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Formáli
Skólanámskrá Urriðaholtsskóla hefur verið í mótun frá því að skólinn tók til starfa. Námskráin er lifandi
plagg og gildir þessi útgáfa til ársins 2023.
Skólanámskrá Urriðaholtsskóla er handbók sem tekur til allra þátta skólastarfsins og myndar umgjörð
um faglegt starf skólans. Hún er nánari útfærsla á Aðalnámskrá leik- og grunnskóla þar sem dregin er
fram sérstaða skólans og staðbundnar aðstæður, verklagsreglur, aðaláherslur og markmið. Henni ber
að fylgja lögum um leikskóla og grunnskóla og byggja á Menntastefnu Garðabæjar, fjölskyldustefnu,
starfsmannastefnu og jafnréttisstefnu Garðabæjar.
Í ritstjórn skólanámskrár eru Agnes Ólöf Pétursdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Fríða Sigurðardóttir,
Hrefna Gunnarsdóttir, Sóley Kristinsdóttir, Sæbjörg Erla Árnadóttir, Una Guðrún Einarsdóttir og Þórey
Huld Jónsdóttir. Eru þeim öllum færðar kærar þakkir fyrir gott starf.
Skólastjóri, Þorgerður Anna Arnardóttir er ábyrgðarmaður skólanámskrár og fer fyrir ritstjórn
hennar. Skólaráð fer yfir og gefur umsögn um skólanámskrá við útgáfu hennar hverju sinni.
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Inngangur
Urriðaholtsskóli starfar á tveimur skólastigum, leik- og grunnskóla, sem eitt skólasamfélag og fullvaxinn
verður skólinn fyrir börn á aldrinum eins til fimmtán ára. Skólinn tók á móti sínum fyrstu nemendum í
byrjun apríl 2018 en þá voru opnuð tvö heimasvæði fyrir leikskólastig, Klif og Kelda. Haustið 2018 tók
svo grunnskólastig til starfa og í skólanum eru nú nemendur frá eins árs og upp í 6. bekk grunnskóla.
Skólinn hefur þó ekki enn verið formlega vígður.
Byggingu fyrsta áfanga lauk haustið 2019. Í honum eru sex heimasvæði leikskólabarna fyrir um rúmlega
140 heilsdags pláss og fimm heimasvæði grunnskólabarna sem rúma um 240 nemendur, eitt
heimasvæði er nýtt undir list- og verkgreinar. Þá verður í framtíðinni útibú frá Bókasafni Garðabæjar á
neðri hæð hússins sem og útibú frá Tónlistarskóla Garðabæjar.
Gildi skólans eru: Virðing, ábyrgð, umhverfi. Orðin vísa til þess að nemendur og starfsfólk eru hvattir til
þess að gera sitt besta í leik og starfi. Skólahúsnæði Urriðaholtsskóla er opið þ.e. nemendur vinna á
opnum heimasvæðum á báðum skólastigum. Í Urriðaholtsskóla er lögð áhersla á náin tengsl samfélags,
náttúru og skólastarfs. Því leggur skólinn rækt við útikennslu og heildstæð verkefni nemenda
(þemakennsla). Starfsfólk skólans vinnur í teymum að undirbúningi og í teymiskennslu. Í skólanámskrá
er jöfnum höndum notuð hugtökin barn/börn og nemandi/nemendur enda einstaklingur barn skv.
lögum til 18 ára aldurs.
Í Urriðaholtsskóla er unnið út frá hugmyndum um opna skólann sem byggir á hugmyndum um opnu
skólastofuna, framsækið skólastarf og hugmyndum um einstaklingsmiðað nám. Teymiskennsla og
samvinna er ríkjandi í skólanum þar sem hverju barni er mætt þar sem það er statt. Mikið er lagt upp
úr því að vinna með skapandi og opinn efnivið þar sem leikurinn fær mikið pláss á báðum skólastigum.
Færni og fimi í leik og starfi er höfð að leiðarljósi til að byggja sterkan grunn og áhersla á að vinna með
fjölbreyttar en um leið gagnreyndar kennsluaðferðir.
Í Garðabæ hafa foreldrar val um grunnskóla fyrir börn í 1.-10. bekk og um eiginleg skólahverfi er ekki
að ræða. Nærumhverfi Urriðaholtsskóla takmarkast þó enn sem komið er við Urriðaholtshverfið.
Barnið og þarfir þess eru ávallt í brennidepli um leið og starfsfólk skapar gott skólasamfélag fyrir börn,
foreldra, samstarfsfólk og nær umhverfið.
Skrifstofa skólans er opin frá kl. 8:00-15:30 mánudaga til fimmtudaga og til kl. 14:00 á föstudögum.
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1 Menntastefna skólans og áherslur
Stefna Urriðaholtsskóla byggir á aðalnámskrám leik- og grunnskóla, menntastefnu Garðabæjar og
hugmyndum skólasamfélags skólans sem birtast í þessari skólanámskrá. Skólinn hefur framsækið
skólastarf (e. progressive schooling) í stefnu sinni, en það er oft notað um skóla sem fara út fyrir hið
hefðbundna skólaform og leita nýrra leiða að markmiðum sínum. Húsnæði skólans býður upp á
ákveðinn sveigjanleika í starfi og styður þannig við að virkni og áhugahvöt nemenda séu virkjuð. Leitast
er við að mæta hverju barni þar sem það er statt og því er börnum skipt í hópa eftir færni frekar en
aldri þegar það á við. Nemendur fá stigskiptan stuðning eftir þörfum þeirra í mismunandi verkefnum.
Allir nemendur þurfa því ekki að leysa sömu viðfangsefni þar sem þarfir þeirra eru misjafnar. Notast er
við opinn efnivið á öllum skólastigum og er leikur mikilvægur þáttur í skólastarfinu.

1.1 Uppeldis- og kennslufræðileg stefna
Frá því að skólinn var stofnaður hafa ákveðnir þættir einkennt skólastarfið og er stefna skólans að svo
verði áfram. Þessi þættir eru ennþá í þróun og hafa æ meira gildi með hverju skólaári samhliða
skólaþróun. Helstu áhersluþættir eru:
•
•
•
•
•
•

Markviss hreyfing, t.d. í frjálsum leik en einnig í skipulagðri kennslu.
Áhersla er lögð á málörvun á öllum skólastigum bæði í kennslu og samskiptum.
Væntingar til starfsfólks og nemenda í námi, hegðun og umgengni séu skýrar og styðji við
jákvæðan skólabrag á öllum svæðum skólans.
Skapandi skólastarf.
Einstaklingsmiðað nám.
Árangursríkir kennsluhættir.

Framsækið skólastarf, þroski og umhverfi
Bandaríski menntunarfræðingurinn og heimspekingurinn John Dewey er þekktur fyrir að vera einn af
frumkvöðlum pragmatisma eða verkhyggju. Hugmyndir Dewey eru þekktar og virtar í menntavísindum
og má sjá að mið er tekið af þeim í aðalnámskrám leik- og grunnskóla. Framsæknir skólar áttu að hans
mati að hafa eftirtalda sex þætti að leiðarljósi; frelsi, frumkvæði, virkni, áhuga, tjáningu og aðlögun
persónuleika sem og skapandi tjáningu, en skapandi tjáning átti að vera lykilatriði skólastarfsins.
Dewey taldi að lýðræði í skólastarfi væri einn af lykilþáttum starfsins, enda hefðu þá raddir allra jafnt
vægi innan skólasamfélagsins. Grundvöllur lýðræðissamfélags er sameiginleg niðurstaða. Til að það sé
hægt þarf að funda um málefni, væntingar og reglur þurfa að vera skýrar og nemendur og starfsfólk
þurfa að taka þátt í umræðum til að komast að sameiginlegri niðurstöðu.
Í framsæknu skólastarfi er einstaklingsmiðað nám mikilvægt. Þá má skilgreina einstaklingsmiðað nám
sem svo að kennari komi til móts við þarfir og stöðu nemenda. Þannig er nám hvers nemanda byggt
upp á þroska hans og stöðu. Verkefni geta því verið misþung og mikilvægt að hver og einn fái að fara á
sínum hraða. Þá læra nemendur að taka ábyrgð á eigin námi með því að setja sér markmið og ná þannig
hámarks þroska og árangri. Kenningar Dewey snúast í grófum dráttum um tengingu náms við fyrri
reynslu, áherslu á lýðræði og merkingarbærni náms og virkni í námi. Hann taldi börn skapa sína eigin
þekkingu og færni út frá námsefni og/eða umhverfi. Hlutverk kennarans ætti því að vera að skapa
aðstæður þar sem börn skapa sína eigin færni eða þekkingu, tengja við fyrri reynslu og þroskast þannig
stig af stigi.
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Lev Vygotsky var rússneskur mál-, félags- og þróunarsálfræðingur sem setti fram kenningu um félagsog menningarlega þætti. Hann tengir saman félags- og vitsmunaþroska á þann hátt að félagsleg reynsla
og tungumál séu grundvöllur í vitrænum þroska barna. Hann gekk einnig út frá því að barn þurfi aðstoð
sér reyndari til að þróa og þroska þá hæfileika sem það býr yfir. Í menntunarlegu og félagslegu tillit eru
þessir þættir mikilvægir í þroska barna út frá kenningum Vygotsky:
Þáttur barna í tjáskiptum við fullorðna og eldri fyrirmyndir gefur barni kost á að læra tungumál
samskipta og nota það síðan til að framkvæma sjálfstæðar athafnir.
Fullorðnir skapa aðstæður sem eru hvetjandi og styðja með leiðsögn þegar aðstoðar er þörf þar til barn
ræður sjálft við að taka ábyrgð.
Þátttaka barna í jafningjahópi hvetur til vitræns þroska þar sem félagar með ólíkan styrk á mismunandi
sviðum deila ábyrgð og leysa mál um leið og unnið er að sameiginlegum markmiðum.
Umhverfið hefur þannig áhrif á þroska barns sem og sú menning sem það býr við. Því ríkara sem barnið
er af reynslu því auðveldara á barnið með að vera skapandi.
Nefndir kennismiðir leggja áherslu á mikilvægi leiks. Einnig er lögð áhersla á þörf barna til að finna fyrir
öryggi, að eiga í samskiptum við jafningja, sem og mikilvægi fyrirmynda og leiðsagnar þeirra sem eldri
og reyndari eru. Í skólanum er því gengið út frá þeirri forsendu að það sem nemendur reyna og upplifa
hafi bein áhrif á þroska þeirra. Því þarf að vera samvirkni milli nemanda og umhverfis í hugsun og námi.

Hagnýt atferlisgreining (Applied Behavior Analysis)
Aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar eru hafðar að leiðarljósi til að styðja við innviði skólastarfsins.
Hagnýt atferlisgreining er vísindagrein sem fjallar um hegðun og samspil hennar við umhverfið og um
það hvernig hegðun lærist. Aðferðin byggir á grunnlögmálum um nám og hegðun og hvernig hægt er
að beita þeim á markvissan hátt til að hafa jákvæð áhrif á umhverfið. Notast er við gagnreyndar og
árangursríkar aðferðir til að meta hegðun og
nám og hanna aðferðir til að kenna færni með
hagsmuni nemenda í brennidepli. Með
árangursríkum kennsluháttum fá nemendur
tækifæri til að sýna, viðhalda og alhæfa hæfni
á tiltekinni námsniðurstöðu á fljótvirkari hátt
en þeir hefðu getað gert sjálfir eða með
kennsluaðferðum sem sýnt hefðu fram á
minni árangur. Hagnýt atferlisgreining er
einnig notuð til að styðja við starfsfólk
skólans í sínu starfi.
Í Urriðaholtsskóla er leitast við að nota gagnreyndar, árangursríkar kennsluaðferðir, en það eru þær
aðferðir sem rannsóknir hafa sýnt að séu árangursríkar. Þannig er ekki notast við eina uppeldis- og
kennslufræðilega stefnu heldur valdar leiðir til að ná ákveðnum markmiðum á mismunandi sviðum.
Unnið er að innleiðingu nokkurra aðferða t.d.:
•
•
•

Stýrð kennsli (direct instruction, explicit teaching), sjá kafla 3.2
Fimiþjálfun (byggt á aðferðum Precision Teaching), sjá kafla 3.2
K-Pals, sjá 11.1
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•
•
•

Aðgreindar kennsluæfingar (Discret Trials), sjá 11.1
Young Athletes Program, sjá 11.1
PECS (The Picture Exchange Communication System), sjá 11.1

1.2 Gildi skólans - Virðing, ábyrgð, umhverfi
Gildi Urriðaholtsskóla voru ákveðin á starfsmannafundi vorið 2019 og komu allir starfsmenn skólans að
ákvörðun þeirra. Starfsfólki var skipt upp í umræðuhópa og hver hópur kynnti svo sínar tillögur að
gildum skólans. Að endingu var síðan kosning þar sem þau gildi sem hlutu flest atkvæði stóðu upp úr
sem gildi og leiðarljós skólans. Að lokum voru gildin borin undir nemendur í 1.-4. bekk og voru þau
samþykkt með öllum atkvæðum nema einu. Hér að neðan má sjá niðurstöður þessarar vinnu:
Virðing er:
•
•
•
•
•

umburðarlyndi, tillitssemi, sjálfsvirðing, samkennd, góðmennska og jafnrétti.
að kunna að setja sig í spor annara.
fyrir hvort öðru (nemendur og starfsfólk), húsnæði, skólagögnum og fjölbreytileika.
að hlusta, vera nærgætin, taka tillit, aðhald og mörk, umhyggja og skilningur.
umgangast náttúruna, plöntur og dýr af nærgætni.

Ábyrgð er að:
•
•
•
•
•
•

taka ábyrgð á okkur sjálfum og hegðun okkar.
ganga frá eftir sig.
klára þau verkefni sem eru okkar.
hjálpa hvort öðru
fylgja væntingum
viðurkenna mistök

Umhverfi er:
•
•
•
•
•
•
•

inni og úti.
umhverfis okkur.
kringumstæður og aðstæður einstaklings.
fólkið í kring um okkur.
skóli og heimili.
náttúran og veðrið.
skóli í umhverfisvottuðu hverfi.

Í framhaldi af vali á gildum skólans og þeim
umræðum sem fram fóru var ákveðið að setja niður
væntingar til hegðunar í stað þess að setja niður
skólareglur, því allir geta staðið sig vel þegar þeir vita til hvers er vænst af þeim. Væntingarnar byggja
þannig á gildum skólans og tryggja að unnið sé eftir þeim í daglegu starfi. Verkefnastýrur á leikskólastigi
tóku að sér að útfæra Væntingahandbók þar sem væntingum til starfsfólks er miðlað með skýrum
hætti, sem og aðferðum sem starfsfólk getur nýtt sér til að miðla væntingum um hegðun til nemenda.
Væntingar eru kynntar á hverju hausti til þess að starfsfólk viti til hvers er ætlast af þeim í daglegu
skólastarfi ásamt því að nýtt starfsfólk fær kynningu á væntingum þegar það hefur störf við skólann.
Þetta fyrirkomulag stuðlar að jákvæðu og samræmdu skólaumhverfi fyrir börn og fullorðna.
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1.3 Skólabragur
Í lögum um leik- og grunnskóla segir að það sé markmið skóla, í samvinnu við heimili, að stuðla að
alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Þannig á
skólinn að leitast við að haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða
þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. Hann á að stuðla að góðu samstarfi við heimilin með það
markmið að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda. Starfshættir skólans eiga
að mótast af gildum hans og
lýðræðislegu samstarfi. Gildi og
væntingar skulu vera sýnilegar og
starfsfólk leggi sig fram að sýna gott
fordæmi.
Í Urriðaholtsskóla er lögð áhersla á
jákvætt náms- og starfsumhverfi. Í
fyrirrúmi er haft að nemendum og
starfsfólki líði vel í skólanum og að
allir leggi sitt af mörkum til að
tryggja að í húsinu ríki gleði og
góður andi. Nemendur, starfsfólk
og foreldrar skulu bera virðingu fyrir
hvort öðru og viðhafa jákvæðni í
samskiptum. Í húsinu er samvinna
og samstarf á milli heimasvæða óháð skólastigum. Starfsfólk skólans vinnur út frá þeirri hugmynd að
öll börn eru okkar börn, óháð því hvaða skólastigi eða heimasvæði þau tilheyra. Starfsfólk skal aðlaga
sig að börnum og þörfum þeirra til að hægt sé að mæta þeim og kenna á sem bestan hátt.

1.4 Stjórnun skólans og skipurit
Í Urriðaholtsskóla er einn skólastjóri og er hann faglegur leiðtogi skólans
á báðum skólastigum. Þá eru starfandi tveir aðstoðarskólastjórar, annar
á grunnskólastigi og hinn á leikskólastigi. Sérkennslustjóri hefur umsjón
með stoðþjónustu á báðum skólastigum. Aðstoðarskólastjórar og
sérkennslustjóri sinna einnig fræðslu og þjálfun starfsfólks varðandi
kennsluhætti, væntingar og viðbrögð. Í skólanum starfar einnig
skrifstofustjóri, húsvörður, skólaliðar, umsjónarmaður Frístundar,
frístundastarfsfólk, kennarar og leiðbeinendur í fjölbreyttum
hlutverkum með börnum. Í kafla 13 má finna nánari upplýsingar um
starfsmannastefnu skólans og starfslýsingar en skipurit er hér að neðan.
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1.5 Skólaráð
Samkvæmt 10. gr. laga um leikskóla (2008) og 8. grein grunnskólalaga skal starfa foreldraráð /skólaráð
við skólann. Í samreknum leik- og grunnskóla er heimilda hafa ráðið sameiginlegt. Skólaráð tekur þátt
í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald.
Verkefni skólaráðs er samkvæmt reglugerð eftirfarandi:
•
•
•
•
•

•
•

Fjallar um skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið.
Fjallar um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skólans og gefur
umsögn áður en endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar.
Tekur þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og tengsl hans við grenndarsamfélagið. Fylgist
með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.
Fjallar um skólareglur og umgengnishætti í skólanum.
Fjallar um erindi frá skólanefnd sveitarfélags, foreldrafélagi, kennarafundi, almennum
starfsmannafundi, nemendafélagi, einstaklingum, menntamálaráðuneyti og öðrum aðilum
varðandi málefni sem talin eru upp í þessari málsgrein og veitir umsögn sé þess óskað.
Tekur þátt í öðrum verkefnum á vegum skólanefndar að fengnu samþykki sveitarstjórnar.
Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla. Skólastjóri
situr í skólaráði og stýrir starfi þess. Auk skólastjóra sitja í skólaráði tveir fulltrúar foreldra, tveir
fulltrúar kennara, einn fulltrúi annars starfsfólks skólans, tveir fulltrúar nemenda og einn
fulltrúi grenndarsamfélags eða viðbótarfulltrúi úr hópi foreldra valinn af öðrum fulltrúum
skólaráðs. Staðgengill skólastjóra stýrir skólaráði í forföllum skólastjóra. Aðstoðarskólastjórar
Urriðaholtsskóla sitja fundi og rita fundargerð.
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2 Grunnþættir menntunar
Í aðalnámskrá leik- og grunnskóla frá 2011 kom fram ný menntastefna sem byggir á sex grunnþáttum
menntunar. Þessir þættir eru:
•
•
•
•
•
•

Læsi
Sjálfbærni
Heilbrigði
Lýðræði og mannréttindi
Jafnrétti
Sköpun

Grunnþættirnir byggjast á því viðhorfi að unnið sé bæði að samfélagslegum markmiðum og
markmiðum er varðar menntun sérhvers einstaklings. Þeir skulu vera sýnilegir í skólastarfinu öllu og
koma fram í inntaki námsgreina og námssviða hvað varðar þá þekkingu og leikni sem börn og ungmenni
skulu afla sér. Samkvæmt lögum um leik- og grunnskóla ber að leggja áherslu á vissa þætti í námi og
kennslu. Þessir þættir eru m.a. sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félags- og borgaravitund, félagsfærni og
gagnrýnin hugsun. Þessir áhersluþættir eru ekki bundnir við einstakar námsgreinar heldur eiga þeir að
vera leiðarljós í menntun og starfsháttum skólans.
Á hverju stigi er unnið með hvern grunnþátt út frá aldri og þroska barna.

2.1 Læsi
Læsi er undirstaða alls náms í skólastarfi. Læsi er lykill að
samskiptum, gagnkvæmum skilningi og forsenda samskipta
nemenda við umhverfi sitt. Allt starfsfólk skólans þarf að
vera upplýst og meðvitað um birtingu læsis. Börn og
starfsfólk þurfa að vera læs á félagslegt umhverfi sitt, bera
virðingu fyrir öðrum, umhverfi sínu og sjálfu sér. Þá þurfa
allir að læra að taka ábyrgð á sjálfum sér og hegðun sinni,
umgengni, samskiptum og námi sínu.
Markmið læsis eru meðal annars að nemendur:
•
•
•
•
•
•
•

nái góðum tökum á lesefni af fjölbreyttum toga, óháð
námsgreinum.
fái stuðning við málþroska með því að efla orðaforða,
orðskilning og tjáning efld.
fái þjálfun í tjáningu og gert er ráð fyrir að allir nemendur
skólans fái tækifæri til að koma fram.
læri að lesa í umhverfi sitt hvort sem um er að ræða
innanhúss eða utan.
læri að lesa í veðrið til að ákvarða klæðaburð í útiveru.
læri að þekkja og virða væntingar til hegðunar, samskipta
og náms.
öðlist færni í að lesa í aðstæður og geti brugðist við á
viðeigandi hátt.
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•
•
•
•
•
•
•

æfi tilfinningalæsi þannig að þau skilji samkennd í eigin garð og annarra.
efli sjálfsmynd sína og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér.
læri að þekkja og nýta eigin styrkleika.
efli félagsfærni þannig að þau geti lesið í félagslegar aðstæður í barnahóp, umgengist hvort
annað af virðingu og kærleika og myndað vinatengsl.
geti notað viðeigandi leiðir til að leysa úr ágreiningi, sett mörk og virt mörk annarra.
læri að lesa í rit og myndmál sem er sýnilegt í skólanum, t.d. Varða og væntingar.
þjálfi stærðfræðilæsi á báðum skólastigum.

2.2 Sjálfbærni
Nám í sjálfbærni á að stuðla að virðingu fyrir umhverfi og náttúru, félagslegu jafnrétti, næmni fyrir
menningarlegum blæbrigðum og réttlátri skiptingu lífsgæða í nútíð og framtíð. Kennsla og starfshættir
innan skólans skulu fléttast saman við það viðhorf að markmið menntunar sé geta til aðgerða. Í því
felst þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og því að stuðlað sé að áhuga og vilja barna til þátttöku í
samfélaginu. Áhersla er lögð á umhverfismenntun barna með það að leiðarljósi að börn þekki og virði
umhverfi sitt og náttúru og taki ábyrgð á eigin hegðun.
Markmið sjálfbærni er meðal annars að nemendur:
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

fái kennslu í skynsamri neysluhegðun með tilliti til umhverfisverndar, notkun og endurnýtingu
efna þar sem efnivið er fundið nýtt hlutverk í sköpun.
læri að flokka og áhersla lögð á rétta meðferð lífræns- og ólífræns úrgangs.
þekki umhverfi sitt, bæði á
skólalóðinni sem og í nærumhverfi
skólans.
öðlist
aukinn
skilning
á
náttúrufyrirbærum og hringrás þeirra.
læri að mæta eigin þörfum, til dæmis
þannig að þau klæði sig sjálf, skammti
sér hæfilegt magn af mat og geti sjálf
sinnt grunn hreinlæti.
læri að ganga um nærumhverfi sitt af
virðingu með því að henda rusli í
ruslatunnur, ganga frá eftir sig og
endurvinna.
fái tækifæri til að gera hlutina sjálfir til
að verkgeta þeirra eflist.
öðlist færni í að taka lýðræðislegar
ákvarðanir og hafi þar með áhrif á
skólastarf og eigin menntun.
fái tækifæri til að takast á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni í skólastarfi.
fái tækifæri til að taka þátt í hreinsunarstarfi skólans til dæmis að vori.
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2.3 Heilbrigði og velferð
Velferð og andlegt og líkamlegt heilbrigði er í
forgrunni í starfi Urriðaholtsskóla. Gott samstarf þarf
að vera á milli heimila og skóla til að tryggja velferð
barna og því er lögð áhersla á samráð og samstarf við
foreldra og forráðamenn. Einnig er boðið upp á
ýmiskonar fræðslu innan skólans er varðar heilbrigði
og vellíðan barna á öllum skólastigum. Virðing er
borin fyrir getu hvers og eins, ásamt því að þarfir
barna út frá aldri og þroska eru virtar. Nemendur
læra inn á grunnþarfir sínar og geta þannig tekið
ábyrgð á eigin heilbrigði og velferð. Þá læra
nemendur hvernig hægt er að að nýta umhverfið til
að stuðla að eigin heilbrigði og velferð.
Markmið heilbrigðis og velferðar er meðal annars að
nemendur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

efli hreyfiþroska og hreyfifærni.
fái tækifæri daglega til að mæta hreyfiþörf sinni.
fái daglega útiveru.
læri að huga að andlegri líðan t.d. með svefni, hvíld, slökun, núvitundaræfingum og jóga.
læri að tjá líðan sína.
fái viðunandi aðstæður til að stunda nám, t.d. með því að vinna í einrúmi, í minni hópum eða
dreifðum hópum og leitast skal við að draga úr hávaða.
læri að gæta að hreinlæti sínu og persónulegum sóttvörnum.
efli trú á eigin getu og öðlist sterka sjálfsmynd.
fái kennslu í heilbrigði og lífsstíl.
séu hvattir til að borða hollt fæði.
fái þjálfun í félagsfærni.

2.4 Lýðræði og mannréttindi
Nemendur eiga að fá tækifæri til að auka færni sína í lýðræðislegri þátttöku. Slík færni er meðal annars
þjálfuð með því að gera nemendur ábyrga fyrir eigin námi, þjálfa þá í umræðum og gefa þeim tækifæri
til að hafa áhrif á framvindu náms og námsmats. Nemendum ber að virða hvorn annan óháð kyngervi,
kynhneigð, kynþætti, þjóðerni, trú, fötlun og færni hvers og eins. Þá skapar skólinn umhverfi sem tekur
mið af ólíkum þörfum nemenda. Með góðum skólabrag skapast betri vettvangur til að sinna námi og
starfi. Nemendur og starfsfólk skulu sýna hvert öðru virðingu, sem og umhverfi skólans og efnivið hans.
Markmið lýðræðis og mannréttinda er meðal annars að nemendur læri:
•
•
•
•

að tjá sig í samræmi við þroska og getu, og að á þá sé hlustað.
að hafa ákveðið val um nám sitt og eflist þannig í að taka sjálfstæðar ákvarðanir.
að taka ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum.
að taka lýðræðislegar ákvarðanir og hafa þar með áhrif á skólastarf og eigin menntun, t.d. í
samverustundum og á lýðræðisfundum.
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•
•

um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna
gagnrýna hugsun, spyrji óhikað spurninga og geti rökstutt mál sitt.

2.5 Jafnrétti
Í Urriðaholtsskóla eru nemendur og starfsfólk hvatt til þátttöku við uppbyggingu nýs skólasamfélags
með jafnrétti og réttlæti að leiðarljósi. Starfsfólk hefur jafnrétti að leiðarljósi í sínu starfi og vinnur eftir
jafnréttisstefnu skólans, sem finna má á heimasíðu skólans hér.
Markmið jafnréttis er meðal annars að nemendur:
•
•
•

•
•
•

fái að vera þeir sjálfir óháð kyngervi, kynhneigð, kynþætti, trú, fötlun, þjóðernis eða færni.
fái innsýn í fjölbreytileika íslensks samfélags með áherslu á jöfnuð og skal fjölbreytileiki vera
sýnilegur og fá vægi innan skólasamfélagsins.
fái kennslu þar sem hugað er að orðræðu, orðnotkun, námsefni, söngtextum og efnivið
innanhúss með tilliti til kyngervis, kynhneigðar, kynþáttar, fötlunar, þjóðernis, trúarbragða,
fjölskyldugerðar og færni hvers einstaklings.
hafi rétt til að tjá sig og að hlustað sé á þá.
séu hvattir til að sjá ólíkar hliðar á sama máli og leiti leiða til að finna sameiginlegan grundvöll.
efli réttlætiskennd sína og samkennd með öðrum.

2.6 Sköpun
Skapandi skólastarf styðst við fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð. Skapandi starf kallar á að
nemendur vinni með fjölbreyttan efnivið og eigi val um ólíkar leiðir til að vinna úr hugmyndum sínum.
Í Urriðaholtsskóla er viðhöfð teymiskennsla og hvatt er til samstarfs milli greina, aldurshópa og
skólastiga. Horft er með ábyrgð til umhverfisins með því að endurnýta efnivið við sköpun. Áhersla skal
lögð á heildarferli sköpunar, að nemendur virki ímyndunarafl sitt og fái að nýta það á sem
fjölbreyttastan hátt.
Markmið sköpunar er meðal annars að:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

sköpunargleði nemenda sé í fyrirrúmi.
vekja forvitni nemenda og hjálpa þeim að
viðhalda henni.
samþætta námsgreinar þar sem það á við,
meðal annars í smiðjum og með
þemavinnu. Í grunnskólanum er unnið að
jafnvægi milli bóklegs- og verklegs náms.
gefa frjálsum leik rými á báðum
skólastigum.
ferli sköpunar fái vægi fremur niðurstöðu.
skólahúsnæði og skólastarf sé skipulagt
þannig að það sé opið og sveigjanlegt til að
ýta undir sköpunargleði nemenda.
nemendur læri upplýsingatækni.
hvetja til skapandi vinnu, skapandi skrifa, nýsköpunar og frumkvöðlanáms.
hvetja til fjölbreyttrar tjáningar nemenda.
15 | S í ð a

3 Skólastig
Urriðaholtsskóli er eitt skólasamfélag en eðli málsins samkvæmt er blæbrigðamunur á starfi á leik- og
grunnskólastigi.
Húsnæði skólans er skipt niður í mismunandi vinnusvæði þar sem nemendur geta bæði unnið í stórum
og litlum hópum. Aðalinngangurinn er að austanverðu við Urriðholtsstræti. Stjórnenda álma og
skrifstofur Urriðaholtsskóla eru á efri hæð skólans. Suður inngangar eru þrír og tilheyra leikskólastigi.
Norður inngangur frá Vinastræti er fyrir nemendur grunnskólastigs.

Í Urriðaholtsskóla er heitið heimasvæði notað um vinnusvæði nemenda og hafa öll heimasvæði sitt
heiti sem kennd eru við kennileiti og örnefni í nágrenni skólans í landi Garðabæjar.
Á leikskólastigi er kennt samkvæmt lögum um leikskóla, Aðalnámskrá leikskóla, Menntastefnu
Garðabæjar og Skólanámskrá Urriðaholtsskóla. Meginmarkmið er að kennsla sé skipulögð þannig að
allir nemendur fái námsefni við hæfi og er samkennsla hluti af skólastarfinu. Á leikskólastigi eru
heimasvæðin sex talsins og er þeim áætlað að taka um 140 börn. Heimasvæðin eru öll sunnan meginn
í skólanum og snúa út að leikskólalóð á neðri hæð en þau heita:
•
•
•

Kelda
Kjarr
Klettur

•
•
•

Klif
Klöpp
Kriki

Á grunnskólastigi er kennt samkvæmt grunnskólalögum, Aðalnámskrá grunnskóla, Menntastefnu
Garðabæjar og Skólanámskrá Urriðaholtsskóla. Í þeim hluta grunnskólastigs sem þegar er risinn er gert
ráð fyrir fimm heimasvæðum grunnskólabarna. Gert er ráð fyrir 60 nemendum á hverju svæði.
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Meginmarkmið er að kennsla sé skipulögð þannig að allir nemendur fái námsefni við hæfi og er
samkennsla hluti af skólastarfinu.
Á grunnskólastigi eru þrjú heimasvæði á efri hæð:
•
•
•

Hlíð
Hraun
Höfði

Á neðri hæð eru heimasvæðin:
•
•
•

Holt (tímabundið heimasvæði leikskólabarna)
Hnjúkar (tímabundin aðstaða list- og verkgreinakennslu)
Hamar (útibú Tónlistarskóla Garðabæjar, tímabundið heimasvæði leikskólabarna)

Þegar skólanámskrá er rituð á eftir að reisa hluta skólans, þar með talin heimasvæði unglingastigs,
heimasvæði frístundar og félagsmiðstöðvar, mötuneyti og matsal, íþróttahús, sundlaug og varanleg
heimasvæði list- og verkgreina sem og stoðþjónustu. Þá á eftir að úbúa heimasvæði bókasafns sem
staðsett verður við norður inngang skólans, svæði sem nú er nýtt undir matssal.

3.1 Samstarf milli leikskólastigs- og grunnskólastigs
Í Urriðaholtsskóla er samvinna á og á milli heimasvæða óháð aldri og skólastigi. Í skólanum er stuðlað
að góðu samstarfi og að kennarar í skólanum öðlist gagnkvæma þekkingu og skilning á öðrum
skólastigum. Lögð er áhersla á að samfella sé til staðar þegar nemendur ljúka sinni veru á ákveðnu
heimasvæði og flytjast yfir á annað, til dæmis á milli skólastiga eða innan skólastigs. Enn er verið að
þróa þetta samstarf og þverfaglegur vinnuhópur innan skólans vinnur að því verkefni. Dæmi um
verkefni sem eru í þróun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elstu börnum leikskólans er boðið í leik og verkefni með börnum í 1.-2. bekk grunnskólastigs.
Grunnskólabörn lesa fyrir leikskólabörn óháð aldri.
Elstu börn leikskólastigs deila útisvæði með grunnskólabörnum.
Elstu börn leikskólastigs heimsækja Frístund.
Unnið að sameiginlegum þemaverkefnum.
Á degi leikskólans heimsækja grunnskólabörn leikskólastig og aðstoða kennara og taka þátt í
daglegu starfi.
Sameiginlegir söngfundir.
Boð á listaverkasýningar og viðburði á milli skólastiga.
Nemendur útskrifast formlega af hverju skólastigi, þ.e. leikskólastig, yngsta stigi, miðstigi og
unglingastigi.

3.2 Leikskólastig
Leikskólastigið er fyrsta skólastigið og á því tímabili eru börn á miklu mótunarskeiði. Markmið
Urriðaholtsskóla er að bjóða upp á örvandi, uppbyggilegt og jákvætt skólaumhverfi sem vekur gleði,
forvitni og frumkvæði, eykur sjálfstæði og styrkir jákvæða sjálfsmynd.

Að byrja í leikskóla
Að byrja í leikskóla er ný reynsla fyrir barn og foreldra. Umhverfið er nýtt, framandi og ókunnugt. Með
aðlögun er grunnur lagður að öryggi og vellíðan barns og samstarfi á milli heimilis og skóla. Það er því
18 | S í ð a

mikilvægt að vanda vel til verka og gefa barni þann tíma sem það þarf í aðlögun, þar sem þarfir hvers
og eins eru ólíkar. Í upphafi skólagöngu fá foreldrar/forráðamenn upplýsingar um aðlögun og þá þætti
sem þarf að hafa í huga.
Aðlögun er:
•

•
•
•
•
•

svigrúm fyrir börn og starfsfólk til að kynnast og mynda traust.
tækifæri fyrir foreldra til að kynnast starfsfólki skólans, starfseminni sem og öðrum börnum og
foreldrum.
tækifæri til að gefa skólanum góð ráð um hvernig gott er að nálgast barnið.
mismunandi og mislöng á milli barna.
unnin í samstarfi við foreldra.
tækifæri til að kenna börnum öryggistilfinningu, öruggir foreldrar/forráðamenn smita öryggi til
sinna barna.

Aðlögun yngstu barna til viðmiðunar:
Fyrsta daginn kemur barnið í skólann með foreldrum frá klukkan 09:00 og fram yfir hádegismat.
Annan daginn mætir barnið í morgunmat (fer eftir vistunartíma) og er með foreldrum fram yfir hvíld
(morgunmatur hefst 8:15 og honum lýkur 8:45).
Þriðja daginn fer barnið í hvíld, ásamt foreldrum, í leikskólanum.
Foreldrar bregða sér frá um morguninn en eru með barninu í mat
og lúr eða á milli 11:00 - 14:00.
Fjórða daginn mætir barnið á sínum vistunartíma og fram yfir lúr.
Foreldrar kveðja um morguninn og sækja barnið þegar það
vaknar eða eftir samkomulagi við heimasvæðisstjóra.
Fimmta daginn mætir barnið á sínum vistunartíma og er barnið
sótt eftir nónhressingu, um 14:30.
Sjötta daginn er barnið allan sinn vistunartíma.

Dagskipulag leikskólastigs
Skólinn er opinn frá kl. 7:30 til kl. 17:00. Sameining er á
heimasvæðum til kl. 8:00 og eftir kl. 16:30.
Almennt er unnið eftir eftirfarandi dagsskipulagi en
tímasetningar eru miðaðar út frá aldri. Morgunmatur er frá 8:00
til 8:45 á öllum heimasvæðum.

Hópastarf
Í hópastarfi starfa börn og starfsfólk saman í litlum hópum þar sem unnið er með fjölbreytt verkefni.
Meginmarkmið og tilgangur með hópastarfi er að börnin læri að vinna og leika sér í hóp og taka tillit til
hvors annars. Í gegnum hópastarfið er stuðlað að samheldni, samvinnu og tengslamyndun barnanna.
Unnið er með þemu í ákveðinn tíma í senn til að gefa tækifæri til að dýpka viðfangsefnið hverju sinni.
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Á myndinni hér til hliðar má sjá Urriðaholtið unnið úr endurnýtanlegum efnivið af börnum á Klöpp
skólaárið 2019-2020.

Leikur
Leikur er ekki bara gleðigjafi barna heldur námsleið og leið til
aukins þroska. Mikilvægt er að starfsfólk hafi jákvætt
hugarfar gagnvart leik og gefi honum rými. Í leik prufa börn
sig áfram með hugmyndir, reynslu, minningar og láta
ímyndunaraflið ráða ferðinni. Hlutverk hinna fullorðnu er að
styðja við leikinn sem náms- og þroskaleið og gæta að því
hvenær þarf að styðja við leikinn og hvenær ekki og að öll
börn fái að njóta sín. Kennara hafa mikil áhrif á nám barna og
því mikilvægt að skapað sé námsumhverfi þar sem öll börn fá
að njóta sín. Í því felst að gefa tíma, efnivið og rými til að þróa
leik og taka þátt í leiknum þegar á þarf að halda og styðja við
hann til að hann nái að þróast of blómstra. Leikur þarf að hafa
sinn sess í dagskipulagi og mikilvægt er að börn fái næði til
leikja.

Leikefni - Opin efniviður og endurnýting
Opinn efniviður er efni sem hefur ekki fyrirfram ákveðið hlutverk eða útkomu. Dæmi um slíkan efnivið
eru kubbar af ýmsum toga eða endurnýttur efniviður sem fellur til í skólastarfi. Efniviðurinn er
hvetjandi, ýtir undir sköpunarkraft, ímyndunarafl og tjáningu þannig að hugmyndir barnanna fái að
njóta sín sem og sjálfstæði þeirra. Allir fá notið sín á eigin
forsendum og þannig þróa og þroska leikinn. Opinn
efniviður ýtir undir sköpun og ferli sköpunar fær vægi
umfram útkomu. Í Aðalnámskrá leikskóla segir: „Efniviður
leikskóla á að vera margbreytilegur og höfða til ólíkra
barna á ólíkum aldri. Mikilvægt er að endurmeta og þróa
leikefni reglulega. Leikefni þarf að vera hvetjandi og höfða
til mismunandi skynjunar og örva börnin til rannsókna og
kannana. Mikilvægt er að börn geti notað leikefni á
fjölbreyttan hátt og byggt á reynslu sinni. Rými og
efniviður þarf að vekja forvitni barna og ýta undir
ímyndunarafl þeirra, sköpunarkraft og tjáningu þannig að
hugmyndir þeirra njóti sín“
(Aðalnámskrá, 2011. Bls. 40)

Svefn og hvíld
Eftir hádegisverð er næðisstund hjá börnum. Í skólanum er lögð rík áhersla á að þörfum barna sé mætt
og á það ekki síst við um þennan þátt. Mikilvægt er að börn fái daglegri svefnþörf sinni mætt, en börn
á aldrinum 1-2 ára þurfa að sofa í 11-14 klukkustundir á sólarhring og 3-5 ára börn 10-13 klukkustundir.
Daglúrinn er því mikilvægur til að uppfylla svefnþörf hvers barns. Skólinn styðst við nýjustu rannsóknir
á svefni, en þar kemur fram að svefn fyrir kl. 14 á daginn hefur almennt ekki neikvæð áhrif á
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nætursvefn, heldur þvert á móti jákvæð. Þá draga flest börn sjálfkrafa úr þörf sinni fyrir daglúr með
vaxandi aldri og hætta sjálf að sofa á daginn.
Hjá eldri börnum sem eru hætt að sofa á daginn er lögð áhersla á kyrrláta stund, slökun, jógakennslu
og eða hugleiðslu.

Regla og rútína
Regla og rútína er mikilvæg til þess að börnum og fullorðnum líði sem best og upplifi öryggi. Það að
vakna á svipuðum tíma, fara í gegnum morguninn heima, mæta í skólann og borða morgunmat o.s.frv.
skapar öryggi hjá börnum enda vita þau
við hverju má búast. Í leikskólastarfi
Urriðaholtsskóla er mikil áhersla lögð á
að skapa börnum öryggi með því að
tryggja að þau viti hvernig dagurinn
gengur fyrir sig, væntingar séu skýrar og
að börnin viti til hvers er ætlast af þeim.
Til aðstoðar við það styðst skólinn við
Vörðuna, sem er svokallað lukkudýr
skólans. Varða er stór hluti myndræns
skipulags og kemur þannig væntingum
til barna á framfæri, sem og

skipulagi dagsins. Það auðveldar börnum að fylgjast með og undirbúa sig fyrir það sem
framundan er.

Hreyfing og hreyfiþörf barna
Hreyfing er börnum eðlislæg, þau sækja í að hreyfa
sig, standa, liggja og hnoðast en ekki að sitja kyrr. Í
Urriðaholtsskóla er leitast við að uppfylla
hreyfiþörf barna daglega, með útiveru tvisvar á
dag. Börn fá einnig útrás fyrir hreyfingu í
íþróttatímum, með dansi, boltaleikjum og frjálsum
leik í sal þar sem grófhreyfingar og jafnvægi er
þjálfað. Öll leikskólabörn fara í YAP, eða Young
Athletes Program, sem var innleitt af Special
Olimpics International (SOI) til að hvetja
aðildarlönd samtakanna til þess að bjóða upp á og
/eða stuðla að aukinni hreyfiþjálfun 2 – 7 ára
barna, ekki síst barna með skerta hreyfifærni. Markmið verkefnisins er að þau börn sem þurfa auka
hreyfiþjálfun fái þá þjálfun sem nauðsynleg er og að aukin umræða verði um gildi snemmtækrar
íhlutunar á þessu sviði. Ef vel tekst til getur YAP í leikskólum stuðlað að því að börn með sérþarfir verði
virkari í íþróttastarfi þegar komið er í grunnskóla og að foreldrar fylgi því eftir að þau geti tekið þátt
eins og önnur börn. Special Olympics á Íslandi leggur mikla áherslu á að YAP verkefnið sé fyrir öll börn
og að allir geti notið góðs af því. Markmiðið er fyrst og fremst að öll börn fái þá næga hreyfiþjálfun og
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að YAP verkefnið sé n.k. tæki til að nýta þegar mat er lagt á hvaða börn þurfa á meiri hreyfiþjálfun að
halda.
Fínhreyfingar eru þjálfaðar í gegnum ýmis verkefni, svo sem með því að lita, pinna/perla, leira og púsla.
Börnin fara einnig í jóga þar sem þau læra ýmsar jógastöður og öndunaræfingar til þess að róa líkama
og huga.
Dagskipulagi er stillt upp með það í huga að börn sitji ekki lengi við t. d. á milli matmálstíma og samveru
fá þau tækifæri á að hreyfa sig. Rými skólans býður upp á að verkefnavinna geti farið fram við
mismunandi aðstæður, t.d. sitjandi, standandi eða liggjandi.

Góð næring
Hollt mataræði barna er mikilvægt fyrir vöxt þeirra og þroska. Í skólanum er
lögð áhersla á heilbrigt samband barna við mat og matmálstíma þar sem þau
eru hvött til þess að smakka og borða vel en neitunarréttur þeirra er virtur.
Jákvæðri orðræðu í kringum fjölbreyttan mat er viðhaldið. Á leikskólastigi eru
ávaxtastundir tvisvar sinnum á dag og það er alltaf í boði fyrir börn að fá sér
vatnsglas.

Væntingar til hegðunar
Þegar börn vita hvaða væntingar eru til hegðunar upplifa þau öryggi. Væntingar til hegðunar barna
þurfa að vera skýrar og útfærðar eftir aldri og þroska. Hlutverk starfsfólks er að grípa inn í þegar börn
ruglast og kenna þeim til hvers er ætlast í viðeigandi aðstæðum. Starfsfólk skal tileinka sér jákvæðni í
garð barna og vera leiðbeinandi og styðjandi í þeim aðstæðum sem koma upp og vera þannig jákvæðar
fyrirmyndir í góðum samskiptum.

Til að varða leið okkar í þessari vinnu hefur Urriðaholtsskóli eignast góða Vörðu. Varðan styður við
myndræn skilaboð til barna á leikskólastigi og yngsta stigi grunnskóla. Hún var hönnuð af Ara
Arnaldssyni, starfsmanni á leikskólastigi. Myndir af Vörðu má sjá hér í námskránni.
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Námsmat
Gerð ferilmöppu hefst um leið og barn hefur nám á leikskólastigi. Í
ferilmöppunni má sjá þroskaferli sköpunar, upplifana og náms barnsins
í gegnum leikskólagönguna. Áhersla er lögð á skráningar, svo sem
myndaskráningu þroska- og sköpunarferlis frekar en lokaútkomu
ákveðinna verkefna.
Almennt mat á þroska og stöðu barns fer fram og þá er meðal annars
horft til fín- og grófhreyfinga, málþroska, félagsþroska,
tilfinningaþroska,
samskipta,
vitsmunaþroska og almennrar líðan
barns. Foreldrar/forráðamenn eru
boðaðir í samtal tvisvar á skólaárinu
eða oftar ef þörf þykir. Í foreldasamtali
á haustönn fer fram miðannarmat á
þroska og stöðu barnsins og foreldrar
fá greinargerð frá deildarstjóra.
Foreldrasamtal vorannar er ekki eins
formfast, en þá fer fram eftirfylgni málefna haustannar og áætlun fyrir
áframhaldandi vinnu ef það á við.
Mat á árangri og framförum barna eru reglubundinn þáttur í starfi skólans. Matstæki sem notuð eru til
að meta málþroska eru eru:
TRAS (Tidlig registrering af språkudvikling) - skráningarlisti fyrir öll börn frá tveggja til fimm ára.
Skráningar eru gerðar tvisvar á ári, eða með 6 mánaða millibili.
Hljóm - 2 - Hljóðkerfis- og málvitundarskimun sem lögð er fyrir öll börn í elsta árgangi leikskólans í
september/október og aftur til samanburðar í janúar/febrúar.
EFI - 2 - Málþroskaskimun á málskilningi og máltjáningu fyrir börn á fjórða aldursári.
Matstæki sem notað er til að meta hreyfiþroska er:
Young Athletes Program - Verkefni sem stuðlar að aukinni hreyfifærni barna með markvissri
hreyfiþjálfun. Skráning fer fram á ýmsum þáttum hreyfifærni og verkefni lögð fyrir til að efla
hreyfiþroska.

Snemmtæk íhlutun
Sé ástæða til nánara mats er stuðst við fleiri verkfæri og
snemmtæka íhlutun. Mikil áhersla er lögð á snemmtæka íhlutun
þannig að hægt sé að bregðast við með markvissum aðgerðum
ef barn þarf á stuðningi að halda. Sérkennslustjóri heldur utan
um stuðning og eftirfylgni. Lagt er upp með að þjálfun og
stuðningur fari fram á heimasvæði barns og þá í minni hópum.
Íhlutunin fer þá eftir viðfangsefni, aðstæðum, aldri og þroska
barna hverju sinni. Áhersla er lögð á samvinnu og samstarf við
foreldra sem byggir á gagnkvæmu trausti. Ef grunur er um
frávik, hvort heldur sem er í líkamlegum eða andlegum þroska
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er brugðist við með samtali og samráði. Inngrip í gegnum stoðþjónustu skólans á forsendum leikskólans
þarf ávallt samþykki foreldra. Ef frávik er þess eðlis að frekari greiningar er þörf er send beiðni á
Skólaskrifstofu Garðabæjar. Stoðþjónusta Urriðaholtsskóla og fulltrúar skólaskrifstofu
(sérkennslufulltrúi, skólasálfræðingur, talmeinafræðingur) vinna náið saman að stuðningi barna.

Nánari upplýsingar um stoðþjónustu Urriðaholtsskóla eru í kafla 4.

3.2 Grunnskólastig
Dagskipulag grunnskólastig
Kennsla hefst kl. 8:15 hjá öllum nemendum. Allir morgnar byrja á 20 mín. morgunhreysti, sem er
skipulögð og kennarastýrð útivera. Nemendur fara í frímínútur kl. 10:15 - 10:35. Hádegishlé er kl. 11:55
- 12:15 og fara nemendur svo út í frímínútur til kl. 12:30. Nemendum er óheimilt að fara út af
skólalóðinni í frímínútum eða hádegishléi nema með leyfi frá kennara/skólastjórnendum. Skóladegi
nemenda á yngsta stigi lýkur kl. 13:10 og á miðstigi kl. 13:50.
Skólavika nemenda er frá 30 til 35 kennslustundir, en fjöldi kennslustunda fer eftir aldri. Hver
kennslustund 40 mínútur. Tímafjöldi nemenda í hverri námsgrein er í samræmi við
viðmiðunarstundaskrá Menntamálaráðuneytis.

Námsmat
Í námsmati í grunnskóla skal leggja mat á hæfni nemenda innan námssviða og á lykilhæfni sem fléttuð
er inn í öll námssvið. Matið byggir á þeim markmiðum sem lögð eru til grundvallar í námi nemenda og
viðfangsefnum þeirra, og er í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Námsmat nær til allra færniþátta
og endurspeglar hæfniviðmiðin og viðfangsefni námsins.
Tilgangur námsmats er að taka stöðumat á færni nemenda hverju sinni. Matið skal síðan nota til að
skoða námsferil og setja ný markmið. Tilgangurinn er einnig að auka gæði kennslu og skólastarfs og
gera foreldra meðvitaða um námsgengi og hæfni barna sinna. Gögnum um námsframvindu nemenda
er safnað jafnt og þétt yfir árið. Matið á að nota sem leiðsögn í þágu náms og á að vera hannað til að
bæta nám hvers nemanda. Við lok hvers skólaárs er heildar námsárangur nemenda tekinn saman og fá
nemendur vitnisburðinn í formi umsagna.
Frá og með vorönn 2021 eru hæfniviðmið nemenda metin og skráð í Mentor.

Lykilhæfni
Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er ætlað
að stuðla að alhliða þroska hans. Skólum er ætlað að leggja mat á
hæfni nemenda sem byggist á grunnþáttum í menntun og
áhersluþáttum laga um leik- og grunnskóla. Slík hæfni er nefnd
lykilhæfni og felst í eftirfarandi 6 þáttum:
Sjálfstæði og samvinna
Nýting upplýsinga og miðla
Skapandi og gagnrýnin hugsun
Samskipti og samstarf
Ábyrgð og mat á eigin námi
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Tjáning og miðlun

Kennsluhættir
Kennsluhættir Urriðaholtsskóla eru fjölbreyttir þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa nemenda.
Teymisvinna er leiðarljós kennsluhátta bæði hjá starfsfólki og nemendum.
Urriðaholtsskóli hefur tileinkað sér raunprófaðar og árangursríkar leiðir í að kenna börnum lestur.
Aðferðirnar eru stýrð kennsla Engelmanns (Engelmann’s Direct Instruction (DI)) og fimiþjálfun sem
byggir á aðferð Ogden Lindsley, Precision Teaching (PT). Færni nemenda er byggð upp með
kerfisbundnum hætti og stigvaxandi kröfum. Framvinda kennslunnar stýrist af framförum nemenda.
Rannsóknir hafa sýnt fram á árangur þessara aðferða annars vegar stýrðar kennslu við að leggja inn og
kenna atriði og hins vegar fimiþjálfunar sem hentar vel til að hraða námi með því að þjálfa upp fimi.
Frammistaða nemenda er mæld á nákvæman hátt og niðurstöður skráðar. Aðferðin virkar því einnig
sem matstæki á framfarir nemandans og skilvirkni kennslunnar.
Stýrð kennsla Engelmanns byggir á aðferðum
kerfisbundinnar beinnar, skýrrar og stýrðrar
kennslu. Öllum nemendum er raðað í hópa eftir
færni í efninu og þannig verður kennslan sem best
miðuð að þörfum hvers og eins. Kennslan er
fyrirfram ákveðin og byggð upp með skipulögðum
hætti. Kennt er samkvæmt nákvæmu handriti sem
krefst mikillar virkni og þátttöku af hálfu nemenda
á öllum stigum námsins, allt frá grunni til skilnings
og hraða.
Þó stýrða kennslan sé einkum notuð í
íslenskukennslu nemendanna þá er kennsluaðferðin einnig nýtt í öðrum fögum sem og starfi skólans í
heild sinni.

Námsgögn
Skólinn
útvegar
öll
kennslugögn og ritföng fyrir
nemendur.
Starfsfólk
skólans fylgist vel með
útgáfu nýs námsefnis. Þess
er vænst að nemendur
gangi vel um kennslugögn. Í
takt við aukinn tölvu- og
spjaldtölvukost
leggur
skólinn áherslu á að
upplýsingatækni sé samofin
öllu skólastarfi.
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3.3 Greinasvið grunnskólastigs
Íslenska
Góð lestrarfærni er undirstaða alls náms og því leggur Urriðaholtsskóli ríka áherslu á DI kennsluna.
Nemendum er skipt í litla hópa eftir getu hvers og eins og í samræmi við DI áætlun. Þannig er hægt að
mæta öllum nemendum með námsefni við hæfi og styrkja þá þætti sem styrkja þarf. Með kennslutækni
DI eru lesskilningur, réttritun, orðaforði, málskilningur, málfræði og málvitund þjálfuð á öllum
grunnskólastigum.
Í Urriðaholtsskóla er unnið út frá viðmiðum
Menntamálastofnunar (MMS) um lestrarfærni
nemenda, Lesfimi og lesskilning nemenda, Orðarún
(frá og með 3. bekk). Tilgangur prófanna er að
skoða stöðu nemandans í þeim tilgangi að veita
kennslu við hæfi hvers og eins.
Lestrarþjálfun er sameiginlegt verkefni heimilis og
skóla og því mikilvægt að forráðamenn sinni
heimalestri með börnunum. Unnið er út frá
viðbragðsáætlun varðandi skráningar á ástundun
heimalesturs og leiðir til úrbóta. Umsjónarkennari
fylgist með ástundun nemenda í heimalestri og vinnur eftir ákveðnum verklagsreglum í því sambandi.
Kennari skráir athugasemd vikulega í Mentor. Miðað er við að nemendur lesi heima a.m.k. 5 x í viku og
sá sem hlustar skráir lesturinn á hverjum degi í lestrarhefti nemanda. Ef lestri er ábótavant fer ákveðinn
verkferill í gang (sjá hér fyrir neðan).
Fyrstu viðbrögð:
•
•
•

Ef nemandi les sjaldnar en 5 x í viku er það skráð í Mentor.
Ef nemandi hefur fengið tvisvar sinnum skráða athugasemd í Mentor sendir kennari tölvupóst
og óskar eftir að gerð verði bragbót á heimalestri.
Þetta getur verið vegna tilfallandi vanda s.s. veikinda og þá er hægt að komast að niðurstöðu
um að tekið verði öðruvísi á heimalestri í vissan tíma en reiknað með að lesturinn fari í réttan
farveg að honum loknum.

Úrbætur:
•
•
•
•

Ef ástundun heimalesturs batnar ekki þrátt fyrir tilmæli hringir umsjónarkennari í foreldra.
Ef foreldrar eru í vanda er:
Boðinn fundur með umsjónarkennara til að finna lausn.
Komist að samkomulagi um úrbætur.

Önnur úrræði:
•

Boðað til fundar með skólastjórnendum og leitað lausna.

26 | S í ð a

Stærðfræði
Á yngsta stigi er unnið markvisst með réttritun talna, talnagildi og grunnþætti reikniaðgerða. Stuðst er
við ýmsar námsbækur. Hlutbundin vinna, kennsluforrit og stærðfræðispil eru notuð í kennslu. Á
miðstigi er unnið í kennslubókum og æfingaheftum. Einnig er stærðfræðin fléttuð inn í útikennslu og
þemavinnu. Stærðfræðiforrit eru notuð til að þjálfa ákveðna þætti t.d. margföldunartöfluna og aðrar
reikniaðgerðir. Á haustönn 2021 hefst innleiðing á fimiþjálfun í stærðfræði í tveimur yngstu árgöngum
grunnskólastigs.

Erlend tungumál
Tungumálakennsla miðast að því að byggja upp orðaforða nemenda með hlustun, lestri, töluðu máli
og ritun. Enskukennsla hefst á yngsta stigi. Í upphafi fer kennslan fram í gegnum söngva, leik og ýmiss
tungumálaforrit. Unnið er með orðaforða sem tengist nánasta reynsluheimi barnsins. Á miðstigi er
áfram unnið í gegnum söng, leik og spjaldtölvur en við bætist aukinn lestur, flóknari hlustun og gerðar
eru meiri kröfur í ritun og töluðu máli.Í 7. bekk bætist danska við. Unnið er með dönskuna á sama hátt
og enskuna.

List- og verkgreinar
Í list- og verkgreinum er lögð áhersla á markvissa kennslu í aðferðum,
áhöldum og tækjum í hverri grein fyrir sig en einnig er lögð áhersla á að
sköpun sé samofin öllu skólastarfi. Í list- og verkgreinakennslu í
Urriðaholtsskóla er lögð áhersla á sköpun og sköpunarferli,
verkkunnáttu, tækni, fagurfræði og gildi, efnisþekkingu, líkamsbeitingu,
túlkun og tjáningu. Í kennsluháttum er reynt að hafa verkefnin fjölbreytt
og þannig úr garði gerð að þau bjóði upp á fjölbreyttar útfærslur.
Verkefnunum er ætlað að mæta hverjum nemanda þar sem hann er
staddur og styðja hann í að auka færni sína í greininni. Nemendur eiga
einnig kost á að vinna verkefni er tengjast viðhaldi skólabyggingarinnar,
undir handleiðslu húsvarðar. Rík áhersla er á að nemendur fái jákvæða
upplifun af list- og verkgreinum, þroski og efli sköpunargleði sína og
verði jafnvel forvitnari um heiminn í kringum sig.

Morgunhreysti og sund
Morgunhreysti er skipulögð hreyfistund utandyra sem fer fram undir stjórn kennara og fer fram alla
morgna í upphafi skóladags. Markmið morgunhreystis er, í gegnum leik og gleði, að efla hreyfifærni,
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gefa börnunum jákvæða upplifun af fjölbreytilegri
hreyfingu og fá jákvæða útrás fyrir hreyfiþörf. Þá
er ætlast til að nemendur beri virðingu fyrir getu
hvers annars og fari eftir reglum sem gilda í
íþróttum og leikjum. Leitast er við að nýta
skólalóðina og möguleika nærumhverfis skólans til
hreyfiiðkunar. Morgunhreysti er kennd allt árið
um kring.
Sundkennsla fer fram einu sinni í viku allt
skólaárið. Kennt er í Álftaneslaug og er skólarúta
nýtt til að flytja nemendur til og frá sundlauginni.

Þemu
Samfélags- og náttúrugreinar eru kenndar í þemum. Það þýðir að nemendur helga sig ákveðnu
viðfangsefni í tiltekinn vikufjölda og ljúka því áður en næsta viðfangsefni er tekið fyrir. Í þemum er
samþætting námsgreina höfð að leiðarljósi. Helstu markmið og áhersluþættir þemakennslu á öllum
stigum Urriðaholtsskóla er að efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda, stuðla að skilningi nemenda á
námsefninu sem liggur til grundvallar viðhorfi þeirra til umhverfis, auðlinda, menningar, sögu, náttúru
og tækni. Lögð er rík áhersla á fjölbreytta kennsluhætti á öllum stigum.

Upplýsinga- og tæknimennt
Á yngsta stigi er lögð áhersla á að kenna nemendum undirstöður tölvunotkunar, s.s. nota einföld forrit
og upplýsingaleit á veraldarvefnum. Þegar nemendur eldast er lögð áhersla á að upplýsinga- og
tæknimennt sé samofin öðrum námssviðum og þannig séu nemendur að beita upplýsinga- og
tæknimennt jafnt í þemum, listgreinum, tungumálum, íslensku og stærðfræði.

Lífsleikni
Skólalífið í Urriðaholtsskóla litast af jákvæðri hegðunarstjórnun og fléttast uppbyggileg og jákvæð
samskipti inn í leik, kennslu og samskipti, bæði hjá nemendum og starfsfólki. Skólinn leggur ríka áherslu
á almenna félagsfærni og fá nemendur vikulega þjálfun í félags- og hegðunarstjórnun í gegnum
lífsleiknikennslu. Í lífsleikni er stuðst við ýmiskonar námsefni, ss. KVAN , klípisögur, Hugarfrelsi,
hópeflisleiki og eru nemendur hvattir til þess að tjá skoðun sína á viðfangsefnunum.
Þá eru 12 vikna ART (Aggression Replacement Training) námskeið haldin reglulega þar sem fámennir
nemendahópar taka þátt hverju sinni.
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4 Stoðþjónusta Urriðsholtsskóla
Helstu verkefni og áherslur
Stoðþjónustan skiptist í kennslu nemenda með einstaklings- og hópnámskrá, kennslu nemenda með
annað móðurmál, handleiðslu til starfsfólks, fræðslu, stuðning og athugun á heimasvæði, ráðgjöf og
eftirfylgni með íhlutunum. Áhersla er lögð á að nota stigskiptar aðferðir til að mæta mismunandi
þörfum nemenda. Úrræði og matstæki miða að vanda, þroska og getu nemenda. Urriðaholtsskóli
starfar eftir ákveðnum verkferli (sjá mynd 3.1 og 3.2.) þegar grunur vaknar um vanda hjá barni sem
þarfnast frekari stuðnings. Markmið verkferilsins er að setja mál barna strax í skýran viðeigandi farveg
þar sem heimasvæðisstjóri og sérkennslustjóri (hegðunar- og kennslustjóri) vinna saman að því að
meta vanda og vinna að áætlun.

Mynd 4.1.
Þarfagreining og beiðni um sérfræðiþjónustu, verkferill Urriðaholtsskóla - leikskólastig
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Mynd 4.2.
Þarfagreining og beiðni um sérfræðiþjónustu, verkferill Urriðaholtsskóla - grunnskólastig

4.1 Þjónusta við heimasvæði
Hver heimasvæði fundar með sérkennslustjóra aðra hverja viku og oftar ef þörf er á. Markmið
fundanna er að meta getu heimasvæðis til að ráða við verkefni svæðisins og stöðu nemenda, t.d. hvað
varðar hegðun og nám. Á fundunum er farið yfir þá nemendur sem eru með einstaklingsáætlanir og
hvernig gengur að vinna eftir henni, ef grunur er um vanda, fyrirbyggjandi leiðir í námi og hegðun.
Sérkennslustjóri og/eða annar starfsmaður stoðþjónustu er kallaður til eftir þörfum á fundi með hverju
heimasvæði fyrir sig þar sem t.d. er farið yfir ákveðin nemendamál, veittar ráðleggingar um hvernig
megi bæta hegðunarstjórnun og erfið mál ígrunduð og tekin afstaða til.
Vikulegir aðskildir fundir eru haldnir á báðum skólastigum með stjórnendum. Inn á þá kemur
stoðþjónusta með áherslupunkta, t.d. varðandi nemendastjórnun, málörvun og framburðarþjálfun,
hvernig á að ákveða og kenna væntingar, eftirfylgni með notkun matstækja, t.d. TRAS, Hljóm – 2 og
úrvinnslu niðurstaðna þeirra.

Einstaklings- og hópáætlanir
Gerðar eru ítarlegar hóp- og einstaklingsáætlanir fyrir nemanda/ur sem unnin er af heimasvæðisstjóra
og stoðþjónustu í samráði við foreldra og heimasvæði. Yfir árið er vandi og framfarir nemenda metnar
með viðeigandi matstæki og ný áætlun gerð. Hóp- og einstaklingsáætlun byggir á viðmiðum, greinandi
prófum og skimunarprófum. Markmið með hóp- og einstaklingsáætlun er að taka mið af getu og færni
nemanda og mæta honum með viðeigandi stuðningi.
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Tilvísanir í sérfræðiþjónustu
Skólinn hefur aðgengi að sérfræðiþjónustu skóladeildar Garðabæjar á báðum skólastigum.
Sérfræðingar koma með ráðleggingar og eru með eftirfylgni í málum nemenda sem verið er að vinna
að til dæmis á nemendaverndarráðsfundum. Sérfræðingar koma einnig að fræðslu og þjálfun
starfsmanna sem vinna að einstaklingsáætlunum þegar þörf er á t.d. á skilafundum.

Málörvun
Þjálfun nemenda fer fram ef niðurstöður matstækja sýna að þörf er fyrir íhlutun bæði í hóp og inn á
heimasvæði nemenda. Talmeinafræðingur kemur með reglubundnum hætti í skólann og þjónustar
börn með tilliti til málvanda og hefur yfirumsjón með framburðar- og málþroskaþjálfun þegar frávik
eru aldursvarandi og er ráðgefandi í öðrum málvanda. Stoðþjónusta, heimasvæði og foreldrar styðja
við íhlutun í gegnum einstaklings- og hópaáætlun og þjálfun heima t.d. framburðarþjálfun og orðabók.
Stoðþjónusta raðar í hópa þvert á heimasvæði eftir vanda nemenda og úthaldi. Hóparnir hittast þrisvar
til fjórum sinnum í viku í 15-30 mínútur í senn. Starfsmaður á heimasvæði sér um þjálfun þegar færi
gefst, t.d. við matarborð og í fataklefa. Áhersla er lögð á að starfsmenn séu góðar málfyrirmyndir og
séu duglegir að nota orð yfir hluti og atburði um leið og þeir eiga sér stað. Stutt er við þessar áherslur
reglulega á starfsmannafundum. Heimasvæði skulu festa þjálfunartíma inni á sínu heimasvæði með
það að markmiði að nemandinn fái sem flest tækifæri til að æfa sig. Lagt er upp með að tímalengd
áætlana sé 6-8 vikur og að endurmat færi fram að þeim tíma loknum. Hópar eru ólíkir að stærð en
algengast er að 2-4 börn séu í hverjum hópi. Fjöldi hópa skal fara eftir þörfum nemenda hverju sinni.

Matstæki á leikskólastigi
Orðaskil málþroskapróf er sent heim með börnum á aldrinum 18 mánaða til 3 ára ef talið er að
málþroski þeirra falli utan eðlilegra marka miðað við jafnaldra. Prófið er einnig notað á eldri börn til að
meta orðaforða ef hann er lítill t.d. hjá tvítyngdum og nemendum með annað móðurmál en íslensku.
Íslenski málhljóðalykillinn – er notaður með börnum ef grunur er um framburðarvanda, bæði á leikog grunnskólastigi.

Íslenska sem annað mál og virkt tvítyngi
Allir nemendur sem eru nýkomnir og eru með annað móðurmál en íslensku fá Tákn með tali orðabók
sem fer á milli heimilis og skóla. Bókin er líka notuð fyrir tvítyngd börn með lítinn orðaforða. Unnið er
með orðin bæði heima og í skólanum og eru þau þjálfuð nokkrum sinnum yfir daginn á skólatíma. Gerð
er einstaklingsáætlun og fer bókin á milli heimilis og skóla.
Í framhaldi fara eldri nemendur á leikskólastigi og grunnskólabörn í námsefnið Tölum saman, Lubbi og
Orðagull til að styrkja orðaforða, íslensku málhljóðin, vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu og
máltjáningu.

Hegðun og tilfinningar
Á hverju heimasvæði eru AHA skráningarblöð sem mælst er til að starfsmenn noti til meta hvaða
áhrifaþættir valda því að nemendur ná ekki að fylgja væntingum/settum reglum. Með skráningum er
hægt að fylgjast með tíðni hegðunar og í hvaða aðstæðum hún gerist. Starfsmenn koma sér saman um
hvaða hegðun skal skrá og skilgreina hana og skrá svo aðdraganda og afleiðingar hennar þegar hún á
sér stað. Í samvinnu við stoðþjónustu er svo unnið úr niðurstöðum og íhlutun sett í gang ef þörf er.
Íhlutun getur t.d. falið í sér hvatningakerfi, ítarlega stuðningsáætlun, breytingar á umhverfi og
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viðbrögðum starfsmanna. Stoðþjónusta aðstoðar við að innleiða íhlutun inn á heimasvæði t.d. með
endurgjöf til starfsmanna og sýnikennslu. Dregið er markvisst úr aðstoð við heimasvæði samhliða
auknum árangri íhlutunar og starfsmanna. Stoðþjónustan og skólastjórnendur styðja við öll
heimasvæði skólans ef upp koma erfiðar aðstæður sem starfsfólk telur sig þurfa stuðning í eða ekki
ráða við. Hlutverk þeirra er að koma málum í viðeigandi farveg samkvæmt samræmdu verklagi eða
veita einstaklingsstuðning.
AEPS er færnimiðað matskerfi sem notað er til að leggja mat á sex þroskasvið: fín- og grófhreyfingar,
vitræna þætti, aðlögun, félagslegum tjáskiptum og félagslegu samspili. Matstækið gerir ráð fyrir
samstarfi heimilis og skóla og inniheldur meðal annars sérstakan foreldralista. Niðurstöður nýtast við
gerð einstaklingsnámskrár og við að skipuleggja íhlutun.

4.2 Nemendaverndarráð
Samkvæmt grunnskólalögum nr. 66/1995 er starfrækt nemendaverndarráð í Urriðaholtsskóla. Það
starfar samkvæmt reglugerð nr. 584 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og
nemendaverndarráð í grunnskólum og samkvæmt 17. gr er hlutverk þess að samræma skipulag og
framkvæma þjónustu við nemendur varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og sérfræðiþjónustu, vera
skólastjóra til aðstoðar við gerð og framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. Samstarfið
getur bæði átt við einstaka nemendur og forvarnarstarf. Einnig er hlutverk ráðanna að starfa að
velferðarmálum nemenda og hafa yfirumsjón með skipulagi og framkvæmd sérkennslu og
stoðþjónustu við skólann. Fundir eru haldnir einu sinni í mánuði fyrir hvort skólastig.
Urriðaholtsskóli
er
heildstæðu
skóli
tveggja
skólastiga.
Nemendaverndarráð skiptist í nemendaverndarráð leikskólastig og
nemendaverndarráð grunnskólastig og eru málefni hvors skólastigs
fyrir sig tekin fyrir. Skólastjóri skipar í ráðin og fyrir leikskólastig sitja
auk skólastjóra aðstoðarskólastjóri leikskólastigs, sérkennslustjóri,
sérkennslufulltrúi Garðabæjar, talmeinafræðingur og sálfræðingur
skólans. Fyrir grunnskólastig sitja auk skólastjóra, aðstoðarskólastjóri
grunnskólastigs, sérkennslustjóri, sálfræðingur skólans og fulltrúi
félagsþjónustu Garðabæjar. Þegar aðrir sérfræðingar verða ráðnir við
skólann verða þeir einnig fulltrúar í nemendaverndarráði.
Starfsmenn skólans geta óskað eftir að málefni sé tekið fyrir á fundi í
nemendaverndarráði með því að fylla út beiðni. Umsjónarkennari eða
heimasvæðisstjóri getur óskað eftir að fjallað sé um nemanda á sínu heimasvæði. Ávallt skal upplýsa
foreldra um að máli barna þeirra sé formlega vísað til skólastjóra eða nemendaverndarráðs og leita
eftir samstarfi við foreldra um lausn mála eftir því sem framast er kostur. Leitast er við að taka málefni
fyrir eins skjótt og hægt er eftir að beiðni berst. Nemendaverndarráð skráir stöðu málsins, fjallar um
það faglega, leggur fram tillögur og fylgist með framvindu mála. Ráðið getur kallað á sinn fund þá aðila
innan skólans og utan sem það telur að geti upplýst sig um ákveðin málefni. Full trúnaðarskylda
fundarmanna gildir á öllum fundum nemendaverndarráðs.

4.3 Frístund Urriðaholtsskóla
Frístundaheimili Urriðaholtsskóla er fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskólans og starfar sjálfstætt að
loknu skólastarfi. Leitast er við að hafa fjölbreytt og áhughvetjandi starf í frístundinni og bjóða upp á
spennandi verkefni.
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Lögð er áhersla á að nemendur fari út eftir að skóladegi lýkur og viðri sig í frjálsum leik. Eftir útivist og
hressingu velja nemendur valsvæði sem eru fjölbreytt og mismunandi eftir dögum.
Markmið frístundar er:
•
•
•
•
•

Að skapa börnum hlýlegt, öruggt og notalegt umhverfi
Að börn fái tækifæri til að vera í frjálsum leik með vinum sínum
Að börn læri að bera virðingu fyrir félögum sínum og sýni hvert öðru kurteisi og tillitsemi
Að börn gangi vel um þá hluti sem þau hafi aðgang að
að börn læri að ganga frá eftir sig, bæði þeim efnivið sem þau hafa verið með og umhverfinu
sjálfu

Frístund er opin á starfstíma skólans, þ.e. frá fyrsta degi eftir skólasetningu fram að skólaslitum. Á
skóladagatali koma fram allir frídaga og óhefðbundnir skóladagar. Á frídögum, í jólafríi, páskafríi,
vetrarfríi og skipulagsdögum skólans stendur þjónusta frístundaheimila til boða frá kl. 08:00-17:00.
Foreldrar verða að skrá börn sín sérstaklega þessa daga. Á aðfangadag og gamlársdag er lokað sem og
einn starfsdag á haustönn. Mikilvægt er að vistunartími sé virtur enda miðast mönnun útfrá velferð
barna við skráningu hverju sinni.
Breytingar á vistunartíma eða uppsögn fer fram á Minn Garðabær eða með tölvupósti til
umsjónarmanns Frístundar. Tilkynning þarf að berast fyrir 15. hvers mánaðar og tekur breytingin gildi
um næstu mánaðarmót.
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5 Umsóknir og innritanir
5.1 Umsókn og úthlutun leikskólanemenda
Sótt er um leikskólavist leikskólabarna á heimasíðu Garðabæjar inn á vefnum Minn Garðabær.
Leikskóladvöl er úthlutað eftir aldri barna. Almennt eru börn orðin 12 mánaða þegar leikskóladvöl hefst
í upphafi skólaárs að hausti. Skilyrði fyrir leikskóladvöl er að barn hafi lögheimili í Garðabæ, en það
getur verið á biðlista þótt lögheimili sé annars staðar.
Innritun á leikskólastig fer fram í mars og apríl en hún
er þó ekki endanleg þar sem alltaf eru einhverjar
breytingar á búsetu. Við innritun er tekið mið af
kennitölu barna, þau elstu fá úthlutað fyrst. Systkini
hafa forval í þann leikskóla sem eldra systkini er
þegar að úthlutun er komið skv. aldursröð. Foreldrar
fá sent rafrænt bréf þegar barn fær úthlutun og hafa
10 daga umhugsunarfrest, eftir það er barn tekið af
biðlista. Skólastjórnendur ásamt heimasvæðastjórum sjá um röðun á heimasvæði eftir aldri og
fjölda barna hverju sinni. Eftir að innritun lýkur að
vori er opið hús fyrir verðandi leikskólanemendur og forráðamenn. Farið er yfir stefnu og gildi skólans,
fyrirkomulag aðlögunar, húsið kynnt og spurningum svarað.
Foreldrar þekkja börnin sín best og því mikilvægt að efla góð tengsl fjölskyldna og skólasamfélags frá
fyrsta degi. Aðlögunin er einstaklingsbundin og er breytileg eftir þörfum hvers og eins. Mikilvægt er að
foreldrar og heimasvæðastjórar taki mið af stöðu barnsins og hagi aðlögun út frá þörfum þess. Frekari
upplýsingar um aðlögun má lesa í kaflanum um Leikskólastigið.
Eins og fram kemur í kaflanum um aðlögun smita öruggir foreldrar eigin öryggiskennd yfir til barna
sinna. Með því að foreldrar séu þátttakendur frá fyrsta degi öðlast þeir öryggi um dagskipulagið og það
sem á sér stað í skólanum ásamt því að kynnast starfsfólki skólans.

5.2 Innritun og móttaka grunnskólanemenda
Forráðamenn innrita nemendur á heimasíðu Garðabæjar inni á vefnum Minn Garðabær, á rafrænt
eyðublað sem ber að nota þegar sótt er um skólavist, bæði á leik- og grunnskólastigi. Þjónustuver
Garðabæjar sendir umsóknina til skólans.
Á vorin er auglýstur sérstakur tími til umsóknar um skólavist á grunnskólastig og fá
foreldrar/forráðamenn boð um kynningarfund eða opið hús á vordögum með sameiginlegri auglýsingu
fyrir alla grunnskóla í Garðabæ. Ef grunnskólanemendur eru að innritast á öðrum tímum skólaársins er
foreldrum bent á að hafa samband við skrifstofu skólans og óska eftir kynningu á skólanum. Nemendur
sem eru með lögheimili í öðru sveitarfélagi en Garðabæ verða að sækja um heimild fyrir skólavist utan
sveitarfélags. Þó að forráðamenn hafi fengið staðfestingu á að umsókn skólans um skólavist sé
móttekin er ekki hægt að ganga að skólavist vísri. Skólastjóri ákveður hvort skólavist nemenda utan
lögheimilis er samþykkt, það fer m.a. eftir fjölda í bekkjum o.fl.
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Þegar úthlutun eða skólavist hefur verið samþykkt er send út tilkynning til foreldra. Foreldrar
leikskólabarna fá kynningu á skólastarfinu áður en aðlögun hefst og eiga samtal við sína
heimasvæðastjóra áður en barnið mætir í hús, þar sem skrifað er undir vistunarsamning og tilheyrandi
gögn. Ef barn hefur farið í einhvers konar greiningarferli þurfa upplýsingar að fylgja með umsókn.
Þannig getur skólinn verið í stakk búinn að mæta þörfum barna eins og best verður á kosið þegar
skólavist hefst.
Ritari skráir barn í það kerfi sem við á, hefur samband við heimasvæðisstjóra/ umsjónarkennara um
nýjan nemenda og finnur tíma til heimsóknar ef barn er að koma eftir að skólaár hefst. Skrifstofustjóri
leiðbeinir um skráningu í Frístund og um það kerfi sem notað eru fyrir nemendaskráningu á
grunnskólastigi.

5.3 Skráning í Frístund
Sótt er um dvöl í frístund á Minn Garðabær. Foreldrar/forráðamenn fá senda staðfestingu á að
umsókn sé móttekin. Foreldrar/forráðamenn skrá vistunartíma fyrir frístundina.
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6 Samstarf heimila og skóla
Forráðamenn eru ávallt velkomnir í Urriðaholtsskóla. Ef óskað er að eiga samtal við
kennara/heimasvæðisstjóra eða aðra starfsmenn skólans eru þeir beðnir um panta tíma hjá
viðkomandi starfsmanni til að tryggja sem minnsta truflun í kennslustundum nemenda. Skólinn er
mikilvægur þáttur í lífi barna og fjölskyldna þeirra og gott samstarf heimila og skóla er ein af forsendum
góðs og árangursríks skólastarfs.
Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og þeirra sem í skólanum starfa.
Samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, trausti og samábyrgð. Mikilvægt er að
foreldrar/forráðamenn séu sáttir við starf skólans og styðji það en gagnkvæm upplýsingagjöf milli
starfsfólks skólans og foreldra er mikilvæg leið í þessu sambandi. Foreldrar og forráðamenn eru hvattir
til að temja sér að tala jákvætt um skólann en börn tileinka sér gjarnan viðhorf foreldra sinna og taka
þá sér til fyrirmyndar. Foreldrar eru hins vegar hvattir til að hafa samband við þá sem í skólanum starfa
ef þá skortir upplýsingar eða vilja koma á framfæri ábendingum um skólastarfið.

6.1 Foreldrafélag Urriðaholtsskóla
Í Urriðaholtsskóla er eitt foreldrafélag sem vinnur að ýmsum þáttum fyrir skólasamfélagið. Á fyrsta
aðalfundi foreldrafélagsins var þessi lagarammi samþykktur.
LÖG FORELDRAFÉLAGS URRIÐAHOLTSSKÓLA
1.gr.
Félagið er foreldrafélag Urriðaholtsskóla í Garðabæ. Félagar skulu teljast allir forráðamenn nemenda skólans.
2.gr.
Markmið félagsins er að:

•
•
•
•
•

vera samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í skólanum;.
efla og tryggja gott samstarf foreldra, stjórnenda og starfsfólks skólans.
styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði.
koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál.
uppfylla kröfur laga um leikskóla nr. 90/2008 og grunnskóla nr. 91/2008.

3.gr.
Félagið hyggst vinna að markmiðum sínum og ná fram tilgangi sínum með því m.a. að:

•
•
•
•
•
•

skipuleggja og halda utan um starf hvers heimasvæðis fyrir sig.
koma á umræðu-, fræðslu- og kynningafundum um uppeldis- og skólamál.
standa fyrir og styðja við upplýsingamiðlun skólans til foreldra m.a. með virku upplýsingaflæði í gegnum
heimasíðu skólans. Þar skulu jafnframt birtar fundargerðir félagsins og annað það sem varðar viðgang
og vöxt þess.
veita stjórnendum skólans og skólayfirvöldum lið, til þess að aðstæður til náms og félagslegra starfa
verði eins góðar og kostur er.
styðja og efla hverja þá starfsemi sem kann að stuðla að auknum þroska og menningu skólans.
stuðla að, eftir því sem við á, samstarfi við önnur foreldrafélag, landssamtök foreldra og nefndir og ráð
á vegum bæjarfélagsins.

4.gr.
Stjórn félagsins skal skipa tveimur foreldrum/forráðamönnum frá hverju skólastigi, í upphafi þó þrjá af hvoru
skólastigi þar sem einungis eru tvö skólastig á fyrsta starfsári þess. Á síðasta fundi hvers starfsárs skal kanna
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meðal kjörinna fulltrúa hverjir hyggjast gefa kost á sér til áframhaldandi setu í foreldrafélaginu. Að hausti skal
leita eftir framboðum eftir því sem þurfa þykir. Fulltrúar geta gefið kost á sér til áframhaldandi setu, en leitast
skal eftir eðlilegri endurnýjun í stjórnina – þó þannig að ekki sé skipt um meira en 2/3 stjórnarmanna hverju sinni.
Stjórnin skiptir með sér verkum. Auk formanns skal stjórnin kjósa, varaformann, ritara og gjaldkera, aðrir eru
meðstjórnendur.
5.gr.
Stjórn félagsins skal skipa eitt foreldri af hverju skólastigi í skólaráð til tveggja ára í senn skv. 11 gr. laga um
leikskóla nr. 90/2008 og 8 gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. Skal skipa 2 fulltrúa annað hvert ár. Í fyrsta skipti
skulu 3 fulltrúar skipaðir þar af einn í eitt ár.
6.gr.
Hlutverk skólaráðs er samkvæmt lögum samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð
tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega
starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um
fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær eru
teknar. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur
með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.
7.gr.
Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir lok septembermánaðar ár hvert. Stjórnin boðar til fundarins í samstarfi við
skólaráð og skólastjóra og skal fundurinn auglýstur með a.m.k. viku fyrirvara. Aðalfundur telst löglegur ef löglega
er til hans boðað – með auglýsingum í skólanum, á heimasíðu skólans eða sérstökum tilkynningum til foreldra. Í
fundarboði skal jafnan greina efni fundarins. Það skal almennt vera:
Kosning fundarstjóra og fundarritara.

•
•
•
•

Skýrsla stjórnar.
Skýrslur nefnda.
Lagabreytingar.
Reikningar félagsins
samþykktar.

lagðir

fram

til

•
•
•
•
•

Kosning fulltrúa í stjórn foreldrafélagsins.
Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.
Skýrsla skólaráðs.
Kosning fulltrúa í skólaráð.
Önnur mál.

8.gr.
Stjórn foreldrafélagsins getur skipað nefndir um sérstök, afmörkuð verkefni. Stjórnin skal bera ábyrgð á störfum
slíkra nefnda.
9.gr.
Stjórn foreldrafélagsins skal koma saman eigi sjaldnar en þrisvar á hverju skólaári og oftar ef þurfa þykir. Fyrsti
fundur skal haldinn í upphafi hvers skólaárs. Þar skulu rædd mál sem varða markmið og starf foreldrafélagsins,
starf foreldra í einstökum heimasvæðum og verkefni foreldraráðs.
10.gr.
Stjórn foreldrafélagsins tekur ekki til afgreiðslu né umfjöllunar vandamál sem upp kunna að koma á milli einstakra
foreldra og starfsmanna skólans.
11.gr.
Árgjald er innheimt á hvorri önn með valkröfu í banka. Fjárhæð gjaldsins skal ákveðin á aðalfundi félagsins.
12.gr.
Ákvörðun um slit félagsins verður tekin með einföldum meirihluta á stjórnarfundi. Skulu þá allar eignir félagsins
renna til skólans.
13.gr.
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Lögum þessum má breyta með einföldum meirihluta á aðalfundi félagsins, enda sé lagabreytinga réttilega getið
í fundarboði aðalfundar, bæði að efni og innihaldi.
14.gr.

Lög þessi taka þegar skulu gilda frá og með í apríl 2018.

6.2 Gagnkvæm upplýsingamiðlun samskipti
Allir starfsmenn Urriðaholtsskóla eru með netfang og tölvupóstsamskipti eru einfalt, þægilegt og
fljótlegt samskiptaform. Tölvupóstur er ákjósanlegur í almennum samskiptum við einstaka kennara eða
skólann. Við bendum þó á að tölvupóstur er ekki örugg samskiptaleið og ætti ekki að nota til að tala
um viðkvæm mál heldur til að leita upplýsinga, hrósa eða koma með ábendingar. Ef um viðkvæm mál
er að ræða er æskilegra að hafa símasamband eða koma á fundi. Kennarar Urriðaholtsskóla eru ekki
með fastan símaviðtalstíma en ritari kemur skilaboðum til kennara ef óskað er eftir að þeir hafi
samband.
Starfsfólki skólans er ekki heimilt að eiga samskipti vegna einstakra nemenda á Facebook, sbr. lög nr.
77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

6.3 Viðvera og ástundun
Mikilvægt er að nemendur temji sér stundvísi og líti á skólann sem góðan vinnustað þar sem þeir geta
náð árangri í námi, starfi og leik. Urriðaholtsskóli notar Karellen til að halda utan um viðveru
leikskólabarna og Mentor til að halda utan um viðveru grunnskóla nemenda.

Leikskólastig – Karellen
Á leikskólastigi er ekki eiginleg skólaskylda.
Æskilegt er að nemendur séu mættir í hús fyrir
kl. 9 að morgni þegar skipulagt hópastarf hefst.
Það kemur í veg fyrir streitu og kvíða hjá
börnum, þau vilja vera komin á svæði áður en
dagskrá hefst. Skráningu fjarveru barna má skrá
beint í snjallforrit Karellen eða hringja í skólann
og láta vita. Mikilvægt er að virða vistunartíma
barna. Ef breytingar eru á viðveru barns á
skóladegi skal láta vita sem og ef einhver annar
en forráðamenn sækja barnið.
Mikilvægt er að virða vistunartíma barna og gæta að nákvæmni og að skólanum er lokað klukkan 17:00.

Grunnskólastig - Mentor
Samkvæmt grunnskólalögum eru foreldrar ábyrgir fyrir því að börn þeirra sæki skóla. Veikindi skal
tilkynna á hverjum degi til umsjónarkennara eða skrifstofu skólans, hvort heldur er í Mentor, tölvupósti
eða síma. Ef veikindadagar eða leyfi nemanda á skólaárinu eru fleiri en 10 á hverju þriggja mánaða
tímabili á umsjónarkennari að tilkynna skólastjórnendum það. Ef veikindadagar eða leyfi eru orðnir 20
eða fleiri á skólaárinu á umsjónarkennari að tilkynna málið til nemendaverndarráðs.
Foreldrar tilkynna um leyfi fyrir nemanda frá skólasókn til umsjónarkennara ef leyfið varir tvo daga eða
skemur. Tilkynna þarf skriflega til skólastjórnenda um leyfi sem standa þrjá daga eða lengur á þar til
gerðu eyðublaði. Leyfisveiting um lengri tíma er háð staðfestingu skólastjóra sem og ítrekaðar
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leyfisbeiðnir. Í öllum tilvikum bera foreldrar ábyrgð á námi barna sinna á meðan leyfi stendur enda er
um að ræða leyfi frá skólasókn en ekki námi. Í sérstökum aðstæðum geta foreldrar sótt um undanþágu
frá skólasókn fyrir tiltekna námsgrein um lengri eða skemmri tíma.

6.4 Grunnstoð
Foreldrafélag Urriðaholtsskóla er aðili að Grunnstoð sem er samstarfsvettvangur Foreldrafélaga
grunnskóla í Garðabæ. Helstu verkefni Grunnstoða er að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum
Foreldrafélaga í Garðabæ.
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7 Væntingar og skólasamfélagið
Í farsælu skólastarfi þurfa allir að leggjast á eitt að sýna sér og öðrum, sem og umhverfi sínu virðingu
með framkomu sinni og gjörðum. Hver og einn er ábyrgur fyrir sjálfum sér og að sýna vilja til góðra
verka. Í upphafi dags er það almennt markmið allra að gera sitt besta og vera góð útgáfa af sjálfum
sér. Mikilvægt er að vanda til allra samskipta, barna og fullorðinna og þannig byggja upp sjálfsaga,
sjálfstraust og sjálfsgagnrýni hvers og eins.

7.1 Jákvætt skólaumhverfi
Í Urriðaholtsskóla er rík áhersla lögð á að notast við stigskiptar aðferðir til að
stuðla að jákvæðri hegðun nemenda út frá aldri og þroska þeirra. Skólinn byggir
aðferðir sínar á hugmyndafræðinni Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun
(School - wide positive behavior support). Aðferðin er gagnreynd og með það
að markmiði að fyrirbyggja, draga úr og stöðva hegðunarfrávik og um leið skapa
jákvætt andrúmsloft með heildstæðum inngripum.
Aðferðin byggir á þremur stigum sem eru eftirfarandi:

Stig 1 - allir nemendur
Að skapa jákvætt námsumhverfi með skýrum væntingum sem samræmdar eru fyrir hvert svæði
skólans. Væntingar eru kenndar í upphafi árs og eru sýnilegar á hverju svæði ýmist skriflegar eða
myndrænar (Varða). Allir starfsmenn fá kynningu og handleiðslu í væntingum skólans við upphaf
ráðningar sem stuðlar að samkvæmni og nákvæmni í umhverfi okkar. Í upphafi skólaárs er skerpt á og
væntingar til starfsmannahópsins rifjaðar upp sem síðan mótar þær fyrir nemendahópinn.

Stig 2 - úrræði fyrir hóp eða afmarkaða hópa
Viðbótar íhlutun á sér stað á stigi 2 þegar vinna á stigi 1 er ekki næg fyrir hóp. Í slíkum tilvikum er vandi
metinn með skráningum og vandinn kortlagður. Í kjölfarið er íhlutun ákveðin til dæmis hvatningarkerfi,
ART þjálfun eða stuðningur við hóp með markvissari bekkjarstjórnun t.d. með innleiðingu Good
behavior game.

Stig 3 - einstaklingsíhlutun
Á þessu stigi fær nemandi einstaklingsíhlutun sem byggir á virknimati. Virknimat er skipulagt ferli til að
ákvarða þá þætti í umhverfinu sem spá fyrir um og viðhalda erfiðri hegðun. Gögnum er safnað með
viðtölum og/eða beinum athugunum.
Öllu skiptir hvernig brugðist er við mistökum. Nemendur þurfa stuðning til að átta sig á mistökum
sínum, læra af þeim og rýna með aðstoð hvernig hefði mátt gera eða bregðast við með æskilegri hætti.
Í slíku umhverfi fá nemendur tækifæri til að bæta fyrir misgjörðir sínar og breyta háttum sínum og um
leið styrkja sjálfsvirðingu sína. Taka þarf tillit til aldurs nemenda og ávallt skal gæta meðalhófs og
sanngirni í úrvinnslu nemendamála. Nemendur fylgja almennum skólavæntingum Urriðaholtsskóla.
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7.2 Skólavæntingar (reglur) Urriðaholtsskóla
Skólavæntingar Urriðaholtsskóla miða að aldri og þroska nemenda. Skólasamfélagið samanstendur af
starfsfólki, foreldrum og nemendum og ber þeim að fylgja og virða væntingar eða reglur skólans.
Skólinn er vinnustaður okkar allra og það er okkar sameiginlega ábyrgð að búa til hvetjandi og jákvætt
skólaumhverfi þar sem allir geta notið sín.
•
•
•
•
•
•
•

Við fylgjum væntingum skólans á hverju svæði fyrir sig.
Við erum stundvís og komum með viðeigandi gögn, áhöld og
búnað.
Við virðum hvert annað, hjálpumst að og komum vel fram við
alla í leik og starfi.
Við göngum vel um umhverfið, eigur okkar og annarra.
Við göngum um skólann og sýnum virðingu í allri umgengni
og fasi.
Við notum ekki rafrettur, tóbak- eða önnur vímuefni í skóla
eða á skólalóð.
Við notum snjalltæki/síma eingöngu í námslegum tilgangi, sjá
kafla um meðferð snjalltækja í einkaeigu og eigu skólans.

Viðbrögð við brotum á skólareglum og
krefjandi hegðun nemenda
Starfsfólk leitast við að leiðbeina nemendum með skýrum og markvissum hætti og með samræmdum
viðbrögðum. Viðbrögð eru í samræmi við alvarleika brotsins og fjölda tilvika. Í aðstæðum þar sem
starfsfólk nær ekki að leysa vanda er sérkennslustjóri eða aðrir stjórnendur kallaðir til og unnið úr
málinu eftir atvikum. Haft er samband við foreldra og þeir upplýstir um gang mála og þá úrbótaáætlun
sem skólinn leggur til.
Öll viðbrögð við brotum á væntingum Urriðaholtsskóla eru einstaklingsmiðuð og taka mið af skilningi
og færni hvers nemenda. Virðing við nemendur er höfð að leiðarljósi þegar tekist er á við krefjandi
hegðun nemenda í Urriðaholtsskóla. Mótaðar eru einstaklingsáætlanir sem sniðnar eru að þörfum
hvers nemanda ef nemandi sýnir endurtekið krefjandi hegðun. Brot er varða velferð nemenda eru
unnin í samráði við viðeigandi aðila utan skólans s.s. fræðslusvið, barnavernd, fjölskyldusvið,
Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins eða aðra aðila sem geta stutt við úrræði sem þarf að móta.
Þegar unnið er að einstaklingsáætlun vegna krefjandi hegðunar er lögð áhersla á að skilja virkni
hegðunarinnar og samspil hennar við umhverfið. Notaðar eru sannreyndar leiðir til þess að leggja mat
á virkni hegðunarinnar og móta áætlanir úr matinu. Slíkt mat gerir það kleift að móta með markvissum
hætti fyrirbyggjandi úrræði við hegðunarvanda og skipuleggja kennslu á færni sem nemandi getur
tileinkað sér til að takast á við þær aðstæður sem reynast erfiðar og kalla fram óæskilega hegðun.
Ef nemandi gerist sekur um alvarleg eða endurtekin brot á skólareglum og fyrrgreind úrræði hafa ekki
virkað er heimilt að vísa honum tímabundið úr skóla meðan leitað er úrlausna á málum hans.
Nemendur eru ábyrgir fyrir því tjóni sem þeir kunna að valda á eignum skóla, starfsfólks eða skólafélaga
sinna.
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7.3 Meðferð snjalltækja í einkaeigu og eigu Urriðaholtsskólans
Starfsfólk sem og nemendur á yngsta og miðstigi mega hafa með sér snjalltæki/síma/snjallúr en slökkt
skal vera á þeim á þeim eða hljóði þeirra á skólatíma og tækin geymd úr augsýn. Starfsfólk og nemendur
bera alfarið ábyrgð á öllum tækjum sem viðkomandi tekur með sér í skólann. Í undantekninga tilvikum
er vikið frá ofangreindum áherslum, t.d. ef um er að ræða samtal við lækni eða tækið notað til náms
eða starfs.

Ef ofanskráðum reglum er ekki fylgt eftir er brugðist við með eftirfarandi hætti
•
•
•
•
•

Nemandi beðinn um að setja tækið í tösku.
Ef nemandi fylgir ekki fyrirmælum er hann beðinn um að afhenda starfsmanni tækið og fær
það afhent við lok skóladags.
Neiti nemandi að afhenda tækið hefur hann valið að vera ekki í tíma og fær fjarvist.
Umsjónarkennari hefur samráð við foreldra/forsjáraðila
Ef nemandi velur ítrekað að fylgja ekki eftir reglum skólans varðandi snjalltæki er málinu vísað
til skólastjórnenda.

7.5 Reglur um myndatökur
1. Sameiginlegar reglur eru um mynda- og hljóðupptökur í leik- og grunnskólum og tónlistarskóla
í Garðabæ.
2. Reglur þessar taka mið af rétti barna og fullorðinna til friðhelgi einkalífs, sem er tryggður í
barnasáttmála SÞ, stjórnarskránni og lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga
nr. 90/2018.
3. Reglur þessar gilda innan húsnæðis leik- og grunnskóla og tónlistarskóla, á lóð leik- og
grunnskóla og tónlistarskóla og í ferðum á vegum leik- og grunnskóla og tónlistarskóla. Er
reglunum m.a. ætlað að kenna börnum að umgangast ljósmyndir og myndatökur í samræmi
við markmið grunnskólalaga nr. 91/2008, samanber 2. mgr. 2. gr. og j-liður 1. mgr. 24. gr.
laganna.
4. Reglur þessar gilda um myndatökur í leik- og grunnskólum og tónlistarskóla hvort sem um
ræðir, starfsmenn, nemendur eða forráðamenn og skulu reglur þessar kynntar þessum aðilum.
5. Starfsmönnum er heimilt að taka myndir, myndbönd og hljóðupptökur af börnum í daglegu
starfi skólans á tæki í eigu skólans ef fyrir liggur heimild forráðamanns og forstöðumanns, enda
sé myndum ekki dreift á samfélagsmiðlum og skilyrðum hér að neðan fylgt eftir.
6. Heimilt er að taka myndir, myndbönd og hljóðupptökur við verkefnavinnu í skólanum, enda sé
sé myndataka mikilvægur þáttur í henni.
7. Ekki er heimilt er að taka ljósmyndir, myndbönd og viðhafa hljóðupptökur af börnum eða
öðrum á snjalltæki eða önnur tæki í einkaeigu, nema samþykki þess sem mynd er tekin af liggi
fyrir. Allar myndir sem teknar eru á tæki í einkaeigu er á ábyrgð þess sem tekur myndina, hvort
sem um ræðir starfsmann, forráðamann barns eða þriðja aðila.
8. Að öðru leiti en greinir í reglum þessum er ekki heimilt að taka ljósmyndir, myndbönd og
hljóðupptökur af börnum, öðrum en eigin börnum, nema samþykki liggi fyrir.
9. Óheimilt er að deila ljósmyndum, myndbandsupptökum og hljóðupptökum af börnum eða
starfsmönnum skóla til þriðju aðila. Afla skal samþykkis séu myndir teknar af fullorðnum, eins
og starfsmönnum skólans, við störf sín.
10. Óheimilt er að birta ljósmyndir, myndbönd og hljóðupptökur af börnum á samfélagsmiðlum,
nema í undantekningartilvikum ef um opinn viðburð er að ræða og gætt sé að ákvæði 7. gr. Á
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

opnum viðburðum er gott að minna aðstandendur á að þó myndatökur séu leyfðar skuli gætt
að því að ekki séu birtar myndir af öðrum börnum eða fullorðnum nema samþykki liggi fyrir.
Um allar ljósmyndatökur, myndbandsupptökur, hljóðupptökur og myndbirtingar gildir að gæta
ber varúðar, nærgætni og siðgæðis. Óheimilt er að sýna börn á ögrandi, niðrandi eða
óviðeigandi hátt, t.d. þannig að þau séu nakin eða klæðalítil, vansæl eða í erfiðum
tilfinningalegum aðstæðum.
Komi ljósmyndari inn í leik- og grunnskóla til að taka bekkjarljósmyndir/hópljósmyndir, skal
gera samning við ljósmyndara þar sem öryggi persónuupplýsinga er tryggt. Aðeins skulu teknar
myndir af börnum þar sem samþykki liggur fyrir.
Ekki þarf að afla samþykkis þegar settar eru inn einstaklingsljósmyndir í samþykkt vefkerfi eins
og Karellen, InfoMentor, Innu og Námfús og þar sem myndbirting byggir á
öryggissjónarmiðum, s.s. vegna lífshættulegra sjúkdóma (bráðaofnæmi o.fl.) og engin dreifing
fer fram.
Vakin er athygli á því að skólinn ber ekki ábyrgð á ljósmyndum, myndböndum og
hljóðupptökum sem teknar eru af öðrum en starfsmönnum hans innan skólanna.
Óski fréttamenn/blaðamenn eftir að taka myndir í skólum skulu forráðamenn upplýstir og ef
taka á myndir eða viðtöl af börnum skal afla samþykkis forráðamanna t.d. með tölvupósti á þar
til gert eyðblað.
Við alla mynd- og hljóðupptökur skal gætt meginreglna um vinnslu persónuupplýsinga þannig
að þær séu unnar með sanngjörnum, málefnalegum og lögmætum hætti og öll meðferð þeirra
samrýmast vönduðum vinnsluháttum persónuupplýsinga. Þá skulu upplýsingar sem safnað er
vera nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang
vinnslunnar.
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8 Forvarnir og viðbragðsáætlanir
Í Aðalnámskrá leik- og grunnskóla segir að vinn skuli markvisst að fræðslu, heilsueflingu og forvörnum
þar sem hugað er að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan nemenda. Markmið með forvarnarstarfi
er að skólaganga barna gangi sem best og skólabragur verði sem jákvæðastur. Þá eru ákvæðum
Vinnueftirlits fylgt eftir á vinnustaðnum Urriðaholtsskóli og leitast við að hafa aðbúnað og öryggi
starfsmanna í fyrirrúmi. Hér á eftir verður fjallað um helstu áætlanir.

8.1 Jafnrétti- og mannréttindi
Jafnréttisáætlun Urriðaholtsskóla er sett samkvæmt
2. mgr. 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt
kynja nr. 10/2008 (jafnréttislög) og jafnræðisreglu
65. gr. stjórnarskrárinnar sem hljóðar svo: ,,Allir
skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda
án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana,
þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags,
ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar
skulu njóta jafns réttar í hvívetna.”
Áætlunina má finna á heimasíðu skólans og byggir
hún á jafnréttisáætlun Garðabæjar. Markmið
hennar er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum
tækifærum kynja og jafna þannig stöðu fólks á öllum
sviðum samfélagsins. Jafnréttisáætlun tekur annars
vegar til starfsmannahalds Urriðaholtsskóla og hins
vegar starfsemi skólans í víðustum skilningi. Jafnréttissjónarmið eru í stöðugri endurskoðun, eins og
lög gera ráð fyrir, og aldrei er gefinn afsláttur á mannréttindum barna eða starfsfólks. Stjórnendur
Urriðaholtsskóla bera ábyrgð á að farið sé eftir námskrám og að unnið sé markvisst út frá
aðgerðaráætlun í jafnréttismálum. Leitast skal við að flétta jafnréttismál inn í alla starfsemi
skólasamfélagsins þannig að þau verði eðlilegur þáttur þess.

8.2 Forvarnaráætlun
Meginmarkmið forvarnarstefnu Urriðaholtsskóla er að skapa aðstæður sem líklegt er að nemendum
gangi vel í. Þá er markmiðið að:
•
•
•
•

Styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust nemenda til að þau geti tekið afstöðu með sjálfum sér og
frekar staðist neikvæðan félagslegan þrýsting
Vinna markvisst gegn einelti og annarri félagslegri útskúfun
Efla samstarf við forráðamenn nemenda
Fræða nemendur um mikilvægi hollra lífshátta

Megin forsenda þess að ná þessum markmiðum er að efla samskiptafærni nemenda á öllum aldri og
að væntingar séu skýrar. Í skólanum er lögð rík áhersla á að efla málþroska, sem er undirstaða
samskipta og síðan er börnum kennt um samskipti í gegnum Vinaverkefnið Blæ á leikskólastigi og allir
nemendur á grunnskólastigi eru í KVAN.
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8.3 Stefna og viðbragðsáætlun vegna eineltis, kynferðislegrar
áreitni, kynbundinnar áreitni, ofbeldis eða annarrar
ótilhlýðilegrar hegðunar
Í öllu starfi Urriðaholtsskóla eiga starfsfólk og stjórnendur að sýna kurteisi og virðingu í samskiptum.
Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni, ofbeldi eða önnur ótilhlýðileg hegðun verður ekki
umborin á vinnustaðnum og er bæði stjórnendum og starfsfólki með öllu óheimil.
Skólasamfélag Urriðaholtsskóla skal koma í veg fyrir einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni,
ofbeldi eða aðra ótilhlýðilega hegðun í starfi þess með forvörnum og virkri viðbragðsáætlun.
Í Urriðaholtsskóla er unnið eftir Viðbragðsáæltun vegna eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar
áreitni og ofbeldis frá Garðabæ. Starfsmaður sem verður fyrir eða áskynja um einelti, kynferðislega
áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi skal snúa sér hið fyrsta til næsta yfirmanns, forstöðumanns
viðkomandi stofnunar, trúnaðarmanns, öryggistrúnaðarmanns eða til mannauðsstjóra og tilkynna
atvikið. Sá yfirmaður sem starfsmaður hefur samband við ákveður í fullu samráði við meintan þolanda
hvert framhaldið verður en hægt er að velja á milli óformlegrar aðstoðar eða formlegrar
málsmeðferðar. Sjá áætlun http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-starfsmenn/einelti-

areitni-ofbeldi/vidbragdsaaetlun/

8.4 Gegn einelti í Garðabæ
Viðbrögð gegn einelti
Urriðaholtsskóli tekur þátt í verkefninu ,,Gegn einelti í Garðabæʻʻ sem er samstarfsverkefni skóla
bæjarins. Markmið með áætluninni er að koma á samræmdum viðbrögðum til að bregðast við einelti,
bæta líðan og öryggi nemenda og efla jákvæðan skólabrag. Unnið er eftir samræmdum áætlunum og
skilgreiningum er varða viðbrögð og vinnu með það. Hægt er að nálgast allar upplýsingar um verkefnið
hér: Gegn einelti í Garðabæ.

Skilgreining
Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á einum, sem á erfitt
með að verjast. Einelti felur í sér misbeitingu valds með þeim afleiðingum að þolanda líður illa og hann
finnur til varnarleysis. Einstök átök, ágreiningur og stríðni milli jafningja telst ekki til eineltis.
Birtingarmyndir eineltis eru margar, til dæmis:
•
•
•
•
•
•

Líkamlegt: t.d. barsmíðar, spörk eða hrindingar
Munnlegt: t.d. uppnefni, niðrandi athugasemdir og endurtekin stríðni
Skriflegt: t.d. tölvuskeyti, sms-skilaboð, krot og bréfasendingar
Óbeint: t.d. baktal, útskúfun eða útilokun úr félagahópi
Efnislegt: eigum stolið eða þær eyðilagðar
Andlegt: þegar barn er þvingað til að gera eitthvað sem stríðir algjörlega gegn réttlætiskennd
þess og sjálfsvirðingu

Einelti fer oft fram þar sem enginn sér. Sá sem er lagður í einelti vill oft ekki segja frá því sem gerist svo
hann hljóti ekki verra af. Þess vegna er áríðandi að allir þekki einkenni eineltis og að viðbrögð skólans
séu í samræmi.
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Verði foreldrar eða starfsmenn varir við einelti eða önnur atriðið sem benda til að barni líði illa er
mikilvægt að kanna málið. Allir sem hafa vitneskju um hvers konar líkamlegt eða andlegt ofbeldi meðal
nemenda ber að tilkynna það til umsjónarkennara. Einelti má aldrei láta afskiptalaust. Mikilvægt er að
nemendur, forráðamenn eða hver sá sem hefur grun um að einhver sé lagður í einelti segi strax frá.
Foreldrar, kennarar og aðrir starfsmenn þurfa að hvetja nemendur til að segja frá ef einhver er lagður
í einelti. Að segja frá er ekki að „klaga“ eða „kjafta frá“.

Fyrirbyggjandi starf gegn einelti
Til að fyrirbyggja einelti er mikilvægt að skólasamfélagið; nemendur, foreldrar/aðstandendur og
starfsfólk skólans taki höndum saman um að stuðla að jákvæðum samskiptum og góðum skólabrag
með því að vinna að sömu gildum.

8.5 Öryggis- og áfallaáætlun
Öryggisráð Urriðaholtsskóla skipa öryggisvörður sem er Una Guðrún Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri,
ásamt Guðjóni Pétri Lýðssyni (húsumsjónarmanni) öryggistrúnaðarmanni. Öryggisráð kannar að allur
aðbúnaður og öryggi bæði nemenda og starfsfólks sé í lagi. Öryggisráð vinnur í samráði við og eftir
leiðbeiningum frá Vinnueftirlitinu. Það styðst við vinnuumhverfisvísa fyrir skóla frá Vinnueftirlitinu.
Öryggisráð tekur þátt í gerð áhættumats. Öryggisráð skilar skýrslu til umfjöllunar/ákvörðunar til
skólaráðs. Öryggisráð fundar einu sinni á önn.
Á meðan skólinn er að vaxa mun nemendaverndarráð sinna hlutverki áfallaráðs. Þar sitja skólastjóri,
aðstoðarskólastjóri, sérkennslustjóri, skólahjúkrunarfræðingur og sálfræðingur skólans.
Sóknarprestur, félagsmálastjóri, bráðadeild og lögregla koma að málum sé þess óskað. Skólastjóri kallar
ráðið saman og því skal óskum um afskipti áfallaráðs/nemendverndarráðs beint til stjórnenda.
Áfallaráð/nemendaverndarráð er bundið trúnaði. Áætlun um stofnun og hlutverk áfallaráðs meðal
annars með tilliti til forvarna og forvinnu er í vinnslu.
Eftirfarandi áætlanir má meðal annarra finna á heimasíðu skólans
•
•
•
•
•

Öryggis og áfallaáætlun
Áætlun um viðbragð vegna elds og jarðskjálfta
Viðbragðsáætlun Urriðaholtsskóla vegna heimsfaraldar
Eineltisáætlun
Jafnréttisáætlun

sjá hér: Heimasíða Urriðaholsskóla - áætlanir
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9 Samstarf við nærsamfélagið
9.1 Aðrir skólar
Urriðaholtsskóli er í samstarfi við aðra leik- og grunnskóla í Garðabæ. Haldin eru sameiginleg námskeið
fyrir starfsmenn skólanna. Skólastjórnendur beggja skólastiga funda reglulega, sem og hópar
starfsmanna.

9.2 Skólaskrifstofa Garðabæjar
Starfsfólk Urriðaholtsskóla á samstarf við skólaskrifstofu bæjarins sem heyrir undir Fræðslu- og
menningarsvið Garðabæjar. Skólastjórnendur leik- og grunnskóla í Garðabæ funda að jafnaði einu sinni
í mánuði með deildarstjóra leik- og grunnskóladeildar og forstöðumanni fræðslu- og menningarsviðs.
Auk þess koma deildarstjórar og forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs og funda með
skólastjórnendum reglulega.

9.3 Tónlistarskóli Garðabæjar
Tónlistarskóli Garðabæjar hafa góða aðstöðu í Urriðaholtsskóla fyrir þá nemendur skólans sem þar
stunda nám. Skólinn hefur afnot af stofum sem verða sérútbúnar fyrir tónlistarkennslu. Auk þess hefur
Tónlistarskólinn aðgang að öðrum tónlistarstofum skólans eftir því sem þörf er á. Nemendur fara ýmist
úr öðrum kennslustundum í tónlistarnámið eða eftir að skólatíma lýkur. Tími sem hentar nemanda er
fundinn í samráði við umsjónakennara. Forráðamenn bera ábyrgð á að nemendur vinni upp heima það
námsefni sem þeir kunna að hafa misst af vegna tónlistarkennslunnar.

9.4 Tengsl við grenndarsamfélagið
Markvisst er unnið að því að efla tengslin við grenndarsamfélagið. Grenndarsamfélag skólans er annars
vegar landfræðilegt, bæði náttúran og manngert umhverfi og hins vegar félagslegt, svo sem fjölskyldur,
stofnanir, fyrirtæki, félög og samtök. Urriðaholtsskólasamfélagið á gott samstarf við Golfklúbbinn Odd
og í skólaráði situr framkvæmdastjóri golfsklúbbsins fyrir hönd grenndarsamfélagsins.

9.5 Háskóli Íslands – Menntavísinda- og sálfræðisvið
Strax á fyrsta starfsári skólans var gerður samningur við Rannsóknarstofu í atferlisgreiningu - Háskóla
Íslands um innleiðingu á raunprófuðum kennsluðaferðum. Samningurinn felur í sér samvinnu og
samskipti beggja stofnanna um kennslu, rannsóknir og þjálfun kennara á sviði raunprófaðra
kennsluaðferða. Markmið þessa samnings er að styrkja faglega innleiðingu raunprófaðra
kennsluaðferða, svo sem stýrðrar kennslu (Engelman´s Direct Instruction) og fimiþjálfunar sem byggir
á kennsluaðferðinni Precision Teaching í Urriðaholtsskóla. Að því skal unnið með því að:
Efla tengsl Urriðaholtsskóla við fræðasamfélagið og fræðasamfélagsins við vettvang leik- og
grunnskóla.
a) Bjóða nemendum við Sálfræðideild Háskóla Íslands að vinna að verkefnum í Urriðaholtsskóla
tengdum starfsháttum skólans
b) Halda sameiginleg námskeið og fyrirlestra sem kennarar Urriðaholtsskóla, kennarar í Garðabæ
(ef um styrk frá sveitarfélaginu er að ræða) og nemendur og kennarar við Sálfræðideild HÍ hafa
aðgang að. Undirbúningur slíkra verkefna er samstarfsverkefni skólanna
c) Halda samráðsfundi tvisvar á hverju skólaári til þess að meta stöðuna og gera áætlun um
framhaldið
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d) Stuðla að áframhaldandi þýðingu námsefnis fyrir stýrða kennslu
e) Stuðla að því að kennarar, sem fengið hafa þjálfun í beitingu stýrðrar kennslu og fimiþjálfunar,
hittist og efli hvorn annan á margvíslegan hátt
f) Stuðla að fræðslu í samfélaginu um stýrða kennslu og fimiþjálfun
Frá og með hausti 2020 koma nemar í Hagnýtri atferlisgreiningu í vettvangsnám í skólann ár hvert og
vinna fjölbreytt verkefni á báðum skólastigum. Urriðaholtsskóli á einnig í samstarfi við
Menntavísindasvið HÍ í tengslum við vettvangsnám kennaranema og vegna símenntunar kennara. Lögð
er áhersla á að á að fá kennaranema í vettvangsnám í skólann árlega og kynna skólann og skipulag
skólastarfsins fyrir nemendum í kennaranámi. Á báðum skólastigum eru leiðsagnarkennarar sem taka
á móti nemendum.
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10 Mat á skólastarfi
Mat á skólastarfi er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda, sem hefur þann tilgang að
tryggja réttindi nemenda og stuðla að skólaumbótum. Í lögum nr. 90/2008 um leikskóla og lögum nr.
91/2008 um grunnskóla, 3. og 10. kafla aðalnámskrár leiksskóla, 3. og 10. kafla aðalnámskrár
grunnskóla og skólastefnu Garðabæjar frá 2010 er að finna ákvæði um mat á skólastarfi. Markmið mats
og eftirlits er einkum þríþætt. Í fyrsta lagi að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði
laga, reglugerða og aðalnámskráa. Í öðru lagi að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum,
tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.
Í þriðja lagi að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.
Því til viðbótar ber Menntamálaráðuneytinu að sjá til þess að fram fari ytra mat á starfsemi einstaka
skóla eða á ákveðnum efnisþáttum. Ráðuneytið gerir jafnframt úttektir á sjálfsmatsaðferðum skóla.

10.1 Innra mat
Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 og grunnskóla nr. 91/2008 eru ákvæði þess efnis að sérhver skóli skuli
innleiða aðferðir til að meta skólastarfið, þar á meðal kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan
skólans og tengsl við aðila utan skólans. Tilgangurinn með innra matinu er að kanna hvort markmiðum
skólans hafi verið náð, auk þess að greina sterkar og veikar hliðar í skólastarfinu þannig að umbótavinna
geti farið fram. Fjölmargir þættir hafa áhrif á skólastarf og skólar þurfa að mæta margvíslegum þörfum.
Með innra mati í Urriðaholtsskóla er unnið að því að endurskoða og meta skólastarfið jafnt og þétt og
gera umbætur í framhaldi af því. Matið þarf að gefa upplýsingar um hverju þurfi að breyta eða bæta til
að skólinn nái þeim markmiðum sem hann hefur sett sér í stefnu skólans. Með innra matinu er leitast
við að auðvelda forgangsröðun þeirra verkefna og umbóta sem fyrir liggja og efla þá styrkleika sem
fram koma í mati á skólastarfinu. Áherslur skólans í innra mati og umbótaverkefni í kjölfar innra mats
skólans birtist í mats- og umbótaáætlun skólans sem og ársskýrslum hvers skólaárs.
Starfsmannasamtöl fara fram tvisvar sinnum á hverju ári og eru ábendingar sem fram koma notaðar í
innra mati og símenntunaráætlun skólans. Skólaráð metur skólanámskrá skólans árlega og gefur um
hana umsögn. Niðurstöður eru síðan notaðar við innra mat. Reglulega eru haldnir fundir með skólaráði.
Ábendingar sem koma fram á þessum fundum eru gjarnan teknar inn í innra mat skólans. Önnur gögn
sem notuð eru við matið eru stefna Urriðaholtsskóla, skólanámskráin, heimasíða skólans, niðurstöður
kannana, skráningar, viðtöl, rýnihópar, starfsmannafundir og skýrslur.

10.2 Matsteymi
Matsteymi er hluti af innra mati skóla. Þar fer fram fagleg ígrundun og greining á gögnum um
skólastarfið þar sem mat er lagt á hversu vel tekst að ná þeim gæðum og þeim árangri sem stefnt er að
út frá fyrirfram ákveðnum viðmiðum. Matið gerir skólum kleift að kynnast starfi sínu vel og að finna
bestu leiðirnar til umbóta fyrir nemendur. Innra mat er samvinnuverkefni alls skólasamfélagsins og allir
hagsmunahópar þurfa að koma að helstu þáttum matsferlisins, eftir því sem við á. Skólastjóri ber
ábyrgð á innra mati í sínum skóla en mikilvægt er að framkvæmd og utanumhald þess dreifist á fleiri
aðila. Lagt er upp með að allir hagsmunaðilar eigi fulltrúa í matsteymi Urriðaholtsskóla. Skólaráð
Urriðaholtsskóla gegnir einnig hlutverki matsteymis en þar sitja fulltrúar starfsfólks og foreldra á
báðum skólastigum. Matsteymið rýnir skólastarfið til gagns og leggur til tillögur að innra mati þegar
áætlun um innra mat er unnin. Allt starfsfólk skólans skal með einum eða öðrum hætti koma að innra
mati skólans og það skal byggja á traustum gögnum. Matið skal bæði beinast að stofnuninni sjálfri og
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einstaklingum innan hennar. Matinu er ætlað að stuðla að árangri og styðja við umbætur. Matsskýrslur
skal birta opinberlega.

10.3 Umbótateymi
Í Urriðaholtsskóla er starfandi umbótateymi. Það leiðir vinnu við umbætur á þeim þáttum sem skýrsla
um innra mat hefur leitt í ljós að þarfnist úrbóta. Áherslur skólans í innra mati og umbótaverkefni í
kjölfar þess birtast í mats- og umbótaáætlun skólans sem kynnt er nánar í starfsáætlun. Umbótateymið
er skipað skólastjórnendum, sérkennslustjóra, skrifstofustjóra, fulltrúum af báðum skólastigum sem og
frístundar.

10.4 Skólapúlsinn
Skólapúlsinn er vefkerfi sem veitir skólastjórnendum aðgang að nýjum upplýsingum sem aflað er og
tengjast virkni nemenda og líðan þeirra í skólanum og skólaanda á grunnskólastigi. Niðurstöður um
stöðu nemenda eru bornar saman við niðurstöður fyrri mælinga í skólanum, sem og við landsmeðaltal.
Það gefur skýrar vísbendingar um þróun mála í skólanum og stöðu nemenda miðað við nemendur í
öðrum skólum landsins. Skólapúlsinn gerir einnig foreldra- og starfsmannakönnun annað hvert ár, en
nemendakannanir eru gerðar á hverju skólaári. Niðurstöður eru kynntar fyrir kennurum og skólaráði
og unnið að úrbótum þar sem þörf er á.
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11 Þróunarstarf og símenntun
Skólasamfélag sem er í þróun og mótun þarf að vinna að sameiginlega að þeim þáttum sem styðja við
og efla samfélagið. Innleiðing skólanámskrár Urriðaholtsskóla, teymiskennslu og teymisvinnu eru
lykilþættir í starfi skólans. Þá er unnið að frekari innrömmun á námsmati á báðum skólastigum. Þessi
vinna felur í sér mikla teymisvinnu og samráð allra er að starfinu koma.
Handbók um væntingar hefur verið unnin fyrir leikskólastig og frístund en er í vinnslu fyrir
grunnskólastig.

11.1 Langtíma starfsþróun
Urriðaholtsskóli hefur markað sér þá stefnu að styðjast við gagnreyndar aðferðir, snemmtæka íhlutun,
einstaklingsmiðun, opinn efnivið og áherslu á leik og hreyfingu. Starfsmenn eru hvattir til að nýta
styrkleika sína til frekari fagmennsku. Hver starfsmaður ígrundar sína starfsþróunaráætlun og leggur
fyrir skólastjórnendur í starfsmannaviðtali. Á hverju vori skila leik- og grunnskólakennarar inn yfirliti
yfir sína endurmenntun.
Mikilvægt er að veita starfsfólki góðan stuðning til símenntunar og má skipta henni í tvo meginþætti:
Þætti sem eru nauðsynlegir fyrir skólann annars vegar og hins vegar þætti sem starfsfólk metur
æskilega eða nauðsynlega fyrir sig. Hafa skal í huga að skólinn er að innleiða nýja kennsluhætti og eru
eftirtalin verkefni m.a. höfð að leiðarljósi.
•

•

•

•
•

K-PALS – innleiðing fyrir elstu nemendur leikskólans, en K-PALS er kennsluaðferð í
hljóðkerfisvitund og lestrarkennslu, þar sem nemendur þjálfa hvern annan á
jafningjagrundvelli. Hún styður við skólastarf án aðgreiningar og er góður undanfari þeirra
aðferða sem verða innleiddir á yngsta stigi grunnskólans. Mikill meirihluti starfsfólk sótti
námskeið í K-PALS haustið 2018 og býr skólinn enn að þeirri þekkingu.
Vinátta – Blær – innleiðing á verkefninu fyrir allt starfsfólk leikskólastigs. Vináttuverkefnið
byggist á nýjustu rannsóknum á einelti og ákveðinni hugmyndafræði og gildum sem mikilvægt
er að samtvinna við uppbyggingu á góðum skólabrag. Lykilhugtök eru umburðarlyndi, virðing,
umhyggja og hugrekki. Allt starfsfólk á að tileinka sér þessi grunngildi í samskiptum og vinnu
innan skólasamfélagsins. Mikill meirihluti starfsfólks sótti námskeið í efninu árið 2018 og býr
skólinn enn að þeirri þekkingu.
Innleiðing á beinum fyrirmælum (Engelman´s Direct Instruction) og fimiþjálfun í
Urriðaholtsskóla – handleiðsla grunnskólakennara. Ávinningur verkefnisins er að auka
þekkingu kennara á raunprófuðum kennsluaðferðum sem rannsóknir hafa sýnt að skila bestum
árangri. Lögð er áhersla á að kennarar nái tökum á kennsluaðferðum með meðferðartryggðum
og meðferðarheldum aðferðum. Hugtökin vísa í það að mælingar eru gerðar á því hvernig
inngripi eða meðferð er framfylgt bæði af þeim sem þiggja hana og þeim sem veita hana.
Heimasvæðisstjórar leikskólastigs séu með réttindi í TRAS – skráning á málþroska ungra barna.
ART – Aggression Replacement Training er uppeldisfræðilegt þjálfunarmódel sem byggir upp
félagsfærni, sjálfstjórn og siðferði. Teymi innan skólans kemur að þeirri vinnu á bæði leik- og
grunnskólastigi. Sérkennslustjóri, verkefnastjóri frístundar og einn grunnskólakennari eru með
réttindi í ART.
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•

•
•

•

YAP - Young Athletes Program - Alþjóðlegt verkefni á vegum Special Olympics samtakanna, en
markmiðið með YAP er að stuðla að markvissri hreyfiþjálfun barna á aldrinum 2 til 7 ára. Í
Urriðaholtsskóla fá 1-5 ára börn YAP þjálfun tvisvar í viku.
KVAN - Þjálfun í félags-, samskipta, leiðtoga- og vináttufærni.
PECS (The Picture Exchange Communication System) er myndrænt boðskiptakerfi sem
aðallega hefur verið notað með börnum með einhverfurófsröskun, sem hafa takmarkaða eða
enga boðskiptafærni og búa ekki yfir færni til að nota talmál til að tjá sig. Boðskiptakerfið
hentar einstaklingum með röskun á einhverfurófi, frá leikskólaaldri og upp í fullorðinsaldur.
Aðferðin er talin heppileg fyrir börn á öllum þroskaaldri, með slaka boðskiptafærni og
málþroska. Ekki er krafist sérstakrar undirstöðufærni hjá barninu né talmáls við upphaf
þjálfunar. Með PECS boðskiptaþjálfun er lögð höfuðáhersla á þjálfun frumkvæðis til boðskipta
og málhegðun en ekki talmál. Aukin boðskiptafærni barna eftir PECS þjálfun hefur hinsvegar
haft jákvæð áhrif á þróun talmáls.
Aðgreindar kennsluæfingar discreet trials eru notaðar til þess að kenna nýja eða flókna færni
sem krefst mikillar athygli frá barni. Sú færni sem á að kenna t.d. leikur, er brotin niður í lítil
skref, sem eru kennd á kerfisbundinn hátt og tengd saman í flóknari athafnir. Í aðgreindum
kennsluæfingum er það kennari sem stjórnar. Kennarinn byrjar æfinguna á vísbendingu, t.d.
með því að sýna barninu mynd, spyrja eða gefa því fyrirmæli. Í byrjun eru fyrirmæli og
vísbendingar einföld, en verða sífellt flóknari í takt við framfarir barnsins.

11.2 Símenntun
Í Urriðaholtsskóla er lögð áhersla á að efla hæfni starfsmanna og að þeir nýti hæfileika sína.
Starfsmönnum bjóðast fjölbreyttir möguleikar til fræðslu og starfsþróunar innan skólans þar sem lögð
er áherslu á þætti er lúta að stefnu skólans. Í starfsmannasamtölum getur starfsfólk m.a. komið á
framfæri óskum um fræðslu og endurmenntun. Á það bæði við þá fræðslu sem fengin er inn í skólann
og þá fræðslu sem starfsfólk vill sækja sér þar fyrir utan. Fræðslustarfið á að skila hæfari starfsmönnum
og einstaklingum. Árlega skal gefin út símenntunaráætlun sem byggir á samstarfi og óskum
starfsmanna og stjórnenda. Starfsfólk er hvatt til nýsköpunar og þátttöku í rannsókna-, vísinda- og
þróunarstarfi.
Þróunarsjóðum leik- og grunnskóla í Garðabæ er gert hátt undir höfði og starfsfólk hvatt til að rækta
eigið áhugasvið og þekkingu í skólaþróun Urriðaholtsskóla. Hlutverk skólastjóra er að meta þörf skólans
fyrir ýmis námskeið og fræðslufundi út frá áherslum næsta skólaárs og stefnu skólans. Skólastjórnendur
eru ábyrgir fyrir framkvæmd og úrvinnslu símenntunaráætlana. Starfsmenn eru ábyrgir fyrir eigin
símenntun, þ.e. að koma auga á tækifæri til að bæta kunnáttu og hæfileika. Þeir taka virkan þátt í gerð
eigin símenntunaráætlunar, fylgja henni eftir og óska eftir aðstoð ef þörf krefur. Þeir eru einnig hvattir
til að koma með tillögur að námskeiðum og fræðslufundum. Símenntunaráætlun skólans skal lögð fram
að vori og starfsmenn vinna síðan sínar áætlanir eftir áætlun skólans með tilliti til sinna þarfa eða óska
eftir því sem hægt er. Tími símenntunar ræðst af þörfum og fjármagni hverju sinni.
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12 Starfsfólk
Starfsfólk Urriðaholtsskóla ber að rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta
kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra, forráðamönnum
og samstarfsfólki. Í Urriðaholtsskóla er unnið samkvæmt væntingum til starfsfólks og eru þær skýrt
settar fram í Væntingahandbók skólans. Farið er reglulega yfir handbókina með öllu starfsfólki og þær
væntingar sem gerðar eru til þeirra. Opnar umræður eru á milli starfsfólks og stjórnenda varðandi
væntingarnar og handbókin er stöðugt í þróun og endurskoðun.

12.1 Starfsmannastefna
Starfsfólk skal gæta þagmælsku og trúnaðar varðandi öll störf sín í skólanum. Í skólanum er rík áhersla
lögð á opin og hreinskiptin samskipti og að starfsfólk hafi skýran vettvang til að koma óskum og
athugasemdum á framfæri. Starfsfólk er hvatt til að vera meðvitað um að uppbygging á góðum
skólabrag og jákvæðum starfsanda er undir hverjum og einum komið. Frumkvæði starfsfólks,
uppbyggileg samskipti og umhyggjusamt viðhorf til starfsins, samstarfsfólks og skólasamfélagsins er
lykill að farsæld. Gengið er út frá því að starfsfólk tali við hvert annað en ekki um hvert annað og mæti
leiðbeiningum af jákvæðni.

Starfsmannafélag
Í Urriðaholtsskóla er starfsmannafélagið Urriði. Tilgangur félagsins er að efla samheldni og samvinnu
meðal starfsmanna, sem og að stuðla að auknum félagslegum samskiptum eins og t.d. haust-,
vorfagnaði, jólagleði og fleiru. Stjórn starfsmannafélagsins er kosin að hausti ár hvert.
Allir starfsmenn eiga kost á því að ganga í félagið og greiða þá fast gjald í starfsmannasjóð.

Starfsánægja
Í Urriðaholtsskóla er mikið lagt upp úr starfsánægju, góðum starfsanda og vellíðan starfsmanna.
Áhersla er lögð á opin skoðanaskipti og góða miðlun upplýsinga. Samskipti starfsfólks innan skólans
skulu grundvallast á virðingu fyrir skoðunum og tilvist annarra. Leitast er við að starfsmenn þekki réttar
boðleiðir. Við lausn vandamála eru höfð til hliðsjónar markmið starfseminnar og sjónarmið starfsfólks.
Tvisvar á ári að lágmarki fara fram starfsmannasamtöl með það að markmiði að efla starfsfólk, gera
starfsþróun markvissa og viðhalda starfsánægju og góðri líðan. Lögð er rík áhersla á að hlúa að því sem
starfsfólk er ánægt með og bæta það sem þörf er á. Annað hvert ár framkvæmir Skólapúlsinn
starfsmannakönnun sem er rafræn viðhorfskönnun á líðan og vinnuumhverfi.

Vinnuumhverfi
Urriðaholtsskóli er opinn skóli með sameiginlegar vinnustöðvar teyma, þ.e. starfsfólk vinnur á opnum
svæðum. Áhersla er lögð á heilsuvernd starfsfólks þar sem boðið er upp á góðan aðbúnað og öruggt
starfsumhverfi. Vinnuumhverfið fullnægir kröfum um vinnuvernd. Stuðlað er að því að umhverfi og
aðstæður tryggi öryggi og vellíðan starfsfólks við vinnu. Áhersla er lögð á að starfsfólk fái þann stuðning
sem viðkomandi þarfnast eða kallar eftir í starfi sínu.

Siðfræði
Í Urriðaholtsskóla er áhersla lögð á mikilvægi þess að starfsfólk virði siðareglur starfsstétta og trúnað
gagnvart nemendum og samstarfsfólki um persónuleg og viðkvæm mál. Kennarar og aðrir þeir sem
starfa með börnum starfa eftir siðareglum kennara (á við um bæði skólastig) sem eru:
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1. Mennta nemendur
2. Efla með nemendum gagnrýna hugsun, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhverfi og
menningu
3. Sýna nemendum virðingu, áhuga og umhyggju
4. Skapa góðan starfsanda og hvetjandi námsumhverfi
5. Hafa jafnrétti að leiðarljósi
6. Vinna gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir
7. Koma vel fram við nemendur og forráðamenn og virða rétt þeirra
8. Gæta trúnaðar við nemendur og forráðamenn og þagmælsku um einkamál þeirra sem hann
fær vitneskju um í starfi sínu
9. Viðhalda hæfni sinni og auka hana
10. Vinna með starfsfólki á faglegan hátt
11. Sýna öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu
12. Gæta heiðurs og hagsmuna stéttar sinnar
(sótt af vef Kí)

Starfsreglur og lög
Starfsfólk fylgir þeim starfsreglum og lögum sem gilda um störf í leikskóla sjá hér
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html
og
grunnskóla
sjá
hér

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html. Starfsfólk sýnir nemendum, forráðamönnum
og samstarfsfólki háttvísi og virðingu.

Móttaka nýrra starfsmanna
Við ráðningu er nýjum starfsmönnum kynnt atriði sem varða
vinnustaðinn og starf hans. Skólastjóri og skrifstofustjóri
ganga frá ráðningarsamningi og starfsmaður er skráður inn í
Karellen eða Mentor eftir því sem við á. Skrifstofustjóri tekur
mynd og útvegar starfsmanni kort sem er hvort tveggja lykill
og skilríki starfsmannsins í skólanum. Skrifstofustjóri kynnir
viðkomandi fyrir Vinnustund sem og hvernig komast á inn í
skólann. Stjórnendur tilkynna öðrum starfsmönnum um
nýjan starfsmann og kynna hann. Stjórnendur vísa á
upplýsingar um stefnu skólans, leiðarljós, væntingabók,
skólanámskrá, starfsáætlun, skóladagatal, skólareglur,
jafnréttisáætlun,
starfsmannafélag,
mötuneyti,
eineltisáætlun, rýmingaráætlun og umhverfisstefnu.
Skólastjórnendur kynna húsnæði fyrir starfsmanni,
starfsaðstöðu og samstarfsmenn, ásamt uppbyggingu
gagnasafns og tölvumála ef við á. Skrifstofustjóri hefur
samband við tölvudeild sem útbýr netfang og aðgang að tölvukerfi. Deildin afhendir tölvu ef við á.
Skrifstofustjóri (síðar kennsluráðgjafi í upplýsinga- og tæknimennt) kennir starfsmanni á Karellen eða
Mentor ef við á.
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Allir sem hefja störf við skólann fá leiðbeinanda af sínu svæði sem skipaður er af heimasvæðisstjóra,
hlutverk hans er að styðja við starfsmanninn fyrstu dagana. Í því felst m.a. að vera starfsmanninum
innan handar og leiðbeina honum þegar við á. Farið er yfir væntingahandbók, verið er að vinna í að búa
til væntingahandbók sem miðar að grunnskólastigi. Sú vinna er í umsjón verkefnastjóra
væntingahandbókar en í millitíðinni er væntingahandbók leikskólastigs munnlega aðlöguð að
starfssviði grunnskólastigs.
Starfsmannasamtal er tekið tveimur mánuðum eftir ráðningu. Þar ræða stjórnendur og starfsmaður
um hvernig hefur gengið að aðlagast starfinu og hvernig var tekið á móti honum og þess háttar.
Starfsmaður fær tækifæri á að tjá sig um starfið og rætt um þætti tengda starfinu sem eru honum
hugleiknir. Tilgangur starfsmannasamtalsins er m.a. að auka sjálfsöryggi starfsmanns og hjálpa honum
áfram á vegferð sinni í starfinu.

Starfsmannafundir / heimasvæðafundir
Starfsmannafundir með öllu starfsfólki skólans eru haldnir í upphafi hverrar annar og í framhaldinu
fundar starfsmannafélagið.
Morgunfundir/örfundir eru hvern morgunn, á grunnskólastigi kl. 8:05 og á leikskólastigi 8:35. Fulltrúar
af hverju svæði taka við upplýsingum frá skrifstofu og koma þeim á sitt heimasvæði. Um stutta netfundi
er að ræða og engin fundargerð skráð.
Kennarafundir á grunnskólastigi og heimasvæðastjórafundir á leikskólastigi eru haldnir í hverri viku og
þar er farið yfir mál er snúa beint að starfinu. Notast er við fundarskipulag sem felur í sér að hvert teymi
útnefnir fundarstjóra og ritara til mánaðar í senn, dagskrá fundar er tilbúin fyrir hvern fund með
tímaramma og tilgang. Fundarskipulagið er fengið frá Buskelund skolen í Silkeborg og er staðfært fyrir
Urriðaholtsskóla.
Hvert heimasvæði á leikskólastigi fundar að jafnaði einu sinni í mánuði, í lok vinnudags en þess á milli
eru örfundir einu sinni í viku í samráði við það heimasvæði sem deilir anddyri. Annan hvern mánuð eru
haldnir starfsmannfundir leikskólastigs þar sem fræðsla, undirbúningur og mat á skólastarfi
leikskólastigs fer m.a. fram. Sérkennslustjóri fundar hálfsmánaðarlega með heimasvæðastjórum
leikskólastigs og umsjónarkennurum grunnskólastigs, sem og vikulega með stoðteymi skólans.
Skólastjóri fundar með húsverði hálfsmánaðarlega og saman er fundað með skólaliðum í hverjum
mánuði. Fundirnir eru samstarfsvettvangur þar sem mál eru rædd og ákvarðanir teknar um ýmislegt er
varðar skólastarfið.
Stjórnendateymi skólans; skólastjóri, aðstoðarskólastjórar, sérkennslustjóri og skrifstofustjóri funda
vikulega og kalla gesti á fundina eftir þörfum.

12.2 Hagnýtar upplýsingar
Viðvera, leyfi og önnur forföll starfsmanna
Vinnudagur starfsfólks er skilgreindur í samráði við stjórnendur. Starfsfólk er á vöktum og gert er ráð
fyrir að einstaklingur sé kominn inn á sína starfsstöð þegar vinnutími hefst. Leikskólastarfsfólk borðar
með börnum og hefur samið um að taka einn samfelldan kaffitíma eftir hádegisverð, starfsmaður í fullu
starfi á þá 3 mínútur í kaffi á hverja klukkustund en með tilkomu vinnustyttingar hefur
starfsmannasamfélagið þar sem það á við kosið um að selja 5 mínútur af sínum kaffitíma og selja
kaffistíma þann dag sem stytting á sér stað.
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Veikindi starfsfólks
Veikindi ber að tilkynna til skólans fyrir kl. 8 á hverjum degi og láta vita af sér daglega á meðan á
veikindum stendur, beinn sími er 5919500. Starfsmaður á opnunarvakt lætur vita með eins góðum
fyrirvara og hugsast getur til skólastjórnenda.

Vinnustund
10. hvers mánaðar þarf starfsfólk að vera búið að yfirfara Vinnustund og tryggja að allar skráningar séu
réttar.

Bílastæði
Bílastæði starfsfólks er ávallt lengst frá inngangi skólans til að foreldrar njóti góðs af þeim stæðum sem
eru næst dyrum.
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13 Starfslýsingar
Starfslýsingar lýsa helstu meginþáttum starfs þannig að ljóst sé hvaða kröfur eru gerðar til starfsmanns,
hvaða viðfangsefnum honum er ætlað að sinna og hverjar séu ábyrgð og skyldur.

13.1 Skólastjórnendur
Skólastjóri er samkvæmt lögum forstöðumaður skólans. Skólastjóri ber ábyrgð á starfi skólans, stjórnar
honum og veitir honum faglega forystu. Aðstoðarskólastjórar eru staðgenglar hans. Skólastjóri,
aðstoðarskólastjórar og sérkennslustjóri stýra skólahaldi, sinna daglegum rekstri, starfsmannahaldi,
samskiptum við foreldra og aðila utan skólans. Þeir starfa í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og
árlegar fjárveitingar til skólans. Starfsfólk skal leita til síns næsta yfirmanns eða þess er málið varðar. Í
fjarveru skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra ber að leita til sérkennslustjóra, skrifstofustjóra eða
heimasvæðastjóra.

Skólastjóri
Hlutverk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ber ábyrgð á öllu skólastarfi Urriðaholtsskóla samkvæmt lögum um leik- og grunnskóla
Ber ábyrgð á að lög og reglur um starfsemi leik- og grunnskóla séu haldin og sinnir þar
eftirlitsskyldu
Ber ábyrgð á starfsemi stofnunarinnar og daglegum rekstri hennar
Er verkstjóri á vinnustað og felur öðrum stjórnendum skólans sem og öðru starfsfólki slíkt
umboð eftir skipuriti sem er í gildi hverju sinni
Er í forystu fyrir skipulagi allra þátta skólastarfsins í samvinnu við aðra stjórnendur
Fylgist með að fræðslu- og skólaskylda nemenda sé uppfyllt og tilkynnir hlutaðeigandi
yfirvöldum þegar út af ber
Er fulltrúi stofnunarinnar og kemur fram fyrir hennar hönd
Vinnur með nánum samstarfsaðilum og stofnunum sem skólanum tengjast
Ber ábyrgð á að upplýsingar um starfsemi skólans berist til nemenda og foreldra
Tekur á móti erindum frá nemendum, foreldrum þeirra og kennurum skólans. Þessi erindi
afgreiðir skólastjóri eða vísar til annarra eftir eðli mála, samkvæmt þeim verklagsreglum sem í
skólanum gilda. Skólastjóri getur einnig borið mál undir stofnanir/fundi skólans
Ber ábyrgð á að námsefni og yfirferð námsefnis sé samkvæmt aðalnámskrá og að skólanámskrá
skólans sé í samræmi við tilgang skólahalds samkvæmt leik- og grunnskólalögum
Sér til þess að skólanámskrá sé í stöðugri endurskoðun. Hann ber skólanámskrá undir skólaráð
Ber ábyrgð á að skóladagatal sé samkvæmt settum reglum og að kennarar skólans og skólaráð
fjalli um áætlanir um skólahald og skóladagatal
Ber ábyrgð á að til skólans séu ráðnir kennarar og annað starfsfólk með tilskylda menntun,
réttindi og hæfni
Ber ábyrgð á starfsmannahaldi og skrifstofustjórnun
Ber ábyrgð á ráðningarsamningum og vinnuskýrslum starfsmanna. Einnig er hann ábyrgur fyrir
launamálum starfsmanna og að þeir njóti lögboðinna kjara samkvæmt samningum
Fylgist með að starfsmenn uppfylli hæfniskröfur, styður þá í starfi og leiðbeinir
Tekur á móti nýjum starfsmönnum
Ber ábyrgð á endurmenntun og starfsþjálfun starfsmanna
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er ábyrgur fyrir þeim þróunarverkefnum sem skólinn tekur að sér og að það starf sé í samræmi
við tilgang svo niðurstöður slíkra verkefna nýtist í skólastarfi
Tekur ákvarðanir í samvinnu við lýðræðislegar stofnanir skólans; skólastjórn, kennarafund,
skólaráð og nemendaverndarráð
Boðar til kennarafunda og fræðslufunda í samráði við skólastjórnendur. Einnig fundar hann
með skólaráði og boðar til þeirra funda
Ber ábyrgð á öryggi skólabarna og að skólahúsnæði, búnaður og skólalóð uppfylli lög um öryggi
á vinnustöðum og um öryggi skólabarna
Ber ábyrgð á fjárreiðum skólans og að fjárhagsáætlanir séu gerðar innan skólans ár hvert
Ber ábyrgð á innkaupum til skólans og að þau séu í samræmi við þarfir og að hagkvæmni sé
gætt í innkaupum, nýtingu og birgðahaldi
Ber ábyrgð á eignum skólans, vörslu þeirra, skráningu og viðhaldi
Ber ábyrgð á útláni og leigu húsnæðis
Ber ábyrgð á að öllum opinberum skýrslum og upplýsingum frá skólanum sé skilað til viðeigandi
stofnana. Hann ber ábyrgð á að skjalavarsla sé samkvæmt gildandi lögum og að meðferð
trúnaðarupplýsinga lúti sömu lögum
Ber ábyrgð á stundaskrárgerð og að hún sé í samræmi við þarfir nemenda og miði að sem bestri
nýtingu skólahúsnæðis
Ber ábyrgð á viðhaldi skólahúsnæðis og nýtingu þess
Fylgist með nýjum lögum og reglugerðum um skólahald á leik- og grunnskólastigi og aðlagar
starfsemina að þeim breytingum
Gerir yfirvöldum viðvart þegar aðbúnaður eða aðstæður uppfylla ekki lagaákvæði
Tekur ásamt öðrum stjórnendum starfsmannasamtöl við kennara samkvæmt kjarasamningi
Kennarasambands Íslands og við aðra starfsmenn samkvæmt kjarasamningi þeirra
Ber ábyrgð á rekstri frístundaheimilis
Sér um samskipti við foreldrafélag og skólaráð Urriðaholtsskóla, skólaskrifstofu og viðkomandi
fyrirtæki sem annast hádegisverð nemenda
Ber ábyrgð á sjálfsmati skólans
Skipuleggur gæslu í frímínútum
Er formlegur tengiliður við HÍ og skipuleggur vettvangsnám og heimsóknir háskólanema í
samráði við aðra stjórnendur skólans
Ritstýrir og hefur umsjón með endurskoðun og viðbótum skólanámskrár og starfsáætlunar
Vinnur með aðstoðarskólastjórum, sérkennslustjóra, heimasvæðastjórum, stoðþjónustu
skólans, kennurum og öðrum starfsmönnum að úrlausn agamála
Situr í teymum vegna nemendamála
Hefur umsjón með og kynnir skólareglur fyrir starfsfólki skólans
Sér um símenntun kennara á vegum skólans í samvinnu við stjórnendateymi skólans

Aðstoðarskólastjóri leikskólastigs
Aðstoðarskólastjóri leikskólastigs er staðgengill skólastjóra og ber í umboði skólastjóra faglega ábyrgð
á því skólastigi sem viðkomandi er aðstoðarskólastjóri fyrir.
Hlutverk:
•

Er nánasti samstarfsmaður skólastjóra og stjórnendateymis skólans, heldur fundi með þeim
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er faglegur leiðtogi á sínu skólastigi
Er ábyrgðaraðili og hefur eftirlit með skólastarfi á sínu skólastigi
Kemur að skipulagi allra þátta skólastarfsins í samvinnu við aðra stjórnendur og vinnur
dagskipulag leikskólastigs í samráði við skólastjóra
Sér um og skipuleggur forföll starfsfólks á sínu skólastigi
Vinnur í nánu samstarfi við foreldra og kennara að þeim málum sem snúa að velferð nemenda
í skólastarfinu
Kemur að úrlausn nemendamála vegna fjölþætts vanda nemenda í samstarfi við
sérkennslustjóra
Kemur að móttöku nýrra nemenda sem hefja nám á leikskólastigi
Skipuleggur fundi heimasvæðastjóra, teymisfundi og starfsmannafundi ásamt
skólastjórnendum
Er í ritstjórn starfsáætlunar og ársskýrslu
Stýrir þróunarverkefnum ásamt skólastjóra
Er tengiliður við aðra leikskóla sveitarfélagsins
Vinnur að úrlausn mannauðsmála ásamt öðrum skólastjórnendum
Vinnur að símenntun starfsfólks á sínu skólastigi í samráði við skólastjóra
Veitir aðstoð ef áföll verða, ásamt áfallaráði
Situr skólaráðsfundi með tillögurétt
Fylgist með daglegu starfi leikskólastigs og sér til þess að skólatími nemenda nýtist sem best.
Ber að grípa inn í ef þurfa þykir
Ber ábyrgð á og samræmir mat á leikskólastigi í samráði við heimasvæðastjóra og
sérkennslustjóra. Vinnur tillögur að mati á námi nemenda á leikskólastigi.
Sinnir skipulagningu foreldrasamtalsdaga og annarra viðburða í samvinnu við starfsfólk og
skólastjóra
Situr í nemendaverndarráði skólans
Situr í teymum vegna nemendamála leikskólabarna
Tekur þátt í og stýrir einstökum þróunarverkefnum
Sinnir öðrum þeim störfum sem skólastjóri kann að fela viðkomandi

Aðstoðarskólastjóri grunnskólastigs
Aðstoðarskólastjóri grunnskólastigs er staðgengill skólastjóra og ber í umboði skólastjóra faglega
ábyrgð á því skólastigi sem viðkomandi er aðstoðarskólastjóri fyrir.
Hlutverk:
•
•
•
•
•
•
•

Er nánasti samstarfsmaður skólastjóra og stjórnendateymis skólans, heldur fundi með þeim
Er faglegur leiðtogi á sínu skólastigi
Er ábyrgðaraðili og hefur eftirlit með skólastarfi á sínu skólastigi
Kemur að skipulagi allra þátta skólastarfsins í samvinnu við aðra stjórnendur og vinnur
stundatöflur í samráði við skólastjóra
Sér um og skipuleggur forföll starfsfólks á grunnskólastigi
Leysir forföll í samráði við ritara vegna gæslu í frímínútum
Vinnur í nánu samstarfi við foreldra og kennara að þeim málum sem snúa að velferð nemenda
í skólastarfinu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemur að úrlausn nemendamála vegna fjölþætts vanda nemenda í samstarfi við
sérkennslustjóra
Sér um framkvæmd samræmdra prófa í samstarfi við teymiskennara, sérkennslustjóra og
stoðþjónustu
Kemur að móttöku nýrra nemenda sem hefja nám á grunnskólastigi
Skipuleggur fundi með kennurum á grunnskólastigi, teymisfundi og starfsmannafundi ásamt
skólastjórnendum
Annast skipulag frístundar og er tengiliður við umsjónarmann
Er í ritstjórn starfsáætlunar og ársskýrslu
Stýrir þróunarverkefnum ásamt skólastjóra
Er tengiliður við aðra grunnskóla sveitarfélagsins
Vinnur að úrlausn mannauðsmála ásamt öðrum skólastjórnendum
Vinnur að símenntun starfsfólks á sínu skólastigi í samráði við skólastjóra
Veitir aðstoð ef áföll verða ásamt áfallaráði
Situr skólaráðsfundi með tillögurétt
Fylgist með daglegu starfi grunnskólastigs og sér til þess að skólatími nemenda nýtist sem best.
Ber að grípa inn í ef þurfa þykir
Ber ábyrgð á og samræmir námsmat á grunnskólastig í samráði við kennara og
sérkennslustjóra. Vinnur tillögur að mati á námi nemenda á grunnskólastigi.
Sinnir skipulagningu foreldrasamtalsdaga og annarra viðburða í samvinnu við starfsfólk og
skólastjóra
Situr í nemendaverndarráði skólans
Situr í teymum vegna nemendamála grunnskólabarna
Tekur þátt í og stýrir einstökum þróunarverkefnum
Sinnir öðrum þeim störfum sem skólastjóri kann að fela viðkomandi

Sérkennslustjóri
Hlutverk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er yfirmaður stoðþjónustu Urriðaholtsskóla og er í stjórnendateymi skólans
Annast skipulagningu stoðþjónustu og kemur að stefnumörkun skólans hvað hana varðar
Aðstoðar kennara á báðum skólastigum við ýmis mál sem þeir þurfa ráðgjöf við í skólastarfinu
Gerir tillögur að nýtingu þeirra sérkennslu- og stuðningstíma sem skólinn hefur til ráðstöfunar
Sér um skipulagningu og framkvæmd skimana á báðum skólastigum s.s. EFI 2, Hljóm 2, Tras,
lesfimi, stafakönnun, LOGOS, Talnalykils, Orðalykils, Orðaskila
Sér um skipulag á fyrirlögn og úrvinnslu lestrarprófa í byrjun skólaárs
Hefur yfirumsjón með umsóknum um frávik og undanþágur fyrir nemendur með sérþarfir s.s.
vegna samræmdra könnunarprófa
Heldur utan um greiningar nemenda á báðum skólastigum í samvinnu við stoðþjónustu skólans
og kennara
Hefur yfirsýn yfir sérþarfir allra nemenda með áherslu á sérþarfir í tengslum við nám og daglegt
skólastarf
Veitir kennurum/starfsfólki ráðgjöf við námsefnisval
Fylgir því eftir að áætlanir nemenda með sérþarfir færist með þeim á milli skólastiga
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ber ábyrgð á nýbúakennslu. Sér um og skipuleggur kennslu fyrir nemendur með annað
móðurmál en íslensku
Sér um eftirfylgni þeirra sem eru undir lágmarksviðmiðum, eftir skimanir og próf í samvinnu
við kennara og foreldra
Sinnir foreldrasamstarfi við foreldra nemenda með sérþarfir í samvinnu við kennara
viðkomandi og stoðþjónustu
Aðstoðar kennara við námsmat nemenda með sérþarfir
Situr í nemendaverndarráði
Situr skilafundi ásamt öðru starfsfólki skólans
Fylgir eftir gerð einstaklingsnámskráa og veitir stuðning og ráðgjöf. Ber ábyrgð á að
einstaklingsnámskrá sé kynnt foreldrum á fundi og að fá undirritanir forsjáraðila
Annast skil á gögnum til Jöfnunarsjóðs vegna nemenda með sérþarfir
Hefur umsjón með námsgögnum sérkennslu og innkaup á þeim í samvinnu við stoðþjónustu
Er tengiliður skólans við skólaskrifstofu og fjölskyldusvið Garðabæjar
Situr samráðsfundi sérkennslustjóra Garðabæjar

Skrifstofustjóri
Skrifstofustjóri sér um skrifstofu skólans, vinnur ritarastörf og ýmiss önnur störf er stjórnendur fela
honum. Hann sér meðal annars um innritun og að nemendaskrá sé ávallt rétt. Skrifstofustjóri er
tengiliður skólans við foreldra, tekur á móti tilkynningum og veitir móttöku skilaboðum fyrir hönd
skólans og kemur þeim áfram til viðkomandi aðila innan skólans. Hann sér um símavörslu fyrir allan
skólann, skjalaherbergi, gagnasmiðju, birgðavörslu og innkaup sem tengjast skrifstofu og prentun, svo
eitthvað sé nefnt.
Hlutverk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stýrir daglegum rekstri á skrifstofu skólans
Sér um símsvörun og skiptiborð skólans. Veitir nemendum, foreldrum og starfsfólki skólans
margvíslega aðstoð og upplýsingar
Hefur umsjón með upplýsingaforritunum Karellen og Mentor
Sér um skráningu nemenda í upplýsingaforritin Karellen og Mentor
Gengur frá gögnum nemenda sem flytjast í aðra skóla
Sér um að upplýsingamöppur t.d. heimasvæðalistar, hópalistar, dagskipulag, stundaskrár og
annað sem starfsfólk þarf að hafa aðgang að séu réttir og uppfærðir
Hefur umsjón með með útsendingu tilkynningum og bréfum til nemenda, foreldra og
starfsfólks
Sér um skipulag og stjórnun skjalavörslu skólans
Er tengiliður skólans varðandi þjónustuaðila s.s. vegna ljósritunarvéla og annars búnaðar
Hefur umsjón með starfsmannaskrám, t.d. vegna nýráðninga starfsfólks
Heldur utan um upplýsingar um ýmsa þætti skólastarfsins og innra skipulag
Sér um pantanir á rútum og reikningshaldi vegna vettvangsferða nemenda
Sér um pantanir á þeim gögnum sem nauðsynleg eru rekstri skrifstofunnar eða skólans að ósk
skólastjórnenda
Sér um pantanir á skólabókum frá MMS fyrir nemendur og kennara
Önnur störf í samráði við skólastjóra sem er næsti yfirmaður skrifstofustjóra
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13.2 Kennarar á leik- og grunnskólastigi
Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Á þeim hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til
nemenda heldur einnig að veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði
þeirra og frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina nemendum í námi og mati á því og vinna að því að nemendur
tileinki sér heilbrigðar lífsvenjur. Þeir leitast við að skapa réttlátar vinnu- og umgengnisreglur og
hvetjandi námsumhverfi. Þeir sjá til þess að nemendur fái kennslu og námsefni við hæfi. Í aðalnámskrá
leik- og grunnskóla kemur fram að fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og
velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni barna og ungmenna. Á
kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim
tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar
leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á því og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða
lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi
(Aðalnámskrá leikskóla 2011:7 og Aðalnámskrá grunnskóla 2011:13).
Kennari sem ráðinn eru til starfa í Urriðaholtsskóla gegnir því starfi samkvæmt lögum, reglugerðum,
aðalnámskrá leik- og grunnskóla og kjarasamningum. Siðareglur fyrir kennara (á öllum skólastigum)
voru samþykktar árið 2002 og hefur kennari þær reglur að leiðarljósi í sínu starfi. Samkvæmt lögum um
leikskóla nr.90/208 gr. 7 og grunnskóla nr. 91/2008 gr. 12 um starfsfólk segir að starfsfólk í leik og
grunnskólum skuli rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Kennari gætir þagmælsku um
þau einkamál er hann fær vitneskju um í starfi og þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

Leik- og grunnskólakennari
Hlutverk:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starfar samkvæmt lögum og reglugerðum um leik- og grunnskóla, öðrum lögum er við eiga,
aðalnámskrám og skólastefnu Garðabæjar
Vinnur að uppeldi og menntun barna á sínu heimasvæði. Fylgist með velferð þeirra og hlúir að
þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo þau fái notið sín sem
einstaklingar
Að upplýsa nemendur og aðstandendur um markmið námsins
Að fylgjast með ástundun, framkomu og líðan nemenda og gera skólastjórnendum og
forráðamönnum viðvart ef hann telur þörf
Að tryggja og viðhalda góðum vinnufrið og anda í nemendaaðstæðum og í skólanum í heild
Að fylgjast með aðbúnaði til náms og kennslu og gera stjórnendum viðvart ef umbóta er þörf
Að skrá hjá sér í nemendaskrár, vitnisburðarblöð og námsframvindu í þar til gerð kerfi og
nauðsynlegar skýrslur
Að veita heimasvæðisstjóra / umsjónarkennara og sérkennslustjóra upplýsingar um framvindu
einstakra nemenda
Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi skólans og þróunarverkefnum undir stjórn
skólastjórnenda
Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs heimasvæða undir stjórn deildarstjóra /
umsjónarkennara eða í því teymi sem hann tilheyrir
Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barna
Situr foreldrafundi sem haldnir eru á vegum skólans og eiga við um þau börn sem hann kennir
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•
•
•
•

•

Tekur þátt í samstarfi við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast skólanum í samráði við
sitt samstarfsfólk og stjórnendur
Situr starfsmannafundi og aðra fundi sem yfirmaður segir til um og varðar starfsemi skólans
Ber ábyrgð á að starfa eftir skólanámskrá og áætlunum skólans. Að viðhalda og rækta góða og
uppbyggileg samskipti bæði við börn og fullorðna
Fylgir endurmenntunaráætlun Urriðaholtsskóla ásamt því að fylgja eftir eigin starfsþróun í takt
við þann tíma sem endurmenntun er ætlað. Tekur þátt í að byggja upp og innleiða þá
kennsluhætti sem unnið er eftir í Urriðaholtsskóla
Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða

Heimasvæðisstjóri leikskólastigs - umsjónarkennari grunnskólastigs
Heimasvæðisstjóri/umsjónarkennari tekur öðrum starfsmönnum fremur ábyrgð á námi þeirra
nemenda sem hann hefur umsjón með, þroska þeirra, líðan og velferð. Leggur sig fram um að kynnast
þeim sem best, foreldrum þeirra, forráðamönnum og aðstæðum. Vinnur náið með því starfsfólki sem
kemur að skólagöngu nemenda í hans umsjá, safnar upplýsingum og kemur þeim áleiðis innan skóla og
til foreldra þeirra í þeim tilgangi að gera foreldrum kleift að taka þátt í ákvörðunum er varða barn þeirra
og skólagöngu.
Hlutverk:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tekur þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar, mati á starfsemi skólans, ársskýrslu og
þróunarverkefnum
Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagi, framkvæmd og mati starfsins á sínu heimasvæði
Tryggir að hvert barn á sínu heimasvæði fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða kennslu
(sérkennslu) eftir þörfum og að meðferðaráætlun sérfræðinga vegna einstakra barna sé
framfylgt
Skipuleggur samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast skólanum í samráði við
stjórnendur
Útbýr fréttir af starfi heimasvæðis og setur á vef skólans ásamt því að vinna myndir af starfinu
og vista á þar til gerðu svæði
Situr starfsmannafundi, svæðafundi, stigsfundi og aðra fundi er stjórnendur segja til um og
varða starfsemi skólans
Sinnir öðrum þeim verkefnum er varða uppeldi og menntun barna og stjórnunar á sínu
heimasvæði sem yfirmaður felur honum
Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barna á sínu heimasvæði, s.s. aðlögun, dagleg
samskipti, foreldra- og viðtöl/samtöl og annað
Ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska, framvindu í námi og líðan
barns og þá starfsemi sem fram fer á heimasvæðinu sem ekki varðar trúnað gagnvart öðrum
börnum og foreldrum/forráðamönnum þeirra
Situr foreldrafundi sem haldnir eru á vegum skólans og tilheyra hans skólastigi
Ber ábyrgð á að leitað sé samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er aðstoðar
annarra sérfræðinga í samráði við sérkennslustjóra
Annast daglega verkstjórn á sínu heimasvæði. Ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan
heimasvæðis, milli svæða skólans og til skólastjórnenda
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•
•
•
•
•

•

Ber ábyrgð á og stýrir svæðafundum og skipuleggur undirbúningstíma annars starfsfólks
heimasvæðis
Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og starfsáætlun skólans á sínu heimasvæði
Ber ábyrgð á velferð, vellíðan og námi barna ásamt því að stuðla að velferð og jákvæðum
samskiptum starfsfólks
Ber ábyrgð á að heimasvæði sé búið nauðsynlegum uppeldis- og kennslugögnum í samvinnu
við stjórnendur
Fylgir endurmenntunaráætlun Urriðaholtsskóla ásamt því að fylgja eftir eigin starfsþróun í takt
við þann tíma sem endurmenntun er ætlað. Tekur þátt í að byggja upp og innleiða þá
kennsluhætti sem unnið er eftir í Urriðaholtsskóla
Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða

13.3 Annað starfsfólk Urriðaholtsskóla
Þroskaþjálfi
Þroskaþjálfi er í stoðþjónustu Urriðaholtsskóla og næsti yfirmaður hans er sérkennslustjóri. Hann er í
samstarfi við allt starfsfólk skólans eftir því sem við á.
Helstu verkefni hans eru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinnur að einstaklingsáætlunum í samráði við stjórnendur, kennara og aðra fagaðila eftir því
sem við á
Kemur að námsmati nemenda
Tekur þátt í kennara- og teymisfundum
Skipuleggur þjálfunaraðstæður, velur/útbýr þjálfunar- og námsgögn, fylgir eftir settum
markmiðum, metur árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við samstarfsaðila
Situr skila- og samráðsfundi með foreldrum og öðrum eftir því sem við á hverju sinni
Veitir foreldrum nemenda ráðgjöf og leiðbeiningar er lúta að sértækum þörfum nemenda
Veitir ráðgjöf og fræðslu vegna nemenda með sértækar þarfir til kennara og þeirra sem koma
að námi og skólagöngu viðkomandi barns
Er í samskiptum við hinar ýmsu stofnanir vegna nemenda með sértækar þarfir í samráði við
skólastjórnendur
Ber ábyrgð á samskiptum við foreldra nemenda sinna í samvinnu við stjórnendur, stoðþjónustu
og umsjónarkennara
Eflir og viðheldur fagþekkingu sinni með reglubundinni endur- og símenntun
Vinnur önnur þau verkefni sem skólastjórnendur fela honum og eðlilegt getur talist að rúmist
innan verksviðs hans
Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða

Iðjuþjálfi
Iðjuþjálfi er hluti af stoðþjónustu Urriðaholtsskóla og næsti yfirmaður hans er sérkennslustjóri.
Hann framkvæmir faglegar greiningar og athuganir til þess að sýna fram á nauðsyn aukinna úrræða
fyrir börn sem eiga við erfiðleika að etja í námi og samskiptum. Iðjuþjálfi kemur að hjálpartækjum og
öðrum sérhæfðum búnaði fyrir þau börn sem þurfa á því að halda sem og að koma með tillögur að
úrbótum í skólanum og vera með ráðgjöf fyrir foreldra, forráðamenn og starfsfólk.
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Helstu verkefni iðjuþjálfa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinnur að einstaklingsáætlunum í samráði við stjórnendur, kennara og aðra fagaðila eftir því
sem við á
Eflir nemendur í að nýta styrkleika sína til að ná auknum þroska og bættum lífsgæðum
Eflir almenna þátttöku nemenda við skólatengd viðfangsefni og stuðlar að aukinni færni við
nám og félagsleg samskipti
Skipuleggur og framfylgir íhlutunar- og þjálfunaráætlun til að efla náms- og félagslega færni
Sinnir ráðgjöf til starfsmanna og foreldra
Sér um aðlögun umhverfis og vinnuumhverfi nemenda
Vinnur í nánu samstarfi við kennara, foreldra og nemendur
Situr fundi einstakra nemenda s.s. skilafundi og teymisfundi
Er í samskiptum við hinar ýmsu stofnanir vegna nemenda með sértækar þarfir í samráði við
skólastjórnendur
Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða

Atferlisþjálfi
Atferlisþjálfi sinnir atferlisþjálfun nemenda á báðum skólastigum og er hluti af stoðþjónustu
Urriðaholtsskóla. Næsti yfirmaður er sérkennslustjóri. Atferlisþjálfi vinnur með stoðþjónustu og
kennurum að þjálfunaráætlun, metur þjálfun og styður við inngrip vegna óæskilegrar hegðunar og
samræmingu á vinnu annarra starfsmanna skólans. Í samstarfi við stoðþjónustu vinnur hann
einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun byggða á virknimati til að draga úr hegðunarerfiðleikum hjá
nemendum. Vinna við virknimat felur meðal annars í sér að safna upplýsingum t.d. með skráningum
og viðtölum, gerð stuðningsáætlunar og innleiðing hennar og áætlun um viðhald á árangri.
Helstu verkefni atferlisþjálfa er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemur að gerð áætlana og einstaklingasnámskrár nemenda sinna í samvinnu við
sérkennslustjóra og heimasvæðisstjóra/umsjónarkennara
Sinnir daglegri þjálfun nemenda út frá áætlun og gerir endurmat
Situr teymisfundi vegna þeirra barna sem hann vinnur með
Situr nemendaverndarráðsfundi ef fjallað er um nemendur sem hann kemur að
Heldur utan um skráningu, þjálfun og endurmat nemenda
Fundar reglulega með teymum nemenda til að fara yfir stöðu þeirra t.d. markmið í
einstaklingsáætlun, endurmat og ákvörðun um framvindu þjálfunar
Kynnir fyrir nemendaverndarráði atvik og líðan nemanda ef þörf er á
Er í þéttu samstarfi við stoðþjónustu skólans og leitar leiða til að efla sig í starfi og nýta
jafningjastuðning í teymi
Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða

Stuðningsfulltrúar
Stuðningsfulltrúar Urriðaholtsskóla eru hluti af stoðþjónustu skólans og eru kennurum til aðstoðar.
Þeir koma að stuðningi við nemendur með sérþarfir t.d. vegna námsvanda, líkamlegrar fötlunar og
atferlisvanda. Þeir aðstoða í kennslu og annarsstaðar í skólanum, fylgja nemendum í klefa í íþróttum
og í sundi. Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði þessara nemenda, félagslega,
námslega og í daglegum athöfnum. Starfið tekur mið af áætlun sem gerð er fyrir hvern nemanda og
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hefur það að markmiði að draga smám saman úr þörf nemenda á stuðningi ef hægt er. Yfirmaður
stuðningsfulltrúa eru sérkennslustjóri og kennarar í viðkomandi kennslustundum.
Helstu verkefni stuðningsfulltrúa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fylgja fyrirmælum kennara, sérkennara og þroskaþjálfa um stuðning
Vinna eftir áætlun sem kennari hefur útbúið í samráði við sérkennslustjóra, stoðþjónustu eða
annan fagaðila
Að styrkja jákvæða hegðun nemandans
Leitast við að aðstoða nemandann í félagslegum aðstæðum í skólastarfi m.a. í hópatíma,
kennslu, útivist eða í frístundaheimili
Situr fag- og foreldrafundi eftir því sem við á
Stuðningsfulltrúi skal aðstoða kennara eftir þörfum. Það getur t.d. átt við að úthluta og ganga
frá hljóðfærum, verkefnum, áhöldum í íþróttum svo að eitthvað sé nefnt
Sinnir eftir aðstæðum öðrum nemendum á heimasvæði m.a. til að kennari geti sinnt nemanda
með sér aðstoð og til að draga úr sérstöðu nemenda með sérþarfir
Annast gæslu t.d. í útivist, heimasvæðum eða í matsal
Stuðningsfulltrúi skal alltaf fylgja sínum nemanda og þegar hann fer t.d. í mat eða kaffi skal
hann tryggja að annar starfsmaður hafi leyst hann af hólmi
Í list- og í verklegum greinum skal stuðningsfulltrúi fylgjast með og aðstoða sinn skjólstæðing
eða fylgja fyrirmælum kennara. Mikilvægt er að hann hafi nemandann ávallt í sjónmáli ef
aðstæður eru með þeim hætti
Á skipulagsdögum ganga stuðningsfulltrúar í önnur störf s.s. í frístund, þrif eða annan frágang
Annast önnur störf sem honum kunna að vera falin af yfirmanni og falla undir eðlilegt starfssvið
hans
Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða

Skólaliði
Skólaliði tekur þátt í því uppeldisstarfi sem fram fer innan skólans. Hann lýtur daglegri verkstjórn
umsjónarmanns
fasteignar.
Næsti
yfirmaður
er
umsjónarmaður
skólans,
skólastjóri/aðstoðarskólastjóri.
Helstu verkefni hans eru:
•
•
•
•
•
•
•
•

Að aðstoða nemendur í leik og starfi og leiðbeina þeim í samskiptum þeirra við aðra nemendur
og starfsfólk skólans
Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða
Hefur umsjón með nemendum í frímínútum, hvort sem er úti eða inni
Aðstoðar í matsal nemenda á matmálstímum
Aðstoðar nemendur ef þurfa þykir við frágang á fatnaði sínum og hefur umsjón með
óskilamunum
Sér um daglegan þvott og frágang á taui
Sér um daglega ræstingu, heldur húsnæði og lóð skólans hreinni og snyrtilegri
Aðstoðar á bókasafni, á skrifstofu skólans, kaffistofu starfsfólks og í eldhúsi, við uppröðun og
tilfærslu á tækjum, húsgögnum o.fl.
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•

Sinnir öðrum þeim verkefnum sem skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri og húsvörður í umboði
skólastjóra fela viðkomandi og fallið geta að ofangreindri lýsingu

Umsjónarmaður skólabyggingar
Umsjónarmaður hefur yfirumsjón með skólabyggingu Urriðaholtsskóla og hefur daglegt eftirlit með
mannvirkjum alla virka daga. Hann hefur umsjón með tækjum og tæknilegum búnaði skólans.
Umsjónarmaður gerir tillögur og/eða áætlanir um viðhald og breytingar á húsnæði skólans ásamt því
að hafa yfirumsjón með störfum fólks sem sér um ræstingar og þrif á húsnæði skólans. Þá sér
umsjónarmaður um margs konar útréttingar og innkaup fyrir skólann. Auk alls þessa sinnir
umsjónarmaður ýmsum tilfallandi verkum er tengjast skólanum að beiðni skólastjóra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sér til þess að skólahúsnæðið sé opnað 7:30 alla virka daga. Fer yfir hússtjórnarkerfi og athugar
að allt virki eins og vera ber
Sér um að húsnæði sé lokað og frágengið í lok dagsins
Undirbýr samverustundir og uppröðun á stólum fyrir fundi og aðra viðburði
Annast viðhald á innanstokksmunum skólans, eins og skólaborðum, nemendastólum,
kennarastólum, tússtöflum, kennslugögnum og skápum
Setur saman ný húsgögn
Sér um öll auka þrif og ræður fólk til starfsins s.s. bón, þrif á gluggum o.þ.h. Undirbýr bónvinnu
með tilfærslu á húsgögnum og frágangi
Hefur umsjón og skipulag með ræstingu og aðstoðar við ræstingu á álagstímum ef þörf krefur.
Verkstýrir skólaliðum í samvinnu við skólastjóra
Sér um öll innkaup og sendiferðir fyrir skólann s.s. vegna kaffistofu, þrifa, viðhalds á húsnæði
og innkaup vegna heimilisfræðikennslu
Sér um stórsögun fyrir smíðakennara skólans
Sinnir slösuðum börnum
Sér um allt sem tengist sorphirðu/losun og flokkun í Urriðaholtsskóla og í íþróttahúsi
Situr í umhverfisnefnd skólans
Er öryggisfulltrúi skólans
Annast viðhald á húsnæði, s.s. hurðahúnum, hurðapumpum, skiptir um ljósaperur, plötur í
kerfislofti, stillir millihurðar, lagfærir niðurföll í innréttingum og gólfi, losar stíflur í wc o.fl. Fer
reglulega upp á þak til að hreinsa frá niðurföllum á þaki
Tekur á móti öllum aðilum sem tengjast húsnæði skólans s.s. eftirlitsaðilum og gengur frá
skýrslum þar að lútandi
Stýrir rýmingaræfingum í samvinnu við stjórnendur og vinnur úr tillögum um úrbætur
Tekur á móti viðgerðar- og iðnaðarmönnum og er þeim innan handar ef þörf er á og finnur til
þær teikningar sem óskað er eftir
Athugar hússtjórnarkerfið daglega í gegnum vef, einnig í leyfi
Sér um hússtjórnarkerfi húsnæðisins. Almennt eftirlit með skólahúsnæði, öryggis- og
brunavarnarkerfum, lagnakerfi, húsbúnaði, skólalóð, eldhústækjum og leiktækjum
Mokar snjó frá inngangi/inngöngum og annast hálkueyðingu þegar þörf krefur. Á samstarf við
þjónustumiðstöð um meiriháttar snjómokstur/hálkueyðingu
Er tengiliður við Öryggismiðstöðina sem sér um öryggiskerfi skólans og íþróttahúss
Kennir öllu starfsfólki skólans á notkun öryggiskerfa og svarar kennurum og Öryggismiðstöðinni
um helgar sé þörf á því
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Umsjónarmaður frístundar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sér um skipulag og umsjón með daglegum rekstri frístundar
Ber ábyrgð á að samræma störf frístundar við skólanámskrá og skóladagatal og að samræma
starfið við önnur frístundaheimili bæjarins
Hefur umsjón með innritun nemenda og skil á nemendaskrám til innheimtufulltrúa bæjarins
Sér um áætlanagerð um ýmsa rekstrarþætti, gerð nauðsynlegra úttekta og gerð
fjárhagsáætlunar fyrir tómstundaheimili
Annast samvinnu við skóla, félög og einstaklinga sem hafa frístundastarf á stefnuskrá
Hefur umsjón með skýrslugerð þeirri sem þörf er á
Gerir áætlun um starfsmannaþörf og sinnir öðrum störfum sem honum eru falin og falla undir
starfsemi frístundar
Sér um að raða leiðbeinendum niður á svæði sem eru í boði fyrir börn
Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða

Starfsfólk frístundar
•
•
•
•
•

Hefur umsjón með nemendum frá því að skóla lýkur og þar til þeir fara heim, í íþróttir eða
annað tómstundastarf
Ber ábyrgð á því að loka frístund og að öll börn séu þá farin heim
Sér um frágang á svæðum, fataklefum, matsal og forstofu
Sér um ákveðin svæði sem eru í boði fyrir börn þar sem leiðbeinandi aðstoðar börnin og sér
um eftirlit
Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða
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