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Frá fræðslustjóra
Skólaárið 2014−2015 var viðburðaríkt hjá fræðslusviði Árborgar og mörg metnaðarfull verkefni voru
unnin meðal annars í samstarfi skóla og skólaþjónustu en um var að ræða fyrsta heila skólaár hennar.
Hugmyndafræði lærdómssamfélagsins (professional learning community) hefur verið lögð til
grundvallar í þróun þjónustunnar og skólastarfs í Árborg. Mikil áhersla er lögð á líðan og þarfir hvers
barns og árangur á öllum sviðum. Svo það geti gengið eftir skiptir miklu sameiginleg ígrundun og
gagnkvæmur stuðningur í öllu skólasamfélaginu. Í því sambandi var leitast við að efla samvinnu þvert
á skóla og skólastig svo sem með stofnun faghópa og reglulegum samstarfsfundum starfsfólks og
stjórnenda skóla- og skólaþjónustu.
Í ársskýrslu fræðslusviðs 2014−2015 eru yfirlit frá faghópum í læsi og stærðfræði í grunnskólunum.
Jafnframt eru upplýsingar um starf fjölmenningarteymis sem er skipað starfsfólki frá leikskólum,
grunnskólum og skólaþjónustu. Þá var samstarfið öflugt meðal starfsfólks leikskólanna og í tengslum
við þróunarverkefnið Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar. Fagleg samræða um hugmyndir og
aðferðir í námi og kennslu í anda framsækinnar teymishugsunar stuðlar að þróun þekkingarinnar sem
skilar sér oftast í betri framkvæmd skólastarfsins og meiri árangri í námi og kennslu. Þannig er lögð
rækt við samstarfshugsun sem fellur vel að markmiðum skólaþjónustu sem á að þjóna fjölbreyttum
þörfum barna, foreldra og starfsfólks skóla. Hvert barn er einstakt og því er miklvægt að styðja stöðugt
við uppeldis- og námsumhverfi þess.
Þá er gott og markvisst samstarf starfsfólks skóla, skólaþjónustu, félagsþjónustu, frístundaþjónustu og
heilbrigðisþjónustu mikilvægt. Samstarf þessara aðila í forvarnarteymi Árborgar er til fyrirmyndar og
stigið var stórt framfaraskref með nýju samkomulagi um þverfaglega samvinnu heilsugæslu Selfoss,
félagsþjónustu og skólaþjónustu Árborgar sem var undirritað í febrúar 2015. Þessir aðilar eru að veita
sömu einstaklingum þjónustu og með auknu samstarfi ætti hún að verða heildstæðari og markvissari.
Mikilvægt er að bregðast skjótt við hegðunar- og geðröskunum barna til að minnka eða koma í veg
fyrir vandamál sem slíkum röskunum fylgja fyrir barn og fjölskyldu þess.
Í skýrslunni eru meðal annars upplýsingar um starfið í skólum sveitarfélagsins, lykiltölur
skólaþjónustu og önnur verkefni á sviði fræðslu- og skólamála í Sveitarfélaginu Árborg. Undirritaður
fræðslustjóri er afar ánægður með þær nýju leiðir sem verið er að þróa sem efla lestrarfærni barna og
unglinga í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins. Þróunarverkefni leikskólanna, sem fékk myndarlegan styrk úr Sprotasjóði, er þegar farið að skila árangri og hið sama má segja um nýtt verklag í
grunnskólunum en það var þróað í góðu samstarfi kennara, skólastjórnenda og starfsfólks
skólaþjónustu. Rétt er að geta þess að verklagið og hið öfluga starf leik- og grunnskóla er í góðu
samræmi við helstu markmið nýlegrar hvítbókar mennta- og menningarmálaráðherra. Við notum bestu
mögulegu skimunartæki, niðurstöður eru greindar og unnið með þær þannig að nemendur sýni góðar
framfarir í lestri og öðru námi. Í ársskýrslunni er umfjöllun um læsisverkefni leik- og grunnskóla og
margt annað áhugavert sem er að gerast í skólamálum sveitarfélagsins.
Hér hefur verið stiklað á stóru en ljóst er að árangursríkt og farsælt skólastarf í Árborg byggist á góðu
starfi kennara og skólastjórnenda, jákvæðum viðhorfum foreldra og þátttöku þeirra í námi barnanna.
Börnin eiga jú alltaf að vera í brennidepli þegar áherslur eru lagðar í námi, kennslu og skólaþjónustu.

Þorsteinn Hjartarson,
fræðslustjóri
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Kjörnir fulltrúar í fræðslunefnd 2014–2018
Aðalmenn:
Sandra Dís Hafþórsdóttir, formaður
Magnús Gíslason
Brynhildur Jónsdóttir
Arna Ír Gunnarsdóttir
Íris Böðvarsdóttir

Varamenn:
Ragnheiður Guðmundsdóttir
Víglundur Guðmundsson
Jóna S. Sigurbjartsdóttir
Sesselja S. Sigurðardóttir
Guðrún Þóranna Jónsdóttir

Fulltrúar skólastjóra, leikskólastjóra, kennara, foreldra og starfsfólks leikskóla eru áheyrnarfulltrúar í
fræðslunefnd. Fræðslustjóri er starfsmaður nefndarinnar.

Skólastefna Árborgar 2013–2016
Helstu áherslur og markmið










Skólabragur skal einkennast af gleði, heilbrigði og jákvæðni.
Samstarf heimila og skóla á að einkennast af trausti og gagnkvæmum stuðningi.
Leitast skal við að hafa daglegt skólastarf fjölbreytt og skemmtilegt.
Skólar skulu leitast við að vera í góðum tengslum við nærsamfélag sitt.
Starfsfólk leikskóla og grunnskóla styrki samstarf sitt á ýmsum sviðum.
Árangur á samræmdum prófum verði um eða yfir landsmeðaltali eigi síðar en 2016.
Skólaþjónustan skal þjóna fjölbreyttum þörfum barna, foreldra og starfsfólks.
Skólaþjónustan á að beinast að því að efla skóla sveitarfélagsins sem faglegar stofnanir
Í skólum sveitarfélagsins skal lagt mat á skólastarf með það að leiðarljósi að tryggja börnum
og unglingum góða líðan, menntun og gott skólaumhverfi.

Skólastefnan er aðgengileg á heimasíðu Árborgar:
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/06/skolastefna_arborgar_vefur.pdf

Nýtt samkomulag Árborgar og Ölfuss í skólamálum
Miðvikudaginn 22. apríl 2015 endurnýjuðu Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Árborgar, og
Gunnsteinn Ómarsson, bæjarstjóri Ölfuss, samkomulag milli Árborgar og Ölfuss um aðgengi nemenda
úr dreifbýli Ölfuss að leik- og grunnskólum, skólavistun og félagsmiðstöð Sveitarfélagsins Árborgar.
Samkomulagið felur m.a. í sér að nemendur sem búa í Árbæjarhverfi fá námsvist í Vallaskóla.
Samkomulagið gildir frá 1. janúar 2015 til 15. ágúst 2019.

5
Ársskýrsla fræðslusviðs Árborgar skólaárið 2014-2015

Innra og ytra mat, umbóta- og starfsáætlanir, skólanámskrár o.fl.


Skýrsla um ytra mat á Vallaskóla var kynnt í fræðslunefnd 21. ágúst 2014.



Skýrsla um ytra mat á Brimveri/Æskukoti var kynnt í fræðslunefnd 21. ágúst 2014.



Umbótaáætlun Heilsuleikskólans Brimvers/Æskukots, sem var unnin í kjölfar ytra mats, var
kynnt í fræðslunefnd í október 2014.



Umbótaáætlun Vallaskóla, sem var unnin í kjölfar ytra mats, var kynnt í fræðslunefnd í
október 2014.



Jafnréttisáætlun Sunnulækjarskóla var á dagskrá fræðslunefndar í ágúst 2014.



Niðurstöður starfsmannakönnunar í leikskólum sveitarfélagsins voru kynntar í fræðslunefnd í
ágúst 2014.



Fræðslunefnd lagði til 11. september 2014 að bæjarráð skipaði starfshóp um frístundastarf 6−9
ára barna í Árborg þvert á fagsvið.



Starfsáætlun Jötunheima 2014−2015 var á dagskrá fræðslunefndar í október 2014.



Viðbragðsáætlanir skóla í október vegna mögulegra flóða í tengslum við eldgos í
norðanverðum Vatnajökli.



Ársskýrsla fræðslusviðs og skólaþjónustu 2013–2014 til kynningar í fræðslunefnd í desember
2014.



Heildarnámskrá Vallaskóla 2014–2015 kynnt í fræðlunefnd í desember 2014.



Jafnréttisstefna – jafnréttisáætlun Árbæjar kynnt í fræðslunefnd í desember 2014.



Námskrá Sérdeildar Suðurlands 2014–2015 kynnt í fræðslunefnd í desember 2014.



Reglur um samskipti skóla og trúfélaga samþykktar í fræðslunefnd og bæjarráði í desember
2014.



Starfsáætlun Sunnulækjarskóla 2014–2015 kynnt í fræðslunefnd í desember 2014.



Áfangaskýrslan „Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar“ kynnt í fræðslunefnd í janúar 2015.



Jafnréttisáætlun Álfheima kynnt í fræðslunefnd í janúar 2015.



Jafnréttisáætlun Hulduheima kynnt í fræðslunefnd í janúar 2015.



Minnisblað um menntunarstig starfsmanna leikskóla í Árborg lagt fram í fræðslunefnd í janúar
2015.



Jafnréttisáætlun Jötunheima kynnt í fræðslunefnd í janúar 2015.
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Skólanámskrá Heilsuleikskólans Brimvers/Æskukots 2014−2016 kynnt í fræðslunefnd í janúar
2015.



Samkomulag og verklag um þverfaglega samvinnu milli skólaþjónustu Árborgar,
félagsþjónustu Árborgar og heilsugæslu Selfoss samþykkt í fræðslunefnd í febrúar 2015.



Endurmat – viðmið skólaþjónustu til skólastjóra leik- og grunnskóla í Árborg kynnt í
fræðsluefnd í mars 2015.



Fyrstu drög að skýrslu starfshóps um frístundaheimili í Sveitarfélaginu Árborg kynnt í
fræðslunefnd í mars 2015.



Starfsáætlun Brimvers/Æskukots 2014−2015 var kynnt í fræðsluefnd í apríl 2015.



Lokaskýrsla fyrir þróunarverkefnið „Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar“ var kynnt í
fræðslunefnd í maí 2015.



Greinargerð frá Ragnheiði Lúðvíksdóttur, iðjuþjálfa, var kynnt í fræðslunefnd í maí 2015.



Starfsmannakönnun grunnskóla 2014-2015 var kynnt í fræðslunefnd í maí 2015.



Tillaga frá fulltrúum S- og Æ-lista um átak í eflingu hinseginfræðslu í grunnskólum Árborgar
var vísað til frekari útfærslu á samstarfsvettvangi skólastjórnenda, fræðslustjóra, kennara og
fulltrúa í forvarnarhópi Árborgar.



Sjálfsmatsskýrsla Sunnulækjarskóla 2014-2015 var kynnt í fræðsluefnd í júní 2015.
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Skipurit fræðslusviðs skólaárið 2014-2015

Fræðslunefnd

Fræðslustjóri
Þorsteinn Hjartarson

Skólaþjónusta

Skólastjórar
Birgir Edwald
Guðbjartur Ólason
Magnús J. Magnússon

Anna Ingadóttir

Leikskólastjórar

Álfhildur Þorsteinsdóttir

Kristrún Hafliðadóttir

Ásthildur Bjarnadóttir

Júlíana Tyrfingsdóttir

H. Sigrún Gylfadóttir

Ingibjörg Stefánsdóttir

Lára Ólafsdóttir

Kristín Eiríksdóttir

Sólveig Norðfjörð
Þórdís H. Ólafsdóttir

M. Sigríður Jakobsdóttir
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Læsi í grunnskólum skólaárið 2014-2015
Markvisst var unnið með lestur í öllum grunnskólum eins og undanfarin ár. Allir grunnskólar
sveitarfélagsins eru með Leið til læsis í 1.-4. bekk. Út frá niðurstöðum skipuleggja sérkennarar og
umsjónarkennarar áframhaldandi lestrarþjálfun. Einnig eru lögð fyrir hraðlestrarpróf á yngsta stigi og
þegar nemendur hafa náð einkunninni 8 fara þeir í framsagnarpróf. Í upphafi vetrar var ákveðið að
byrja markvisst með LOGOS skimanir í 3., 6. og 9. bekk og þeir nemendur sem voru undir 30
hundraðsröðun fóru á 8 vikna lestrarnámskeið. Síðan var skimað aftur. Eftir hverja skimun var haldinn
fundur um niðurstöður með umsjónarkennurum og stjórnendum skólans. Á þeim fundum var öflug
umræða um hvernig ætti að setja upp lestrarnámskeiðin. Eftir námskeiðin voru haldnir stöðufundir til
að meta og endurskoða hvað var gott og hvað betur mætti fara. Einnig fengu allir foreldrar bréf með
upplýsingum um LOGOS skimanir ásamt niðurstöðum úr þessum skimunum. Ánægjulegt var að
fylgjast með hvað myndaðist mikil fagleg umræða meðal þeirra sem tóku þátt í þessu verkefni.
Á skólaárinu var myndaður faghópur um lestur sem hélt tvo fundi. Einnig var farið í vettvangsferð í
Njarðvíkurskóla þar sem Helena Rafnsdóttir, deildarstjóri, tók á móti okkur og kynnti hvernig staðið
hefur verið að læsisverkefninu þar. Átta fulltrúar í faghópnum fóru í þessa ferð. Einnig útbjó
faghópurinn verkferla fyrir læsisverkefnið og síðan var farið yfir hvernig hefur gengið að leggja
LOGOS skimanirnar fyrir og hvernig kennarar hafa verið virkjaðir og tekið þátt í verkefninu.
Sunnulækjarskóli gerði ráð fyrir í sínu skipulagi fyrir veturinn að tveir sérkennarar tækju þátt í
skimunum með kennsluráðgjöfum og annar þeirra væri í forsvari fyrir verkefnið. Kennararnir fengu
fjórar kennslustundir hvor til þess að sinna skimunum, námskeiðum og utanumhaldi en í lok vetrar
kom í ljós að tímarnir þyrftu að vera fimm fyrir þann sem er í forsvari. Í Vallaskóla var það
deildastjóri sérkennslu sem sá um að skipuleggja og halda utan um LOGOS skimanir í samstarfi við
kennsluráðgjafa. Í unglingadeildinni var það einn kennari sem tók að sér að skipuleggja námskeiðið og
gekk það mjög vel. Á miðstigi og yngsta stigi í Vallaskóla og Barnaskóla Eyrarbakka og Stokkseyrir
sáu umsjónarkennarar og sérkennarar um að skipuleggja námskeiðið og senda bréfin til foreldra.
Það sem fram undan er í teyminu:
 að fara yfir læsisstefnu í grunnskólum Árborgar út frá Hvítbók menntamálaráðherra
 að virkja foreldra betur í unglingadeildinni.
 að kynna læsisverkefni í Árborg betur fyrir kennurum og foreldrum í upphafi skólaárs.
Miklar framfarir hafa orðið í lestri þeirra nemenda sem hafa tekið þátt.
Þórdís H. Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi, hefur verið með kynningar á læsisverkefninu í Norðlingaskóla í
Reykjavík og á fræðslufundi í Hveragerði sem var haldinn að frumkvæði skóla- og velferðarþjónustu
Árnesþings. Þórdís, Kristín Eiríksdóttir, leikskólastjóri í Árbæ, og Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri,
voru fengin til kynna vinnu með læsi í Árborg á fundi fagráðs Reykjavíkurborgar um eflingu
málþroska, lestrarfærni og lesskilnings í leik- og grunnskólum. Einnig sóttu Þórdís og Sædís Ósk
Harðardóttir, verkefnastjóri sérkennslu í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri, fund á vegum
menntamálaráðuneytisins þar sem tillögur um aðgerðir út frá markmiðum Hvítbókar voru ræddar. Þá
kynntu Þórdís og Þorsteinn áherslur Árborgar í skólamálum og þar með talið vinnu með læsi í anda
lærdómssamfélagsins á vorráðstefnu Háskólans á Akureyri. Jafnframt kynnti Þorsteinn læsisverkefnið
á vorfundi kennsluráðgjafa á Íslandi sem var haldinn á Eyrarbakka. Gaman er að sjá og upplifa þá
grósku sem er í skólunum tengd lestri og hvað skólarnir vinna vel saman.
Þórdís H. Ólafsdóttir,
kennsluráðgjafi.
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Fagfundir fjölmenningarteymis
Skólaárið 2014–2015 voru haldnir tveir fundir í fjölmenningarteyminu og skólastjórar tilnefndu aðila í
teymið frá skólunum. Teymið var þverfaglegt frá leik- og grunnskólum, tveir frá hverjum skóla og
ráðgjafar frá skólaþjónustu, samtals um 20 aðilar. Fyrsti fundur var haldinn 26. mars 2015 og annar
fundur haldinn 29. apríl 2015. Einnig var haldinn fræðslufundur í Vallaskóla 8. maí 2015.
Á fyrsta fundi kom eftirfarandi fram:













Rætt um túlkaþjónustu, móttökuáætlun sem ekki er til.
Magdalena útbjó móttökuáætlun á Hvolsvelli.
Móttökuáætlun er til í Reykjavík, fórum aðeins yfir hana. Senda linkinn á fundarmenn (sjá í
glærum).
Akureyrarbær hefur einnig gert móttökuáætlun og stefnu í málaflokknum fyrir sveitarfélagið.
Mikilvægt að leggja áherslu á móðurmálskennslu.
Á Akureyri var búið að taka saman nafnalista yfir túlka. Mikilvægt að túlkur kunni fagorðin.
Hafa kafla um túlkaþjónustu hjá okkur.
Að samnýta túlka. Hvernig er hægt að skipuleggja það?
Gefa helmingi lengri tíma í foreldraviðtöl.
Hvernig þjónustu fá fjöltyngd börn/nemendur í skólum. Skoða hvað við erum að gera í þessu.
Söguverkefnið á Dalvík – hugmynd að verkefni til að vinna með.
Þórdís sagði frá fræðslufundi um fjöltyngi sem fyrirhugaður er föstudaginn 8. maí.

Seinni fundurinn var vinnufundur þar sem hópnum var skipt í minni hópa og vinna við móttökuáætlun
fór fram. Í lok fundar kynnti hver hópur áherslur í tilvonandi móttökuáætlun. Ýmsar hugmyndir komu
fram um að útbúa einfaldan upplýsingabækling, gera heimasíðuna aðgengilegri, upplýsingar um
mikilvægi málörvunar, gera verkferla um móttökuáætlun og hvað ætti að vera í móttökuáætluninni.
Mikilvægt er að hún sé framkvæmanleg og skýr og nýtist í starfi skólanna. Einnig var rætt um að
Árborg þurfi að útbúa sína fjölmenningarstefnu og er búið að hafa samband við Ástu
framkvæmdastjóra út af því.
Fræðslufundur um fjölmenningu var haldinn 8. maí í Vallaskóla. Anna Linda Sigurðardóttir, kennari í
Vallaskóla, kynnti starf sitt með innflytjendum. Ástrós Rún Sigurðardóttir, kennari í Vallaskóla og
meistaranemi, kynnti rannsóknarverkefni sitt sem tengist innflytjendum í Árborg. Kristín
Jóhannesdóttir, skólastjóri Fellaskóla, forfallaðist en hún ætlaði að kynna starf með innflytjendum í
skólanum. Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, sem var um tíma skólastjóri Fellaskóla og síðar
framkvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, kom í hennar stað og sagði frá starfinu í Fellaskóla
en hann hefur fylgst vel með því eftir að hann lét af störfum sínum í Breiðholti.
Næstu skref:



Ráðgjafar skólaþjónustunnar gera drög að móttökuáætlun út frá niðurstöðum hópanna og bera það
undir teymið og skólastjórnendur.
Fylgja eftir að þverfaglegt teymi fagsviða verði myndað til að útbúa fjölmenningarstefnu fyrir allt
sveitarfélagið.
Þórdís H. Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi og Anna Ingadóttir, skólafulltrúi.
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Fagteymi í stærðfræði
Í janúar 2015 var stofnað fagteymi í stærðfræði í samstarfi við skólastjóra grunnskólanna þriggja. Í
fagteyminu eru þrír kennarar úr hverjum skóla af hverju stigi, auk kennsluráðgjafa. Markmiðið er að
efla einstaklingsmiðaða kennslu í stærðfræði á öllum stigum grunnskólans. Haldnir voru fimm fundir
fram á vorið og meðal þess sem fjallað var um á þeim fundum var eftirfarandi:
 möguleikar til skimunar skoðaðir s.s. Talnalykill og samræmd próf
 ákveðið að byrja á skimun í 3. bekk með Talnalykli og síðan veturinn 2015-2016 einnig skimun í 6.
og 8. bekk
 verkefnabanki fyrir 3. bekk settur saman eftir áhersluþáttum Talnalykils. Verkefnabankinn er er
aðgengilegur í öllum skólunum. Stefnt að því að gera einnig verkefnabanka fyrir 6. og 8. bekk
veturinn 2015-2016. Aðilar í fagteymi hvers skóla halda utan um verkefnabankann
 samið bréf sem sent verður til foreldra vegna skimunar og námskeiðs
 skilafundir skipulagðir, þeir eru haldnir með stjórnendum skólans og umsjónarkennurum, bæði eftir
fyrri og seinni skimun
 niðurstöður skimana skoðaðar og metnar
 eftirfylgni skipulögð á þann hátt að nemendur sem fá 70% og lægra út úr skimun fara á 7-8 vikna
námskeið í skólanum, u.þ.b. 3x15-20 mín. í senn. Foreldrar fá upplýsingar um þetta. Einnig
markvisst heimanám
 samstarf við kennara varðandi hentugan tíma á skimun og þörfum einstakra nemenda
Það sem er fram undan í teyminu:
 kynningarfundur þar sem aðilar í teyminu og Sigrún, kennsluráðgjafi, halda fyrir kennara í hverjum
skóla
 vinna bækling fyrir kennara og foreldra um hvaða stærðfræðiþætti nemendur í 3. 6. og 8. bekk eiga
að kunna
 vinna bækling um talnablindu
 efla umræðuna í skólunum þannig að markmið skóla- og aðalnámskrár ráði för fremur en
námsbækurnar
 efla umræðuna um fjölbreytta kennsluhætti í stærðfræði og nýta til þess m.a. fræðslufundina sem
haldnir hafa verið
 auka samstarf enn frekar við umsjónar- og stærfræðikennara þeirra árganga sem skimaðir eru
Mjög jákvæðar og metnaðarfullar umræður áttu sér stað á fundum fagteymis. Mikil ánægja kom fram
með það að fá niðurstöður hvers nemenda eftir hæfniþáttum Talnalykils. Auk þess þótti kennurum
þetta góð viðbót við annað námsmat í skólunum, auðveldar einstaklingsmiðaðar áherslur í námi og
kennslu. H. Sigrún Gylfadóttir, kennsluráðgjafi, hefur verið með kynningu á þessu verkefni á vorfundi
kennsluráðgjafa á Íslandi sem haldinn var á Eyrarbakka vorið 2015.

H. Sigrún Gylfadóttir,
kennsluráðgjafi
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Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar
„Að glæða gamla vinnu nýju og markvissara lífi“
Á skólaárinu 2014–2015 var unnið að þróunarverkefninu Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar í
öllum leikskólum sveitarfélagsins. Verkefnið var styrkt af Sprotasjóði leik-, grunn- og framhaldsskóla
og fólst í því að efla læsi í leikskólunum, en læsi er einn af grunnþáttum skólastarfs á öllum
skólastigum. Markmið verkefnisins var að auka hæfni, þekkingu og leikni barna í læsi með því að
þróa markvissar sögu- og samræðustundir sem fram færu daglega með áherslu á aukinn hlustunar- og
málskilning barna, aukinn orðaforða, hugtakaskilning og tjáningu. Unnið var með efnið Markviss
málörvun, Lubbi finnur málbein og Orðaspjall, sem og samræðulestur og verkefni sem tengjast
daglegu lífi barnanna.
Einnig var markmið verkefnisins að fræða foreldra leikskólabarna og styðja í hlutverki þeirra við
málörvun barna. Hlutverk foreldra ungra barna í málörvun þeirra felst í góðri fyrirmynd, samræðum
og lestri. Börn sem hafa greiðan aðgang að fullorðnum einstaklingum sem ræða við þau, lesa og kenna
þeim ný orð og hugtök eiga öllu jöfnu auðveldara með að ná tökum á lestri. Orðaforða læra börn ekki
síst hjá foreldrum sínum, enda leggja samræður og lestrarstundir með fjölskyldunni grunn að
bernskulæsi.
Í ágúst 2014 var haldin ráðstefna fyrir allt starfsfólk leikskóla í Árborg á starfsdegi þeirra. Ráðstefnan
var haldin á Stað, Eyrarbakka, og hófst með ávarpi Þorsteins Hjartarsonar, fræðslustjóra, og
morgunverði. Edda Björgvinsdóttir, leikkona, fjallaði síðan um gleði og húmor og mikilvægi
starfsgleði. Því næst kynnti Anna Magnea Hreinsdóttir, verkefnisstjóri, verkefnið og ræddi
útgangspunkt þess; að starfsþróun kennara væri í þeirra eigin höndum og að talið sé að
þróunarverkefni eins og hér um ræðir séu til þess fallin að efla vald kennara og annars starfsfólks. Þá
er það sjálft við stjórnvölinn í þróuninni og virkt í öllu vinnuferlinu. Í verkefninu kynntust stjórnendur
leikskólanna vinnu með markvissa málörvun með völdum hlustunar-, rím- og orðaleikjum ásamt
hljóðgreiningu. Einnig kynntust þeir Orðaspjallsaðferðinni sem er leið til að efla orðaforða og
hlustunarskilning barna með bóklestri. Fjallað var um læsi í daglegu starfi, verkfæri við læsiskennslu
og hvernig leikur getur nýst við málörvun og læsisnám. Einnig var umfjöllun um stafi og hljóð. Rætt
var um stuðning við foreldra í hlutverki þeirra við málörvun barna og mikilvægi þess að þeir taki þátt
og lesi fyrir börnin sín á hverjum degi. Að lokum var haldinn fyrirlestur um þarfir tvítyngdra barna
sem mikilvægt er að hlúa vel að.
Helsti ávinningur verkefnisins að mati þátttakenda var aukin samvinna milli leikskóla og
leikskólakennara. Þeim þótti gott að bera saman bækur sínar við kollega á sams konar deildum og
tileinka sér það sem vel er gert annars staðar. Þeir töldu sameiginlega fundi nýtast vel. Börnin í
leikskólunum sýndu þessu starfi mikinn áhuga og mátti greina miklar framfarir að mati kennaranna.
„Þau biðja um að láta lesa fyrir sig, fara með þulur og kryfja orð endalaust,“ sagði einn þátttakandi.
Ánægjulegt hafi verið að sjá börnin nýta sér þá þekkingu sem þau höfðu öðlast, auk þess sem áhugi
barnanna á læsi hefði aukist svo eftir væri tekið. Einn þátttakandi sagði að starfið væri orðið miklu
sýnilegra gagnvart utanaðkomandi aðilum.
Samhliða verkefninu hófu leikskólarnir vinnu við læsisstefnu hvers leikskóla. Þær verða aðgengilegar
á heimasíðum leikskólanna á www.arborg.is. Á heimasíðu Árborgar má einnig nálgast lokaskýrslu um
verkefnið.
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Gullin í grenndinni ― vorhátíð 2. júní 2015
Þann 2. júni 2015 var haldin vorhátíð á vegum þróunarverkefnisins Gullin í grenndinni.
Gullin í grenndinni er samstarfsverkefni leikskólans Álfheima og Vallaskóla og eru samstarfsaðilar
verkefnisins Skógræktarfélag Selfoss, Suðurlandsskógar og umhverfisdeild Árborgar. Þetta er þriðja
starfsár verkefnisins og er það í stöðugri þróun. Markmið verkefnisins er að stuðla að samfellu og
samskiptum milli skólastiga og leiðin að markmiðunum er að nemendur hittast þvert á skólastigin sem
og deildir og bekkir innan skólanna. Nemendur hittast í Vinaskógi einu sinni í mánuði og vinna þar
ýmis verkefni úti í náttúrunni. Þátttakendur eru tveir elstu árgangar leikskólans og 1.2.3.4. og 7.
bekkir Vallaskóla. Leikskólanemendur hitta fyrstu bekkinga, 2. bekkur hittir 4. bekk og 3. og 7.
bekkur fara saman. Það voru því 290 nemendur sem tóku þátt í vorhátíðinni þetta árið og var gengið í
skrúðgöngu í Vinaskóg. Þegar í skóginn var komið skiptust nemendur niður á tólf fjölbreyttar stöðvar.
Ein stöðin var nestisstöð þar sem steiktar voru lummur yfir opnum eldi. Á myndlistar-, tónlistar-,
sögu- og ljóðagerðarstöðvunum fékk sköpunargleðin að njóta sín. Einnig voru vísindastöðvar þar sem
nemendur rannsökuðu lífríki skógarins og tjarnarinnar. Nokkrar leikjastöðvar voru í boði þar sem
nemendur fóru í fjölbreytta leiki, má þar nefna kött og mús, þrífótarhlaup, hringjakas og hlaupa í
skarðið svo eitthvað sé nefnt. Dagurinn var einstaklega góður og voru bæði nemendur og kennarar
ánægðir að degi loknum.

Skákkennsla grunnskólabarna
Fischersetrið á Selfossi stóð fyrir skákkenslu, í samstarfi við Sveitarfélagið Árborg og Skákskóla
Íslands, fyrir grunnskólabörn í Fischersetrinu eftir áramót. Yfirumsjón með kennslunni hafði Helgi
Ólafsson, stórmeistari og skólastjóri Skákskóla Íslands. Alls voru þetta 10 laugardagar og fyrsti tími
var haldinn laugardaginn 17. janúar 2015.
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Leikskólinn Hulduheimar
Veturinn 2014-2015 einkenndist af mjög gagnlegu og uppbyggilegu endurmati á allri málörvun og
þróun á flestum þeim þáttum sem tilheyra henni. Þróunarverkefnið: Árangursríkt læsi í leikskólum
Árborgar, ýtti undir þessa vinnu og kom sér mjög vel. Við urðum mun meðvitaðri og öruggari í notkun
ýmissa kennslutækja í starfinu og tókum mun markvissara á öllum þeim þáttum sem heyra undir
málörvun, s.s. hlustun, hljóð, stafi, lestur, þulur, söng og samskipti. Við kynntumst kennslutækjunum:
Lubbi finnur málbein og Málörvunarmöppunni, en hvort tveggja var kynnt mjög vel á fyrirlestrum í
tengslum við fyrrnefnt þróunarverkefni leikskólanna. Þetta er efni sem verður algjörlega inni í okkar
áherslum héðan í frá.
Deildirnar útbjuggu svokallaða málörvunarkassa sem fara á milli deilda. Í hverjum kassa eru gögn sem
henta í fyrirframgefna þjálfun. Einn kassinn þjálfar t.d. hljóðkerfisvitund og í honum eru þá verkefni
sem leggja áherslu á orð, orðhlutaeyðingu, rím og samstöfur. Síðan er hugmyndalisti þar sem fram
kemur hvað hægt er að gera til að þjálfa þessi atriði og bókalisti og er þetta allt mjög vel útskýrt. Hver
kassi innheldur allt sem til þarf þannig að það er frekar auðvelt að vinna með þá. Annar kassinn
inniheldur t.d. allt sem viðkemur leik með stöfum og hljóðum og þá eru göng þar sem þjálfa þá þætti,
bókalisti einnig og hugmyndir. Þetta hefur reynst mjög vel og ætlum við að gera fleiri kassa í
framhaldinu.
Einnig tókum við upp skipulagðara og um leið markvissara samstarf milli deilda og fórum af stað með
lausnarteymisfundi þar sem stjórnunarteymi leikskólans hittist einu sinni í mánuði og fór yfir þau mál
er lágu fyrir. Í stjórnunarteyminu sitja: leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjóri og sex
deildarstjórar. Í vetur tókum við fyrir sérkennsluna í Hulduheimum og ígrunduðum vel hvernig við
viljum hafa hana. Það ferli er komið í hús og hlökkum við til næsta skólaárs að sannreyna þá vinnu.
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Skólastarfið í Árbæ
Haustið 2014 var sérstakt af því leyti að allir leikskólar í Árborg tóku þátt í sameiginlegu
þróunarverkefni, skólaárið 2014 til 2015, þróunarverkefninu Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar.
Málörvun hefur ávallt verið stór hluti leikskólauppeldis, í þróunarverkefninu er byggt á því sem hefur
verið gert í leikskólunum, verkferlar eru skoðaðir, þeir skýrðir betur og eða þróaðir. Markmiðið er að
öll börn taki framförum.
Það má segja að verkefnið hafi hafist hér í Árbæ við innleiðingu aðalnámskráar leikskóla frá 2011. Í
aðalnámskrá (2011) er læsi einn af grunnþáttum menntunar í leikskólum og þörf var á að skilgreina
læsi í víðum skilningi í leikskólanum Árbæ og skoða hvernig best væri að vinna að eða með læsi á
markvissan hátt, þannig að það skili árangri og börnin njóti árangursins. Nokkrir þættir breyttu
viðhorfum innan leikskólans og vörðuðu leiðina í þróunarstarfinu. Breytingar urðu á skólaþjónustu
fyrir leikskóla og grunnskóla í Árborg í janúar 2014. Margir starfsmenn í Árbæ voru og eru í námi og
framhaldsnámi við Háskóla Íslands, hjá Fræðsluneti Suðurlands eða í öðrum skólum. Í verkefninu er
m.a. lögð áhersla á valdeflingu kennara sem kallar á viðhorfsbreytingar innan skólanna.
Leikskólakennarar í Árbæ sem voru í framhaldsnámi við HÍ veturinn 2013 til 2014 voru m.a. í
kennslustundum um læsi. Þeir veltu því fyrir sér hvað hefði verið gert í læsi í Árbæ hingað til, hvernig
skilgreina bæri læsi og hvernig best væri að vinna með læsi. Áhugi þeirra smitaði út frá sér innan
starfsmannahópsins og leikskólastjóri í Árbæ hafði samband við dr. Önnu Magneu Hreinsdóttur sem
hafði verið verkefnistjóri í þróunarverkefninu Lýðræðislegt augnablik sem unnið var í Árbæ skólaárið
á undan. Dr. Anna Magnea var tilbúin til þess að vera verkefnistjóri í nýju verkefni í Árbæ, verkefni
um læsi. Í stuttu máli gerðist eftirfarandi; þegar dr. Anna hafði samþykkt að vera verkefnisstjóri þá
hafði undirrituð, leikskólastjóri í Árbæ, samband við leikskólastjórann í Jötunheimum (Helgu
Geirmundsdóttur) og bað hana fyrir hönd Jötunheima að vera með í verkefninu og tók hún strax vel í
það. Á þessum tíma stóð skólaþjónusta Árborgar fyrir námskeiði fyrir leik- og grunnskólastjórnendur
um lærdómssamfélag, þar sem Anna Kristín Sigurðardóttir leiddi námskeiðið. Má segja að eitt leiddi
af öðru og innan skamms, áður en umsókn til Sprotasjóðs var send, voru allir leikskólarnir fimm í
Árborg búnir að ákveða að vera með í verkefninu og hét verkefnið nú Árangursríkt læsi í Árborg.
Verkefnið hófst í júní 2014 á örnámskeiðum leikskólanna um Orðaspjallsaðferðina og Lubba sem
byggði á bókinni Lubbi finnur málbein. Sameiginlegur starfsdagur leikskólanna var fyrsta dag eftir
sumarfrí leikskólanna, 6. ágúst 2014. Ákveðið var að verkefnið styddi við lærdómssamfélag
leikskólanna í Árborg og var stofnað fræðsluteymi leikskólanna sem hittist og skipulagði sameiginlega
starfsmannafund í nóvember og starfsdag leikskólanna í janúar 2015. Allir leikskólarnir vinna saman
að verkefninu og hver leikskóli finnur sína leið að markmiðunum. Hver leikskóli gerir læsistefnu og
kynnir fyrir hinum leikskólunum. Allir leikskólarnir innleiða notkun á Hljóm – 2 og TRAS.
Lærdómssamfélag leikskólanna í Árborg er að opna á frekari samskipti og sameiginleg markmið með
metnað fyrir velferð og námi barna að leiðarljósi.
Kristín Eiríksdóttir,
leikskólastjóri
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Skólastarfið í Jötunheimum
Skólaárið 2014-2015 hófst með breytingum þar sem nýir stjórnendur tóku við Jötunheimum af fyrri
stjórnendum sem létu af störfum eftir um fjörtíu ára farsælan starfsferil. Breytingar urðu einnig á
deildarstjórum og var ráðið tímabundið í þær stöður. Í vetur voru börnin 131 í leikskólanum fædd á
árunum 2009-2013. 45 manns voru starfandi í leikskólanum í mismunandi stöðum og stöðuhlutföllum
og verður þeim gerð skil hér. Stjórnunarteymi Jötunheima skipa leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjóri og sex deildarstjórar. Fyrir utan stjórnunarteymið starfa 29 manns í
mismunandi stöðuhlutföllum. Þrír starfa við eldhússtörf og fjórir við ræstingu.
Í Jötunheimum starfa 15 leikskólakennarar, einn grunnskólakennari, tveir framhaldsskólakennarar,
tveir þroskaþjálfar og einn íþróttafræðingur. Töluverður stöðugleiki einkennir starfsmenn Jötunheima
og ánægjulegt er að sjá fjölgun þeirra sem hafa áhuga á að sækja sér menntun á sviði leikskólakennarafræða. Í vetur var einn starfsmaður í leikskólakennaranámi og annar í meistaranámi í
menntunarfræðum. Tveir kennarar voru í framhaldsnámi í leikskólakennarafræðum sem gefur þeim
leyfisbréf sem leikskólakennari eftir útskrift. Þessir fjórir starfsmenn þurftu að mæta í háskólana í
staðlotur á vinnutíma. Fimm starfsmenn voru í leikskólaliðanámi sem stundað er umfram vinnutíma
starfsmanna. Það sést á þessum tölum að mikill áhugi er fyrir þróun og framsækni í starfsmannahópnum og er það mjög jákvætt. Starfsmenn eru mannauður leikskólans og að honum ber að hlúa,
hvetja og styrkja. Það er trú okkar að með áframhaldandi hvatningu þá fjölgi leikskólakennurum í
Jötunheimum.
Mat var gert á skólastarfinu og voru meðal annars tekin rýnihópaviðtöl við barnahópa á þrem elstu
deildum leikskólans og lagðar fyrir þá spurningar. Niðurstöður barnanna eru þær að þau voru öll
sammála því að þeim líði vel í leikskólanum, finnist skemmtilegt og að þeim þyki maturinn góður. Þau
telja öll að þau læri mikið í leikskólanum og við sjáum að þar er ýmislegt í samskiptum sem ber á
góma. Við sjáum einnig að þau tala mikið um að þau vilji leika sér en það er gaman að sjá því
leikurinn er kennsluaðferð leikskólans. Við sjáum að við megum ekki sofna á verðinum því við
verðum að huga að leiknum sem kennsluaðferð sem og að skapa góðar minningar.
Skólapúlsinn sendi ítarlega spurningakönnun til foreldra þar sem skoðaðir voru margir þættir
skólastarfsins. Niðurstöður könnunarinnar eru í grófum dráttum þær að foreldrar eru almennt mjög
ánægðir með leikskólann og starfið sem þar fer fram. Í opnu spurningunum komu margar góðar
ábendingar fram sem við munum rýna í og gera okkar besta til að bæta úr. Margar athugasemdir komu
fram vegna ónógra bílastæða við leikskólann og búið er að koma því á framfæri við rétta aðila.
Áherslur skólastarfsins hafa verið að efla læsi í leikskólanum og vorum við þátttakendur í
sameiginlegu þróunarverkefni leikskólanna í Árborg sem heitir Árangursríkt læsi í leikskólum
Árborgar. Það hefur skilað aukinni þekkingu í starfið og starfsmannahópinn. Áður en verkefnið
byrjaði var unnin mikil málörvun í leikskólanum en hún hefði mátt vera markvissari og fólk
meðvitaðra um af hverju unnið var með ákveðna þætti. Verkefnið hefur skilað því að allir eru
meðvitaðir um hvað þarf að gera til að efla málörvun og af hverju það er gert. Það er sýnilegra fyrir
foreldrum þó þar megi að sjálfsögðu gera betur. Starfsfólkið finnur hvað markviss málörvun,
Lubbastundir og Orðaspjall skilar miklu og hvað börnin nýta sér bækur mikið ef þær eru aðgengilegar
og sýnilegar. Það er skemmilegt að sjá hvað börnin eru áhugasöm og fljót að tileinka sér nýja
þekkingu og þau hafa haft gaman af vinnunni sem fór fram. Fyrirlestrar tengdir verkefninu voru
fróðlegir og skiluðu miklu til þeirra sem þá sátu.
Það er einróma álit í húsinu að verkefnið verði að halda áfram og það verður gert. Það þarf að hafa í
huga að tengja saman alla námsþætti aðalnámskrár, það má ekki leggja ofuráherslu á einn þátt á
kostnað annarra og allra síst frjálsa leiksins. Starfsfólk er einnig meðvitað um hvað það getur gert til
að verkefnið lifi áfram og er jákvætt og bjartsýnt á áframhaldandi faglegt starf Jötunheima.
Læsisstefna Jötunheima var unnin samhliða þróunarverkefninu sem og skólanámskráin. Við horfum
björtum augum á framtíðina og mikill áhugi er á áframhaldandi þróunarvinnu til að gera gott
leikskólastarf ennþá betra.
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Dagforeldrar
Á skólaárinu 2014-2015 voru um 33 börn sem skiptust á 8 dagforeldra. Þessi málaflokkur heyrir undir
Velferðarráðuneytið og í Árborg er hann eitt af verkefnum fræðslusviðs, en að hluta unninn hjá
félagsþjónustu.

ART teymi Suðurlands
Á haustönn 2014 voru 13 börn í fjölskylduART úr Árborg og á vorönn 2015 voru 9 börn í
fjölskylduART.

Brimver/Æskukot tilnefndur til menntaverðlauna Suðurlands
Menntaverðlaun Suðurlands fyrir árið 2014 voru afhent á hátíðarfundi í Fjölbrautaskóla
Suðurlands fimmtudaginn 29. janúar 2015. Einnig var afhentur styrkur úr Vísindasjóði Suðurlands.
Fjöldi góðra tilnefninga barst SASS að þessu sinni, alls 11 einstaklingar, stofnanir og félagasamtök,
þar á meðal heilsuleikskólinn Brimver/Æskukot þar sem m.a. er lögð áhersla á jógakennslu og
tónlistarstarf. Tilnefningin er ánægjuefni og rós í hnappagat skólans sem gleður væntanlega alla
starfsmenn skólans, foreldra og leikskólabörnin og fyllir þau stolti.
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Reglur um samskipti skóla og trúfélaga
Í samskiptum skóla og trúfélaga skal taka mið af þeim lögum og reglugerðum um leik- og grunnskóla
sem eru í gildi hverju sinni og skólastefnu sveitarfélagsins. Út frá áherslum í skólastefnu Árborgar
2013-2016 skal meðal annars taka mið af eftirfarandi leiðarljósi og markmiðum:
Leiðarljós: Skólar skulu leitast við að vera í góðum tengslum við nærsamfélag sitt og nýta þau
tækifæri sem það hefur upp á að bjóða.
Markmið:
 Virk og góð tengsl séu á milli samfélagsins og skólans þar sem gagnkvæm virðing ríkir
gagnvart þörfum og skyldum allra aðila.
 Skólar leitast við að efla skilning nemenda á uppbyggingu nærsamfélagsins.
Í samskiptum skóla og trúfélaga skal leggja áherslu á mikilvægi vandaðrar trúar-bragðafræðslu í
fjölmenningarsamfélagi. Þættir í slíkri fræðslu geta verið vettvangs-heimsóknir til trúfélaga og að
fulltrúum þeirra sé boðið í kennslustund til að fræða um trú sína og trúfélag.
Mikilvægt er að fræðsla þessi og heimsóknir séu á vegum skólans og í þeim tilgangi að fræða
nemendur um tiltekin trúarbrögð, inntak þeirra, helgidóma og siði en feli ekki í sér innrætingu
tiltekinna trúarskoðana eða tilbeiðslu.
Vettvangsheimsóknir til trúfélaga og heimsóknir fulltrúa þeirra í skóla skulu taka mið af ofangreindu
og vera innan ramma aðalnámskráa og skólastefnu Árborgar.
Heimsóknir í kirkjur í tengslum við stórhátíðir kristninnar telst hluti af fræðslu um trúarhátíðir og
menningarlega arfleifð þjóðarinnar. Gæta þarf þess að foreldrar og skólaráð séu upplýstir tímanlega
um námstilhögun, námsefni og vettvangsferðir.
Forðast skal eftir fremsta megni að nemendur og foreldrar séu settir í þá aðstöðu að þurfa að gera grein
fyrir lífsskoðunum sínum.
Um almenna kynningu eða auglýsingar á starfsemi trúfélaga í skólum skulu gilda sömu reglur og um
kynningu annarra félagasamtaka.
Reglur þessar grundvallast á þeim meginviðmiðum sem fram koma í tillögu starfshóps mennta- og
menningarmálaráðuneytisins, sem skipaður var 4. október 2012. Biskupsstofa, Heimili og skóli,
Kennarasamband Íslands, Samband íslenkra sveitarfélaga og Siðmennt áttu fulltrúa í hópnum, auk
fulltrúa ráðuneytisins.
Samþykkt í bæjarráði Árborgar fimmtudaginn 18. desember 2014.
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Heilsuleikskólinn Brimver/Æskukot
Árið 2014 var gert ytra mat á starfi leikskólans, mannauðsstjóri skóla- og frístundasviðs
Reykjavíkurborgar vann matið og var unnin umbótaáætlun í kjölfarið sem nálgast má á heimasíðu
leikskólans.
Veturinn 2014-2015 var unnið markvisst í anda umbótaáætlunar og m.a. unnið að þróun
móttökuáætlunar nýrra starfsmanna, skólanámskrár og starfsáætlunar. Haldinn var vinnufundur með
starfsfólki skólans þar sem unnið var með einkunnarorð leikskólans, hvað starfsfólk vildi að einkenndi
leikskólann og kosti þess að vera starfsmaður í leikskóla.
Við skipulag símenntunar hefur leikskólinn reynt að samræma þarfir leikskólans og óskir starfsmanna
eins og kostur er og stuðla þannig að fjölbreyttri þekkingu í leikskólanum og þar með þróun skólans.
Vorið 2014 sótti Sveitarfélagið Árborg um styrk til Sprotsjóðs vegna læsisþróunarverkefnis allra
leikskólanna. Markmiðið er að auka hæfni, þekkingu og leikni leikskólabarna í læsi í leikskólum
Árborgar, með því að ýta undir alhliða þroska barnanna með áherslu á málörvun. Helstu áherslur
eru að:
 efla læsi og samskipti í leikskólanum og tengja það við alla námsþætti
 börnin verði læs á umhverfi sitt og tilfinningar, glaðir og félagslega sterkir einstaklingar
 vekja áhuga barnanna á bókum og lestri.
Haldnir hafa verið mjög áhugaverðir fyrirlestrar tengdir verkefninu og hefur þetta skilað auknum
áhuga og skilningi í skólastarfið og fram undan er vinna við að efla þessa vinnu enn frekar.
Aðrar áherslur heilsuleikskólans þennan vetur hafa verið tónlist, hreyfing og jógakennsla og vinna
með Heilsubók barnsins sem gæðamatsþátt í þessari stefnu. Heilsustefnan gefur skýra heildarsýn
sem skólastarfið byggir á. Styðjandi þættir við skólastarfið eru: jákvætt viðhorf til skólastarfsins,
gott samstarf þeirra sem starfa í leikskólanum, dreifing ábyrgðar og verkefna, stuðningur við
starfsþróun og aukna fagþekkingu, stuðningur og skilningur ráðamanna og samstarf við foreldra
en þar styður Heilsubók barnsins við lærdómssamfélag skólans þar sem gætt er að hverjum
nemanda, líðan hans og þroska.
Við þökkum öllum sem hafa starfað og lært með okkur á liðnu skólaári og hlökkum til að takast á
við nýtt skólaár.
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Vallaskóli
Einkunnarorð Vallaskóla:
Virðing – þekking – lífsgleði
Sýn Vallaskóla:
Að í skólanum líði öllum vel saman í starfi og leik.
Að kennsla og viðfangsefni séu við hæfi hvers og eins.
Að í skólanum sé unnið með fjölbreytt og sveigjanleg viðfangsefni.
Að skólinn sé sjálfstæður og hafi frumkvæði í faglegum vinnubrögðum.
Að í skólanum sé unnið á skapandi hátt og ýtt undir frumkvæði í hugsun og verki.
Uppeldisstefna Vallaskóla:
Markmið uppeldisstefnu Vallaskóla er að stuðla að jákvæðum og uppbyggilegum skólabrag þar sem
virðing, þekking og lífsgleði eru í fyrirrúmi. Í Vallaskóla ríkir sá skilningur að leiðbeina þurfi börnum
með hegðun sína og tryggja öryggi þeirra innan skólans enda er enginn eyland í hópi fólks. Af því
leiðir að markvisst er leitast við að koma í veg fyrir andfélagslega hegðun innan skólans með því að
kenna samskipti þar sem agi, lausnir og umhyggja eru höfð að leiðarljósi. Stefnan sækir einnig
hugmyndafræðilegan styrk í tengingu sinni við Olweusaráætlunina gegn einelti og ART.
Námsráðgjafar:
Við Vallaskóla starfar námsráðgjafi í 100% starfshlutfalli. Störf námsráðgjafa eru margvísleg, t.d. að
aðstoða nemendur við náms- og starfsval, kenna námstækni og aðstoða nemendur persónulega við
úrlausn ýmissa mála sem hafa hamlandi áhrif á framvindu þeirra í náminu. Námsráðgjöf er fyrir alla
nemendur skólans og samstarf námsráðgjafa og nemenda fer fram í trúnaði enda er hann málsvari
nemenda.
Nemendafélag:
Í Vallaskóla starfar nemendafélag Vallaskóla, NEVA, með starfsemi fyrst og fremst á meðal nemenda
á efsta stigi. Í yngri bekkjum er félagslífið að mestu í höndum umsjónarkennara. Bekkjarkvöld,
undirbúin af nemendum og foreldrum hvers bekkjar eru aðalþátturinn í félagslífi þeirra auk þess sem
NEVA heldur a.m.k. eina samkomu ætlaða 5.-7. bekk á hvorri önn.
Innan hvers bekkjar á unglingastigi (8.-10. bekk) kjósa nemendur sína bekkjarfulltrúa inn í stjórn
NEVA, tvo aðalmenn og einn varamann. Stjórn NEVA kýs sér formann og varaformann á fyrsta
stjórnarfundi. Stjórnin er tengiliður milli nemenda og kennara og fundar að jafnaði einu sinni í viku. Í
upphafi hvers skólaárs leggur stjórn NEVA fram starfsáætlun fyrir skólaárið og fundargerðir
stjórnarinnar eru birtar á heimasíðu Vallaskóla.
Stjórn NEVA er skólastjórnendum til ráðgjafar um ýmis málefni
nemenda og tómstundir, hún stýrir nemendafélagi skólans og þar
með félagslífi hans. Deildarstjóri efsta stigs er tengiliður
stjórnunarteymisins við stjórn NEVA. Stjórnin nýtur aðstoðar
kennara skólans í starfsemi, stjórnun og skipulagningu. Stjórn
félagsins vinnur úr hugmyndum nemenda og fær þá til að starfa
og vera með í félagslífi skólans. Þegar farið er í ferðir á vegum
NEVA er óskað eftir skriflegu leyfi foreldra.
Innan
stjórnar
NEVA
starfar
framkvæmdaráð.
Framkvæmdaráð er skipað sex fulltrúum úr árgöngunum, 10.
bekkur með tvo fulltrúa, 9. bekkur með tvo fulltrúa og 8. bekkur
með tvo fulltrúa. Stærsti viðburður í starfi félagsins hvert ár er árshátíð nemenda á unglingastigi, oft
nefnd Galaballið, en hún er haldin í nóvember.
Sjálfsmat Vallaskóla:
Ný starfsáætlun vegna sjálfsmats (innra mats) Vallaskóla fyrir starfsárin 2014 – 2018 er væntanleg
þegar kosið hefur verið í nýja sjálfsmatsnefnd í byrjun skólaárs og verður áætlunin aðgengileg á
heimasíðu skólans. Sérstök sjálfsmatsnefnd starfar undir handleiðslu Einars Guðmundssonar,
aðstoðarskólastjóra.
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Námsmatsstefna Vallaskóla
● Unnið skal út frá markmiðum Aðalnámskrár og getu og þörfum nemenda.
● Námsmarkmið skulu vera aðgengileg nemendum og foreldrum og nemendur þekki vel til
þeirra.
● Nemendur taki þátt í að móta áherslur í námsmati í samvinnu við kennara.
● Áhersla er lögð á leiðsegjandi námsmat þar sem markvisst er unnið með niðurstöður
nemendum til framdráttar.
● Áhersla er á fjölbreytt símat þar sem a.m.k. þrjár mismunandi leiðir eru notaðar í hverju fagi á
hverri önn.
● Námsmatsviðmið (einkunnir, umsagnir o.fl.) skulu vera samræmd miðað við námsmarkmið og
vera skýr og aðgengileg.
● Allir nemendur fái a.m.k. þrisvar yfir skólaárið formlegar upplýsingar um stöðu sína í námi.
Tvisvar sé viðtal við nemendur og foreldra í tengslum við afhendingu námsmatsins.
● Einkunnir og umsagnir skulu vera birtingarform námsmatsins á vitnisburðarblöðum. Það skal
stutt sóknarkvörðum, ferilmöppum, sjálfsmati nemenda og annarri vinnu sem liggur fyrir samkvæmt
símati
Rafnám í Vallaskóla
Stofnað var snjallteymi innan skólans sem innleiddi rafrænt nám í Vallaskóla. Einnig hefur skólinn
keypt 60 spjaldtölvur í þessum tilgangi. Með því að taka upp nýja kennsluhætti eins og rafræna
kennslu hafa möguleikar aukist bæði á samvinnu nemenda sem og virkara einstaklingsmiðuðu námi.
Lausnateymi
Fræðslusvið Sv. Árborgar hefur, í samvinnu við grunnskóla Árborgar, útbúið verkferil í sérkennslu
sem er samræmd áætlun fyrir alla skólana. Helstu breytingar sem verða með þessum verkferli er að í
hverjum skóla er til staðar lausnateymi sem fer yfir málefni nemenda og aðstoðar kennara og aðra
starfsmenn við að finna lausnir á vanda sem nemandi á við að etja. Umsjónarkennari fyllir út
umsóknarblað vegna nemandans fyrir lausnateymið og kemur því til deildarstjóra sérkennslu. Ef
fagaðilar innan skólans meta stöðu nemandans þannig að nánari skoðunar þurfi við er málinu vísað til
skólaþjónustu Árborgar. Deildarstjóri sérkennslu stýrir fundum lausnateymis en teymið fundar að
jafnaði aðra hverja viku.
Nemendaverndarráð
Nemendaverndarráð heldur að jafnaði fundi þriðju hverja viku. Fastafulltrúar í nemendaverndarráði
eru deildarstjóri sérkennslu, sem er starfsmaður ráðsins, skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri, fulltrúi
félagsþjónustu Árborgar og sálfræðingur frá skólaþjónustu Árborgar. Nemendaverndarráð fjallar um
sérstök úrræði varðandi einstaka nemendur sem lögð hafa verið fyrir ráðið. Ráðið metur hvaða
viðbótarupplýsinga er þörf og boðar á sinn fund umsjónarkennara svo og aðra sem tengjast máli
nemandans ef þörf krefur. Fundir eru færðir til bókar í trúnaðarbók.
Skólaþjónusta
Sérfræðiþjónustu er sinnt af skólaþjónustu Árborgar, sem tilheyrir fræðslusviði sveitarfélagsins.
Deildarstjóri sérkennslu gefur upplýsingar um viðveru sérfræðinga í skólanum.
Sérkennsla
Sérkennsla og stoðkennsla við Vallaskóla fer fram í námsverum skólans, inni í almennum
bekkjardeildum og í list- og verkgreinastofum. Nemendur sem eiga við námsörðugleika að stríða fá
ákveðin námstilboð í sérkennslu. Námstilboðin geta eftir aðstæðum verið fólgin í styttri eða lengri
afmörkuðum námskeiðum eða reglulegri kennslu allan veturinn.
Nemendateymi
Í ákveðnum tilvikum er stofnað teymi um nemendur með náms- og hegðunarörðugleika svo að
utanumhald mála nemandans verði öruggara og skilvirkara.
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Nemandateymi samanstendur af: skólastjórnanda, kennara (getur verið sérkennari), ráðgjafa
(sálfræðingi, námsráðgjafa eða öðrum sem við á) og foreldrum nemandans. Skólastjórnandi er
formaður teymis, hann er fundarstjóri, boðar til fundanna og ritar fundargerð.
Eineltisteymi Vallaskóla
Í eineltisteyminu eru lykilstarfsmenn: verkefnisstjóri Olweusar, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og
þrír deildarstjórar. Teymið starfar samkvæmt áætlun Olweusar gegn einelti. Eineltisteymið á að
samræma upplýsingar um eineltismál og bregðast við tilkynningum um slík mál. Enn fremur fylgir
það málunum eftir og sér um að upplýsingastreymi sé í góðum höndum. Eineltisteymið hefur sérstakt
netfang sem birt er á heimasíðu skólans. Að auki er boðið upp á að hafa samband við námsráðgjafa.
Eineltisteymið vinnur með þeim starfsmönnum sem koma að einstökum málum. Eineltisteymið vinnur
að forvörnum í skólanum. Það hvetur til þess að einelti sé upprætt og að upplýsingum um einelti sé
komið til skila. Sjá nánar á heimasíðu skólans: Áætlun Vallaskóla gegn einelti.
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Sunnulækjarskóli
Skólaárið 2014 – 2015 var ellefta starfsár Sunnulækjarskóla og voru nemendur um 570. Allt frá
stofnun skólans, haustið 2004, hefur hann vaxið hratt og hefur nemendafjöldinn u.þ.b. fjórfaldast á
fyrstu 10 starfsárum skólans. Til Sunnulækjarskóla var stofnað með það í huga að skapa nútímalegan
skóla sem legði áherslu á að búa nemendur undir líf og starf í því þjóðfélagi sem biði þeirra þegar þeir
yrðu fulltíða. Því hefur áhersla verið lögð á að þroska með nemendum heilbrigða sjálfsmynd, traust
siðferði, áræði, þrek og þor til verka. Sú ætlan birtist í leiðarljósi starfmanna skólans:
Leiðarljós starfsmanna Sunnulækjarskóla er:
 að hver nemandi skólans þroskist og dafni í námi og starfi á eigin forsendum
 að hver nemandi skólans njóti virðingar og væntumþykju
 að hver nemandi skólans öðlist sterka sjálfsmynd og áræði sem gefi honum þrek og þor og
stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska
 að þroska með hverjum nemanda trausta siðferðiskennd sem gerir hann að hæfum og farsælum
þjóðfélagsþegni
 að skapa skólasamfélag sem einkennist af samvinnu og gagnkvæmu trausti þeirra sem það
mynda
Framangreind markmið eru höfð til hliðsjónar við ákvarðanir um fyrirkomulag kennslu og aðra
starfshætti skólans. Uppbyggingarstefnan, uppeldi til ábyrgðar, hefur reynst starfsmönnum skólans
veigamikil stoð í þessari viðleitni svo og það fyrirkomulag að kennarar vinna jafnan saman tveir til
fjórir í teymi. Sú umgjörð sem starfinu er búin með rúmgóðum opnum kennslusvæðum hefur einnig
reynst skólanum lyftistöng í að þroska samfélag samvinnu og samábyrgðar með leiðarljós skólans í
huga. Einkunnarorð skólans sem nemendur völdu sér í lýðræðislegri samvinnu fyrir nokkrum árum,
gleði, vinátta og frelsi birta einnig það gildismat sem lagt er til grundvallar í starfi skólans.
Skólaárið 2014 – 2015
Skólaárið 2014 – 2015 var áfram unnið á þeirri braut að þróa þá kennsluhætti sem einkenna
Sunnulækjarskóla, þjálfa teymisvinnu starfsmanna með einstaklingsmiðað nám í fjölbreyttum hópum á
opnum svæðum í huga. Í fyrsta bekk skólans var nú í annað sinn farin sú leið að fjórir kennarar unnu
saman með árganginn sem eina heild. Fyrirkomulagið hefur verið kallað Regnboginn og miðar að því
að gera skrefið milli skólastiga sem eðlilegast um leið og stutt er við áframhaldandi nám hvers og eins
með einstaklingsmiðuðum hætti. Á elsta stigi var fest í sessi það fyrirkomulag að þrír til fjórir
kennarar vinni saman í fagteymi með ábyrgð á skipulagi og framkvæmd tiltekinnar námsgreinar. Það
fyrirkomulag hefur verið í mótun um nokkurn tíma og skilað okkur góðum árangri sl. skólaár.
Á skólaárinu 2014 – 15 innleiddum við sjálfstyrkingarnámskeið sem nefnist „Fjársjóðsleitin“ í starf
skólans. Fjársjóðsleitin byggir á skemmtilegu sjóræningjaþema og er ætlað að bæta sjálfsmynd barna
og efla sjálfstraust. Verkefni námskeiðsins byggja á aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar, en með
þeim aðferðum hefur náðst góður árangur í því að bæta líðan og sjálfsmynd einstaklinga.
Aukin áhersla var á forvarnarfræðslu gegn kynferðislegu ofbeldi í öllum bekkjum skólans. Má þar
nefna námsefnið Líkaminn minn, Leyndarmálið, Krakkarnir í hverfinu, Stattu með þér og Fáðu já. Þá
var einnig fjallað um örugga netnotkun barna.
Í byrjun október var haldinn „súpufundur“ í Fjallasal Sunnulækjarskóla.
Á fundinum, sem dregur nafn sitt af því að boðið er upp á súpu milli
fyrirlestra, kynnti Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, starfshætti
skólaþjónustu Árborgar og eftir hlé fjallaði dr. Vanda Sigurðardóttir,
lektor við Háskóla Íslands, um vináttu barna og unglinga. Um 160
manns sóttu fundinn sem var afar vel heppnaður. Í framhaldi var síðar
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um veturinn boðið upp á félagsfærniverkefnið „Verum vinir“ á unglingastigi. Það verkefni hefur að
markmiði að efla félagsfærni barna og unglinga og hjálpa þeim að eignast vini.
Um miðjan október var haldið upp á 10 ára afmæli skólans með
afmælisviku og þemadögum.
Nemendur undirbjuggu mikla
afmælisveislu sem náði hápunkti fimmtudaginn 16. október þegar
haldin var opin kynning á skólanum og starfi hans.
Útvarp
Sunnulækjarskóli hóf útsendingar og nemendur tóku á móti gestum frá
8:30 til 13:00 þann dag. Í byrjun
nóvember var haldin árleg vinabekkjarvika en með henni hefst
vináttusamband þar sem öllum nemendum í 1. – 5. bekk skólans er
fundinn vinur í 6. – 10. bekk. Nemendur taka hlutverk sitt mjög
alvarlega og er verkefnið þroskandi, bæði fyrir þann sem eldri er og
yngri. Þá heimsóttu eldri borgarar 7. bekki skólans í lok nóvember og
sögðu frá minningum sínum um stríðsárin sem eru sagnfræði í hugum
barnanna en minning í hugum þeirra sem elstir eru í okkar samfélagi.
Í janúar tók Sunnulækjarskóli þátt í kynningarátaki Rauða krossins í
skyndihjálp. Anna Margrét Magnúsdóttir, hjúkrunarfræðingur, kom í
heimsókn í hvern árgang og leiðbeindi um undirstöðuatriði
skyndihjálpar. Á skólaárinu var keppt í ýmsum greinum. Í Stóru
upplestrarkeppninni í 7. bekk náðu nemendur góðum árangri. Anna
Margrét Guðmundsdóttir, nemandi í Sunnulækjarskóla, náði fyrsta
sæti og var stolt kennara sinna og foreldra. Í 10. bekk var
ritunarsamkeppni þar sem allir nemendur í 10. bekk sömdu örsögu
eða ljóð í íslensku. Dómnefnd valdi síðan 3 bestu verkefnin.
Nemendur í áhugasviðsverkefni í 8. bekk kepptu í kökubakstri og
buðu upp á gómsætar kökur. Kosið var um besta bragðið,
fallegustu kökuna og mesta frumleikann í kökugerðinni.
Þá tóku nemendur Sunnulækjarskóla einnig þátt í árlegri
boðsundskeppni Sundsambands Íslands. Send voru tvö lið og
komust yngri nemendur í 12 liða undanúrslit en eldri hópurinn lenti
í 13. sæti. Í maí bauð foreldrafélag Sunnulækjarskóla upp á
áhugaverðan
fyrirlestur
Arndísar Höllu Jóhannesdóttur undir yfirskriftinni „ Mikill
hlátur og smá grátur“ í framhaldi af aðalfundi. Góð mæting var
á aðalfundinn og fyrirlesturinn sem þótti áhugaverður. 11.
starfsári Sunnulækjarskóla var svo slitið 9. júní 2015.
Innra mat Sunnulækjarskóla
Að loknu 11. starfsári var lokið við sjálfsmatsskýrslu Sunnulækjarskóla fyrir starfsárið 2014 – 2015.
Skýrslan er greinargerð um skólastarf í Sunnulækjarskóla og með hvaða hætti skólastarfið er metið,
hverjar niðurstöður matsins eru, hvernig áætlanir eru gerðar um eflingu skólastarfsins, bæði viðhald
sterkra þátta og leiðir til úrbóta þar sem þeirra er þörf. Hún byggir á niðurstöðum margs konar
kannana, árangri nemenda, styrk- og veikleikagreiningu starfsmanna á starfi skólans og öðrum þeim
gögnum sem fyrir liggja. Skýrslan er birt á vef skólans og lögð fyrir fræðslunefnd til kynningar hvert
vor.
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Stoðþjónusta við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri
Við skólann er starfrækt sérkennsluteymi sem fundar annan hvern mánudag og oftar eftir þörfum.
Tekin eru fyrir málefni þeirra nemenda sem eru á borði teymisins hverju sinni. Kennarar geta sent inn
erindi og beiðni um aðstoð. Sérkennsluteymið er lausnamiðað og leitast við að finna lausnir fyrir alla
nemendur á þeirra forsendum. Stuttar lotur, þolinmæði, hrós og umbun eru lykilatriði í sérkennslu,
einnig að nemandi treysti kennaranum.
Atferlismótun er stór hluti í starfi stoðþjónustunnar og þarf oft að bregðast fljótt við ýmsum
uppákomum og aðstæðum. Við vinnum mjög markvisst með þá nemendur sem víkja frá í hegðun og
leggjum við mikla áherslu á að nemandinn öðlist öryggi í skólanum og líði vel, fyrst þá er hægt að
huga að námi barnsins. Okkur finnst mikilvægt að umsjónarkennari þurfi sem minnst að koma að því
að sinna nemanda við erfiðar aðstæður þar sem það skiptir máli að nemandi líti jákvæðum augum á
umsjónarkennara sinn. Umsjónarkennari er samt ekki útilokaður frá nemandanum, hann fær bara að
vera góði karlinn.
Við reynum okkar besta til að aðlaga námsefni og tímasetningar að nemandanum með það að
leiðarljósi að vera jákvæð og stuðla að vellíðan. Við trúum því statt og stöðugt að það sé nr. 1 að
nemanda líði vel.
Góðir hlutir gerast hægt og í sérkennslu þarf maður að kunna að meta litlu skrefin og litlu sigrana. Það
er gaman að vinna í skóla og með kennurum og starfsfólki sem er jafn lausnamiðað og hér. Ef upp
koma vandamál þá eru að minnsta kosti 2–3 búnir að bjóða aðstoð sína áður en litið er við. Hér
reynum við að horfa á einstaklinginn og koma til móts við þarfir hans, en gæta þess á sama tíma að
hann einangrist ekki félagslega. Þess vegna er samvinna stoðþjónustu, kennara, stuðningsfulltrúa og
ekki síst stjórnenda mjög mikilvæg. Það er okkar mat að nemandi sem býr við vanlíðan á mjög erfitt
með að vinna að námslegum markmiðum. Þess vegna vinnum við fyrst með líðan svo með nám.
Með kveðju,
starfsfólk BES
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Talmeinaverkefni í Árborg
Talmeinaþjónusta snýr einkum að greiningu, ráðgjöf og talþjálfun leik- og grunnskólabarna. Annars
vegar er um að ræða börn með frávik sem falla undir viðmið Sjúkratrygginga Íslands sem greiða fyrir
þau að undanskildu foreldragjaldi. Hins vegar er um að ræða börn með frávik sem falla ekki undir
Sjúkratryggingar Íslands en þurfa engu að síður á talþjálfun að halda. Álfhildur Þorsteinsdóttir,
talmeinarfræðingur, sinnir að mestu þjálfun sem er á ábyrgð sveitarfélagsins inni í skólunum og er
ýmist um einstaklings- eða hópaþjálfun að ræða. Hólmfríður Árnadóttir, talmeinafræðingur, hefur
sinnt þjálfun sem Sjúkratryggingar Íslands koma að hér í Árborg. Meðfylgjandi tafla sýnir skiptingu
ábyrgðar samkvæmt samkomulagi sem gert var á síðasta ári:
Þjónusta á ábyrgð sveitarfélaga
-

Þjónusta á ábyrgð Velferðarráðuneytis

Greining og ráðgjöf
Grunnþjónusta vegna barna með
framburðarfrávik, málþroskafrávik og
stam
Framburðarfrávik:
- Að 3 og 4 ára börn hafi 18-23 villur á
framburðarprófi
- Að 5 og 6 ára börn hafi 7-17 villur á
framburðarprófi
- Að 7 ára börn og eldri hafi 7 eða færri
villur á framburðarprófi
Málþroskafrávik:
- Miðað er við málþroskatölu 81-85
Stam:
- Grunnskólabörn með stam og flausturmæli,
vægari tilvik 1-3%

Sjúkratryggingar taka til kostnaðar við
nauðsynlega
talþjálfun
(foreldragjald
er
samkvæmt gjaldskrá þeirra)
Framburðarfrávik:
- Að 3 og 4 ára börn hafi 24 villur eða
fleiri á framburðarprófi
- Að 5 og 6 ára börn hafi 18 villur eða
fleiri á framburðarprófi
- Að 7 ára börn og eldri hafi 8 eða fleiri
villur á framburðarprófi
Málþroskafrávik:
- Miðað er við málþroskatölu 80 og undir
Stam:
- Grunnskólabörn með miðlungs til
alvarlegt stam (> 4%)
- Öll leikskólabörn með stam
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Endurmenntunarnámskeið 2014−2015
Skólaþjónusta Árborgar og skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings áttu gott samstarf um
námskeiðahald fyrir kennara á skólaárinu 2014―2015. Meðfylgjandi er yfirlit yfir þau námskeið sem
fengu styrk úr Endurmenntunarsjóði grunnskóla.

Heiti námskeiðs og kennari
Fjölbreyttar leiðir í
námsmati
Erna Ingibjörg Pálsdóttir
Ábyrgðaraðili: Skóla- og
velferðarþjónusta Árnesþings

Hagnýt ráð í kennslu og
skipulagi skólastofunnar
Hrafnhildur Karlsdóttir og
Ólína Þorleifsdóttir,
kennsluráðgjafar Árnesþingi
Ábyrgðaraðili: Skóla- og
velferðarþjónusta Árnesþings

Námskeið fyrir íþróttakennara
Jens Guðlaugsson, lektor við
Menntavísindasvið HÍ
Ábyrgðaraðili: Skólaþjónusta
Árborgar

Upplýsingatækni fyrir kennara
Ari Halldórsson og Kristveig
Halldórsdóttir
Kennarar við margmiðlun á
lista- og fjölmiðlasviði
Borgarholtsskóla
Ábyrgðaraðili: Skólaþjónusta
Árborgar

Lýsing
Tveggja daga námskeið fyrir
grunnskólakennara um
fjölbreyttar leiðir í námsmati.
Meginmarkmið:
• Að kennarar læri að beita
fjölbreyttum
námsmatstækjum sem
endurspegla námsmarkmið/
hæfniviðmið og áherslur í
kennslu.
• Að kennarar noti námsmat
til leiðsagnar um
áframhaldandi nám og geri
nemendur að virkum
þátttakendum í
námsmatsferlinu.
Námskeið sem miðar að því
að veita stjórnendum
verkfæri til þess að takast á
við erfið mál og vinna
lausnamiðað. Þátttakendur
skoða eigin styrk- og
veikleika og vinna að því að
skerpa framtíðarsýn í starfi.
Ætlað öllum stjórnendum í
leik- og grunnskólum.
Að undirbúa kennara undir
kennslu á námssviði
skólaíþrótta í samræmi við nýja
aðalnámskrá grunnskóla og
endurskoðun á skólanámskrá
einstakra skóla eða
skólasamfélaga sem þarf að fara
fram í kjölfar nýrrar
aðalnámskrár. Skólanámskrá
einstakra skóla, skólasamfélaga
verður unnin af kennurum og
skólum í samvinnu við
leiðbeinendur á sérstökum
námskeiðum.
Að efla hæfni og sjálfstraust
kennara til að þróa og nýta
upplýsingatækni í kennslu.
Gerð kennsluefnis fyrir prent og
vef, spjaldtölvur og spegluð
kennsla, LMS- kerfi t.d. Moodle
í kennslu.

Staðsetning og dags.
Grunnskólinn í Hveragerði
12.-13. ágúst 2014

Kerhólssskóli
13. ágúst 2014

Sunnulækjarskóli og víðar
21. ágúst og 5 skipti til viðbótar

Vallaskóli (þrjár lotur)
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Endurmenntunarnámskeið 2014―2015 (frh.)
Heiti námskeiðs og kennari
Að deila með sér
Þóra Þórðardóttir
stærðfræðikennari í MK
Ábyrgðaraðili: Skólaþjónusta
Árborgar

Möguleikar list – og
verkgreinakennara í menntun til
sjálfbærni
Ásthildur B. Jónsdóttir
Lektor við listkennsludeild
Listaháskóla Íslands
Samstarfsverkefni Listaháskóla
Íslands, Listasafns Árnesinga,
skólaþjónustu Árborgar og
skóla- og velferðarþjónusta
Árnesþings

Lýsing
Staðsetning og dags.
Á þessu námskeiði var lögð
Vallaskóli – nokkrar lotur
áhersla á að koma á faglegu
samstarfi við stærðfræðikennara
á unglingastigi grunnskóla,
skapa vettvang fyrir umræður
og samvinnu og styðja kennara í
að breyta kennsluháttum sínum.
Fjallað m.a. um kennsluhætti
með hugtakið læsi og
stærðfræði í sinni víðustu
merkingu. Stuðst við
kenningaramma Pisa, kenningar
um stærðfræði byggða á
skilningi barna, kenningar Jo
Boaler um samvinnunám og
hæfniviðmið aðalnámskrár.
Þannig að auka megi getu
nemenda til þess að beita
þekkingu sinni og hæfni til að
greina, skilja og tjá á skilvirkan
hátt lausnir á ýmsum
vandamálum í mörgum
mismunandi aðstæðum.
Á námskeiðinu voru útskýrð
meginhugtök, og rýnt í opinbera
stefnu, um menntun til
sjálfbærrar þróunar, m.a. með
hliðsjón af hugmyndum
Sameinuðu þjóðanna.
Megináhersla lögð á ólíkar
birtingarmyndir hugmynda um
menntun til sjálfbærni, ólíkar
kennsluaðferðir og sjálfbærni í
listum. Skoðað hvernig list- og
verkgreinar geta glætt skilning á
hugtakinu sjálfbær þróun og
hvernig það tengist
samfélagsrýni. Unnið með
hugmyndir samtímalistamanna í
því samhengi.

19. ágúst í Listasafni Árnesinga
og 20. ágúst í Sunnulækjarskóla
Samstarfsverkefni á neti í
september og október.
Kennari heimsótti skólana.
Sýning var haldin í Listasafni
Árnesinga.
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Ýmis námskeið og fræðslufundir
Fundur um vináttu og skólaþjónustu
Foreldrafélag Sunnulækjarskóla, skólaþjónusta Árborgar og samráð foreldrafélaga buðu foreldrum
leik- og grunnskólabarna í Árborg á fræðslu- og súpufund, miðvikudaginn 8. október 2014 í Fjallasal
Sunnulækjarskóla. Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, kynnti skólaþjónustuna og Vanda
Sigurgeirsdóttir, lektor, fjallaði um mikilvægi vináttu fyrir börn og unglinga. Súpa var í boði og
fjölmenni var á fundinum.
Námskeið í samvinnu við Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Skólaþjónusta Árborgar hélt námskeið 13. og 15. janúar sl. í samvinnu við Greiningar- og
ráðgjafarstöð ríkisins sem ber heitið AEPS, færnimiðað matskerfi . Námskeiðið var ætlað
leikskólakennurum og öðru fagfólki sem starfar við kennslu, ráðgjöf og þjálfun barna í leikskólum.
Matstækið er þannig byggt upp að það býður upp á skráningu á færni og íhlutun. Sérstakir listar eru
einnig fyrir foreldra, sem vinna síðan með fagfólkinu að gerð einstaklingsnámskrár fyrir börn sín.
Samstarf heimila og skóla skiptir oft sköpum gagnvart því að ná góðum framförum. Þannig verður öll
vinna með börnin heildstæðari og markvissari. Stefnt er að því að allir leikskólar Árborgar taki AEPS,
færnimiðað matstæki í sína þjónustu. Þátttakendur á námskeiðinu voru 24 og flestir komu frá
leikskólunum í Árborg.
Tölvunámskeið fyrir starfsfólk leikskóla
Skólaþjónusta Árborgar stóð fyrir námskeiðum fyrir starfsfólk leikskólanna dagana 10. – 13. ágúst og
voru þetta fjögur skipti 2-3 tímar í senn. Þar fjallaði H. Sigrún Gylfadóttir, kennsluráðgjafi, um
grunnatriði word, power point, publisher og exel með áherslu á að starfsmenn ynnu sjálfir í tölvunum
og prófuðu sig áfram. Námskeiðin voru haldin í framhaldi af óskum og ábendingum starfsmanna
leikskóla og markmið þeirra var að efla starfsfólk í að nýta sér tölvur við að skipulegga og útbúa
sjónrænt skipulag fyrir nemendur.
Foreldranámskeiðið, Uppeldi sem virkar – færni til framtíðar
Skólaþjónusta Árborgar hélt uppeldisnámskeið í nóvember. Námskeiðið er hugsað fyrir foreldra barna
á aldrinum 0-6 ára, með áherslu á að kenna foreldrum leiðir til að skapa góð uppeldisskilyrði og kenna
barninu færni sem líkleg er til að nýtast því til frambúðar. Kenndar voru aðferðir til að styrkja hæfni
foreldra í að laða fram æskilega hegðun og fyrirbyggja erfiðleika.
Námskeið um uppeldi barna með ADHD
Skólaþjónusta Árborgar og félagsþjónusta Árbogar héldu tvö námskeið ætluð foreldrum barna með
hamlandi ADHD einkenni, eitt á haustönn og annað á vorönn. Tilgangur námskeiðsins er að fræða
foreldra um áhrif ADHD á tilveru barna og styðja þá við að tileinka sér uppeldisaðferðir sem henta
börnum með þessa og tengdar raskanir. Markmiðið er að foreldrar læri hagnýtar og sannreyndar
aðferðir sem nýtast þeim til lengri tíma.
Námskeið fyrir foreldra barna 3 – 6 ára með fyrstu einkenni kvíða
Sálfræðingar skólaþjónustu Árborgar héldu forvarnarnámskeiðið Klókir litlir krakkar í mars og apríl.
Námskeið er ætlað foreldrum 3-6 ára barna sem eru í áhættuhópi fyrir að þróa með sér kvíðaraskanir.
Námskeiðið miðar að því að fræða foreldra um eðli kvíða og kenna þeim leiðir til að takast á við
kvíðahegðun barna sinna og auka sjálfstraust þeirra. Vonast er til að með slíku forvarnarnámskeiði
verði hægt að minnka kvíðahegðun barna og í sumum tilfellum koma í veg fyrir að börn þrói með sér
kvíðaröskun seinna meir. Verkefnið var styrkt af Lýðheilsusjóði.
Fræðslufundur um rafnám var haldinn í Vallaskóla miðvikudaginn 15. apríl 2015. Umsjón Leifur
Viðarsson og Már Ingólfur Másson sem báðir kenna í Vallaskóla.
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Fjölbreytileiki einhverfunnar
Fræðsluerindi í boði skólaþjónustu Árborgar fyrir starfsfólk og foreldra í Árborg var haldið
fimmtudaginn 16. apríl 2015 í Ráðhúsi Árborgar. Aðalheiður Sigurðardóttir var með erindið en hún er
stolt einhverfumamma sem vinnur að verkefninu „Ég er Unik“ sem er einstaklingsmiðað fræðsluefni
um ósýnilegar áskoranir. Fjölmenni var á fræðslufundinum sem vakti marga til umhugsunar og hafði
fólk orð á því að fyrirlesturinn ætti erindi til allra.
Fræðslufundur um fjölmenningu var haldinn í Vallaskóla föstudaginn 8. maí 2015. Þórdís H.
Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi, setti fundinn og ræddi um helstu verkefni og framtíðarsýn í
fjölmenningarmálum. Kristín Jóhannsdóttir, skólastjóri Fellaskóla, forfallaðist en erindi hennar átti að
heita Tækifæri og áskoranir í fjölmenningarlegu skólastarfi í Fellaskóla. Þorsteinn Hjartarson,
fræðslustjóri, kom í hennar stað og kynnti fjölmenningarlegt starf skólans og nærsamfélagsins í EfraBreiðholti sem hann hefur fylgst vel með en hann var skólastjóri Fellaskóla og framkvæmdastjóri
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts áður en hann kom í Árborg haustið 2011. Anna Linda Sigurðardóttir,
kennari í Vallaskóla og hjá Fræðsluneti Suðurlands, var með erindi sem hún kallaði Nemandinn. Loks
var Ástrós Rún Sigurðardóttir, kennari í Vallaskóla og mastersnemi í uppeldis- og menntunarfræðum
með áherslu á fjölmenningu, jafnrétti og lýðræði, með erindi sem bar yfirskriftina Sjálfsmynd, líðan og
félagsauður tvítyngdra barna og ungmenna í Árborg.
Námskeið fyrir foreldra barna með málþroskaröskun
Þann 30. maí 2015 héldu talmeinafræðingar á Suðurlandi (Anna Stefanía Vignisdóttir, Álfhildur
Þorsteinsdóttir, Hólmfríður Árnadóttir, Sigríður Arndís Þórðardóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir)
námskeið fyrir foreldra barna með málþroskaröskun. Námskeiðið var haldið í Vallaskóla og styrkt af
skólaþjónustu Árborgar og Málefli, hagsmunasamtökum barna með málþroskaraskanir. Fjallað var um
eftirfarandi atriði: Hvað er málþroskaröskun? Hvað geta foreldrar gert til að örva málþroska barna
sinna? Mikilvægi lesturs og hljóðkerfisvitundar. Eftir námskeiðið var tími fyrir spjall og komu
talmeinafræðingar með þjálfunargögn, spil, bækur o.fl. sem foreldrar gátu skoðað og lært hvernig nota
má efnið með börnunum. Almenn ánægja var með námskeiðið hjá þátttakendum og er það liður í
eflingu foreldrafræðslu á svæðinu.
Fræðslufundur í tengslum við læsisverkefni – mál og læsi
Þann 10. júní var fræðslufundur í Sunnulækjarskóla fyrir foreldra leikskólabarna. Þar fjallaði Álfhildur
Þorsteinsdóttir, talmeinafræðingur skólaþjónustu, um málörvun leikskólabarna. Kristín Eiríksdóttir
kynnti helstu áherslur læsisverkefnis og Þorsteinn Hjartarson kynnti helstu áherslur í skólamálum
sveitarfélagsins.
Ýmsir fræðslufundir
Sálfræðingar skólaþjónustu Árborgar héldu ýmsa fræðslufundi ætlaða foreldrum og fagfólki meðal
annars um kvíða, einhverfu og hegðunarmótun.

Fréttabréf og útgefið efni
Skólaþjónusta Árborgar gefur út fréttabréf sem birtast á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem allir aðilar
skólasamfélagsins hafa greiðan aðgang en einnig eru þau send til skólastjóra og kennara leik- og
grunnskóla á rafrænu formi. Gefin hafa verið út sjö fréttabréf á tímabilinu frá ágúst 2014 til júní 2015
og er markmiðið að deila ýmsum fróðleik, s.s. tímaritsgreinum, upplýsingum um fagbækur, greinar og
krækjur sem tengst geta skólastarfinu. Einnig er markmiðið að fjalla um verkefni sem verið er að
vinna í skólunum og er starfsfólk skólanna hvatt til að koma með ábendingar og hugmyndir.
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Frá aðalnámskrá að skólanámskrá – samstarfsverkefni
íþróttakennara í Árnessýslu
Á fyrri hluta skólaársins unnu íþróttakennarar í grunnskólunum Árborgar og nágrannasveitarfélögum,
skólaþjónusta Árborgar, skólaþjónusta Árnesþings og Janus Guðlaugsson, lektor við Háskóla Íslands,
að mikilvægu samstarfverkefni um stefnumörkun í skólaíþróttum sem byggist á aðalnámskrá
grunnskóla. Hugmyndin að verkefninu kom frá íþróttakennurum í Árborg og styrkur úr
Endurmenntunarsjóði grunnskóla gerði samstarfið og umfangsmikið námskeið mögulegt.
Þeir skólar sem tóku þátt í samstarfinu eru Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri,
Sunnulækjarskóli, Vallaskóli, Grunnskólinn í Hveragerði, Grunnskólinn í Þorlákshöfn, Kerhólsskóli
og Bláskógaskóli að Laugarvatni. Janus var afar ánægður með framlag þátttakenda og aðaltengiliðir
við Háskóla Íslands voru H. Sigrún Gylfadóttir, kennsluráðgjafi, og Þorsteinn Hjartarson,
fræðslustjóri.
Aðalnámskrá grunnskóla er ætluð stjórnendum skóla, kennurum og öðru starfsfólki í skólakerfinu.
Einnig veitir hún nemendum, foreldrum þeirra, opinberum stofnunum, félagasamtökum, aðilum
atvinnulífsins og almenningi upplýsingar um tilgang skólastarfsins. Hver skóli skal birta stefnu sína á
tvo vegu. Annars vegar er almenn stefnumörkun birt í skólanámskrá og hins vegar eru upplýsingar,
sem eru breytilegar frá ári til árs, birtar í árlegri starfsáætlun.
Á námskeiðinu var unnið að því að útfæra hæfniviðmið íþróttakennslu nýrrar námskrár. Það bíður nú
íþróttakennara skólanna að færa hæfniviðmiðin í hverri bekkjardeild yfir í árlega starfsáætlun fyrir
íþróttakennslu viðkomandi skóla. Gert er ráð fyrir að skólanefndir staðfesti gildistöku slíkra
skólanámskráa þegar ljóst er að þær hafa verið unnar í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá,
skólastefnu, kjarasamninga og ákvarðanir sveitarstjórnar um fyrirkomulag skólahalds.
Meðal nýmæla í þessari útfærslu eru sameiginlegir matsþættir auk þess sem stefnt er að sameiginlegu
mati skólanna á nokkrum afkastagetu- og færniprófum. Slíkt vinnulag gefur kennurunum tækifæri
til að greina stöðu ólíkra einstaklinga og hópa innan skólanna, finna þeim verkefni við hæfi og ekki
síður að bera stöðu einstaklinga og hópa saman við stöðuna í öðrum skólum í Árborg og næsta
nágrenni. Afrakstur samstarfs íþróttakennaranna og Janusar er aðgengilegur í rafrænu pdf skjali á
heimasíðu Árborgar.
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Styrkir til skólaþróunarverkefna í Árborg
Á 10. fundi fræðslunefndar, þriðjudaginn 19. maí 2015, var kynning á nokkrum styrkjum sem fara í
skólaþróunarverkefni í Árborg. Stærsti styrkurinn er frá Erasmus+ að upphæð 29.040 evrur (4,3 millj.
kr) og fer í verkefnið Nám, störf og lærdómssamfélag, sem grunnskólar sveitarfélagsins og
skólaþjónusta Árborgar standa saman að. Markmið náms- og þjálfunarverkefna hjá Erasmus+ fyrir
starfsfólk skóla er að styðja við þátttöku íslenskra skóla í alþjóðlegu samstarfi og vinna að markmiðum
Evrópusambandsins í skólastarfi, svo sem þróun grunnfærni eins og lesturs og stærðfræði, vinna gegn
brotthvarfi og auka gæði í kennslu.
Verkefni Árborgar skiptist í þrjá hluta sem allir miðast við námsferðir til útlanda sem eru hugsaðar til
náms og þjálfunar, miðlunar þekkingar í skólum hér á landi og er ætlað að stuðla að enn öflugra
námsumhverfi barna í Árborg. Fyrsti hluti þessa Erasmusverkefnis okkar nefnist
lærdómssamfélagið, þar er meðal annars leitast við að efla faglega samræðu þar sem hugmyndum og
aðferðum um betri kennslu og starfshætti grunnskóla og skólaþjónustu er miðlað með áherslu á
árangur á öllum sviðum. Í verkefnishlutanum nám og starf er lögð áhersla á að nemendur fái tækifæri
til að þroska starfshugsun sína á öllum stigum grunnskólans með fræðslu um störf og kynnist þeim í
nærumhverfi sínu, einnig að þau átti sig á því að nám og störf eru órjúfanleg heild. Þriðji
verkefnishlutinn fjallar um spjaldtölvur í námi og kennslu. Þar eru markmiðin meðal annars þau að
kennarar verði hæfari til að nýta snjalltæknina í kennslu og unnið verði að styrkingu
einstaklingsmiðaðs náms. Þátttakendum er ætlað stórt hlutverk í faglegri forystu í skólamálum
sveitarfélagsins, m.a. að leiða þróun í notkun upplýsingatækni í skólastarfi og öðrum þeim verkefnum
sem unnin verða í þessu evrópska Erasmusverkefni.
Á sama fundi fræðslunefndar var ánægjulegt að geta kynnt fleiri styrki til þróunarverkefna skóla í
Árborg. Leikskólinn Árbær fær kr. 1.500.000.- frá Sprotasjóði í verkefnið Læsi í fjölmenningarlegu
starfi sem kemur í beinu framhaldi af læsisverkefni allra leikskóla Árborgar sem unnið var að
skólaárið 2014-2015 en læsisverkefnið fékk rúmlega 2 milljóna styrk frá Sprotasjóði. Barnaskólinn á
Eyrarbakka og Stokkseyri fær kr. 100.000.- frá Sprotasjóði í verkefnið lestrarmenning á unglingastigi
og þar bætir kvenfélagið á Eyrarbakka við kr. 250.000. í sama verkefni og að sögn skólastjóra eru
miklar vonir bundnar við þá lesstofu sem verið er að þróa á Eyrarbakka. Þá fær leikskólinn
Jötunheimar 4.180 evrur (rúmlega 600.000.- kr.) frá Erasmus+ í verkefnið Improvement of
intercultural and project management skills, European development of the school. Loks er rétt að
nefna að Lýðheilsusjóður mun styrkja verkefnið Mér líður eins og ég hugsa sem skólaþjónusta
Árborgar, félagsþjónustan og heilsugæsla Selfoss standa saman að en það felst í námskeiðahaldi og
stuðningi við unglinga sem glíma við kvíða.
Öll verkefnin sýna að fagleg framsækni og metnaður svífur yfir vötnum skólamála í Árborg og því
gladdi það okkur öll að sjá bókun bæjarráðs fimmtudaginn 27. maí sl. en ráðið fagnaði þeim styrkjum
sem úthlutað hefur verið til verkefna í leik- og grunnskólum Árborgar og þakkar stjórnendum og
starfsfólki það frumkvæði sem það hefur sýnt í uppbyggingu skólastarfs í sveitarfélaginu.
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Menntunarstig starfsmanna leikskóla
Lagt fram á fundi fræðslunefndar fimmtudaginn 15. janúar 2015 í tengslum við bréf frá Sambandi ísl.
sveitarfélaga þar sem sveitarfélögin eru hvött til að gera átak í að hækka menntunarstig starfsmanna
leikskóla.
1) Hlutfall starfsmanna viðkomandi leikskóla sem er með leikskólakennararéttindi
(leyfisbréf):
Álfheimar: 46%
Árbær: 30%
Brimver/Æskukot: 29,4%
Hulduheimar: 51,4%
Jötunheimar: 42%
2) Hlutfall starfsmanna leikskólans sem er með uppeldismenntun og/eða háskólapróf sem
nýtist í starfi:
Álfheimar: 11,5%
Árbær: 9%
Brimver/Æskukot : 17,6%
Hulduheimar: 5,71%
Jötunheimar: 16%
3) Hlutfall starfsmanna sem er í leikskólakennaranámi:
Álfheimar: 8%
Árbær: 6%
Brimver/Æskukot: Enginn
Hulduheimar: 5,71%
Jötunheimar: 2,6%
4) Hlutfall starfsmanna sem er í framhaldsnámi (svo sem master):
Álfheimar: 8%
Árbær: 9%
Brimver/Æskukot : Enginn
Hulduheimar: 5,71%
Jötunheimar: 11%
5) Hlutfall starfsmanna sem er í öðru námi sem nýtist í starfi:
Álfheimar: 11,5%
Árbær: 12%
Brimver/Æskukot : 17,6%
Hulduheimar: 14,29%
Jötunheimar: 13%
6) Hvað gerir skólinn til að auðvelda starfsmönnun til að sækja sér viðbótarmenntun?
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Álfheimar: Hvetjum fólk til framhaldsnáms – Starfsfólk heldur launum á meðan á skólasókn
stendur – og líka á prófdögum – en ef fjarvera í verknámi er meira en 1 vika þá hefur
starfsmaður vinnuskyldu sem samið er um áður en verknám hefst. Árbær:
Leikskólakennarar/starfsfólk fer í skólann á launum. Mikil hvatning innan leikskólans til
starfsmanna að fara í nám og aldrei neitt vandamál þegar þeir þurfa að fara í innilotur í
skólanum.
Brimver/Æskukot : Kemur til móts við þá hvað varðar vinnutíma og hvatningu.
Hulduheimar: Starfsmenn eru á launum þegar þeir sækja skólann í fjarnámi, þeir fá lánuð
gögn frá leikskólanum, t.d. bækur og tímarit. Upplýsingar um nám eða námskeið sem
leikskólastjóri fær í tölvupósti eru send til allra starfsmanna og þeim er hrósað og þeir hvattir
til að sækja sér viðbótarmenntun. Leikskólaliðanámið heillar marga starfsmenn og er mikil
hvatning fyrir þá sem hafa starfað lengi. Á móti kemur það að námið er ekki metið til launa á
neinn hátt. Heildareiningafjöldi leikskólaliðaprófsins er 59 einingar en klára þarf 60 einingar
til að fá hækkun. Þessu þarf að breyta, að sjálfsögðu þarf að meta þetta til launa, það myndi
hvetja enn fleiri og það er frábært fyrir leikskólana.
Jötunheimar: Við í Jötunheimum höfum farið þá leið að starfsmenn í námi halda launum
þegar þeir fara í innilotur sem og þegar þeir þurfa að taka próf. Þessir sem og allir aðrir
ófaglærðir starfsmenn eru hluti af fagstarfinu okkar og er það hlutverk þeirra faglærðu að
miðla af sinni þekkingu og leiðbeina þeim. Við nýtum mannauð hvers og eins eftir okkar bestu
getu og teljum að þannig verði til ákveðin hvatning fyrir starfsmenn að fara í nám og mennta
sig sem leikskólakennara. Þessi stefna hefur viðgengist lengi hjá fyrri stjórnendum í þessu húsi
og fellur hún að mínum starfskenningum og hef ég ekki áhuga á að breyta þeirri menningu.
Annað:
Þróunarverkefnin í leikskólum hafa mikið menntunargildi fyrir alla starfsmenn og hafa virkað sem
hvati til frekari menntunar.
Anna Ingadóttir tók saman í samstarfi við leikskólastjóra.
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Samkomulag heilsugæslu Selfoss, félagsþjónustu og skólaþjónustu
Samkomulag um þverfaglega samvinnu heilsugæslu Selfoss, félagsþjónustu og skólaþjónustu
Árborgar var undirritað mánudaginn 9. febrúar. Arnar Þór Guðmundsson, yfirlæknir heilsugæslu
Selfoss og Unnur Þormóðsdóttir, hjúkrunarstjóri, staðfestu samkomulagið fyrir hönd heilsugæslunnar,
Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, félagsmálastjóri, fyrir hönd félagsþjónustunnar og Þorsteinn Hjartarson,
fræðslustjóri, fyrir hönd skólaþjónustu. Viðstaddar undirritun samningsins voru þær Anna Ingadóttir,
skólafulltrúi á skrifstofu fræðslusviðs, Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Árborgar og Sandra Dís
Hafþórsdóttir, formaður fræðslunefndar.
Í dag eru þessir aðilar að veita sömu einstaklingum þjónustu og með auknu samstarfi verður hún
heildstæðari og markvissari. Mikilvægt er að bregðast skjótt við hegðunar- og geðröskunum barna til
að minnka eða koma í veg fyrir vandamál sem slíkum röskunum fylgja fyrir barn og fjölskyldu þess.
Nú er til staðar greiningarteymi fyrir ung börn, en nýju teymi er ætlað að fjalla um málefni barna á
öllum aldri. Til að þjónustan í Árborg styrkist er vilji til þess að víkka út þverfaglegt samstarf þessara
þriggja þjónustuaðila sem tengjast greiningum, meðferð, stuðningi og eftirfylgni barna sem m.a. glíma
við félagslega og tilfinningalega erfiðleika ásamt því að vinna saman að málefnum einstaklinga og
fjölskyldna sem fá þjónustu á öllum stöðum. Því er þessu samstarfsverkefni komið á fót.
Markmið:
– Samhæfing úrræða fyrir einstaklinga, börn með heilsufarsleg og félagsleg vandamál og fjölskyldur
þeirra.
– Þróa nýjar leiðir og verklag í þjónustu við einstaklinga, börn og fjölskyldur þeirra, t.d. með
sameiginlegumnámskeiðum.
– Samvinna og samráð um vinnslu mála einstaklinga og fjölskyldna.
– Efla samstarf milli heilsugæslu, félagsþjónustu og skólaþjónustu.
– Að byggja upp þekkingarbrunn um leiðir og úrræði sem nýtast í vinnu með einstaklingum, börnum,
fjölskyldum í vanda og skólum.
– Snemmtæk íhlutun barna með t.a.m. þroskafrávik.
– Styrkja upplýsingastreymi og boðskipti.
– Þverfaglegt samstarf stofnananna.
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Skólaþjónusta Árborgar
Leiðarljós: Skólaþjónustan skal þjóna fjölbreyttum þörfum barna, foreldra og starfsfólks.
Markmið:


Leggja skal áherslu á heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda, óháð starfsstéttum og hver
veitir þjónustuna.



Skólaþjónustan á að beinast að því að efla skóla sveitarfélagsins sem faglegar stofnanir sem
geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veiti starfsfólki skóla aðstoð,
leiðbeiningar og stuðning eftir þörfum.



Þjónustan á að einkennast af sameiginlegri lausnaleit fagfólks og foreldra í þeim
úrlausnarefnum sem aðilar skólasamfélagsins standa frammi fyrir.



Leggja skal áherslu á snemmtækt mat á stöðu nemenda og ráðgjöf vegna náms-, félagslegraog sálræns vanda og inngrip þegar á þarf að halda (snemmtæk íhlutun).



Leggja skal áherslu á stuðning við foreldra með ráðgjöf og fræðslu, einnig til foreldrafélaga,
foreldraráða og skólaráða vegna lögbundinnar starfsemi þeirra.



Unnið verði að auknu faglegu samstarfi innan hvers skóla og milli skóla, einnig að styrkingu
tengsla leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með samfellu og heildarsýn að leiðarljósi.

Ábyrgðarsvið:


Skólastjóri ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd skólaþjónustu hvers skóla. Einnig skal
skólastjóri hafa frumkvæði að samstarfi skólaþjónustu, félagsþjónustu, barnaverndar og
heilbrigðisþjónustu innan sveitarfélagsins vegna málefna einstakra nemenda.



Starfsfólk skólaþjónustunnar hefur samráð
skólaþjónustunnar eru mótaðar í hverjum skóla.



Starfsfólk skólaþjónustunnar mótar sameiginlegt verklag og verklagsreglur fyrir þjónustuna að
höfðu samráði við skólastjórnendur og fræðslustjóra.



Fræðsluyfirvöld (fræðslustjóri og fræðslunefnd) eru eftirlitsaðilar og fjalla um málefni
sérfræðiþjónustunnar á fundum fræðslunefndar.

við

skólastjórnendur

þegar

áherslur

Starfsfólk skólaþjónustu og skrifstofu fræðslusviðs
Anna Ingadóttir, skólafulltrúi
Álfhildur E. Þorsteinsdóttir, talmeinafræðingur (var í fæðingarorlofi á vorönn 2014)
Ásthildur Bjarnadóttir, sérkennslufulltrúi leikskóla
Hólmfríður Sigrún Gylfadóttir, kennsluráðgjafi
Lára Ólafsdóttir, sálfræðingur
Sólveig Norðfjörð, sálfræðingur
Þórdís H. Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi
Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri
Hólmfríður Árnadóttir, talmeinafræðingur, sinnir talþjálfun leikskóla- og grunnskólabarna sem
verktaki fyrir Sveitarfélagið Árborg og Sjúkratryggingar Íslands.
Björg Norðfjörð, sálfræðingur, og Wilhelm Norðfjörð, sálfræðingur, störfuðu sem verktakar fyrri
hluta skólaársins 2014-2015 þegar Lára Ólafsdóttir var í fæðingarorlofi. Þá tók Kristín Bragadóttir,
sálfræðingur, að sér nokkur verkefni sem verktaki vorið 2015.
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Ráðgjöf frá Setri (Sérdeild Suðurlands)
Kristín Björk Jóhannsdóttir, deildarstjóri Seturs, veitir skólum ráðgjöf vegna nemenda með sérþarfir.
Setrið er til húsa í Sunnulækjarskóla. Næsti yfirmaður deildarstjóra er Birgir Edwald, skólastjóri. Við
sérdeildina starfar fagráð sem fjallar meðal annars um umsóknir sem berast og metur þær út frá
fyrirliggjandi gögnum.

Rýnihópavinna vegna skólaþjónustu (innra mat)
Um vorið 2015 hélt starsfólk skólaþjónustu samstarfsfundi í hverjum skóla með skólastjórnendum og
nokkrum kennurum. Á þessum fundum var opin og hreinskiptin umræða um það sem er að ganga vel
og hvað megi betur fara. Sumarið 2015 hitti svo fræðslustjóri skólastjórnendur grunnskóla til að fara
betur yfir ýmis atriði sem fram komu á samstarfsfundunum.
Leikskólar:
Allir lögðu áherslu á að mikilvægt væri að fá stuðninginn og samtalið inn í skólana og geta rætt
óformlega um vandamál sem starfsfólk skólanna er að glíma við. Að undanförnu hafa boðleiðir og
biðtími verið að styttast og margir í leikskólunum töluðu um að þetta nýja skipulag skólaþjónustunnar
ýtti undir að skólarnir væru meira sjálfbjarga, það kom skýrt fram í fjórum leikskólum af fimm. Í
einum leikskóla bar þó á töluverðri óánægju með ákveðna hluti og var strax farið í að bæta verklag
innan skólans í kjölfar fundarins.
Í einum leikskóla var mikið rætt um verklag í sambandi við barnaverndarmál og samstarfið við
heilsugæslu sem hefur verið að styrkjast. Þó væri örugglega þörf á fleiri úrræðum og meiri stuðningi
við foreldra. Einnig væru örfyrirlestrar fyrir starfsfólk og foreldra afar gagnlegir. Þörf er á
nýlíðanámskeiði og námskeiði um hegðunarmótun.
Bent var á að iðjuþjálfi þyrfti helst að koma inn skólaþjónustuna. Þörf væri á fræðslu inn á einstaka
deildir út frá þeim viðfangsefnum sem starfsmenn eru að fást við hverju sinni. Almennt voru
leikskólarnir ánægðir með aukið samstarf í anda lærdómssamfélagsins og var fræðsluteymið í kringum
læsisverkefnið nefnt sem gott dæmi um slíkt, einnig sameiginlegir fræðslufundir leikskóla og
skólaþjónustu. Á flestum fundunum kom fram sterk lausnamiðuð hugsun og að þétt samstarf
starfsfólks skólaþjónustu og leikskóla væri að skila góðu starfi en enn væru ýmis sóknarfæri. Til
dæmis hafa flestir leikskólarnir stofnað lausnateymi eða eru að vinna að stofnun þess. Á samstarfsfundunum var rætt um mörg metnaðarfull verkefni sem verið er að vinna að í leikskólum
sveitarfélagsins. Loks kom fram að enn er veruleg þörf á að styrkja tengslin á milli leik- og
grunnskóla.
Grunnskólar:
Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri: Almennt var talað um gott samstarf þar sem
lausnamiðaðar áherslur væru í forgrunni. Oft er góð eftirfylgd í málum sem unnið er að í skólanum.
Svör við ýmsu liggja í lausnateymi stjórnenda og starfsfólki skólaþjónustunnar. Úrlausnir eru orðnar
miklu virkari á ýmsum sviðum. Ánægja kom fram með fræðslufundi og samráðsfundi, afar gott að
hafa slíkt í gangi – meiri jafningjaflötur. Kennarar og stjórnendur skólans eru að breyta um áherslur.
Lausnahugsun er komin í allan hópinn. Við berum ábyrgð og kennarar eru að taka meiri ábyrgð. Þeir
eru sjálfir hluti af lausninni, upplifa ekki skólaþjónustuna sem yfirvald. Ánægja kom fram með
vinnuna í kringum LOGOS skimanir og stærðfræðiskimanir sem verið er að vinna að. Dýrmætt er að
geta sótt speglun til skólaþjónustunnar og í BES er verið að sækja fram á ýmsum sviðum. Stofnun
sérkennsluteymis hefur skilað miklu og það hefur m.a. aukið yfirsýn. Bent var á að auka mætti flæðið
milli skólans og félagsþjónustunnar. Snemmtæk íhlutun. Góðir skilafundir milli leikskóla og
grunnskóla. Vantar kannski að vera með fræðslufund um HLJÓM-2 fyrir kennara. Skoða niðurstöður
Leiðar til læsis m.t.t. upplýsingamiðlunar til leikskóla.
Fræðsla- og símenntun. Ekki er bjart yfir Endurmenntunarsjóði grunnskóla. Við getum gert meira af
því að nýta okkur sjálf á fræðslufundum, efna til mastersverkefnakynninga.
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Málstofur eru að gagnast vel. Þarf einnig að sinna yngri barna kennurum. Í ágúst væri hægt að búa til
fræðsluhring og miðla á milli skóla. Kynning á væntanlegu lestrarverkefni hjá unglingastiginu á
Eyrarbakka. 100.000 koma frá Sprotasjóði og kvenfélagið á Eyrarbakka styrkir verkefnið með 250
þús. kr. fjárveitingu. Skemmtileg frásögn kom fram á fundinum af árshátíðinni.
Í gryfjunni hér frammi er verið að búa til lítið leikhús. Rætt um stofnun fagteymis í Árborg um vinnu
með nemendur sem eru með mikla hegðunarröskun. BES gæti miðlað miklu inn í slíkt teymi.
Sunnulækjarskóli: Margt hefur gerst frá því skólaþjónustan tók til starfa. Mikilvægt að finna þetta
örugga bakland sem þar er að finna. Heitið þátttökuráðgjöf lýsir þjónustunni vel. Þegar upp koma
óvenjuleg og snúin mál þá eru allir boðnir og búnir til að aðstoða við þau. Öll þessi verkefni sem hafa
farið í gang, LOGOS og fleiri eru að skila miklu. Ráðgjöf til teymanna í skólanum er mikilvæg. Þó
komu fram áhyggjur af því að við séum að missa yfirsýn yfir þau verkefni sem eru í gangi, svo sem
fagteymi. Þörf á að útbúa smá yfirlit yfir þessi teymi. Það sem mest snýr að Sunnulækjarskóla er
stofnun lausnateymis og að fá starfsfólk skólaþjónustu inn í það þegar á þarf að halda. Teymið þarf að
kynna mjög vel fyrir kennurum og virkja þá vel í þessu samstarfi. Þurfum sífellt að huga að því
hvernig við getum stutt kennara betur í vinnu með nemendum. Í umræðunni kom fram að biðlistinn
eftir sálfræðiþjónustu væri of langur. Í kjölfar fundarins var verklagið endurskoðað og fleiri komu
undir vorið að einstaklingsmálum, m.a. kennsluráðgjafar og einstaka stjórnendur. Þegar fræðslustjóri
spurði skólastjórnendur eftir skólaárið hvernig hið nýja verklag væri að ganga kom fram almenn
ánægja með það. Á samstarfsfundinum var m.a. rætt um tölvufíkn og þörf á fræðslu um þau mál.
Símenntun fyrir kennara var rædd, hlutverk innri stoðþjónustu skólans og að oft væru mörk
heilbrigðis- og skólakerfis óljós. Ólík kerfi eru stundum að kasta boltanum á milli sín og því þarf að
vinna að því að allir vinni betur saman. Töluverð umræða var um þungu málin, hlutverk
umsjónarkennara og hugtakið lærdómssamfélag. Kannski þarf að kynna hugtakið enn betur fyrir
starfsfólki skólanna.
Vallaskóli: Lengra samtal á sér stað en áður um hvert og eitt mál. Sýnileiki starfsfólk
skólaþjónustunnar er mikill inni í skólanum. Á fundinum var rifjað upp hvað gert hefur verið að
undanförnu og hvað þarf að gera á næstunni. Í því sambandi var umræða um nemendaverndarráð og
lausnateymi og teymisvinnu. Í lausnateymi er m.a. umræða um nemendur sem mæta illa í skólann.
Óskað var eftir meiri viðveru sálfræðings í skólanum og að einnig væri þörf á aukinni aðkomu
félagsráðgjafa út af ýmsum einstaklingsmálum. Í kjölfar fundarins var ákveðið að fjölga dögum sem
sálfræðingur er í skólanum úr einum í tvo skólaárið 2015-2016 þó ekki í tvo heila daga. Jafnframt var
rætt um ýmsa praktíska hluti eins og rými fyrir starfsfólk skólaþjónustu en skortur er á slíkum rýmum í
skólanum. Ánægja kom fram með læsisskimanir og alla þá vinnu sem hefur verið að þróast meðal
kennara í kringum þær. Þurfum að kynna þetta betur fyrir foreldrum og efla faglega samræðu um
læsisverkefnið með umsjónarkennurum. Góð umræða var um námskeið og fræðslufundi og bent var á
að e.t.v. mætti keyra áhugaverða fræðslufundi tvisvar sinnum á sama degi svo þeir nýtist fleira
starfsfólki.
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Ýmsir samstarfsaðilar skólaþjónustu 2014-2015






















Innri stoðþjónusta og starfsfólk skóla
Foreldrar, foreldrafélög og foreldraráð
Félagsþjónusta, forvarnarteymi, menningar- og frístundasvið
Iðjuþjálfi, sjúkraþjálfarar, skólahjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, læknar og stjórnendur HSu
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Anna Magnea Hreinsdóttir, leikskólafulltrúi í Garðabæ
Talþjálfun barna, Hólmfríður Árnadóttir
ART teymi Suðurlands
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Barna- og unglingageðdeild LSH
Ásthildur Jónsdóttir, lektor við Listaháskóla Íslands
Inga Jónsdóttir, safnstjóri Listasafns Árnesinga
Janus Guðlaugsson, menntavísindasviði HÍ
Þóra Þórðardóttir, kennari í MK
Ari Halldórsson, kennari í Borgarholtsskóla
Fræðslusvið Reykjanesbæjar
Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar
Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu
Samband íslenskra sveitarfélaga
Ólína Þorleifsdóttir, kennsluráðgjafi (Stóra upplestrarkeppnin)

Þessi listi er ekki tæmandi en fræðslusvið og skólaþjónusta Árborgar hafa verið í samstarfi við
marga aðila sem koma að skólamálum.
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Lykiltölur skólaþjónustu fyrir skólaárið 2014-2015
Á skólaárinu 2014-2015 voru 412 einstaklingar í leikskólum og grunnskólum sem fengu einhvers
konar þjónustu frá skólaþjónustu. Margir af þessum einstaklingum fengu þjónustu frá fleiri en einum
ráðgjafa, því eru verkefnin mun fleiri en fjöldi einstaklinga sem þegið hafa þjónustu. Á þessum vetri
var verklaginu breytt þannig að kennsluráðgjafar og sérkennslufulltrúi leikskóla komu meira að
verkefnum sem hafði verið vísað til sálfræðinga. Kennsluráðgjafar komu í auknum mæli, ásamt
kennurum og stjórnendum skólanna, að forvinnu og skimunarfundum í einstaklingsmálum, einkum
þeim málum sem kalla ekki nauðsynlega á fyrstu aðkomu sálfræðinga. Þetta þýddi að hægt var að
byrja vinnslu mála fyrr í anda snemmtækrar íhlutunar.
Heildarfjöldi verkefna 2014-2015
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Heildarfjöldi verkefna í leikskólum
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Fjöldi verkefna út frá fæðingarári barns
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Stóra upplestrarkeppnin 2015
Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar í 7. bekk var haldin á Stokkseyri fimmtudaginn 12. mars sl.
Fimmtán nemendur tóku þátt sem komu frá Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri,
Grunnskólanum í Hveragerði, Grunnskóla Þorlákshafnar, Sunnulækjarskóla og Vallaskóla.
Dómararnir höfðu að orði að sjaldan hefði keppnin verið eins jöfn, en allir lesarar stóðu sig með
miklum sóma. Í fyrsta sæti var Anna Margrét Guðmundsdóttir úr Sunnulækjarskóla, í öðru sæti
Sigurbjörg Guðmundsdóttir úr Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri og í þriðja sæti var Hildur
Helga Einarsdóttir úr Vallaskóla. Haukur Þór Ólafsson úr Vallaskóla fékk sérstök aukaverðlaun fyrir
vandaðan lestur á ljóði eftir Anton Helga. Keppnin var samstarfsverkefni skólaþjónustu Árborgar og
skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings og hafði Ólína Þorleifsdóttir, kennsluráðgjafi, yfirumsjón með
undirbúningi og framkvæmd.

Markmið upplestrarkeppni í 7. bekk grunnskóla er að vekja athygli og áhuga í skólum á vönduðum
upplestri og framburði. Keppnin sjálf er í raun aukaatriði en mestu skiptir að kennarar nýti þetta
tækifæri til að leggja markvissa rækt við einn þátt móðurmálsins með nemendum sínum, vandaðan
upplestur og framburð, og fái alla nemendur til að lesa upp, sjálfum sér og öðrum til ánægju.
Nemendur sem tóku þátt í lokakeppninni fengu allir viðurkenningar og kennarar þeirra sem voru í
verðlaunasætum tóku við viðurkenningum til skólanna. Frá vinstri á ljósmyndinni hér að neðan eru
þær Inga Berglind Einars Jónsdóttir frá Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri, Svanfríður K.
Guðmundsdóttir, kennari í Vallaskóla og Margrét Steinunn Guðjónsdóttir, kennari í Sunnulækjarskóla.
Baldur Sigurðsson, sem er einn af upphafsmönnum Stóru upplestrarkeppninnar, afhenti
viðurkenningarnar og á myndinni má einnig sjá Ágúst Mána Þorsteinsson úr 7. bekk í Vallaskóla.
Framkvæmd keppninnar var til mikillar fyrirmyndar og þar lögðust allir á eitt og þá ekki síst
nemendur, stjórnendur og starfsfólk í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri sem sá meðal annars
um tónlistaratriði og veitingar.

43
Ársskýrsla fræðslusviðs Árborgar skólaárið 2014-2015

Hátíðarfundur leikskólanna í Árborg 19. júní 2015
Í tilefni af 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna var haldinn hátíðarfundur leikskólanna í Árborg á
Hótel Selfossi föstudaginn 19. júní. Þar var meðal annars rætt um það hvernig hægt sé að auka lýðræði
í leikskólum. Fundurinn var öllum opinn og um 60 manns sóttu fundinn en þar flutti Ásta
Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Sveitarfélagsins Árborgar, ávarp. Kristín Eiríksdóttir, leikskólastjóri
Árbæjar, var með erindi um það hvernig hægt er að vinna með lýðræði í leikskólum. Loks var unnið í
samstarfshópum í anda þjóðfundarins um lýðræði í leikskólum. Kaffiveitingar voru í boði
sveitarfélagsins. Sérstök samstarfsnefnd um hátíðarfund leikskóla var skipuð nokkrum starfsmönnum
og stjórnendum leikskólanna í Árborg.

Nýsköpunarkeppni grunnskóla 2015
Úrslitahátíð Nýsköpunarkeppni grunnskólanna var í Háskólanum í Reykjavík sl. sunnudag. Alls bárust
1975 hugmyndir frá meira en 3000 hugmyndasmiðum víða um land í nýsköpunarkeppni
grunnskólanemenda 2015. Af þessum hugmyndum voru 54 valdar til að taka þátt í vinnusmiðju sem
haldin var í Háskólanum í Reykjavík í síðustu viku. Hugmyndir þátttakenda í vinnusmiðju eru
fjölbreyttar og leysa þarfir og vandamál í daglegu lífi. Þar má nefna töfrabók, lausn fyrir ísskápa,
barnabauk, endurvinnanlegt „dross“, blýanta, gorma, yddara, „How do you feel today“ smáforrit (app)
og ýmis önnur smáforrit/tölvuleiki auk fleiri skapandi hugmynda.
Tilgangur vinnusmiðju er að hver þátttakandi fái tækifæri til að þjálfa sig í ferlinu frá hugmynd að
vöru til verðmæta. Nemendur útfæra hugmyndir sínar með teikningum, smíðum, textíl, forritun, gerð
viðskiptamódela og þjálfun framsögu, undir leiðsögn fulltrúa frá NKG, SKEMA, JCI, Einkaleyfastofu,
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Arion banka, Háskólanum í Reykjavík og Háskóla Íslands. Bríet
Bragadóttir og Lilja Ósk Atladóttir úr Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri, Margrét Lilja
Thorsteinsson úr Flúðaskóla, Sonja Ýr Benediktsdóttir úr Flúðaskóla, Margrét Freyja Vilhjálmsdóttir
og Edda Guðrún Arnórsdóttir úr Þjórsárskóla og Ásgrímur Örn Jónasson og Kolbeinn Loftsson úr
Þjórsárskóla voru valin úr til að taka þátt í vinnusmiðjunni. Lilja var með hugmynd um strætóvísi og
Bríet með hugmynd að faxkambi. Hugmyndir þeirra verða til sýnis á Barnabæ fimmtudaginn 4. júní
frá kl. 10.00–12.00.

F.v.: Magnús J. Magnússon, skólastjóri, Lilja Ósk Atladóttir, Bríet Bragadóttir og Ragnar Gestsson, kennari.

Lilja Ósk fékk að lokum Guðrúnarbikarinn, en hann er veittur hugmyndasmið sem er talinn hafa
skarað fram úr fyrir hugmyndaríki, dugnað, að vera fylginn sér, kurteis og samviskusamur.
Guðrúnarbikarinn er veittur í minningu Guðrúnar Þórsdóttir, sem var einn af frumkvöðlum
Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda og innleiðingu nýsköpunarmenntar í grunnskólum
landsins. Ragnar Gestsson, kennari í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri, fékk titilinn
nýsköpunarkennari grunnskólanna 2015. Árið 2014 átti Barnaskólinn á Eyrarbakka og
Stokkseyri einn nemanda í úrslitum og fékk þá einnig farandbikar fyrir hlutfallslega flestar
hugmyndir frá skólanum miðað við nemendafjölda í 5. – 7. bekk. Allir þátttakendur í úrslitum í
NKG2015 fengu verðlaunagrip NKG, merktan eigin nafni á gullplötu, viðurkenningarskjal frá
mennta- og menningarmálaráðuneytinu og annað hvort gjafabréf eða peningaverðlaun.

44
Ársskýrsla fræðslusviðs Árborgar skólaárið 2014-2015

Undirbúningsvinna v/sunnlenska skóladagsins 2016
Hugmyndin að sunnlenska skóladeginum kviknaði innan leikskólanna í Árborg í kjölfar Stóra
leikskóladagsins í Reykjavík 2014 þar sem Árborg var gestasveitarfélag. Anna Gína Aagestad,
verkefnastjóri í Álfheimum kom hugmyndinni á framfæri við fræðslustjóra sem varð til þess að lítill
hópur kom saman 24. nóvember 2014. Þar voru fulltrúar frá Kennarafélagi Suðurlands, 8. deild Félags
leikskólakennara á Suðurlandi, 8. deild Félags leikskólastjóra, Skólastjórafélagi Suðurlands og frá
fræðslusviði Árborgar. Ákveðið var að ræða þetta frekar og boða á næsta fund fulltrúa frá
framhaldsskólunum. Smátt og smátt fór að fjölga í undirbúningshópnum, fyrst bættust við
skólameistarar FSu og ML og síðar einnig fulltrúar frá Tónlistarskóla Árnesinga, Skóla- og
velferðarþjónustu Árnesþings, félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu,
íþróttadeild Háskóla Íslands að Laugarvatni, Flóaskóla og fræðslusviði Hornafjarðar. Eftir nokkra
samstarfsfundi og opinn kynningar- og hugarflugsfund sem var haldinn á Hvolsvelli 27. apríl 2015,
einnig á Hornafirði og Selfossi með fjarfundabúnaði, hefur dagurinn, sem er sjálfsprottið verkefni,
tekið á sig skýrari mynd þrátt fyrir að óvíst sé um framhaldið þegar þetta er ritað.
Lýsing: Sunnlenski skóladagurinn 2016 verður haldinn í Fjölbrautaskóla Suðurland miðvikudaginn
27. apríl 2016. Þar verður boðið upp á málstofur, fyrirlestra, sýningar og ýmsa viðburði á
samstarfsdegi kennara á Suðurlandi þvert á skólastig með þátttöku leikskóla, grunnskóla,
framhaldsskóla, háskóla, tónlistarskóla, fræðslumiðstöðva, skólaþjónustu o.fl. sunnlenskra stofnana og
fyrirtækja. Þátttakendur koma væntanlega allt frá Ölfusi að Hornafirði og hefur hugmyndin fengið
góðan hljómgrunn á öllu svæðinu. Þessi dagur getur haft mikið gildi fyrir skólafólk á Suðurlandi og
styrkt um leið ímynd svæðisins. Með þátttöku tónlistarskóla, menningarstofnana og annarra sem koma
að listsköpun fær dagurinn meira gildi og ef vel tekst til verður Sunnlenski skóladagurinn 2016 til þess
að efla landshlutann enn frekar sem vænlegan búsetukost og til uppbyggingar atvinnulífs.
Á sunnlenska skóladeginum verður hægt að kynna þróunar- og nýsköpunarverkefni og ýmsar
rannsóknir sem unnið er að á Suðurlandi. Áhersla verður lögð á metnað, hvatningu og faglega
samvinnu sem nær út fyrir veggi hvers skóla. Þau fyrirtæki sem taka þátt geta til að mynda verið með
fræðslu og kynningarbása. Áhersla verður lögð á frumleika og nýjungar á ýmsum sviðum.
Markmið:
 stuðla að gagnkvæmum kynnum og faglegri umræðu kennara og annarra starfsmanna milli skóla
og skólastiga
 vekja athygli á þróunar-, nýsköpunar- og rannsóknarverkefnum sem geta styrkt skólana og eflt
fjölbreytileika atvinnulífsins á Suðurlandi
 að brúa bil á milli skólastiga og stuðla að auknu upplýsingaflæði í skólasamfélaginu
 að stuðla að sterkari faglegum tengslum milli skóla og skólafólks á Suðurlandi
 að kynna og vekja athygli á þróunarverkefnum og rannsóknum sem unnið er að á Suðurlandi
 kynna þann mikla mannauð sem Suðurland býr yfir
 styrkja Suðurland sem eftirsóknarverðan stað til búsetu og atvinnureksturs þar sem skólar og
menntastofnanir gegna stóru hlutverki í þróun svæðisins.

45
Ársskýrsla fræðslusviðs Árborgar skólaárið 2014-2015

