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Skóladagur Árborgar og Erasmus+verkefni

Góður árangur í
vinnu með einelti
Á dögunum birti vinnuhópur
um
Olweusaráætlunina í Barnaskólanum á Eyrarbakka og
Stokkseyri niðurstöður úr
mælingum vetrarins á einelti í skólanum. Nú mældist einelti undir landsmeðaltali. Þrátt fyrir að
markmiðið sé að útrýma
einelti með öllu ber að
hrósa fyrir það sem vel er
gert og eiga allir starfsmenn, nemendur og nærsamfélag
Barnaskólans
hrós skilið fyrir öfluga
vinnu sem leidd hefur
verið áfram af gríðarlega
faglegu
Olweusarteymi.
Teymið í ár er skipað þeim
Ragnheiði Jónsdóttur, hópstjóra, Hauki Gíslasyni og
Valgeiri Inga Ólafssyni.
Sjá nánari umfjöllun og
glærukynningu á vefsíðu
BES.

Verkefnið Nám, störf og
lærdómssamfélag, sem er
Erasmus+samstarfsverkefni
grunnskóla sveitarfelagsins
óg
skólaþjónustu,
hefur
skilað miklu fyrir skólasamfelag Árbórgar óg allt
stefnir í að þau markmið sem
sett vóru fram í umsókn nai
fram að ganga. Verkefnið
hefur stuðlað að skyrari syn
skóla óg skólaþjónustu óg
samstarfi meðal annars um
sameiginlega markmiðasetningu um meginviðfangsefni
skólamala. Verkefnið hefur
styrkt faglega skólamalasamræðu í Árbórg þar sem
miðlað er hugmyndum óg
aðferðum um betri kennslu,
starfshætti óg skólaþjónustu. Það a ekki síst við
gagnvart undirbuningi óg
framkvæmd
fjólmenns
Skóladags Árbórgar, sem
haldinn var miðvikudaginn
27. apríl 2016, fyrir allt

starfsfólk leik- óg grunnskóla. Skóladeginum er gefið
tóluvert vægi í þessu
frettabefi enda geta allir
verið afar stóltir yfir því
hvernig til tókst. Frettir óg
Erasmus+skyrslur eru aðgengilegar a heimasíðu Árbórgar.
Skyrsla faghóps um Nam óg starf:
Namsferð til Glasgów

Rúnar Sigþórsson var aðalfyrirSkyrsla faghóps um lærdómssamfelag: lesari Skóladags Árborgar
Namferð til Glasgów
******
Skyrsla faghóps um upplysingatækni:
Namsferð til Danmerkur óg Svíþjóðar

Brynja Hjörleifsdóttir og Kristín
Eiríksdóttir kynntu fjölmenningarverkefni Árbæjar.

Frett um Skóladag Árbórgar

Sjö nemendur í Vallaskóla í
úrslitum Pangea stærðfræðikeppninnar. Sjá
vallaskoli.is

Samborg var tilnefnd til foreldraverðlauna

Gjöf frá foreldrum í
Sunnulækjarskóla. Sjá hér.

Samborg var tilnefnd til foreldraverðlauna Heimilis og skóla við
hátíðlega athöfn í Safnahúsinu í
Reykjavík miðvikudaginn 11. maí
sl. fyrir að efla samstarf milli
foreldrafélaga allra grunn- og
leikskóla í Sveitarfélaginu Árborg. Inga Dóra Ragnarsdóttir og Guđbjörg Guðjónsdóttir tóku við viðurkenningu
fyrir hönd Samborgar úr
höndum Illuga Gunnarssonar,
menntamálaráðherra, og Önnu
Margrétar Sigurðardóttur, for-

manns Heimilis og skóla. Bestu Sjá einnig fb-síðu Foreldrafélags
hamingjuóskir til Samborgar sem Sunnulækjarskóla og heimasíðu
er vel að viðurkenningunni Heimilis og skóla.
komin. Á skóladegi Árborgar var
kynning á Samborg undir
dagskrárliðnum Menntabúðir
sem voru haldnar eftir hádegi
mðvikudaginn 27. apríl
síðastliðinn. Inga Dóra Ragnarsdóttir hafði umsjón með
kynningunni.
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Kynning á Barnabæ

Hugræn atferlismeðferð í skólastarfi

Á Skóladegi Árborgar var kynning á hinu
margverðlaunaða skóla– og samfélagsfyrirbæri
Barnabæ. Verkefnið er unnið í lok hvers
skólaárs á Eyrarbakka og Stokkseyri og hefur
það verið að þróast í nokkur ár. Verkefnið
hefur vakið mikla athygli og fleiri skólar hér á
landi hafa tekið það upp, meðal annars
Grunnskólinn í Þorlákshöfn.
Caption describing picture or
graphic.

Lára Ólafsdóttir, sálfræðingur hjá skólaþjónustu Árborgar, var með
kynningu á námskeiðinu “Mér liður eins og ég hugsa” á Skóladegi
Árborgar sem var endurtekin þrisvar sinnum. Þar er unnið með kvíða
unglinga á aldrinum 13-15 ára sem eiga við algeng tilfinningaleg
vandamál að stríða. Námskeiðið stendur í sex vikur og er haldið einu
sinni í viku. Á því er farið í gegnum grundvallaratriði hugrænnar
atferlisfræði og unglingunum kenndar aðferðir til að hafa áhrif á
hugsun sína og líðan.

Mikill áhugi á jákvæðri sálfræði
Ragnhildur Sigurðardóttir, íþróttafræðingur, var með fyrirlestur um
jákvæða sálfræði – styrkleikar og
hugsun - á Skóladegi Árborgar. Fyrirlesturinn var haldinn tvisvar sinnum í
hátíðarsal skólans og margir sýndu
honum mikinn áhuga. Jákvæð
sálfræði er vísindaleg nálgun sem
hefur það markmið að efla rannsóknir á jákvæðum hliðum mannsins
eins og styrkleikum, vellíðan og
hamingju og finna leiðir til að efla
líðan enn frekar.

Listasmiðjur voru hluti af menntabúðum Skóladagsins
Listasmiðjur voru hluti af menntabúðum
Skóladagsins. Þær Erna Óðinsdóttir og Kristjana Gunnarsdóttir, Sunnulækjarskóla, kynntu
áherslur sínar í myndmennt og textíl. Pascale
Darricau, Jötunheimum, sýndi hvernig hægt er
að nota pappír til að vinna í þrívídd og
Hrafnhildur Sigurgeirsdóttir, Álfheimum, og
Hjördís Davíðsdóttir, BES, kynntu skapandi
vinnu með opinn efnivið. Í menntabúðunum
fengu þátttakendur tækifæri til að prófa og líta á
fjölbreytileg verkefni sem unnin eru í leik– og
grunnskólum sveitarfélagsins.

Caption describing picture or
graphic.
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Undirbúningur og framkvæmd Skóladagsins var til fyrirmyndar
Afar vel var staðið að undirbúningi og framkvæmd Skóladags Árborgar sem haldinn var á
Stokkseyri 27. apríl síðstliðinn. Undirbúningshópurinn á mikið hrós skilið fyrir starf
sitt. Í hópnum voru eftirtaldir (f.v. á mynd):
Anna Ingadóttir, Kristín Guðlaug Magnúsdóttir, Anna Gína Aagestad, Eva Hrönn Jónsdóttir, Júlíana Tyrfingsdóttir, Páll Sveinsson,
Guðbjartur Ólason og Sigurður Halldór Jesson.
Hér í fréttabréfinu er aðeins fjallað um brot af
þeim fyrirlestrum og menntabúðum sem
boðið var upp á á Skóladeginu, en dagskráin
er aðgengileg á netinu.
Sjá nánar um fyrirlestra og menntabúðir í pdf
skjölum á arborg.is.

Uppeldi til ábyrgðar í skólastarfi
Hulda Stefánsdóttir, Valgerður Bjarnadóttir og Íris Anna Steinarsdóttir
kynntu á Skóladegi Árborgar hvernig Sunnulækjarskóli er að nýta Uppeldi til ábyrgðar í skólastarfinu. Um er að ræða jákvæðar uppeldisaðferðir þar sem lögð er áhersla á að allir taki ábyrgð á eigin hegðun og
að kennsla í stjálfstjórn og sjálfsaga sé hluti af námi nemenda. Einnig er
unnið mikið með lífsgildi, svo sem gleði, vináttu og frelsi.

Læsisstefnan— staða mála
Á samstarfsfundi fulltrua leikskóla, grunnskóla óg
skólaþjónustu 2. maí sl. var farið yfir dróg að
læsisstefnu Árbórgar. Þratt fyrir að vinnan se
langt kómin vóru allir sammala um að gera þyrfti
akveðnar breytingar óg hafa serstakan kafla í
lókin með órðskyringum svó allir atti sig vel a
innihaldi stefnunnar. Einnig var bent a að viðmið
Menntamalastófnunar um leshraða væru væntanleg í haust óg því rett að bíða með lókafragang
þar til þau eru kómin. Fram kóm hugmynd um að
semja grípandi lag í tilefni nyrrar læsisstefnu
Árbórgar. Eftirfarandi var lagt til við fræðslunefnd sem hefur samþykkt tillógurnar.
1) Heiti læsisstefnúnnar verði „Lífið er læsi.“

2) Stefnan verði send í skólana í júní sem
dróg. Hins vegar verði lókafragangur í haust
þegar viðmið um leshraða fra Menntamalastófnun berast til ókkar.
3) Skrifaðúr verði serstakúr órðskyringakafli.
4) Læsisstefnan verði í svipúðú bróti óg
nuverandi skólastefna Árbórgar en serstakt
plakat verði utbuið með helstu ahersluþattum.
Mynd með frett: Guðny Birgisdóttir, leikskólakennari , óg leikskólabórn í Álfheimum.

3. sæti í Nýsköpunarkeppni grunnskóla

Nýsköpunarkeppni grunnskóla (NKG) er
hugmyndasamkeppni fyrir nemendur í 5. 6. og 7.
bekk í grunnskóla en hún var nú haldin í 24. sinn.
Í ár bárust rúmlega 1700 hugmyndir í keppnina en
dómnefnd valdi hugmyndir 40 nemenda til
þátttöku í úrslitum. Lokahóf keppninnar fór fram
sunnudaginn 22. maí í Háskólanum í Reykjavík.
Sindri Immanúel , sem er í 7. bekk Barnaskólans á
Eyrarbakka og Stokkseyri, náði frábærum árangri
með því að ná 3. sæti. Verkefni hans var rafknúinn
hurðarlokari.
Hafdís Björk Jensdóttir hefur verið ráðin í
starf sálfræðings hjá skólaþjónustu Árborgar
frá og með 1. ágúst nk. Hafdís tekur við af
Láru Ólafsdóttur sem mun þó koma eitthvað
áfram að námskeiðahaldi. Hafdís hefur meðal
annars starfað sem sálfræðingur á
Heilsustofnun og verið verkefnastjóri í
búsetuendurhæfingu fyrir geðfatlaða hjá
Reykjavíkurborg.

Samstarfsverkefni allra skóla í Árborg

Eins og áður hefur komið fram mun Sprotasjóður styrkja
samstarfs- og þróunarverkefni leik- og grunnskóla í Árborg sem
unnið er í samstarfi við FSu. Verkefnið nefnist Námsmat á mörkum
skólastiga í Árborg og er Rúnar Sigþórsson,prófessor við Háskólann
á Akureyri, verkefnastjóri þess. Rúnar var með erindi og tvær
málstofur á Skóladegi Árborgar um námsmat.
Þróunarstarf verður ævinlega að ná til skólans í heild og því verður
að skipuleggja það þannig að það hafi áhrif á alla þætti starfsins og
verkefnið þarf að eiga greiða leið á milli skólastiganna þriggja.
Helstu markmið þessa verkefnis taka tillit til þriggja þátta í starfi
skólanna:


Námsmats og tilhögunar kennslu með árangur og þroska
barna og ungmenna að leiðarljósi



Starfsþróunar kennara og þróunar skólamenningar í átt til
lærdómssamfélags



Samfellu í leið nemenda á milli skólastiga

Þróun námsmats helst í hendur við þróun kennsluhátta og
breytingastarf sem miðar jöfnum höndum að fjölbreyttri kennslu
og fjölbreyttu námsmati, bæði leiðsagnarmati og lokamati. Í
verkefninu er leitast við að styðja við breytingar á framsetningu á
niðurstöðum námsmats og viðhalda markvissri skólaþróun í öllum
skólum Árborgar. Þátttaka FSu í þróunarverkefninu gefur því
mikið gildi enda verður einn helsti áhersluþátturinn að styðja
kennara í að þróa leiðir til að leggja mat á hæfni nemenda á öllum
skólastigum í leik-, grunn– og framhaldsskóla og styrkja tengslin.

Danskur farkennari, Frede Sørensen, hefur verið í Árborg, Hveragerði
og Ölfusi frá áramótum til stuðnings og aðstoðar í grunnskólunum. Nú er
verkefni hans lokið en það var styrkt af danska ríkinu. Við færum Frede
bestu þakkir fyrir vel unnin störf.

Guðbjartur Ólason var með erindi í
menntabúðum Skóladagsins um
mögulega útfærslu á hugmyndinni um
“gagnrýninn vin—teymisvinnu.”

Kristrún Hafliðadóttir kynnti Regnbogadaginn í Hulduheimum á Skóladeginum
sem eflir börnin meðal annars félagslega.

Á Skóladeginum kynntu þau Kolbrún
Sigþórsdóttir og Gunnar Þór Gunnarsson
hvernig ART þjálfun getur bætt samskipti
og aukið sjálfstraust.

******
Á Skóladeginum kynntu þær Aneta
Figlarska og Eva Hrönn Jónsdóttir,
Álfheimum, leiðir til orðaforðakennslu.
Fjallað var um niðurstöður rannsóknar á
pólskum og íslenskum orðaforða og
athygli vakin á því hversu mikl áhrif
nánasta umhverfi í leikskóla og heima
hefur á orðaforða ungra tvítyngdra barna.

Gleðin sveif yfir vötnum Skóladags
Árborgar.

