Veldu þrjár menntabúðir:
13:00-13:30
13:40-14:10

Menntabúðir

14:20-14:50

Menntabúð

Um menntabúð

Fyrirlesari/fyrirlesarar

Staðsetning

Heimsmarkmið
sameinuðu þjóðanna
Uppeldi til ábyrgðar í
Sunnulækjarskóla

Viðfangsefni þemadaga í Sunnulækjarskóla.

Salur – grunnskóli

Hugræn
atferlismeðferð í
skólastarfi
Útinám og leikni í
Sunnulækjarskóla
Norrænt samstarf skóla

Sagt frá verkefninu "Mér líður eins og ég hugsa".
Hvernig vinna skólasálfræðingar með kvíða
nemenda?
Úti allan ársins hring. Samvera, lífsleikni og
fjölbreytt verkefni
Samstarf kennara og nemenda í 9. bekk
Sunnulækjarskóla við skólann Örum Djurs á
Jótlandi

Jónas V. Guðmundsson og Íris
Grétarsdóttir, Sunnulækjarskóla
Hulda Stefánsdóttir, Valgerður
Bjarnadóttir og Íris Anna
Steinarsdóttir, Sunnulækjarskóla
Lára Ólafsdóttir, skólaþjónustu

Klara Öfjörð, Sunnulækjarskóla

Stofa 202 grunnskóli
Stofa 203 grunnskóli

Fjölmenningarverkefni
Árbæjar
Hreyfing í skólastarfi

Kynning á fjölmenningarverkefni sem Árbær er að
vinna að í vetur. Þau fengu styrk frá Sprotasjóði.
Jötunheimar og Sunnulækjarskóli munu segja frá
skipulagi og framkvæmd hreyfistunda auk
kynningar á mál- og hreyfiþjálfun.
Kynning á Regnbogadeginum í Hulduheimum.
Fjallað verður um mikilvægi þess að efla börn
félagslega og hvernig Regnbogadagurinn er liður í
því.

Regnbogadagurinn í
Hulduheimum

Jákvætt uppeldi, að taka ábyrgð á eigin hegðun og
lífsgildi (gleði - vinátta - frelsi)

Anna Valgerður Sigurðardóttir,
Ragnheiður Ragnarsdóttir, Ragnar
Kristjánsson, Sigrún Hreiðarsdóttir og
Sólveig Sigmarsdóttir,
Sunnulækjarskóla
Kristín Eiríksdóttir, Árbæ
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir,
Jötunheimum og Sigurlín
Garðarsdóttir, Sunnulækjarskóla
Kristrún Hafliðadóttir, Hulduheimum

Salur - grunnskóli

Stofa 201 grunnskóli

Stofa 204 grunnskóli
Stofa 205 grunnskóli

Stofa 206 grunnskóli

Listasmiðja myndmennt og textíll

Skapandi og skemmtileg endurvinnsla á
gömlum/notuðum bókum. Progging - endurnýting
textíls, mottu- eða sessugerð byggð á breskri
handverkshefð hinna efnaminni áður fyrr.

Erna Óðinsdóttir, Kristjana
Gunnarsdóttir, Sunnulækjarskóla

Listasmiðja – pappír

Hvernig hægt er að nota pappír til að vinna í
þrívídd? Í menntabúðunum fá þátttakendur
tækifæri til að prófa þessa aðferðað og líta á
nokkur verkefni sem hafa verið unnin í leikskóla.

Pascale Darricau

Skapandi vinna með opinn efnivið

Hrafnhildur Sigurgeirsdóttir, Álfheimum
og Hjördís Davíðsdóttir, Barnaskólanum
á Eyrarbakka og Stokkseyri

Söfn (bókabær) skólar
og samfélagið

Kynning frá söfnum á svæðinu

Bókasafn – 2. hæð
grunnskóli

Matarsóun

Hvernig drögum við úr matarsóun ? Rafn segir frá
starfi sínu
Fræðslunetið mun kynna það námsframboð sem
þeir hafa upp á að bjóða eins og raunfærnimat, leikog stuðningsfulltrúabrú, menntastoðir og margt
fleira.
Kynnt verður samstarfsverkefni leikskólans
Álfheima og Vallaskóla "Gullin í grenndinni"
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
þar sem þau rannsaka og safna upplýsingum um
nærsamfélagið.

Bókasafn Árborgar, Konubókastofa,
Listasafn Árnesinga, Fuglafriðlandið í
Flóa, Fishersafnið, Álfa- og
Draugasafnið, Byggðasafn Árnesinga
Rafn Heiðar Ingólfsson, matráður hjá
Sveitarfélaginu Ölfus
Fræðslunet Suðurlands

Guðrún Eylín Magnúsdóttir og Anna Gína
Aagestad, Álfheimum

Gangur svæði 2
2. hæð - grunnskóli

Listamiðja Endurvinnsla

Fræðslunet Suðurlands
– námsleiðir

Gullin í grenndinni

Myndmennta- og
textílsstofu - 1. hæð
grunnskóli

Heimilisfræðistofa
2. hæð grunnskóli
Gangur svæði 1
2. hæð - grunnskóli

Grænfáninn

Smíði í skólastarfi

Kynnt verða markmið Grænfánans og skrefin sjö
sem þarf að stíga til þess að geta flaggað
Grænfánanum. Farið er í gegnum þemu
Grænfánans og verkefni þeim tengd.
Hvað eru smíðakennarar að gera í skólastarfi?
Nýbreytni og skemmtileg verkefni.

Leiklist í skólastarfi

Hvernig er hægt að vinna með leiklist í skólastarfi
og hvaða ávinningur er af slíkri vinnu?

Sérkennslumál

Hvernig er staðið að sérkennslumálum í
Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri? Lært
af reynslunni og framtíðarsýn.
Kynnt verður starf Samborgar sem er
sameiginlegur samstarfsvettvangur foreldrafélaga í
Árborg og umræður í kjölfarið.
Kynnt hugmynd og verkefni í teymisvinnu
"gagnrýninna vina" og samstarfsfélaga í skólastarfi
og mögulega útfærslu á henni.

Samborg – Heimili og
skóli
Gagnrýninn vinur teymisvinna

Katrín Magnúsdóttir, Hjördís Másdóttir,
Sólveig V. Stefánsdóttir, Brimveri

Gangur svæði 3
2. hæð - grunnskóli

Ragnar Gestsson, Barnaskólanum á
Eyrarbakka og Stokkseyri og Torfi
Hjörvar Björnsson, Sunnulækjarskóla
Magnús J. Magnússon og Sigríður
Karlsdóttir, Barnaskólanum á
Eyrarbakka og Stokkseyri
Sædís Ósk Harðardóttir, Barnaskólanum
á Eyrarbakka og Stokkseyri

Nýja smíðastofan
v/Eyrarbraut 25

Inga Dóra Ragnarsdóttir, Vallaskóla

Stjörnusteinar
Gamli skóli

Guðbjartur Ólason, Vallaskóla

Menningarverið –
Draugabar 2

Litla leikhús
Gamli skóli
Tónmenntastofa
Gamli skóli

