í Málrækt þar sem hver og einn vann að þeim atriðum sem hann þurfti að þjálfa. 

Áhersla jókst á kennslu í framsögn og rökræðum hjá nemendum sem eru komnir vel á veg eða mjög 

vel á veg í íslensku og einnig þjálfun í því að taka rökstudda ákvörðun og komast að málamiðlunum. 

Nemendur þjálfuðu sig í ritun í vetur og stigu sín fyrstu skref í ritgerðarskrifum þar sem þeir skrifuðu 

tveggja blaðsíðna ritgerð um bók að eigin vali. Hlustun var æfð í gegnum hlustunaræfingar, nemendur 

hlustuðu á Hlustaðu á Krakkarúv og unnu ýmist verkefni úr æfingunni eða fengu þar verkefni að útbúa 

hugarkort á meðan þeir hlustuðu á æfinguna, gera útdrátt úr æfingunni eða búa til spurningar úr 

æfingunni og svara þeim. 

Stærðfræði  

Nemendum var skipt í tvo hópa. Nemendur fengu áætlun og innlögn fyrir hvert viðfangsefni. Fyrir 

áramót fóru allir í fimi í stærðfræði. Námið var einstaklingsmiðað þar sem nemendur fóru á sínum 

hraða yfir námsefnið og unnuð að einstaklingsáætlun með kennara. Eftir hvern kafla var könnun. 

Mismunandi var eftir stöðu hvers nemanda í hvaða bók viðkomandi var í, en þær bækur sem voru 

notaðar voru: 

• Sproti 4a og 4b nemendabók 

• Stika 1a og 1b nemendabók 

• Stika 2a og 2b nemendabók 

• Stika 3a og 3b nemendabók 

• Ítarefni var: 

• Stika 1a og 1b æfingahefti 

• Stika 2a og 2b æfingahefti 

• Stika 3a og 3b æfingahefti 

• Norsk stærðfræðivefsíða 

• Ljósrituð hefti 

Erlend tungumál  

Enska  

Fyrir áramót var nemendum skipt í tvo hópa, Sandra sá um annan hópinn en Maríanna um hinn. Eftir 

áramót var nemendum skipt í fjóra hópa og voru Sandra og Sonja með einn, Eyþór með einn hóp og 

Maríanna með einn. Nemendur þjálfuðu hlustun, samskipti, frásögn, lestur og ritun í ensku á fyrsta 

stigi samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla. 

Fyrir áramót (Sandra) 

Nemendur sem eru komnir nokkuð að veg í ensku, lásu söguna Peter Pan og The Adventures of Tom 

Sawyer og þjálfaðu orðaforða rafrænt á liveworksheets.com. Nemendur horfðu saman á myndina 



Ársskýrsla Urriðaholtsskóla 2021-22 
 

44 | S í ð a  
 

Willow og unnu verkefni úr myndinni. Nemendur skrifuðu einnig stutta hryllingssögu og unnu verkefni 

tengd Hrekkjavöku á Liveworksheet.com.   

Fyrir áramót (Maríanna) 

Nemendur lásu söguna Peter Pan og þjálfuðu orðaforða rafrænt á Liveworksheets.com. Nemendur 

horfðu á myndina Willow og unnu verkefni úr myndinni. Nemendur skrifuðu einnig stutta hryllingssögu 

og unnu verkefni tengd Hrekkjavöku á Liveworksheet.com.  

Eftir áramót (Sandra) 

Nemendur lásu bókina Ready for Action, og þjálfuðu orðaforða rafrænt á liveworksheet.com og í 

stílabók. Nemendur skrifuðu stutta sögu í Book Creator appinu, svöruðu spurningum í Google forms 

eftir lestur bókarinnar The Enormous Crocodile, hlustaðu á verkefni í Edpuzzle appinu og svöruðu 

spurningum í gegnum appinu. Nemendur lásu saman bókina Fantastic Mr. Fox, svöruðu spurningunum 

í gegnum quizizz appinu og gerðu verkefni tengd með bókinni. 

Eftir áramót (Eyþór) 

Áhersla var lögð á að nemendur næðu góðum grunni í ensku. Nemendur unnu verkefni í tenglsum við 

skólann og skólaumhverfi og unnu þá helst með orðaforða. Þau unnu einnig verkefni þar sem þau 

horfðu á Peppu Pig og unnu lesskilningsverkefni samhliða því. Nemendur æfðu sig í að nota 

veforðabækur eins og Snara.is. Þá unnu nemendur einnig í Hickory, Dickory og Dock.  

Eftir áramót (Maríanna) 

Nemendur lásu og unnu verkefni í kaflanum Animals í Ready for Action, þau skrifuðu einnig stutta sögu 

um heimilislaus dýr. Nemendur lásu og unnu verkefni í kaflanum Fun and Entertainment í Ready for 

Action, einnig bjuggu þau til kynningu um hljómsveit að eigin vali og kynntu fyrir kennara. Nemendur 

horfðu á stuttar teiknimyndir og unnu lesskilningsverkefni samhliða. Nemendur æfðu sig í að nota 

veforðabækur eins og Snara.is. Þá unnu nemendur einnig í Hickory, Dickory og Dock. 

Danska (Lilja) 

Nemendur í 7.bekk fengu kennslu í dönsku fyrir byrjendur þar sem meiri hluti hópsins var að læra 

dönsku í fyrsta skipti. Nokkrir nemendur höfðu verið í dönsku áður og fengu þeir því önnur verkefni 

sem hentaði þeim. Byrjendur unnu í bókinni Start læsebog og Start opgavebog á meðan þeir sem voru 

lengra komnir unnu í bókinni Smart læsebog og Smart opgavebog. Unnið var með hvernig á að heilsast, 

líkamann, liti og fjölskyldu ásamt því að fara yfir algeng orð og hvað þau þýða. Nemendur horfðu einnig 

á danskan sjónvarpsþátt sem heitir Base Boys en þar fengu þau tækifæri til að hlusta á danskt tal ásamt 

því að þurfa að lesa danskan texta. Nemendur undirbjuggu stuttmynd þar sem þau áttu að búa til 

svokallaða “stopmotion” mynd en sökum Covid og hólfaskiptingar þá var ekki mögulegt að klára hana. 

Nemendur fengu tækifæri til að prófa sig áfram á dönsku með því að nota google translate og 

veforðabókina snara.is. 

List og verkgreinar 

Fyrir áramót  

Fyrir áramót var nemendum skipt í fjóra hópa. Hver hópur fór 12 sinnum í hverja smiðju í list og 

verkgreinum, hver kennslustund var ein klukkustund.  
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Smíði (Maríanna) 

Nemendur tálguðu fugl, þjöluðu, pússuðu og 

máluðu. Þau boruðu gat undir hann og settu 

hann á stall. Nemendur steyptu einnig 

kertastjaka sem þau skreyttu síðan að vild. Þau 

steyptu einnig fót undir kökudisk sem þau 

hönnuðu, söguðu og skreyttu sjálf. Eftir það 

unnu margir frjáls verkefni sem voru ýmis 

konar, til dæmis sverð, önnur tálguverkefni og 

fuglahús.               

Myndmennt (Eyþór) 
Í myndmennt fengu nemendur nokkuð frjálsar hendur undir leiðsögn kennara þar sem nemendur 

fengu tækifæri til þess að tjá skoðanir og tilfinningar í gegnum eigin sköpun. Nemendur fengu sjálfir 

hugmyndir að því hvað þá langaði að gera í myndmennt ásamt því að fá leiðsögn frá kennara um 

mismunandi efniviði og verkfæri til þess að framkvæma hugmyndir sínar. Margir nemendur máluðu 

myndir, aðrir gerðu klippimyndir,sumir kusu að teikna eftir myndum á meðan enn aðrir fengu tækifæri 

til þess að hanna fatnað og fleira sem þeir höfðu áhuga á.  

Heimilisfræði og Textílmennt (Jónína Klara) 
Í smiðjunni fóru nemendur í textílmennt og heimilsfræði. Nemendur fóru í 6 

kennslustundir í hvoru fagi fyrir sig. Í textílmennt saumuðu allir nemendur 

mylluspil. Nemendur áttu að sauma myllumerki á pokann öðru megin og 

nafnið sitt hinu meginn. Annað var frjálst val nemenda.  Nemendur notuðu 

litla viðarkubba  og brennipenna til þess að gera x og o á pokana sína.  

Í textílmennt var áhersla lögð á skapandi kennsluhætti, handverk, aðferðir, 

tækni og eigin útfærslu verkefna. Í heimilisfræði bökuðu nemendur 

smákökur, skúffuköku, kryddbrauð, bananabrauð, brauðbollur og fajitas 

pizzu. Í heimilisfræði var áhersla lögð á að nemendur fengju að kynnast efni 

sem tengist inn á næringarfræði, matargerð og hreinlæti. 

Tónmennt (Guðbjörg) 

Nemendur lærðu nokkur grip á ukulele og lærðu að spila nokkur lög. Ýmsar 

tónlistarstefnur voru kynntar, unnið með hryn og sungin fjölbreytt lög. 

Nemendur fengu tækifæri til að skapa tónlist og kynnast ýmsum 

hljóðfærum. Enduðum hverja lotu á að sýna eða taka upp eitt lag sem þau 

höfðu æft. 

Eftir áramót 

Eftir áramót settu nemendur upp leiksýninguna Benedikt Búálf í list- og 

verkgreinum. Nemendur völdu sig í hópa eftir áhugasviði ásamt því að 

vinna nokkur sameiginleg verkefni. Þar má nefna kveikju að verkefninu og 

dagbókarskrif þar sem þeir skrifuðu á þriggja vikna fresti hvað þeir voru 

búnir að gera í verkefninu.  

Í verkefninu voru sex hópar og voru eftirtaldir;  

• sviðsmynd  

• búningadeild  

• dansdeild  

• leikarar  

• hljómsveit 

• hár og förðun.  
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Misjafnt var milli nemenda hvort þeir voru allan tímann í sama hópi eða hvort þeir skiptu sér á tvo til 

þrjá hópa. Sýningin var sýnd þrisvar sinnum í maí. Ein sýning fyrir leikskólastig, ein sýning fyrir 

grunnskólastig og ein sýning fyrir foreldra og aðstandendur nemenda.  

Sviðsmynd 
Nemendur smíðuðu og máluðu stórt búr, helli, grind fyrir kastala, tré og 

grind, blómastöngul og grind, sverð og töfrasprota. Nemendur máluðu 

þá ótal laufblöð sem voru notuð sem voru notuð til þess að búa til 

búning fyrir drekann í leikritinu. Nemendur bjuggu þá líka til stórt tré 

sem var notað sem búningur á talandi tréð í leikritinu.  

Búningahópur 
Hönnuðu, útfærðu og saumuðu sjálf búninga á alla leikarana í leikritinu. 

Markvið við búningavinnu var m.a. að endurnýta og fengu gömul föt að 

nýjar útfærslur þegar búningar voru hannaðir.  

Leikarar 
Nemendur skiptu sér í hlutverk og skrifuðu handrit að leikritinu ásamt kennara. Allir leikararnir lærðu 

sínar setningar í handritinu ásamt því að læra að minnsta kosti eitt lag í einsöng eða hópi.  

Hljómsveit 
Nemendur í hljómsveitinni æfðu sjö lög fyrir leikritið og útsettu nokkur með aðstoð kennara. Þar af 

voru tveir nemendur sem spiluðu á gítar og  Tveir nemendur sem spiluðu á hljómborð. Auk þess var 

notast við ýmiss önnur hljóðfæri sem nemendur skiptust á að spila á við lögin.  

Danshópur (ljósálfar) 
Ljósálfar bjuggu til dans við tvö lög í leikritinu og æfðu hann vel. Þá tóku ljósálfar einnig þátt í sviðsmynd 

og verkefnum semtengdust hár og förðun.  

Hár og förðun 
Þessi hópur sá um það að hanna förðun og hárgreiðslu á alla leikarana í leikritinu. Deildin sá um það að 

aðstoða leikara við að gera sig til fyrir leiksýninguna. Nemendur í þessum hóp tóku einnig þótt í öðrum 

hópum á meðan undirbúningi stóð. 

Upplýsinga- og tæknimennt  

Nemendur fengu enga fasta tíma  í upplýsinga- og tæknimennt í vetur, þess í stað samþættu kennarar 

fagið við flest önnur fög í skólanum  þar sem upplýsingaöflun, sköpun, miðlun og úrvinnsla voru til 

grundvallar. Kennsla í upplýsinga- og tæknimennt miðaði að því að nemendur lærðu að nýta sér 

upplýsinga- og tæknimennt í tengslum við allt nám og starf. Við notuðum Google Classroom  með 

markvissari hætti en áður hefur verið gert og nýttum það sérstaklega þegar nemendur voru heima 

vegna Covid eða af öðrum ástæðum. Nemendur á miðstigi höfðu aðgang að Chrome tölvum og 

spjaldtölvum. 
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Morgunhreysti, íþróttir og sund  

Morgunhreysti (Maríanna og Eyþór) 

Nemendur höfðu val um það að fara út í morgunhreysti eða vera inni 

í jóga á morgnanna. Nemendur sem völdu að fara út í útihreysti fóru 

í göngutúr um hverfið með kennara. 

Íþróttir (Sandra) 

Íþróttir voru kenndar einu sinni í viku í Ásgarði, í upphafi skólaárs og 

undir lokin á skólalóðinni. 

Nemendum var skipt í hópa eftir kyni og allir fengi verkefni við hæfi. 

Hæfniviðmiðin voru sett fram undir fjórum mismunandi flokkum; 

líkamsvitund, leikni og afkastageta, félagslegir þættir, beiting 

þekkingar varðandi heilsu og  öryggisþættir. Meginviðfangsefnin í 

námsgreininni voru:  

Nemendum voru kenndar fjölbreyttar íþróttir, bæði einstaklings- og hópíþróttir með áherslu á hreyfingu og 

markvissa hreyfiþjálfun, með því var lagður grunnur að heilsu og velferð nemenda til lífstíðar.  

Tækifæri fyrir hvern nemanda var að læra að þekkja eigin líkama og skynja möguleika hans til tjáningar og 

sköpunar. Þannig má efla sjálfstraust og styrkja sjálfsmynd hvers einstaklings.  

Próf og kannanir í samræmi við valin hæfniviðmið byggð á Aðalnámsskrá grunnskóla. Mat á lykilhæfni 

samanstendur af ástundum, virkni og þátttöku í tímum. 

Sund (Sandra) 

Sundkennsla fór fram einu sinni í viku allt skólaárið. Kennt var í Álftaneslaug og var skólarúta nýtt til að 

flytja nemendur til og frá sundlauginni. Nemendum voru skipt í hópa eftir færni. Ólíkar sundaðferðir 

kenndar og byggt ofan á færni nemenda, skriðsund, baksund, bringusund, skólabaksund og kynning á 

björgunarsundi og þolsund. Aðaláhersla var á skemmtilega leiki í hverjum tíma. Miðað var við að hvert 

sundstig væri kennt 4-5 sinnum yfir skólaárið. 

Náttúrugreinar 

Blái hnötturinn 

Kveikjan að verkefninu um Bláa hnöttinn var leikritið um Bláa hnöttinn. Nemendur veltu því fyrir sér 

hvaða boðskapur fylgdu sögunni um Bláa hnöttinn ásamt því að velta því fyrir sér hvað þemavinnan 

myndi snúast um. 

Verkefni mörgæsir 

Eftir að hafa lesið fyrsta kaflann um Bláa hnöttinn og velta fyrir okkur lífsskilyrðum á Bláa hnettinum 

þróuðust umræður nemenda út í mörgæsir og áhuga þeirra á að læra meira um mörgæsir. Í kjölfarið 

horfðu nemendur á Frozen Worlds (Blue Planet) sem fjallar að miklu leiti um mörgæsir og fræddust 

meira um kjörlendi Mörgæsa. Þegar nemendur höfðu lokið við að horfa á myndina fóru þeir í 

Mörgæsahefti sem kennarar höfðu útbúið. Þar lærðu nemendur allskonar fróðleik um Mörgæsir ásamt 

því að svara spurningum, eyðufyllingum, gera orðasúpu og fleira.  

Verkefni - Fiðrildaflugið 

Eftir að hafa lesið kaflann um fiðrildaflug horfðu nemendur á Náttúran í nýju ljósi - fiðrildi og gerðu 

verkefni um útlit og eiginleika fiðrilda. Nemendur kynntu sér í kjölfarið eitt fiðrildi sem þau teiknuðu 

nákvæma speglaða mynd af.  Þessi verkefni fóru í ferilmöppur nemenda.  

Veður, loftslag, loftlagsbreytingar og gróðurhúsaáhrif 
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Þemað tók heldur óvænta stefnu þegar við fórum að ræða um það að börnin á Bláa hnettinum hafi fest 

sólina hjá sér sem takmarkaði sólina hjá börnunum hinu megin á hnettinum. Þá lærðu nemendur 

hversu mikilvæg sólin og veðrið er fyrir lífið á jörðinni. Nemendur lærðu um muninn á loftslagi og veðri 

ásamt því að læra nánar um þær loftlagsbreytingar sem hafa orðið á jörðinni og hversu slæm áhrif 

gróðurhúsaáhrif eru að hafa á jörðina. Nemendur lærðu einnig að lesa í veðurkort og veðurspá ásamt 

því að halda einfalda veðurdagbók yfir veðrið í heila viku . 

Námsgögn 

Náttúrulega eitt - lesbók og vinnubók. 

Nýjustu tækni og vísindi 

Í þemanu Nýjustu tækni og vísindi lærðu nemendur um tækni, nýsköpun og þróun sem hefur átt sér 

stað bæði hvað varðar tækni og hanna nýja hluti. Kveikjan að verkefni var að horfa á myndbrot úr 

Nýjustu tækni og vísind og Nei sko! Nemendur fengu einnig gömul tæki og höfðu frjálsar hendur að 

taka tækin í sundur og sjá hvernig þau væru gerð. Í þemanu var farið í vettfangsferð á Vísindasmiðju 

Háskóla Íslands (sjá nánar undir vettvangsferðir) 

Frægir vísindamenn og tímalína uppfinninga 

Nemendur fengu fræðslu um fræga vísindamenn í þemanu ásamt því að fá það verkefni að finna sér 

frægan vísindamann og kynna sér ævi og störf hans. Þá fengu nemendur einnig það verkefni að raða 

frægum uppfinningum í tímaröð eftir því hvenær þær voru fundnar upp, allt frá fyrsta símanum upp í 

fyrsta bílinn og fyrstu flugvélina.  

Nýsköpunarkeppni grunnskólanna 

Nemendur unnu ýmis verkefni í bókinni Náttúrulega 1. Þemað endaði á nýsköpun, þar sem nemendum 

fengu að vinna einstaklingslega eða í tveggja manna hóp að skapa hlut eða uppfinningu. Nemendur 

fengu fyrirlestur um nýsköpun og horfðu á myndbönd um frægar uppfinningar barna sem hafa selst í 

milljónum eintaka um heim allann. Því næst fóru nemendur af stað í hugmyndavinnu sem endaði á því 

að nemendur gerðu veggspjöld þar sem þeir auglýstu sína hugmynd. Samhliða þessu unnu nemendur 

valin verkefni upp úr bókinni vertu þinn eiginn yfirmaður sem er námsefni í nýsköpun og 

frumkvöðlafræði. Hugmyndir nemenda voru sendar í Nýsköpunarkeppni grunnskólanna og komust þrír 

nemendur á miðstigi áfram í úrslit keppninnar og vinnustofu sem haldin var í lok maí. Einn nemandi 

komst á verðlaunapall og fékk verðlaun fyrir bestu ræðuhöldin. Við mælum með að miðstig taki alltaf 

þátt í nýsköpunarkeppninni.  

Námsgögn 

Náttúrulega eitt - lesbók og vinnubók. 

Vertu þinn eigin yfirmaður - námsefni í nýsköpun og frumkvöðlafræði. 

Námsefni af heimasíðu Nýsköpunarkeppni Grunnskólanna.  

 

Út um mela og móa 

Þemað Út um mela og móa hófst á myndbandi um gróðurlendi á Íslandi og í kjölfarið var farið 

vettvangsferð í Maríuhella í nágrenni skólans. Nemendur fengu allir í hendurnar spæjarabók og 

rannsökuðu umhverfið sitt. Nemendur lærðu meðal annars um moslendi og mólendi, kjörlendi og 

plöntu og dýralíf í Maríuhellum. 

Gróðurlendi á Íslandi 

Í gegnum þemavinnuna lærðu nemendur um gróðurlendi á Íslandi. Í upphafi verkefnavinnunnar 

teiknuðu nemendur Ísland í stílabókina sína og skrifuðu upp öll gróðurlendi sem finnast á Íslandi. Næstu 
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vikur lærðu nemendur um Mólendi, moslendi, graslendi, blómlendi, votlendi, skólendi og manngert 

vistkerfi. Nemendur unnu verkefni um gróðurlendin ásamt því að 

kynna sér gróðurlíf og plöntulíf á svæðinu.  

Hringrás Plantna og ljóstillífun 

Nemendur lærðu um hringrás plantna, allt frá því að plöntur eru fræ 

yfir í að vera fullvaxta plöntur sem gefa af sér ný fræ/ávöxt. 

Nemendur lærðu hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar til þess að 

fræ verði að plöntu. Í þessu verkefni lærðu nemendur hugtök eins 

og kímrót, kímplanta og lífsskilyrði. Nemendur lærðu einnig um 

ferlið sem á sér stað þegar plöntur 

og tré ljóstillífa og hversu 

mikilvægt það er fyrir mannfólk að 

hafa plöntur og tré á jörðinni.  

Gróðursetning 

Áður en þemavinnan hófst auglýstu kennarar eftir fræjum og 

afleggjurum til þess að gróðursetja. Nemendur gróðursettu allir 

fjölbreytt fræ og lærðu í leiðinni um það hvaða þætti yrði að hafa í 

huga þegar gróðursetja ætti fræ. Auk þess gróðursettu nemendur 

afleggjara, unnið var með plöntur eins og Smæru, Peningablóm, 

Kaktus, Aloe Vera, Drekatré og fleiri tegundir. Nemendur kynntu sér 

plöntuna sem þeir ákváðu að gróðursetja og skrifuðu um hana í 

stílabókina sína.  

 

Ljóð um náttúru 

Nemendur fengu það verkefni að gera ljóð um náttúru út frá texta 

um ljóstillífun. Nemendur lásu textann og fundu orð í textanum 

sem gátu passað saman sem ljóð. Því næst myndskreyttu 

nemendur ljóðin sín. Þessi verkefni fóru í ferilmöppu nemenda.  

 

 

 

Námsgögn 

Náttúrulega eitt - lesbók og vinnubók. 

Bókin Út um mela og móa 

Samfélagsgreinar  

Evrópa 

Nemendur lærðu um Evrópu á haustönn 2021. Í þemanu fléttaðist saman samfélagsfræði, landafræði, 

stjórnmálafræði, upplýsingatækni og íslenska.  

Kveikjan að verkefninu var myndband um Evrópu auk þess sem nemendur fengu blað með korti af 

Evrópu og skrifuðu inná blaðið löndin sem þau þekkja. Aftan á blaðið skrifuðu þau staðreyndir um 

Evrópu. Auk þess var nemendum skipt upp í hópa og átti hver hópur að velja sér eitt land til að kynna 

sér. Þau horfðu á myndbönd og skoðuðu bækur um löndin sín og gerðu svo plakat þar sem fram kom: 
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• Hvað landið heitir  

• Matur  

• Höfuðborgin  

• Tungumál  

• Fáni  

• Þekktir staðir  

• Þekkt fólk  

• Hvaða dýr búa þar  

• Nemendur gerðu sínar eigin bækur 

sem þeir fylltu inn í í gegnum þemað.  

Eftir það skiptust kennararnir á að vera 

sérfræðingar í ákveðnum námsþáttum og 

nemendur rúlluðu á milli. Þá vorum við 

fyrst með kynningu á námsþættinum með 

myndböndum, bókum, Kahoot leikjum og 

glærukynningum og svo unnu nemendur 

ýmis verkefni sem þau settu í bækurnar 

sínar. Þessir námsþættir voru : Helstu 

trúarbrögð í Evrópu – kristni og íslam, 

Norðurlöndin, Austur-Evrópa, Stjórnarfar í 

Evrópu, Stjórnarfar á Íslandi (áhersla á lýðræði og Alþingiskosningar), Vestur-Evrópa, Stríð í Evrópu 

(áhersla á fyrri og seinni heimstyrjaldirnar), Landslag í Evrópu, Suður-Evrópa,  Auðlindir, orkunýting og 

umhverfismálefni í Evrópu. 

Þegar unnið var með stjórnarfar á Íslandi voru Alþingiskosningar og nemendur kynntu sér 

stjórnmálaflokkana sem voru í framboði. Við horfðum á myndbönd flokkanna á KrakkaRúv og héldum 

svo okkar eigin lýðræðislegu kosningar með nemendum. Þá höfðu nemendur fengið kynningu á öllum 

flokkum og svo fóru þau eitt í einu inn í kjörklefa og kusu. Þetta heppnaðist mjög vel og niðurstaða 

nemenda var ekki fjarri niðurstöðu Alþingiskosninganna.  

Frjálst verkefni 

Á þessum tímapunkti í þemanu höfðu nemendur fengið góða kynningu á Evrópu. Þá fengu þau tækifæri 

til þess að kynnast Evrópu út frá sínu áhugasviði, dýpka þekkingu sína og nýta sér upplýsingatækni til 

þess að afla sér fróðleiks og meta gildi heimilda. Nemendur völdu sér að minnsta kosti eitt atriði sem 

þau kynna sér betur. Þetta verkefni var einstaklingsverkefni.   

Dæmi um verkefni :  

• Stríð í Evrópu - Franska byltingin, kalda stríðið, þorskastríðið,   

• Samvinna í Evrópu - ESB, NATO, Eurovision, Sameinuðu þjóðirnar.   

• Kynning á 3 til 5 stærstu borgum Evrópu  

• Atvinnuhættir í Evrópu, sjávarútvegur, landbúnaður, iðnaður, þjónusta  

• Samgöngur í Evrópu, flug, skip, lestir  

• Náttúran í Evrópu, fjallagarðar, ár, vötn, skógar  

• Menning í Evrópu, list, matur, menningarviðburðir  

• Nemendur skrifuðu texta, fundu/teiknuðu myndir og settu í Evrópubókina sína. Áhersla var 

lögð á að nemendur æfðu sig í að nota og geta heimilda. 

Aukaverkefni: 

Nemendur bjuggu til Kahoot um ýmislegt sem tengdist Evrópu og skiptust á að stýra leikjum.  

Námsgögn 

Bók MMS um Evrópu : https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/evropa/  

 

 

 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/evropa/
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Hrekkjavaka 

Í Hrekkjavökuþema hjálpuðust nemendur 

við að hanna og búa til draugahús á 

heimasvæðinu Hlíð. Í upphafi skoðuðum 

við myndbönd af heimagerðum 

draugahúsum saman á Youtube. Svo 

fengu nemendur kort af heimasvæðinu 

og áttu að setja niður sínar hugmyndir, 

sem og búa til lista yfir það sem vantaði í 

verkið. Þegar allir voru búnir að skila inn 

sinni hugmynd ætluðum við að halda 

bekkjarfund og ákveða í sameiningu 

hvernig allt ætti að vera. Eitthvað 

misfórst það og áður en við vissum voru 

allir komnir á fullt í að láta sín draugahús 

verða að veruleika. Nemendur sáu því alfarið um þetta sjálf og tóku á ágreiningi um hvernig þetta ætti 

að vera þegar hann kom upp með því að ræða málin og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Þetta gekk 

eins og í sögu og þurftum við lítið að skipta okkur af þessari samvinnu nemenda. Þau hengdu upp 

ruslapoka og lök, bjuggu til göng, smíðuðu krossa og máluðu legsteina. Þessu röðuðu þau um allt 

svæðið og skreyttu með ýmsu rusli. Sumir komu með hluti til að nota að heiman en annars var allt sem 

við notuðum endurnýtt. Nemendur bjuggu einnig til skraut til að nota úr pappamassa. 

Kennarar hjálpuðum nemendum að skipta sér niður á svæði fyrir Hrekkjavökuna sjálfa. Sumir voru 

leikarar, aðrir fylgdu yngri nemendum í gegn og aðrir sáu um biðsvæðið frammi á gangi þar sem yngri 

nemendur gátu unnið í Hrekkjavökuhefti á meðan þeir biðu. Þegar dagurinn kom þá gekk þetta mjög 

smurt hjá nemendum. Þeim gekk virkilega vel að vinna saman og við þurftum að gera mjög lítið þennan 

dag annað en að fylgjast með. Nemendur áttuðu sig fljótt á því að leikararnir þyrftu að fara mis varlega 

þegar krakkarnir fóru í gegnum húsið svo þau komu sér upp kerfi sem byggði á þremur hryllingsstigum 

sem þau leyfðu svo yngri nemendum að velja og settu saman hópa þannig. Þetta gekk yfirleitt vel.  

Nokkrir nemendur slösuðust þó lítillega þegar þeir fóru í gegnum draugahúsið svo við þurfum að passa 

betur upp á slíkt á næsta ári. Einn fékk sár á fingurinn þegar annar nemandi opnaði hurð á hann og 

annar meiddi sig á öxl og hendi þegar annar nemandi datt á hann. Kannski væri ráð að passa að færri 

nemendur séu á hverju svæði og að minna alla á að passa sig á hurðum. Eins þarf að finna út hvernig 

best er að haga frágangi eftir verkefnið.  

 

Landnám Íslands 

Kveikjan að þemanu um Landnám Íslands var teiknimynd um Leif heppna. Leifur heppni – Teiknimynd 

| Menntamálastofnun (mms.is)  Eftir það könnuðum við stöðu þekkingar nemenda á landnáminu með 

hugarkorti á töflu.  Við horfðum einnig á þáttinn Fundur Íslands úr þáttunum Landnemunum sem 

sýndur var á Stöð 2. Eftir þáttinn drógu nemendur spurningar úr þættinum og leituðu svara á 

internetinu.  

Hópaverkefni 

Nemendur nema land. Nemendum var skipt upp í hópa og fóru af stað í verkefni þar sem þau ímynduðu 

sér að þau væru landnemar.  

Spurningar sem nemendur áttu að svara: 

https://mms.is/namsefni/leifur-heppni-teiknimynd
https://mms.is/namsefni/leifur-heppni-teiknimynd
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• Þið ákveðið vetursetu. Hvar? Hvernig eru húsakynnin sem þið reisið? Hvernig er gróðurinn?  

• Hvað með veðrið, hvernig er hægt að verjast vindum og öðru?  

• Hvað þarf að taka með sér á nýja landið? Hvernig fæðu aflið þið ykkur?  

Þau áttu að ákveða nafn á landið sitt og svo bjuggu þau lönd til úr pappamassa á masonítplötu sem þau 

máluðu svo. Áhersla var lögð á að nemendur veltu fyrir sér hvað þyrfti að hafa í huga þegar land er 

numið, hvar er best að byggja bæ, hvaða auðlindir eru til staðar o.fl..  

Eftir það fengu nemendur fyrirlestur um Alþingi hið forna og Stjórnarskrá Íslands. Í kjölfarið bjuggu þau 

til Stjórnarskrá fyrir landið sitt, nemendur höfðu Stjórnarskrá Íslands til hliðsjónar.  

Við bjuggum til „gamlan“ pappír með því að leggja blöð í te og þurrka. Þegar nemendur voru búnir að 

ákveða lögin fyrir landið sitt hreinskrifuðu þau lögin á gamla pappírinn og hengdu upp fyrir ofan sitt 

land á sýningu á ganginum.  

Einstaklingsverkefni 

Nemendur drógu nafn landnámskonu/manns og kynntu sér hann 

á internetinu. Þau skrifuðu niður helstu atriði um manneskjuna, 

hver hún var, hvenær hún var uppi, fjölskylduhagi og fleira sem 

þau töldu mikilvægt. Þegar þessari vinnu var lokið fengu 

nemendur vír og byrjuðu að móta manneskju úr vírnum. Þau festu 

vírinn svo í trékubb með því að bora göt og líma. Þá „klæddu“ þau 

vírinn í álpappír og síðan í gifs. Eftir það máluðu þau manneskjuna 

sína og límdu á skinn og ull.  

Nokkur atriði úr þema 

Naddoddur, Landnáma, Hrafna Flóki, Garðar Svavarsson, Náttfari, Íslendingabók, Píþeas, Ingólfur 

Arnarsson, konur á landnámsöld, Alþingi hið forna, Stjórnarskrá Íslands. 

Annað 

Kennarar bjuggu til Kahoot úr þemanu og nokkrir nemendur bjuggu einnig til Kahoot með spurningum 

sem tengdust þemanu. 

Lífsleikni og samskiptafærni, kynjafræði og kynfræðsla 

Lífsleikni 

Í lífsleikni var meðal annars unnið með kennsluefnið Geðorðin 10 - Lagt í vörðuna. Tilgangurinn með 

verkefninu var að auka vellíðan nemenda, byggja upp andlegan styrk, stuðla að tilfinningaþroska og 

kenna nemendum að takast á við og þekkja leiðir út úr vanlíðan. Nemendur útbjuggu geðræktarkassa 

og fóru í gegnum geðorðin tíu.  

Kynjafræði 

Helst var unnið með hugtökin staðalímyndir, kynhlutverk og jafnrétti en einnig fórum við yfir önnur 

hugtök eins og kyn, kyngervi, femínisma og kynhneigð. Mikið var um umræður í tímum og voru 

nemendur hvattir til að leggja eitthvað til málanna, vera málefnaleg og bera virðingu fyrir skoðunum 

annarra.  

Nemendur unnu verkefni sem kallast bleika og bláa boxið þar sem þau áttu að skrifa á miða á hvaða 

hátt þau pössuðu ekki við hefðbundnar staðalímyndir fyrir sitt kyn.  Við lásum kaflann Staðalímyndir á 

færibandi úr bókinni Jafnréttisbaráttan og unnum verkefni. Við fjölluðum um staðalímyndir og ólíkar 

birtingarmyndir karla og kvenna í námsbókum og skoðuðum hvernig þetta birtist í námsbókum í sögu 

fyrir miðstig.  
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Nemendur skoðuðu staðalímyndir í leikfangaauglýsingum og unnu verkefni þar sem þau gerðu úttekt 

á jafnrétti og staðalímyndum í leikfangabæklingi frá Kids Coolshop, í kjölfarið gerðu nemendur sínar 

eigin auglýsingar þar sem öllum börnum var gert jafn hátt undir höfði. Nemendur horfðu á ævintýrið 

Hugdjarfi riddarinn frá Samtökunum ‘78 og skrifuðu síðan sitt eigið ævintýri þar sem þau storkuðu 

hefðbundnum staðalímyndum og gömlum kynhlutverkum.  

Kynfræðsla 

Í kynfræðslu voru nemendur í kynjaskiptum hópum. Hver nemandi bjó til vinnubók fyrir 

verkefnavinnuna. Nemendur horfðu myndböndin Forfallakennarinn inn á MMS og nýttu 

kynfræðsluvefinn Kynfræðsla (kynfraedsla.wixsite.com) í verkefnavinnu. Tímarnir fóru aðallega fram í 

umræðum, kennarinn var með glærusýningu og út frá þeim voru umræður. Nemendur lærðu um þær 

breytingar sem verða á líkamanum á kynþroskaskeiðinu hjá báðum kynjum. Einnig var farið í samskipti 

og sjálfsmynd nemenda.  

Námsmat 
Hæfni nemenda var metin reglulega yfir skólaárið bæði með 

verkefnum, könnunum og þátttöku í kennslustundum. Nemendur 

fengu námsmat í formi umsagna og á Mentor þar sem hæfni 

nemenda samkvæmt Aðalnámskrá var metin í öllum fögum. 

Nemendur fóru auk þess í lesfimipróf þrisvar sinnum yfir skólaárið 

og tóku Orðarún lesskilningspróf tvisvar sinnum yfir skólaárið.   

Vettvangsferðir  
Farið var í heilmargar vettvangsferðir í vetur. Ásamt þeirra sem hér 
eru taldar upp voru kennarar duglegir að fara með nemendur í 
ferðir í nánasta umhverfi skólans, svo sem Maríuhella og 
Heiðmörk. 

Þjóðminjasafnið 

Í tengslum við þemað um landnám Íslands fóru allir nemendur á 

miðstigi í tveimur hópum á Þjóðminjasafn Íslands í nóvember, á 

sýninguna Í spor landnámsfólksins, Saga úr jörðu. Þar lærðu 

nemendur um landnámið og skoðuðu fornleifar frá upphafi byggðar 

á Íslandi. Heimsóknin skiptist á milli grunnsýningar safnsins og 

sýningarinnar Saga úr jörðu í Bogasal sem fjallar um 

fornleifarannsóknir á Hofstöðum í Mývatnssveit.  

 

Jólastund í Golfskálanum 

Allir nemendur á miðstigi fóru gangandi saman að Golfskálanum í 

Garðabæ í desember. Nemendur áttu þar ljúfa stund saman, fengu 

svala og smákökur og sungu jólalög undir gítarleik og söng.  

 

Vísindasmiðja Háskóla Íslands 

Í tengslum við þemað um Nýjustu tækni og vísindi fóru allir nemendur á miðstigi í tveimur hópum á 

vísindasmiðjuna í lok febrúar. Í Vísindasmiðjunni kynntust nemendur vísindum á lifandi og gagnvirkan 

hátt með verklegum tilraunum og fengu innsýn í margskonar vísindagreinar, svo sem eðlisfræði, 

umhverfisfræði, líffræði, stjörnufræði, vindmyllusmíði og efnafræði. 

 

 

https://kynfraedsla.wixsite.com/fyriralla/
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Tónlistarskóli Garðabæjar 

Allir nemendur á miðstigi fóru á tónleikasýningu í mars þar sem farið var í ferðalag um jazzsöguna. 

Jazzkvartett lék nokkrar af einkennisperlum jazzins. Nemendur lærðu fróðleiksmola, lygasögur, jazz-

lingo, landafræði og fóru í spurningakeppni þar sem sigurvegarinn var krýndur Jazzbadass.  

 

Hönnunarsafn Íslands 

6 og 7 bekkur fóru á Hönnunarsafn Íslands í Regnbogasmiðju í apríl. Draumar, hjátrú og fegurð 

regnbogans voru rædd og að lokum fór fram listsmiðja þar sem regnbogar urðu til. Margir gerðu 

regnbogaverk í tengslum við Úkraínustríðið og frið á jörð.  

 

Bókasafn Garðabæjar 

5. bekkur fór á Bókasafn Garðabæjar í apríl og hittu þar Gunnar Helgason sem ræddi við þau um 

sögugerð.  

 

Harpa 

7. bekkur fór með rútu í Hörpu á sinfóníutónleika á afmæli Urriðaholtsskóla í apríl. Á skólatónleikunum 

leiddi Stjörnu-Sævar nemendur um himinhvolfið í samhljómi við flutning Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

á Plánetunum eftir Holst, eitt vinsælasta og glæsilegasta hljómsveitarverki 20. aldar 

 

Þjóðleikhúsið - Miðbær Reykjavíkur 

Allir nemendur á miðstigi fóru í vettvangsferð í Þjóðleikhúsið í apríl í 

tengslum við leikritið Benedikt búálf. Nemendur fóru í skoðunarferð um 

leikhúsið og lærðu bæði um sögu og 

störf Þjóðleikhússins.  

Ferðin gekk mjög vel en þau voru 

heldur stór hópur. Að 

skoðunarferðinni lokinni fengu 

nemendur samlokur og djús á 

Arnarhóli og fóru í gönguferð um 

miðbæinn. Ferðin gekk mjög vel. Það 

þarf þó að hafa það í huga þegar farið 

er í vettvangsferðir með allan hópinn að skipta þeim í smærri hópa. 

Þau voru of mörg og þar að leiðandi var ekki hægt að sjá jafn margt. 

 

Vorferð miðstigs 

Nemendur á miðstigi fóru í vorferð í Nauthólsvík á sólríkum vordegi í lok skólaársins. Nemendur fóru í 

tveimur hópum í strætó frá skólanum og í Nauthólsvík, þrír strætóar hvor leið. Í Nauthólsvík voru 

nemendur ýmist í frjálsum leik, sundi og strandbolta ásamt því að margir nemendur könnuðu 

umhverfið sitt, fundu skeljar og krabba. Í hádeginu grilluðum við pylsur á grilli sem var á staðnum. 

Ferðin gekk mjög vel og við mælum með að hún verði árlegur viðburður á miðstigi.  

Vorferð 7 bekkjar 

Nemendur í 7. bekk urðu að fórna skólaferð að Reykjum vegna Covid. Til þess að bæta þeim það upp 

var ákveðið að fara í vorferð á Stokkseyri og gista eina nótt. Ferðin var samvinnuverkefni leik- og 

grunnskóla þar sem 5 ára börn fylgdu 7. bekk í vorferð. Eldri nemendur gegndu hlutverki leiðtoga 

hópsins. Farið var í fjöruferð, leiki og gönguferðir yfir daginn undir stjórn 7. bekkjar og eftir 

nónhressingu fóru 5 ára börnin heim en 7. bekkur varð eftir með sínum kennurum.  
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Nemendur fóru með kennurum í sund og í Draugahúsið á Stokkseyri. Um kvöldið var grillað og haldin 

kvöldvaka með hópnum. Hópurinn fór heim klukkan 11 daginn eftir.  Þrátt fyrir stuttan undirbúning 

tókst ferðin með eindæmum vel og verður vonandi endurtekin að ári liðnu.  

Samstarf á milli heimasvæða og skólastiga 
Samstarf á milli heimasvæða var lítið í vetur. Þar má helst nefna Hrekkjavöku þar sem nemendur á 

Miðstigi gerðu draugahús fyrir yngri nemendur og buðu þeim í heimsókn. Þá má einnig nefna 

lestrarátakið þar sem allir nemendur í skólanum unnu saman að því að fá poppveislu. Í lok skólaársins 

var íþróttadagur þar sem nemendur blönduðust eftir árgöngum og tóku þátt í þrautum úti með 

kennurum og brennó móti þar sem miðstigið blandaðist við fjórða bekk. Samstarf milli heimasvæða 

hefði mátt vera meira og úr því verður vonandi bætt næsta vetur.  

Samstarf við leikskólastig var einnig lítið í vetur en þegar líða fór á vorið fóru nemendur að fara í 

markvissar heimsóknir á leikskólann þar sem þeir fengu að taka þátt í skólastarfinu og aðstoða kennara. 

Í lok skólaársins fór sjöundi bekkur með elstu börnum leikskólastig í vorferð þar sem sjöundu bekkingar 

voru leiðtogar í ferðinni og hugsuðu um yngri nemendur. Ferðin var í raun útskriftarferð beggja árganga 

af sínu skólastigi. Gott að þróa enn fer og hafa sem árlegan viðburð. 

Samantekt 
Veturinn var skemmtilegur, skapandi og fræðandi en krefjandi á köflum. Þemaverkefnin gengu mjög 

vel og nemendur voru áhugasamir og kappsamir í verkefnum vetrarins. Við vorum dugleg að fara í 

vettvangsferðir og nýta nærumhverfi skólans í verkefnavinnunni. Eins vorum við duglegar að flétta 

skapandi vinnu inn í þemavinnuna, hvort sem það var í gegnum handavinnu, ljóð eða ýmiss 

föndurverkefni.  

Við erum sérstaklega ánægðar með verkefnið okkar um Benedikt Búálf og þá sérstaklega ótrúlegri 

samvinnu nemendahópsins og sköpunarkrafti þar sem allir gátu fundið eitthvað eftir sínu áhugasviði 

og tekið þátt á sínum forsendum. Eins viljum við nefna Nýsköpunarkeppni Grunnskólanna. 

Urriðaholtsskóli tók þátt í fyrsta sinn í ár og komust þrír nemendur úr hópnum áfram í úrslit og einn á 

verðlaunapall.  

Það sem við teljum að betur hefði mátt fara er í fyrsta lagi stærðfræðikennsla vetrarins. Þar hefðu þurft 

að skipta í hópa eftir færni nemenda og hafði það áhrif á stærðfræðikennsluna. Lagt er til að þetta verði 

endurskoðað þegar kemur að skipulagi næsta skólaárs. Færnimiðaðir hópar efla og styrkja kennslu og 

eru til þess fallnir að styðja við kennara við einstaklingsmiðaða kennslu. Eins viljum við nefna Stóru 

upplestrarkeppnina, Urriðaholtsskóli var að taka þátt í fyrsta sinn og undirbúningur nemenda var lítill 

sem enginn, það þarf að setja upp betra og markvissara skipulag fyrir næsta ár.  
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Stoðþjónusta – grunn- og leikskóla 
 

Stoðþjónustan skiptist í kennslu einstaklinga eða hópa, 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.  

Starfmenn stoðþjónustu voru ýmist á báðum skólastigum eða öðru þeirra. Vinna með nemendum fór 

ýmist fram inn á heimasvæðum eða í rýmum á skrifstofugangi. Tveir nemendur voru með sér 

heimasvæði sem var aðlagað að þeirra þörfum.   

Á skólaárinu komu nemar í hagnýtri atferlisgreiningu frá Háskóla Íslands á tímabilinu september fram 

í maí, fjórir til fimm nemar voru hverju sinni í sex til átta vikur í senn. Nemarnir unnu undir handleiðslu 

Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Unu Guðrúnar Einarsdóttur. Nemarnir voru í flestum tilvikum með 

einstaklingskennslu eða litla hópa og komu mest að lestarkennslu og beinum athugunum inn á 

heimasvæðum t.d. að fylgjast með samskiptum starfsmanna til nemenda.  

Stuðningsfulltrúar voru 6  og unnu í samráði við sérkennslustjóra, aðstoðar leik- og grunnskólastjóra 

sem og umsjónarkennara og heimasvæðisstjóra. 

Gerðar voru ítarlegar hóp- og einstaklingsáætlanir fyrir nemanda/ur sem unnin var af 

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

metnar með viðeigandi matstæki og áætlun uppfærð út frá færni nemenda.  

Tilvísanir, samráðs- og nemendaverndarráðsfundir 
Skólinn hefur gott aðgengi að sérfræðiþjónustu skóladeildar, sem sat nemendaverndarráðsfundi 

grunnskóla og stoðþjónustufundi leikskóla, sjá töflu 1 um fjölda funda yfir skólaárið. Sérfræðiþjónustan 

samanstendur að talmeinafræðingi, sálfræðingi, sérkennslufulltrúa leikskóla og félagsráðgjafa. Á 

nemendaverndarráðsfundi mætti einnig skólahjúkrunarfræðingur Hildur Ýr Hvanndal. Á fundunum var 

ákveðið í hvaða faraveg mál nemenda ættu að fara og má sjá í töflu 1 fjölda beiðna á hvoru skólastigi 

til talmeinafræðings og sálfræðings.   

Stöðugildi Starfsmenn Starfstími/hlutfall 

Sérkennslustjóri  Guðbjörg Vilhjálmsdóttir ágúst – júlí, 100% 

Sérkennslustjóri leikskóla Þorgerður Kristín Guðmundsdóttir ágúst – júlí, 100% 

Atferlisþjálfi Ásta Guðrún Guðmundsdóttir ágúst – apríl 

Atferlisþjálfi Helga Maggý Magnúsdóttir maí - júlí 

Atferlisþjálfi Thelma Rán Gylfadóttir nóvember - febrúar  

Sérkennari Guðrún Birna Gylfadóttir ágúst - október 

Sérkennari Sandra María Bergþórsdóttir febrúar - júlí 

Sérkennari Margrét Magnúsdóttir ágúst – júlí, 80% 

Stuðningur Harpa Stefánsdóttir hlutastarf 

Þroskaþjálfi Guðný Backman Janúar – júlí, 100% 

Þroskaþjálfi Katrín Ósk Gunnlaugsdóttir ágúst – júlí, 80% 
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Tafla 1. 

Fjöldi tilvísana til sálfræðings eða talmeinafræðings vegna nemenda við Urriðaholtsskóla og funda 

nemendaráðs og stoðþjónustufundir. 

 Leikskólastig Grunnskólastig 

Sálfræðingur 3 27 

Talmeinafræðingur 
Nemendaverndarráðsfundir 
Stoðþjónustufundir 

32 
0 
4 

14 
4 
0 

Samtals 35 41 

Skilafundir voru haldnir í kjölfar af mati sérfræðinga ýmist rafrænir eða í Urriðaholtsskóla og þeir 

boðaðir á fund sem koma að barninu í skóla og heimafyrir til dæmis foreldrar, sérkennari, 

heimasvæðisstjóri og umsjónarkennari. Sandra Dögg Vignisdóttir talmeinafræðingur var eini 

sérfræðingurinn sem var með fasta viðveru í húsi og sinnti leikskólastigi en aðeins að hluta yfir skólaárið 

vegna manneklu á skólaskrifstofu Garðabæjar. Vegna þessa var Harpa Stefánsdóttir nemi í 

talmeinafræði ráðin inn í sumarvinnu til að brúa það bil sem myndaðist í þjálfun nemenda á 

leikskólastigi með málþroskavanda. Aðgengi að skólasálfræðingi var ábótavant vegna manneklu á 

skólaskrifstofu Garðabæjar á haustönn en eftir að Kristín Eva Rögnvaldsdóttir var ráðin hefur aðgengi 

verið mjög gott og vinna mála í góðum farvegi. Berglind Bjarnadóttir talmeinafræðingur var ráðin inn 

sem verktaki og sinnti greiningum og ráðgjöf á grunnskólastigi og kom inn í skólann þörfum. 

Í átta tilvikum á leikskólastigi var beðið um auka stuðningstíma fyrir nemendur en það var gert eftir 

ráðfæringar við sérfræðinga á samráðsfundi. Á grunnskólastigi var veittur aukastuðningur beint inn í 

námshópa, vegna fámennis er fjöldi ekki skilgreindur hér. Hjá nemendum sem fá stuðningstíma á 

leikskólastigi og nemendur á grunnskólastigi sem fá stuðning 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.  

Samráðsfundir stoðþjónustu Urriðaholtsskóla voru haldnir reglulega yfir skólaárið en féllu töluvert 

niður á haustönn vegna manneklu og takmarkana vegna covid 19. Á vorönn voru þeir reglulegri og 

náðist að skerpa á fundarfyrirkomulagi með skýrum verkreglum sem dæmi fundarritari, fundarstjóri og 

fastmótuð fundargerð með nákvæmu tímaskipulagi. Sérkennslustjórar mæta á vikulega fundi 

heimasæðisstjóra og fundi grunnskólakennara eftir þörfum og koma með mál inn á þá fundi.   

Helstu verkefni og áherslur eftir skólastigum 
Sjá má aðkomu stoðþjónustu í stærðfræði- og  íslenskukennslu á grunnskólastigi í umfjöllun 

grunnskólastigs. Einn nemandi fékk auka stærðfræðitíma fjórum sinnum viku utan stundatöflu eða á 

frístundatíma allt skólaárið. Stoðþjónusta og umsjónarkennarar sáu um að aðlaga námsefni á 

grunnskólastigi þegar þörf var á ýmist í sitthvoru lagi eða í samstarfi í gegnum sín teymi.  

Fjórir nemendur á grunnskólastigi þurfa 100% stuðning náms, félags- og hegðunarlega. Þeir eru allir 

með sérsniðna stundaskrá sem hentar hverjum og einum, ólíkt er á milli þeirra hversu mikið þeir eru á 

sínu heimasvæði. Þeim var kennt samkvæmt einstaklingsáætlun að hluta eða öllu leiti og byggði 

námsmat þeirra á því. 

Námsmarkmið eru bæði hóp- og einstaklings 
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Leikskólastig 

Skólaárið 2021-2022 voru 3 nemendur sem fengu tíma hjá sérkennara/þroskaþjálfa. Tveir nemendur 

fengu tíma í talþjálfun og einn nemandi fín- og grófhreyfingaþjálfun.  Stóð þjálfun yfir frá hausti til 

janúar 2022. Þá tók annar starfsmaður við málum nemendanna og sérkennari gekk í starf 

starfsmannsins. 

Talþjálfun: Einn nemandi fékk talþjálfun tvisvar í viku 20 mín í senn, sem jafngildir einni kennslustund 

á viku. Annar nemandi fékk tíma í talþjálfun þrisvar sinnum í viku 20 mín í senn. 

Fín- og grófhreyfingaþjálfun: Einn nemandi . Tvisvar sinnum í viku voru fínhreyfingar æfðar, 2 mín í 

senn hver tími. Einu sinni í viku fór fram grófhreyfingaþjálfun 40 mín í senn sem jafngildir einni 

kennslustund. 

Grunnskólastig 

Félagsfærni  

Þroskaþjálfi, sérkennslu- og aðstoðarskólastjóri komu að félagsfærnikennslu á grunnskólastigi, bæði 

var notast við einstaklingsmiðaða- og hópakennslu  ART. Nemendur voru mislengi í félagsfærnikennslu 

sem miðaðist að þörfum nemenda: 

Yngsta stig 

• 1 nemandi í þrjá mánuði, tvisvar sinnum í viku 20 mínútur.   

• 1 nemandi allt skólaárið, fjórum sinnum í viku, 3 kennslustundir. 

• 6 nemendur ART (aggression replacement training) hópur í 6 vikur, þrisvar sinnum  í viku í 40 

mínútur 

Miðstig 

• 1 nemandi í 3 mánuði, 1 sinni í viku í 20 mínútur. 

• 2 nemendur frá áramótum, 1 sinni í viku í 20 mínútur. 

• 1 nemandi allt skólaárið félagsfærni- og hreyfiþjálfun, 15 mín kennslustund 4 sinnum í viku í 

hvorum þætti fyrir sig.  

• 2 nemendur í  2 mánuði, 2 sinnum í viku í 30 mínútur. 

Önnur félagsfærniþjálfun var í höndum skólastjórnenda og voru viðbrögð atvikamiðuð eftir vanda 

nemenda, notast var til dæmis við inn og út stimplun, samtöl og félagsfærnisögur. Nemendur komu 

einnig  til stjórnenda í samtöl þar sem verið var að fylgja eftir og styðja við líðan og námsástundun 

nemanda til dæmis með samtölum eða til að læra í einrúmi.  

Íslenska sem annað mál og virkt tvítyngi, nýir nemendur frá Úkraínu 

Allir nemendur á leikskólastigi sem eru með annað móðurmál en íslensku fá Tákn með tali orðabók 

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

með orðin bæði heima og í skólanum og eru þau þjálfuð nokkrum sinnum yfir daginn á skólatíma. Gerð 

er einstaklingsáætlun og fer bókin á milli heimilis og skóla. 

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

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

máltjáningu.  

Í maí fjölgaði nemendum skólans á báðum skólastigum þegar nemendur frá Úrkaínu komu í skólann. 

Þetta voru 5 ára börn og nemendur upp í 7. bekk. 5 ára börnin og þau sem hefðu átt að vera í 1. bekk 

fylgdu 5 ára börnum Urriðaholtsskóla og höfðu þar af leiðandi tækifæri til að vera í skólastarfi inn í 
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sumarið þar sem eingöngu er um fjögurra vikna orlof er að ræða á því skólastigi. Samhliða var ráðinn 

inn stuðningsfulltrúi sem hefur Úkraínsku sem móðurmál til að styðja við og styrkja aðlögun þeirra í 

nýjum aðstæðum. Þetta voru 6 nemendur, þrír fæddir 2016 og þrír fæddir 2015. 

Á grunnskólastigi komu í 2. -7. bekk níu nemendur frá Úkraínu og var ráðinn kennari til að styðja þau í 

aðlögun og aðkomu að námi þeirra fram á vorið.  

Nemendur og starfsfólk skólans tók vel á móti nýjum nemendum og allir lögðust á eitt að gera 

skólagöngu þeirra sem farsælasta. Aðstæður þessar barna flóknar en þau voru virk í leik- og starfi. 

Fróðleiksfús og lausnarmiðuð í að leita leiða til að eiga í samskiptum við börn og fullorðna. Skipulag 

skóladagsins var í byrjun meira einstaklings miðuð þar sem grunnur að íslensku var lagður inn, næsta 

skólaár er gert ráð fyrir að þau muni fylgja sínum árgöngum með stuðningi í námshópum.  

Úrbætur á skólaárinu 2020 – 2021 
• Verklag og fundargerðir stoðþjónustu settar í góðan farveg sem samræmist öðru 

fundarfyrirkomulagi hjá Urriðaholtsskóla. 

• Vegna manneklu féllu sérkennslustundir iðulega niður sérsaklega á haustönninni og í byrjun 

vorannar. Betur gekk að halda sérkennslutímum inni þegar leið á vorönnina. 

• Reynt var að koma til móts við nýja starfsmenn með stuðningi en bæta þarf við þann stuðning 

og er væntingabók og samráðsfundir stoðþjónustu liður í því. 

• Væntingabók stoðþjónustu og gátlisti fyrir nýtt starfsfólk var gerð og er tilbúin. 

• Unnið að stigskiptu málörvunar námsefni þvert á skólastig.  

Úrbætur sem unnið var með frá árinu á undan eru að 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 
Saga Matthildur Árnadóttir umsjónarmaður tómstundastarfs sá um skipulagningu og starfsmannahald 

henni til aðstoðar var Anna Karen Elvarsdóttir. Saga Matthildur tók við af Sögu Steinsen í byrjun 

febrúar. Aðrir starfsmenn voru 8 og var meirihluti stuðningur innan skólans á skólatíma 

grunnskólastigs. 

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

frístundaheimilinu. Markmið starfsins er að 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 börnum 

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 
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Garðabæjar vegna greiðslumála, samskipti við forsjáraðili 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 að skóla lýkur og þar til þeir fara 

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

t.d. hafa nónhressingu, skrá inn nemendur og aðstoða nemendur á völdum svæðum í daglegu starfi. 

Frístundaleiðbeinandi ber ábyrgð á að loka heimasvæðinu sem frístundin var á. Það felur í sér að tryggja 

að allir nemendur séu örugglega farnir heim, að frágangur á svæðum sé í lagi, ljós séu slökkt og að 

útidyrahurðar séu örugglega farnir heim, að frágangur á svæðum séu í lagi, ljós séu slökkt og að 

útidyrahurðar séu lokaðar svo dæmi séu nefnd. Frístundaleiðbeinendur gengu einnig um 

grunnskólasvæði Urriðaholtsskóli og athuguðu með frágang og fleira á öðrum heimasvæðum. 

Starfið skólaárið 2021-2022 

Sumarfrístund fyrir verðandi 1.bekk 
Verðandi nemendur í 1. bekk mættu viku fyrir skólasetningu og fengu þannig aðlögun inn í nýjar 

skólaaðstæður sem grunnskólanemendur. Nánasti allir sem innritaðir voru í 1. bekk skráðu sig í 

sumarfrístund og gekk starfið vel. Nærumhverfið var skoðað og skipulag frístundar kynnt.  

Húsnæði, skólinn og umhverfið 
Svæði frístundarinnar deilir heimasvæði með Hlíð og Hrauni, heimasvæði 1.-3. bekkjar. 

Klúbbastarf 
Klúbbastarf er viðbótavalkostur við frístundavalið sem nemendur velja sig í. Það sem gerir klúbbastarfið 

sérstaklega skemmtilegt og fjölbreytt er það sem er í boði, það getur verið föndur-klúbbur, 

puttaprjóna-klúbbur, íþrótta-klúbbur, myndlista-klúbbur og fleiri. 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 4 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 
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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. 

Í upphafi skólaárs fá foreldrar bækling með hagnýtum upplýsingum sem mikilvægt er að virða. 

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

− Ef barn er með síma eða síma úr 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 

fyrir kl. 13:00 sama dag. Ekki hefur verið leyfilegt 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 mikilbægt að lát vita af því sem fyrst 

og í seinasta lagi fyrir kl. 13:00 sama dag 

o Samskipti við foreldra gekk mjög vel þetta skólaárið 2021-2022 

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 þrisvar sinnum á dag og er það á 

tímunum 14:05, 14:45 og 15:25. Þá keyrir 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. Fundir voru haldnir með reglulegu 

tímabili með deildastjóra frístundasviðs til að skiptast á skoðum 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 
Desember-Janúar var strembið tímabil og þegar covid bylgjan stóð sem hæst þurftum við að bregðast 

fljótt við og grípa til frekari úrræða. Frístundinni var skipt í þrjú svæði og var 1. Bekkur á einu svæði, 2.-

3. Bekkur á öðru og 4. Bekkur á því þriðja. Nemendur mátti 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 var áður. Síðan voru allar 

takmarkanir felldar niður og frístundastarfið komst loks á eðlilegt skrið. 
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Mat á skólaskólastarfi 

Innra mat  

Lesfimipróf 
Lesfimipróf Menntamálastofnunar eru lögð fyrir í öllum árgöngum grunnskólastigs þrisvar á ári og gefa 

góða yfirsýn yfir framvindu lestrarhraða nemenda miðað við sett viðmið og niðurstöður á landsvísu. 

Prófin eru lögð fyrir í upphafi skólaárs, í janúar og í lok skólaárs. Meðfylgjandi eru meðaltalsniðurstöður 

árganga í Urriðaholtsskóla í maí, þessar niðurstöður sýna stöðu nemenda við upphaf skólaársins og 

framfarir yfir veturinn.   

 

Starfsmannakönnun Skólapúlsins 
Annað hvert ár er lögð fyrir starfsmannakönnun á vegum Skólapúlsins, í ár var hún lögð fyrir í mars á 

þessu ári. Tvær kannanir fara í loftið ein miðar að starfsemi leikskólastig og önnur grunnskólastigs. 

Á leikskólastigi var svarhlutfall 66,1% eða 39 af 59 starfsmönnum stigsins en grunnskólastigi var 90% 

svarhlutfall, þ.e. 36 af 40 svöruðu könnunin. Þarf að efla svörun þannig að samræmi sé milli skólastiga 

en margir á leikskólastigi eru í tímavinnu og má ætla að þar vanti inn svörun sem og að ákveðinn hópur 

starfsmanna á leikskólastigi hefur ekki í íslensku sem móðurmál og getur verið að 

tungumálaörðugleikar hafi þar einnig áhrif. Má því ætla að niðurstaða grunnskólastigs sé áreiðanlegri 

en leikskólastigs þó svo að þær niðurstöður gefi ákveðnar vísbendingar. 

Leikskólastig 

 

Grunnskólastig  
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Í þáttum er snúa að starfinu sjálfu og snúa að vinnuálagi, skýrleika hlutverks og áskornum eru 

breytingar meiri á leikskólastigi. Leikskólastig hefur vaxið mjög hratt og margt starfsfólk nýtt í 

aðstæðum, Covid hafði á sama tíma áhrif á þjálfun og stuðning til nýrra starfsmanna.  

Niðurstöður sýna að skerpa þarf enn frekar á starfslýsingum starfsfólks og samræma og fullvinna 

væntingar og handbók til handa starfsfólki heilt yfir.  

Leikskólastig 

 

Grunnskólastig  

 

Hér er ólík upplifun milli skólastigi sem skýrist á sama hátt af því sem koma hér fram á undan. Á 

leikskólastigi eru margir að feta sín fyrstu spor í starfi með börnum og ákveðnir vaxtaverkir að koma 

fram, töluverð lækkun á milli kannana en frá síðustu könnun hefur leikskólabörnum fjölgað úr 99 

nemendum í 216. Þá má finna fyrir vaxtaverkjum á grunnskólastigi en við erum enn yfir landsmeðaltali 

sem er vel. Hér verður haldið áfram að styðja, byggja upp fræða út frá væntingum skólans. 

 

Leikskólastig 
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Grunnskólastig  

 

Almennt upplifir grunnskólastig betri starfsanda en leikskólastig og er yfir landsmeðaltali, hluti 

skýringar er eins og áður hefur komið fram vegna stækkunar leikskólastigs. Leikskólastarfsfólk er þó 

ánægðara með vinnuaðstöðu á grunnskólafólkið. Stuðning milli starfsfólks er meiri á grunnskólastigi 

og yfir landsmeðaltali og þarf að efla samvinnu og stuðning á leikskólastigi.  

Einelti og samskiptivandi er sýnilegur á leikskólastigi og eru stjórnendur meðvitaðir um það en þrír 

starfsmenn upplifa að hafa orðið fyrir einelti og aðrir 5 hafa orðið vitni af því. Farið var í vinnu með 

samskipti innan leikskólastigs til að bregðast við þessum niðurstöðum og verður þeirri vinnu haldið 

áfram á vinnustaðnum í heild.  
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Leikskólastig 

 

Grunnskólastig 

  

Á leikskólastigi hefur dregið úr styrk stjórnunar, í þessari könnun var starfsfólk leikskólastigs beðið að 

svara stjórnendum miðað út frá næsta yfirmanni. Margir deildarstjórar leikskólastig voru að feta sín 

frystu skref í stjórnun, bæði sem starfsmenn við skólann sem og í hlutverkinu. Auka þarf stuðning til 

þeirra og valdefla og er lagt til að vinna með hugmyndafræðina valdeflandi forysta. Minni breytingar 

hafa orðið á grunnskólastigi og meiri festa í starfsmannahópnum, þannig er því skýrleiki hlutverka 

sýnilegri sem skilar sér og eru þessar niðurstöður ánægjulegar í ljósi mikils vaxtar eftir sem áður. 

 

Leikskólastig 
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Grunnskólastig  

 

Almennt er meiri trú á eigin getu og starfsánægja meira á grunnskólastigi. Á síðasta skólaári var farið í 

að styðja við starfsmannahóp leikskólastig með því að halda námskeið sem efla þá í starfi. Auka þarf 

samtal um stuðning til barna með sérþarfir. Þá hafði Covid áhrif á hraða greininga og utanaðkomandi 

stuðning í húsi.  

Niðurstöður skólapúls voru í samræmi við niðurstöður og starfsmannasamtölum í vor. Það er mikilvægt 

að efla starfsmannahópinn, styðja við uppbyggingu og vöxt skólans. Gera fólki kleift að kynnast innan 

skólans en í haust voru hátt í helmingur starfsmanna nýr og flestir á leikskólastigi, þá var töluverð 

hólfun innan hús í gangi sem gerði það að verkum að fólk hafði lítið svigrúm til að kynnast, læra á 

styrkleika hvers og eins og byggja upp liðsheild. Í tvö ár af fjórum sem skólinn hefur starfað hafa 

áskoranir verið töluverðar vegna heimsfaraldurs en það birtir til og hópurinn samstilltur í að skapa 

góða, jákvæða og uppbyggilega menningu. 
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Nemendakönnun Skólapúlsins 
Nemendakönnun fyrir nemendur í 6.-7. bekk var lögð fyrir í fyrsta sinn og tóku 30 af 37 nemendum 

þátt og var hún lögð fyrir í október.  

 

Ánægja nemenda af lestri jákvæð sem og áhugi þeirra á stærðfræði martækur munur miðað við 

landsmeðaltal. Samkvæmt könnuninni hafa nemendur trú á eigin námsgetu og búa yfir þrautseigju, 

hvort tveggja yfir landsmeðaltali.  

 

Hvað líðan og heilsu varðar þá þarf að rýna þessar niðurstöður vel og bregðast við, öll þessu börn eru 

búin að skipta um skóla að minnsta kosti einu sinni og helmingur búinn að vera einn vetur í 

Urriðaholtsskóla og um helmingur að koma í nýja skóla sl. haust. Þá hefur Covid haft ákveðin áhrif á 

félagsleg samskipti og aðstæður.  

Þegar spurningar sem mynda matsþátt eru skoðaðar kemur í ljós að 5 nemendur upplifa stundum 

ofbeldi, ellefu sjaldan en einungis tíu aldrei. Þá er eitt barn sem upplifir að vera oft skilið útundan, 6 

upplifa það stundum og sjö sjaldan en 12 aldrei. Samskipti hafa verið flókin því eins og áður hefur komið 

fram þá er rúmlega helmingur hópsins nýr eða nýlegur í nýju skólasamfélagið að fóta sig í Covid 

umhverfi. Strax á vorönn var því farið í markvissa vinnu með gildin okkar, virðingu, ábyrgð og vellíðan 

og hvert hlutverk hvers og eins er í þeirri vinnu. 
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Samsömun við hópinn er á pari við landið en martækur munur er á sambandi nemenda við kennara. 

Nemendur upplifa minni aga í tímum en landið í heild. Þá eru þeir meðvitaðir um leiðsagnarmat og 

tíðni þess sem er vel. Nú er það skólans að halda áfram að efla hópinn og styðja og styrkja félagsfærni. 

Með fjölgun nemenda í elstu hópum skólans eykst félagaúrval nemenda sem hjálpar við þessa vinnu.  

 

Íslenska æskulýðsrannsóknin 2022 
Menntavísindastofnun Háskóla 

Íslands fer fyrir framkvæmd 

Íslensku 

Æskulýðsrannsóknarinnar fyrir 

Mennta- og 

barnamálaráðuneytið á 

grundvelli 12. gr. æskulýðslaga 

nr. 70/2007. Markmið 

verkefnisins er að safna gögnum 

um velferð og viðhorf barna og 

ungs fólks. Í Urriðaholtsskóla var 

rannsóknin lögð fyrir í vor.  

Niðurstöður sýna jafnvægi og 

jákvæðni meðal nemenda í 4. 

bekk en 6 bekk og miðað við 

landið eru nemendur í 4. bekk 

minna þreytt en jafnaldrar á 

landinu og álag minna vegna 

heimanáms. Það ríkir traust til 

kennara þó svo að niðurstöður 

séu ívið lægri en á landsvísu. 

Þarna eru ákveðin sóknarfæri í 

að efla bekkjaranda nemenda en hann er töluvert lægri en á landinu. Lítil ánægja með Skólamat, það 

verður áhugavert að bera saman við næsta ár, en á næsta skólaári mun nýtt fyrirtæki taka við sölu 

skólamatar, Matartíminn.  

Nemendur í 6. bekk er ólíkt 4. bekkingum þreyttari en jafnaldrar þeirra á landinu. Upplifa meira einelti 

en álag vegna heimanáms er minna. Nemendur finna minni tilgang með námi en jafnaldrar en hreyfa 
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sig ívið meira. Hér eru einnig sóknarfæri, m.a. að efla traust til kennara, en eins og áður kom fram, 

 

margir þessara nemenda hafa verið stutt í skólanum og má ætla að það taki tíma að skapa þetta traust. 

Unnið verður með það á næsta skólaári. 

 

Starfsmannasamtöl og líðan starfsmanna  
Starfsmannasamtöl voru á áætlun í október og apríl skólaárið 2021-2022. Heimasvæðastjórar áttu 

samtal við starfsfólk á sínum svæðum að hausti til að kanna líðan og fara yfir starfið. 

Starfsmannasamtöl við stjórnendur voru svo í mars/apríl, áður en viðtal fór fram tók starfsfólk afstöðu 

til ákveðinna þátta í gegnum Forms sem var svo undirstaða samtalsins.  Starfsfólki líður almennt vel í 

starfi sínu í skólanum og þakkar það góðri menningu meðal fullorðinna og almennu jákvæðu viðhorfi 

til barna, finnur mun á samheldni eftir að höft vegna faraldurs féllu úr gildi. Almennt finnur fólk fyrir 

jákvæðni og samvinnu, samskipta vandi kom þó fram og studdi við niðurstöður starfsmannakönnunar 

Skólapúlsins sem hægt var að bregðast við strax. 

Þá var farið yfir starfsþróun og væntingar fólks til endurmenntunar og fræðslu skólasamfélagsins. 

Ánægjulegt að flestir munu halda áfram að starfa við Urriðaholtsskóla, nokkrir eru þó að fara í 

háskólanám og einnig hafa nokkrir ákveðið að færa sig um set, m.a. vegna þess að í skólanum eru engin 

eins og tveggja ára börn og ekki fyrir séð hvenær yngstu árgangar koma í skólann að nýju.  
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Meðferðatryggðamælingar  
Meðferðartryggðarmælingar voru gerðar hjá öllum kennurum sem kenna lestur eftir handriti sem 

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

þjálfun kennara í aðferðinni. Þjálfunin samanstendur af skráningu á þáttum í mælitæki (sjá viðauka 1). 

Skráningunni er síðan fylgt eftir með samtali við kennara og í sumum tilfellum sýnikennslu eða 

parakennslu þar sem þjálfari kennir við hlið kennarans. Þegar kennararnir voru búnir að ná 80% hlutfalli 

af viðmiði samkvæmt mælitækinu var dregið úr þjálfun og tíðni mælinga minnkaði. Í samtölum við 

kennara kom fram að þeir eru almennt ánægðir með kennsluaðferðina og sjá af henni árangur sem 

hvetur þá til að tileinka sér hana. Þá kom fram að þeir nota aðferðina einnig í annarri kennslu en 

lestrarkennslu.  

Samantekt og úrbótaáætlun 
Almennt gefa framangreindar niðurstöður jákvæða sýn á skólastarf Urriðaholtsskóla, sýna þó að 

ákveðnir vaxtaverkir eru til staðar. Vísbendingar eru þó um að við séum á góðri leið og í megin þáttum 

er starfið faglegt og farsælt. Samræmi er milli starfsmannakannanna Skólapúls á leik- og grunnskólastigi 

og starfmannasamtala. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart og því er búið að setja ákveðna hluti í ferli 

en vöxturinn heldur áfram og nú á grunnskólastigi og því mikilvægt að bregðast við og læra af þeirri 

vegferð sem búin er.  

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

niðurstöður framangreinds mats eru að: 

• Efla þarf upplýsingagjöf til starfsfólks á báðum skólastigum 

• Halda áfram að efla starfsfólk leikskólastig með námskeiðum og stuðningi sem nýtast beint í 
starfi 

• Skýra þarf hlutverk stoðþjónustu skóladeildar á leikskólastigi 

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

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

Gerð verður ítarlegri áætlun í úrbótavinnu í næstu starfsáætlun skólans.  
 

Ytra mat Menntamálastofnunar á grunnskólastigi 
Menntamálastofnun hafði umsjón með ytra mati grunnskólastigi fyrir hönd mennta- og 

menningarmálaráðuneytis. Matið fór fram í desember mánuði.  Í ytra m felst að matsaðilar 

Menntamálastofnunar leggja mat á starfsemi viðkomandi skóla með hliðsjón af gildandi viðmiðum sem 

meðal annars byggja á lögum, reglugerðum og aðalnámskrám. Er það gert með skoðun á fyrirliggjandi 

gögnum um starfsemi skólans, vettvangsheimsóknum matsaðila og viðtölum við börn/nemendur, 

starfsfólk skóla og foreldra. 

Niðurstöður matsins eru á þá vegu að skólinn kemur í heild mjög vel út sem skóli þar sem gott verklag 

ríkir, margir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi en þó möguleikar á umbótum. Almennt meir 

styrkleikar en veikleikar.  
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Í framhaldi var unnin umbótaáætlun í samræmi.  Við gerð umbótaáætlunar tók skólinn tillit til þeirra 

tækifæra til umbóta sem skýrslan tilgreindi. Til viðbótar hafa verið settir inn fáeinir þættir sem 

tilgreindir eru sem styrkleikar í skýrslunni og skólinn vill viðhalda og/eða þættir sem skólinn er að þróa 

og vill styrkja enn frekar eins og MMS leggur til að gert sé. Þeir þættir eru stjörnumerktir* í 

umbótaáætlun.  Umbótaáætlun var samþykkt af skólaráði. Umbótaáætlun má lesa á heimasíðu skólans  

 

 

 

                        

https://urridaholtsskoli.is/146-urridaholtsskoli.leikskolinn.is/ytra%20mat%20-%20umb%C3%B3ta%C3%A1%C3%A6tlun.pdf

