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Frá fræðslustjóra
Að undanförnu hefur Sveitarfélagið Árborg verið að styrkja faglega umgjörð leik- og grunnskóla.
Vendipunktar í þeirri vinnu eru ný skólastefna frá árinu 2013, stofnun nýrrar skólaþjónustu 2014,
fjölbreytt námskeið og skólaþróunarverkefni, áhugasamir starfsmenn leik- og grunnskóla og foreldrar.
Margt í þessari ársskýrslu fræðslusviðs 2015‒2016 ætti að sýna að við erum að vinna á þessum góða
grunni. Aldrei er þó nóg að breyta formi eða gefa út nýja skólastefnu. Stöðugt þarf að huga að
framkvæmdinni og stuðningi við skólastarfið. Styrkja þarf þær aðstæður sem nemendur og kennarar
búa við í hverjum skóla og leggja áherslu á árangur á öllum sviðum. Í þeirri viðleitni er mikilvægt að
huga að samskiptum og líðan, bæði nemenda og kennara. Einnig þarf að styrkja tengsl sem flestra í
skólasamfélaginu og þar skiptir þátttaka foreldra miklu máli. Í umbótavinnu sinni hafa leikskólar,
grunnskólar og skólaþjónusta í Árborg meðal annars sótt fyrirmyndir til Ontario. Þar eru skólarnir
orðnir þeir bestu í heimi og árlega fá þeir heimsóknir kennara og stjórnenda víða að sem vilja kynnast
starfi þeirra. Eitt af því sem hefur stuðlað að þessum góða árangri er að skólarnir einbeita sér að fáum
markmiðum og áhersla er lögð á virðingu gagnvart starfi kennara og þeir hafðir með í ráðum þegar
áherslur eru lagðar. Leitast er við að efla kennara í starfi, bæði út frá þeirra eigin óskum, þörfum
nemenda og gildandi skólastefnu. Litið er á kennslu sem sameiginlegt viðfangsefni og samstarf
kennara, skólastjórnenda og kennsluráðgjafa í Ontario hefur aukist mikið. Kennarar miðla upplýsingum sín á milli um það hvernig nemendur þeirra ná árangri og þeir skólar sem ná ekki eins
góðum árangri fá sérstakan stuðning sem fylgt er eftir. Sá stuðningur kemur ekki einungis frá
skólaþjónustu heldur einnig frá öðrum skólum, bæði til kennara og skólastjórnenda. Lögð er rækt við
sameiginlega ábyrgð á börnunum. Hið sama er leitast við að gera hér í Sveitarfélaginu Árborg.
Þessi hugmyndagrunnur á rætur sínar að rekja til hugmynda sem nefndar eru lærdómssamfélagið
(professional learning community) og að undanförnum höfum við hér í Árborg lagt rækt við vinnubrögð í þeim anda. Það kemur meðal annars fram í sterkari tengslum milli aðila skólasamfélagsins sem
birtist í fjölbreytilegu faglegu samstarfi þvert á skóla og skólastig, svo sem í kringum vinnu með mál
og læsi. Nokkrir samstarfshópar hafa verið starfræktir og þar gefst tækifæri til faglegrar samræðu og
upplýsingamiðlunar sem byggist á gagnkvæmu trausti og virðingu þátttakenda sem koma einkum úr
hópi kennara, stjórnenda og frá skólaþjónustu. Samstarfsandinn hefur verið að eflast, til að mynda hafa
foreldrasamtökin Samborg verið stofnuð en það er samstarfsvettvangur foreldrafélaga grunnskóla í
Árborg. Samtökin eru þegar farin að láta til sín taka á ýmsum sviðum og hafa þau staðið fyrir
fjölmennum fræðslufundum fyrir alla foreldra með góðum stuðningi frá skólunum.
Vorið 2015 sóttu grunnskólarnir og skólaþjónustan saman um styrk í Erasmus+ og fékk umsóknin
jákvæða afgreiðslu. Í kjölfarið fjölgaði samstarfshópum enn frekar og hátt í 20 kennarar, skólastjórnendur og skólaþjónustustarfsmenn unnu að faglegum undirbúningi vegna náms- og kynnisferða
til útlanda í tengslum við Erasmus+verkefnið. Það verkefni gekk vel en því er meðal annars ætlað að
efla starfsnám í skólum, upplýsingatækni í námi og kennslu og faglegar áherslur í anda lærdómssamfélagsins. Verkefnið auðveldaði m.a. allan undirbúning og framkvæmd Skóladags Árborgar sem
var haldinn fyrir allt starfsfólk leik- og grunnskóla á Stokkseyri í apríl 2016. Þar sveif yfir vötnum andi
samstarfs, áhuga og virkni. Hér í skýrslunni má sjá umfjöllun um Skóladaginn og fleiri skólaþróunarverkefni í Árborg sem unnin eru í anda lærdómssamfélagsins. Við eigum þó margt eftir ólært um þá
hugmyndafræði en teljum að með vinnu okkar, símenntun og faglegu samstarfi séum við að stefna í
rétta átt. Í ársskýrslunni er jafnframt fjallað um helstu verkefni skóla og skólaþjónustu og margt fleira.
Bestu þakkir til allra sem lögðu til efni í skýrsluna.

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













Álfheimar, foreldrakönnun vor 2015
Árbær, foreldrakönnun, vor 2015
Brimver/Æskukot, foreldrakönnun, vor 2015
Hulduheimar, foreldrakönnun, vor 2015
Jötunheimar, foreldrakönnun, vor 2015
Skólanámskrá Jötunheima lögð fram í fræðslunefnd í ágúst 2015
Starfsreglur foreldraráðs Jötunheima lagðar fram í fræðslunefnd í ágúst 2015
Ársskýrsla Jötunheima 2014-2015 lögð fram í fræðslunefnd í ágúst 2015
Framkvæmd umbótaáætlunar í Vallaskóla, fræðslunefnd í september 2015
Ársskýrsla fræðslusviðs 2014-2015, fræðslunefnd í október 2015
Minnisblað v/kynnisferðar skólaþjónustu til Hafnarfjarðar, fræðslunefnd í okt. 2015
Þjóðarsáttmáli um læsi milli Árborgar, mennta- og menningarmálaráðherra og Heimilis og skóla
var undirritaður 15. september 2015



Ungt fólk – grunnskólar. Hagir og líðan ungs fólks í Árborg (8., 9. og 10. bekkur). Fræðslunefnd í
nóvember 2015
Hagir og líðan ungs fólks í Árborg (5., 6. og 7. bekkur). Fræðslunefnd í nóvember 2015
Vímuefnanotkun ungs fólks í Árborg (8., 9. og 10. bekkur). Fræðslunefnd í nóvember 2015
Dagskrá námsferðar Hulduheima til Brighton. Til kynningar í fræðslunefnd í nóvember 2015
Minnisblað um Erasmus+verkefni Árborgar lagt fram í fræðslunefnd í nóvember 2015
Foreldrakönnun vegna sumarleyfa í leikskólum. Kynnt í fræðslunefnd í nóvember 2015
Starfsáætlun Jötunheima 2015-2016 lögð fram í fræðslunefnd í nóvember 2015
Námskrá fyrir sérdeild Suðurlands (Setrið) 2015-2016 lögð fram í fræðslunefnd í nóv. 2015
Nemendakönnun grunnskóla í Árborg 2015-2016 til kynningar í fræðslunefnd í nóv. 2015
Skólareglur BES, Sunnulækjarskóla og Vallaskóla lagðar fram í fræðslunefnd í des. 2015
Brimver/Æskukot. Starfsáætlun 2015-2016 lögð fram í fræðslunefnd í des. 2015
Starfsáætlun í Setri lögð fram í fræðslunefnd í des. 2015
Starfsáætlun Sunnulækjarskóla 2015-2016 lögð fram í fræðslunefnd í des. 2015
Verklagsreglur um viðbrögð við vandamálum er varða nemendur í grunnskólum Sveitarfélagsins
Árborgar (endurskoðun). Samþykkt í fræðslunefnd í des. 2015





























Tölvudeild Árborgar – úttekt á rekstarfyrirkomulagi. Kynnt í fræðslunefnd í jan. 2016
Starfsáætlun Árbær 2015-2016 lögð fram í fræðslunefnd í janúar 2016
Skólanámskrá Álfheima 2015 lögð fram í fræðslunefnd í janúar 2016
Skýrsla starfshóps um frístundaheimili í Árborg kynnt í fræðslunefnd í janúar 2016
Leikskóladagatöl 2016-2017 fyrir Álfheima, Árbæ, Brimver/Æskukot, Hulduheima og Jötunheima
lögð fram í fræðslunefnd í mars 2016
Skóladagtöl 2016-2017 fyrir BES, Sunnulækjarskóla og Vallaskóla lögð fram í fræðslunefnd í
mars 2016
Starfsreglur skólaráðs Sunnulækjarskóla lagðar fram í fræðslunefnd í mars 2016
Brimver/Æskukot - bréf v/grænfánaúttektar kynnt í fræðslunefnd í apríl 2016
Foreldrakönnun 2015-2016 í grunnskólum Árborgar. Niðurstöður kynntar í apríl 2016
Helstu þættir umsóknar í Sprotasjóð v/Námsmats á mörkum skólastiga í Árborg kynntir í
fræðslunefnd í apríl 2016
Rekstrarupplýsingar grunnskóla 2015-2016. Skýrsla til kynningar í apríl 2016
Starfsmannakönnun leikskóla 2016 til kynningar í fræðslunefnd í apríl 2016
Erasmus+skýrsla um Nám og starf til kynningar í fræðslunefnd í maí 2016
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Erasmus+skýrsla frá faghópi um lærdómssamfélag kynnt í fræðslunefnd í maí 2016
Erasmus+skýrsla frá faghópi um UT og skólastarf kynnt í fræðslunefnd í maí 2016






Minnisblað um skólaþjónustu lagt fram í fræðslunefnd í maí 2016
Menntabúðir á Skóladegi Árborgar til kynningar í fræðslunefnd í maí 2016
Minnisblað um afrakstur Erasmus+verkefnis Árborgar kynnt í fræðslunefnd í júní 2016
Rekstrarupplýsingar fyrir leik- og grunnskóla í Árborg 2015-2016. Skýrslur til kynningar í
fræðslunefnd í júní 2016
Viðhorfskönnun v/Skóladags Árborgar 2016 til kynningar í fræðslunefnd í júní 2016
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Skipurit fræðslusviðs skólaárið 2015-2016

Fræðslunefnd

Fræðslustjóri
Þorsteinn Hjartarson

Skólaþjónusta

Skólastjórar
Birgir Edwald
Guðbjartur Ólason
Magnús J. Magnússon

Anna Ingadóttir
Aneta Figlarska
Álfhildur Þorsteinsd.(fæðingarorlof)

Leikskólastjórar
Kristrún Hafliðadóttir
Júlíana Tyrfingsdóttir

Ásthildur Bjarnadóttir

Ingibjörg Stefánsdóttir

Lára Ólafsdóttir

Kristín Eiríksdóttir

Sólveig Norðfjörð
Þórdís H. Ólafsdóttir

Sigríður Birna Birgisdóttir
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Þjóðarsáttmáli um læsi
Undirritun þjóðarsáttmála um læsi fór fram á Stokkseyri (BES) þriðjudaginn 15. september 2015. Ásta
Stefánsdóttir skrifaði undir sáttmálann fyrir hönd Árborgar og Illugi Gunnarsson, mennta- og
menningarmálaráðherra, fyrir hönd menntamálayfirvalda. Einnig kom fulltrúi Heimilis og skóla ásamt
sveitarstjórum og bæjarstjórum frá nokkrum nágrannasveitarfélögum, Bláskógabyggð, Flóahreppi,
Hveragerðisbæ, Sveitarfélaginu Ölfusi og Grímsnes- og Grafningshreppi, til að undirrita sáttmálann.
Gylfi Jón Gylfason, verkefnastjóri á Menntamálastofnun, setti athöfnina og stýrði henni. Moira Dís
Bichard, nemandi í Tónlistarskóla Árnesinga, lék lagið Song of Storms. Mennta- og menningarmálaráðherra kom víða við í erindi sínu og ræddi um stefnu sína sem fram kemur í Hvítbók um
umbætur í menntun. Ákveðið hefur verið að ráðuneytið og Menntamálastofnun beini kröftum sínum
að því að auka lestrarfærni og læsi ungs fólks á Íslandi. Sveitarfélögin munu í samstarfi við
menntamálayfirvöld vinna að því að a.m.k. 90% nemenda geti lesið sér til gagns árið 2018.
Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Sveitarfélagsins Árborgar, flutti ávarp þar sem hún sagði m.a.
frá bókabæjaverkefni Árborgar, Hveragerðis og Ölfuss og mögulegar tengingar þess við vinnu
skólanna með lestur. Þá minnti hún á barnabókahátíð bókabæjanna sem verður haldin á Selfossi
18.−19. september nk. með veglegri dagskrá, þar sem börnum verður boðið að taka virkan þátt í skapa
góðar minningar um bækur og lestur góðra bóka. Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, kynnti stuttlega
læsisverkefni leik- og grunnskóla í Árborg. Þessi verkefni eru að skila góðum árangri, svo sem með
markvissri málörvun, sögu- og samræðustundum í leikskólunum og góðri vinnu í kringum
læsisskimanir í grunnskólunum. Nú er svo komið að læsisverkefni grunnskólanna virkar sem hvatning
til góðrar læsisvinnu í öllum bekkjum skólanna og inni á heimilum nemenda. Margir líta nú á
lestrarþjálfun inni í bekk sem gæðastund.
Undirritun þjóðarsáttmála um læsi var næst á dagskránni en fulltrúi hvers sveitarfélags kom upp og
undirritaði sáttmálann ásamt mennta- og menningarmálaráðherra og Ingu Dóru Ragnarsdóttur, sem var
fulltrúi Heimilis og skóla, landssamtaka foreldra. Í kjölfar undirritunar var sáttmálinn settur í
Íslandslíkan sem hannað var í tilefni af þjóðarátakinu. Þá flutti Ingó Veðurguð lagið Það er gott að
lesa eftir Bubba með þátttöku leikskóla- og grunnskólabarna og annarra gesta. Í augum barnanna var
þessi dagskrárliður hápunktur athafnarinnar enda tókst flutningurinn afar vel. Eftir athöfnina voru
kaffiveitingar í boði Sveitarfélagsins Árborgar og Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri.
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Jötunheimar fengu hvatningarverðlaun Lubba
Föstudaginn 28. ágúst 2015 var haldið námskeiðið Málið á flug með Lubba á Grand hótel í Reykjavík.
Að námskeiðinu stóðu höfundar námsefnisins Lubbi finnur málbein, þær Eyrún Ísfold Gísladóttir og
Þóra Másdóttir. Þar komu saman ýmsir aðilar sem standa að læsi barna, kennarar, talmeinafræðingar
og foreldrar. Fjallað var um fjölbreytta vinnu með málhljóð og læsi með börnum þar sem námsefnið
með Lubba var í aðalhlutverki. Þær Katrín Þorvaldsdóttir og Þórdís Guðrún Magnúsdóttir,
leikskólakennarar í Jötunheimum, héldu fyrirlestur um það hvernig unnið er með Lubbanámsefnið í
Jötunheimum og stóðu sig með mikilli prýði. Þær sýndu í máli og myndum hvernig notkun
námsefnisins hefur þróast á þeim árum sem það hefur verið notað í leikskólanum. Það var byrjað
smátt, aðeins á einni deild Jötunheima og þegar allir sáu hversu vel efnið höfðaði til barnanna var
ákveðið að þróa það á öllum yngri deildunum. Á skólaárinu 2014‒2015 var námsefnið notað á öllum
deildum Jötunheima og það útfært eftir aldri og áhuga barnanna. Nokkrum dögum eftir námskeiðið
hafði annar höfundur námsefnisins um Lubba samband við þær stöllur og veitti þeim og Jötunheimum
hvatningarverðlaun Lubba þar sem fyrirlestur þeirra þótti til mikillar fyrirmyndar og sýndi vel hvernig
hægt er að vinna með námsefnið í leikskólum. Í verðlaun fékk leikskólinn allar hljóðasmiðjur Lubba
sem gefnar voru út í byrjun þessa árs.

Ráðgjöf v/tvítyngdra nemenda
Íslenskur orðaforði grunnskólanema sem eiga annað móðurmál en íslensku skiptir miklu fyrir árangur
í lestri og öllu námi. Í janúar 2015 var dr. Sigríður Ólafsdóttir með fyrirlestur í Sunnulækjarskóla í
boði skólaþjónustu Árborgar. Þar kynnti hún doktorsverkefni sitt sem hún varði haustið 2015.
Tilgangurinn var meðal annars að fylgjast með þróun íslensks orðaforða og lesskilnings barna sem
hafa íslensku sem annað tungumál. Í erindi hennar kom margt fram sem eykur skilning kennara og
skólastjórnenda á mikilvægi vinnu með orðaforða meðal tvítyngdra barna og reyndar allra barna. Á
vordögum 2015 fór svo af stað verkefni sem snerist um að meta orðaforða tvítyngdra barna af
pólskum uppruna í Árborg en það er töluvert stór hópur. Það var gert svo hægt væri að grípa inn í með
snemmtækri íhlutun ef þörf er á. Yfirumsjón með verkefninu hafði Aneta Figlarska sem lauk nýlega
meistaraprófi frá menntavísindasviði Háskóla Íslands. Verkefnið verður unnið í góðu samstarfi
starfsfólks leik– og grunnskóla, forrráðamanna nemenda og starfsfólks skólaþjónustu.

Styrkur úr Sprotasjóði
Allir leik– og grunnskólar í Árborg og FSu sendu á vorönn 2016 inn umsókn í Sprotasjóð fyrir verkefnið Námsmat á mörkum skólastiga. Í apríl barst svar frá sjóðnum sem veitir styrk að upphæð kr.
3.100.000 í verkefnið. Markmið þess taka til þriggja þátta í starfi þátttökuskólanna. Þættirnir fléttast
saman, styðja hver annan og mynda heild sem ekki verður rofin. Þessir þættir eru: 1) Námsmat og
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tilhögun kennslu með árangur og þroska barna og ungmenna að leiðarljósi 2) Starfsþróun kennara og
þróun skólamenningar í átt til lærdómssamfélags (e. Professional learning community) 3) Samfella í
leið nemenda á milli skólastiga. Yfirmarkmið verkefnisins er að styrkja námsmat á mörkum skólastiga
í þátttökuskólunum með það að meginmarkmiði að bæta nám, námsaðstæður og árangur nemenda í
víðasta skilningi og auðvelda færslu þeirra (e. transition) milli skólastiga. Til að svo geti orðið þarf að
efla þekkingu og hæfni kennara á sviði námsmats og samspils kennslu, náms og námsmats og stuðla
að hæfni skólanna til varanlegra breytinga á þessu sviði. Verkefnastjóri er Rúnar Sigþórsson,
prófessor við Háskólann á Akureyri. Ef vel tekst til getur afrakstur þessa stóra samstarfsverkefnis nýst
fleiri skólum og sveitarfélögum.

Áhugaverður fyrirlestur um einhverfu og skipulagða kennslu
Svanhildur Svavarsdóttir, talmeinafræðingur, sérkennari og boðskiptafræðingur, var með afar
áhugaverðan fyrirlestur um einhverfu og skipulagða kennslu í Sunnulækjarskóla miðvikudaginn 21.
október 2015. Í fyrirlestrinum lagði hún m.a. áherslu á mikilvægi þess að nota sjónrænt skipulag í
öllum aðstæðum. Svanhildur er einn fremsti sérfræðingur okkar á þessu sviði, hún býr í Arizona en
starfar víða í Bandaríkjunum. Þar sinnir hún kennslu, ráðgjöf og uppbyggingu sérdeilda fyrir einhverfa
sem og starfsráðgjöf fyrir fatlað fólk á öllum aldri. Svanhildur kom við hér á landi á leið sinni til
Arizona frá Rúmeníu. Þar var hún að veita ráðgjöf á sérsviði sínu en hún fer um allan heim til að halda
fyrirlestra og veita kennsluráðgjöf enda hafsjór af fróðleik um einhverfu. Fyrirlesturinn, sem var í boði
skólaþjónustu Árborgar, var öllum opinn og hátt í 170 manns mættu til leiks, flestir frá Árborg og
nágrannasveitarfélögum en einnig af höfuðborgarsvæðinu. Eftir áhugavert og líflegt erindi Svanhildar,
sem var bæði í máli og myndum, var öllum boðið í kaffi og kleinur. Hún lauk svo heimsókn sinni með
því að heimsækja Setrið (sérdeild Suðurlands) þar sem hún átti gott spjall við skólastjórnendur og
starfsfólk deildarinnar.

Menntaverðlaun Suðurlands 2015
Fimmtudaginn 14. janúar 2016 var haldinn hátíðarfundur Vísinda- og rannsóknarsjóðs Suðurlands í sal
Fjölbrautaskóla Suðurlands. Þar voru m.a. veitt menntaverðlaun Suðurlands sem SASS stendur fyrir.
Gunnar Þorgeirsson, formaður SASS, flutti ávarp og forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, afhenti
Kristínu Björk Jóhannsdóttur, deildarstjóra, verðlaunin. Kristín ávarpaði því næst samkomuna og
þakkarorð hennar fengu góðar viðtökur. Sérdeild Suðurlands (Setrið) hefur á undanförnum árum verið
að efla starf sitt verulega, m.a. með því að veita nemendum með sérþarfir fjölbreytt nám í hvetjandi
námsumhverfi sem tekur mið af þörfum þeirra og stöðu í samvinnu við heimaskóla. Áhersla er lögð á
að nemendur geti þroskað persónuleika sinn, hæfileika og sköpunargáfu, ásamt andlegri og líkamlegri
getu og verið félagslega virkir þátttakendur í skólasamfélaginu. Almenn ánægja er með starf
deildarinnar og telja margir að það sé með því besta sem þekkist hér á landi og þó víðar væri leitað.
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Sérdeild Suðurlands hefur fengið margar heimsóknir fagfólks á undanförnum árum sem hefur kynnt
sér starf hennar. Deildin veitir jafnframt starfsfólki skóla og foreldrum á Suðurlandi og víðar á landinu
kennslufræðilega ráðgjöf vegna nemenda með sérþarfir sem stunda nám í sínum heimaskólum.
Sérdeild Suðurlands hefur á undanförnum árum verið með framúrskarandi framlag á sviði menntunar á
Suðurlandi og veitt fjölmörgum nemendum með sérþarfir kennslu og mikilvæga þjónustu sem er til
fyrirmyndar.

Erasmus+ verkefni Árborgar
Nám, störf og lærdómssamfélag, sem var samstarfsverkefni grunnskóla sveitarfélagsins og
skólaþjónustu skólaárið 2015‒2016, hefur breytt miklu fyrir skólasamfélag Árborgar. Verkefnið hefur
stuðlað að skýrari sýn skóla og skólaþjónustu. Það hefur styrkt faglega skólamálasamræðu þar sem
hugmyndum og aðferðum um betri kennslu, starfshætti og skólaþjónustu er miðlað. Það á ekki síst við
gagnvart undirbúningi og framkvæmd Skóladags Árborgar, sem haldinn var í apríl sl. fyrir allt starfsfólk leik- og grunnskóla. Nokkrir sem leiddu undirbúningsvinnuna tóku einnig þátt í Erasmus+
verkefninu. Allt skipulag Skóladagsins byggðist á hugmyndafræði lærdómssamfélagsins þar sem litið
er svo á að skólastarf sé ekki hægt að þróa í einangrun. Góður árangur næst með nemendum okkar ef
við hjálpum hvert öðru og erum tilbúin að deila góðum hugmyndum, þekkingu og reynslu.
Erasmus+verkefnið hefur meðal annars auðveldað gerð umsóknar í Sprotasjóð fyrir stórt
þróunarverkefni skólaárið 2016‒2017 sem hefur fengið vinnuheitið Námsmat á mörkum skólastiga í
Árborg. Verkefnið hlaut náð fyrir augum sjóðstjórnar enda er um að ræða samstarfsverkefni allra
leikskóla og grunnskóla sveitarfélagsins og Fjölbrautaskóla Suðurlands. Skýrslur Erasmus+hópanna
þriggja sýna að þátttakendur hafa lagt metnað í vinnu sína, kynnisferðir hafa gengið vel og þær tillögur
og ábendingar sem hóparnir koma með eru í anda þeirra áhersluatriða og markmiða sem sett voru fram
í umsókn til Rannís. Hóparnir hafa kynnt verkefnið í fræðslunefnd, í grunnskólunum, með
blaðaskrifum og skrifum á heimasíður. Hér gefur að líta meginniðurstöður faghópanna og tillögur
þeirra.
Faghópur um lærdómssamfélag Árborgar sem fór til Glasgow
Markmið faghópsins með heimsókninni til Glasgow var að draga lærdóm af því hvað Skotar eru að
gera til eflingar lærdómssamfélaginu. Hér fylgja nokkar af tillögum hópsins:
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Markvisst verði unnið að tengingu safna í Árborg við skólasamfélagið með það að leiðarljósi
að skólar geti notfært sér þá þekkingu og menningarvarðveislu þeirra.
Að Árborg leggi aukna vinnu í uppbyggingu verk- og iðnnáms og að samvinna grunnskóla,
framhaldsskóla og atvinnulífs verði efld enn frekar.
Að áherslu á læsi verði haldið áfram og stefnt að hámarksárangri.
Að skóladagur Árborgar verði haldinn árlega eða annað hvert ár.
Að menntastofnanir sveitarfélagsins geri starf sitt sýnilegra með reglulegum skrifum í
héraðsfréttablöð og á samfélagsmiðlum.
Að Árborg stuðli að auknu vægi nemendalýðræðis.
Að haldið verði áfram að efla flæði á milli skólastiga, jafnt í námsmati sem öðru utanumhaldi
nemenda, og að fagleg umræða sé tryggð milli leik, grunn- og framhaldsskóla.

Hópurinn var skipaður eftirtöldum einstaklingum:

Páll Sveinsson, aðstoðarskólastjóri Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri – hópstjóri
Guðbjartur Ólason, skólastjóri Vallaskóla
Kristín Guðlaug Magnúsdóttir, aðstoðarskólastjóri Sunnulækjarskóla
Anna Ingadóttir, skólafulltrúi á fræðslusviði Árborgar
Ásthildur Bjarnadóttir, sérkennslufulltrúi leikskóla hjá skólaþjónustu Árborgar
Lára Ólafsdóttir, sálfræðingur hjá skólaþjónustu Árborgar
Faghópur Árborgar um Nám og starf sem fór til Glasgow
Markmið með námsferðinni til Glasgow var að sjá hvað Skotar eru að gera til að efla náms- og
starfsfræðslu í skoska menntakerfinu. Hvernig þeir tengja saman nám og starf til að að námið verði
merkingarbærara og dragi úr brotthvarfi. Hér eru hluti af tillögum hópsins:
 Unnið verði markvisst að því frá upphafi skólagöngu að styðja við og efla starfshugsun allra
nemenda.
 Kynna þarf vinnumarkaðinn markvisst með starfskynningum á öllum stigum grunnskólans
þannig að nemendur fái innsýn í atvinnulífið.
 Nemendur fari í vettvangsferðir tengdar námi og störfum.
 Nemendur haldi utan um verkefni sín er tengjast námi og störfum í ferilmöppu sem fylgir
þeim alla grunnskólagönguna.
 Auka samvinnu grunnskóla og framhaldsskóla, t.d. með samvinnu skólanna í kennslu og í
valgreinum.
 Fá samtök atvinnulífsins á Suðurlandi til liðs við skólana.
 Setja upp starfsstöðvar í hentugu húsnæði í Árborg, nokkurs konar fjölsmiðju sem allir
skólarnir geta nýtt sér sameiginlega.
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Hópurinn var skipaður eftirtöldum einstaklingum:
Jóhanna Einarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í Sunnulækjarskóla – hópstjóri
Klara Öfjörð, verkgreina- og útinámskennari í Sunnulækjarskóla
Olga Sveinbjörnsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í Vallaskóla
Sigríður Pálsdóttir, sérkennari í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri
Sædís Ósk Harðardóttir, verkefnastj. sérkennslu í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri
Þorvaldur Halldór Gunnarsson, deildarstjóri efsta stigs í Vallaskóla

Faghópur um upplýsingatækni og skólastarf sem fór til Danmerkur og Svíþjóðar
Lykilatriði í framkvæmd á þeim tillögum sem liggja fyrir eru að stjórnendur sé virkir og sýnilegir í
starfinu. Þá þurfa innviðir netkerfisins að vera traustir. Besta raun hefur gefið að hafa innan skólanna
kennara í hlutastarfi við innleiðinguna. Innviðirnir eru til staðar í skólum Árborgar. Undanfarin ár
hefur þráðlaust netsamband í grunnskólunum verið bætt til muna en þar má þó enn bæta um betur.
Fjölbreyttir kennsluhættir og innleiðing snjalltækja og annarra lausna helst vel í hendur. Nú þegar er
vilji fyrir því innan skólanna að taka upp notkun á Google Classroom. Þannig er hægt að auka til muna
samvinnu milli skóla og jafnvel skerpa á áherslum hvers skóla um leið. Eftir vinnu vetrarins er það
samdóma álit stýrihópsins að við eigum að leitast eftir því að fá Chromebook tölvur á mið- og elsta
stig í grunnskólum sveitarfélagsins. Innan stýrihópsins hefur orðið til töluverð þekking og er það mat
okkar að hann eigi að starfa áfram. Skólar Árborgar eru mislangt á veg komnir en hjá öllum er vilji til
breytinga. Síðastliðið ár hafa allir skólarnir þrír unnið saman og stýrihópur þessi er einmitt sá kjarni
sem hefur mikinn vilja til að sjá breytingar í skólastarfi. Nú er Árborg í kjörstöðu til að nýta sér
þekkinguna sem hefur myndast og getur orðið eitt af fremstu sveitarfélögum landsins í skólaþróun.
Erasmus+verkefnið hefur stuðlað að vinnu þar sem við erum meðal annars að:
- leggja rækt við sameiginleg markmið og sýn
- leggja áherslu á barnið/nemandann
- leggja áherslu á námsárangur nemenda
- styrkja víðtæka samvinnu þvert á skóla og skólastig
- þróa nýja þekkingu sem verður stöðugt til sem skilar sér í betri framkvæmd
- auka áhuga og árangur nemenda og tengja námið betur við það sem er að gerast í atvinnulífi,
menningu og samfélaginu öllu
- efla kennara í starfi og gera þá m.a. hæfari til að nýta snjalltækni í kennslu
- efla einstaklingsmiðað nám í grunnskólum sveitarfélagsins
- efla starfsfólk skóla og skólaþjónustu í að skilja hugmyndafræði lærdómssamfélagsins og það
tileinki sér hana í öllu starfi
- byggja upp öfluga samstarfsmenningu í Árborg
- efla tæknina til eflingar samskipta milli nemenda, kennara, heimila og skóla.
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Hópurinn var skipaður eftirtöldum einstaklingum:
Einar Guðmundsson, aðstoðarskólastjóri Vallaskóla – hópstjóri
Leifur Viðarsson, kennari í Vallaskóla
Hermann Örn Kristjánsson, deildarstjóri í Sunnulækjarskóla
Guðbjörg Kristjánsdóttir, kennari í Sunnulækjarskóla
Halldóra Björk Guðmundsdóttir, kennari í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri
Íris Árný Magnúsdóttir, kennari í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri
Már Ingólfur Másson, kennari í Vallaskóla, bættist síðar í hópinn.

Vinna við gerð læsisstefnu
Á skólaárinu 2015‒2016 var unnið að gerð læsisstefnu Árborgar. Við gerð læsisstefnunar var lögð
áhersla á að margir leggi hönd á plóg í anda hugmyndafræði lærdómssamfélagsins. Í skólastefnu
Árborgar 2013-2016 er lögð áhersla á að nám nemenda efli hæfni þeirra og þroska þannig að þeir nýti
hæfileika sína sér og samfélaginu til heilla. Vinna faghópa í skólum sveitarfélagsins og öflugt
þróunarstarf síðastliðin 2–3 ár er grunnur læsisstefnunnar. Tekið er mið af gildandi aðalnámskrám
fyrir leik- og grunnskóla, skólastefnu Árborgar 2013–2016, Hvítbók um umbætur í menntun og
Þjóðarsáttmála um læsi sem gerður var milli mennta- og
menningarmálaráðherra, Sveitarfélagsins Árborgar og Heimilis
og skóla, landssamtaka foreldra. Með undirritun sáttmálans
staðfestum við sameiginlegan skilning á því að læsi í víðum
skilningi sé nauðsynlegt til virkrar þátttöku í samfélaginu. Hver
og einn getur þannig nýtt hæfileika sína sjálfum sér og
samfélaginu öllu til velferðar. Í maí 2016 var minnisblað lagt
fram í fræðslunefnd ásamt drögum að læsisstefnu.
Minnisblað um vinnu við læsisstefnu Árborgar
Á samstarfsfundi fulltrúa leikskóla, grunnskóla og skólaþjónustu
mánudaginn 2. maí 2016 var farið yfir drög að læsisstefnu
Árborgar. Þrátt fyrir að vinnan sé langt komin voru allir
sammála um að gera þyrfti ákveðnar breytingar og hafa
sérstakan kafla í lokin með orðskýringum svo allir átti sig vel á innihaldi stefnunnar. Einnig var bent á
að viðmið Menntamálastofnunar um leshraða væru væntanleg í haust og því rétt að bíða með
lokafrágang þar til þau eru komin. Fram kom hugmynd um að semja grípandi lag (Lífið er læsi) í
tilefni nýrrar læsisstefnu Árborgar. Eftirfarandi var ákveðið og/eða lagt til við fræðslunefnd:
1) Heiti læsisstefnunnar verði Lífið er læsi.
2) Stefnan verði send í skólana í júní sem drög sem hægt verður að vinna eftir í haust. Hins vegar verði
lokafrágangur í haust þegar viðmið um leshraða frá Menntamálastofnun berast okkur.
3) Skrifaður verði sérstakur orðskýringakafli.
16
Ársskýrsla fræðslusviðs Árborgar skólaárið 2015-2016

4) Læsisstefnan verði í svipuðu broti og núverandi skólastefna Árborgar en sérstakt plakat verði útbúið
með helstu áhersluþáttum.

Stóra upplestrarkeppnin 2016
Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar fór fram í Hveragerði 10. mars 2016. Keppnin var jöfn og
spennandi og þegar dómarar höfðu setið á rökstólum varð niðurstaðan á þá leið að Jón Þórarinn
Þorsteinsson, nemandi í Vallaskóla, skipaði 1. sætið, í 2. sæti var Ingveldur Jóna Þorbjörnsdóttir og í
því þriðja Emilía Torfadóttir sem báðar eru nemendur Sunnulækjarskóla.

Samstarfsfundur um læsi
Þriðjudaginn 9. febrúar sl. var haldinn fjölmennur samstarfsfundur um læsi í Vallaskóla. Til leiks voru
mættir stjórnendur í leikskólum og grunnskólum Árborgar, fulltrúar skólaþjónustu og þrír ráðgjafar úr
læsisteymi Menntamálastofnunar.

Innleiðing á Völu‒leikskólakerfi
Á haustmánuðum 2015 var byrjað á að undirbúa innleiðingu á Völu-leikskólakerfi. Vala er samþætt
lausn fyrir leikskóla sem býður upp á umsókna– og biðlistakerfi, utanumhald v/vistunarsögu, rafræn
samskipti, viðveruskráningu, rafrænt ferli fyrir umsóknir, tengingar við bókhaldskerfi og íbúagátt,
skýrslugerð, tölfræðigreiningar o.fl. Skólastjórnendur Jötunheima tóku að sér að tilraunakeyra kerfið
og læra vel á það ásamt starfsfólki á skrifstofu fræðslusviðs. Stefnt er að því að innleiða kerfið í alla
leikskóla Árborgar á árinu 2016.

Hvernig er tekist á við erfiða hegðun?
Þriðjudaginn 10. nóvember 2015 var fjölmennur fræðslufundur á Stokkseyri (BES) um það hvernig
tekist er á við erfiða hegðun hjá börnum. Kennarar komu frá Brúarskóla í Rvk. en sá skóli hefur
sérhæft sig í kennslu barna sem sýna mikil hegðunarfrávik. Eftir 1 klst. fyrirlestur bauðst hluta þátttakenda að fara í verklegan hluta. Fundurinn var haldinn að frumkvæði Barnaskólans á Eyrarbakka og
Stokkseyri.

Skóladagur Árborgar
Skóladagur Árborgar var haldinn fyrir allt starfsfólk leik- og grunnskóla í Árborg miðvikudaginn 27.
apríl 2016. Óhætt er að segja að dagurinn hafi heppnast vel því þátttaka var afar góð og andi samstarfs,
áhuga og virkni sveif yfir vötnum Stokkseyrar. Þar var í boði frábær aðstaða og umgjörð í
Menningarverstöðinni og skólanum á Stokkseyri (BES). Undirbúningshópur hafði unnið hörðum
höndum í margar vikur og sami hópur sá um alla framkvæmd ásamt skólastjórnendum og starfsfólki
Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri og Menningarverstöðvarinnar. Allt skipulag Skóladagsins
byggðist á hugmyndafræði lærdómssamfélagsins þar sem litið er svo á að skólastarf sé ekki hægt að
þróa í einangrun. Þvert á móti næst góður árangur með nemendum okkar ef við hjálpum hvert öðru og
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erum tilbúin að deila góðum hugmyndum, þekkingu og reynslu. Mikil fjölbreytni var í fyrirlestrum og
menntabúðum dagsins en þeir sem komu þar að voru einkum starfsfólk skóla og skólaþjónustu í
Árborg og nokkrir góðir gestir. Ljóst er að við búum yfir miklum mannauði í sveitarfélaginu.
Einn af gestum dagsins var Rúnar Sigþórsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, sem var með
inngangserindi og tvær málstofur um námsmat. Rúnar hefur tekið að sér verkefnastjórn í stóru
þróunar- og samstarfsverkefni skólanna í Árborg og FSu sem Sprotasjóður styrkir skólaárið 2016‒
2017. Verkefnið hefur fengið heitið Námsmat á mörkum skólastiga í Árborg. Magnús J. Magnússon,
skólastjóri BES, setti samkomuna og Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Sveitarfélagsins Árborgar,
ávarpaði þátttakendur og kom meðal annars á framfæri áhersluatriðum og gagnlegum upplýsingum
sem fram höfðu komið á menntaþingi SASS um framtíð háskólanáms á Suðurlandi sem var haldið
þriðjudaginn 26. apríl 2016. Fyrirlestrar voru haldnir fyrir hádegi og menntabúðir eftir hádegi og eins
og þegar hefur verið nefnt var áhugi og mikil virkni til staðar hvert sem litið var.

Undibúningshópurinn

Í lok Skóladags Árborgar sleit Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, samkomunni og rifjaði upp
aðdraganda að Skóladegi Árborgar og þakkaði sérstaklega undirbúningshópnum en hann skipa: Anna
Gína Aagestad, Anna Ingadóttir, Eva Hrönn Jónsdóttir, Guðbjartur Ólason, Júlíana Tyrfingsdóttir,
Kristín Guðlaug Magnúsdóttir, Páll Sveinsson og Sigurður Halldór Jessen. Loks beið fólk spennt eftir
því hver yrði rúsínan í pylsuendanum en það var enginn annar en Valgeir Guðjónsson sem fór á
kostum og var tekið hressilega undir með honum í söngnum. Um kl. 16 var svo Teach meet
(generalprufa) í boði fyrir alla sem höfðu tíma til og var gaman að sjá góða þátttöku þar. Almenn
ánægja var með Skóladag Árborgar og margir nefndu að þessi dagur væri kominn til að vera.

Fyrirlestrar á Skóladegi Árborgar
Fyrirlestur
Jákvæð sálfræði
Námsmat

Heilsuefling

Efni fyrirlestra
Kynning á jákvæðri sálfræði styrkleikar og hugsun.
Fjallar um námsmat á mörkum
skólastiga og breytingar á
námsmati í núgildandi
aðalnámskrá, aukna áherslu á
leiðsagnarmat og hvernig
þróun námsmats helst í hendur
við þróun kennsluhátta. Loks
er áhersla á samræmt verklag
innan skólanna út frá hugmyndafræði lærdómssamfélagsins.
Meistararitgerð um viðhorf
skólastjórnenda til heilsu-

Fyrirlesari/fyrirlesarar
Ragnhildur Sigurðardóttir, íþróttafræðingur
Rúnar Sigþórsson, prófessor við Háskólann
á Akureyri

Páll Sveinsson, Barnaskólanum á
Eyrarbakka og Stokkseyri
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Heildstæð íslenska í
1.-7. bekk

Upplýsingatækni

Tvítyngi og
Orðaspjall

Lestrarteymi
Menntamálastofnunar
Barnabær

Lubbi í
Jötunheimum
Frístundaheimili

ART þjálfunfélagsfærni,
sjálfsstjórn, siðferði

Góður starfsandi

eflingar verður kynnt. Hver er
ávinningur af heilsueflingu og
hvaða sóknarfæri hefur Árborg
í þeim efnum?
Uppspretta – okkar
leið. Lesinn gæðatexti og
unnið með hann á fjölbreyttan
hátt þar sem tekið er á öllum
þáttum íslenskukennslunnar.
Kynning á spennandi leiðum
til að nýta upplýsingatækni í
skólastarfi, m.a. notkun námsefnabanka o.fl.
Kynntar leiðir til orðaforðakennslu – Orðaspjall. Fjallað
um niðurstöður rannsóknar á
pólskum og íslenskum orðaforða tvítyngdra barna, ásamt
því að vekja athygli á því
hversu mikil áhrif nánasta
umhverfi í leikskóla og heima
hefur á orðaforða ungra tvítyngdra barna.
Kynnt verða ný læsispróf sem
Menntamálastofnun vinnur nú
að. Þegar hafa verið unnin
lesfimipróf fyrir 1.-10. bekk.
Kynning á hinu marg verðlaunaða skóla- og samfélagsfyrirbæri Barnabæ.
Kynning í máli og myndum á
vinnu með námsefnið Lubbi
finnur málbein í Jötunheimum.
Kynning á fjölbreyttum leiðum
til uppbrots á
frístundaheimilum og skapandi
notkun á snjalltækjum í því
starfi.
Kynnt verður hvað ART er og
hvernig ART þjálfun getur
bætt samskipti, eflt samheldni,
aukið sjálfstraust og leitt til
meira umburðarlyndis á milli
barna, unglinga og fullorðinna.
Sýnd verða tvö stutt myndbönd þar sem börn og unglingar segja frá sinni upplifun
af ART þjálfun.
Markaðsstjóri Heilsustofnunar
Náttúrulækningafélags Íslands
ræðir góðan starfsanda og
hvað opinberar stofnanir geta
gert til þess að efla og bæta
stöðu mála.

Arnhildur Þórhallsdóttir, Hermína Íris
Helgadóttir og Ragnheiður Gísladóttir,
Sunnulækjarskóla

Már Ingólfur Másson og Leifur Viðarsson,
Vallaskóla

Aneta Figlarska og Eva Hrönn Jónsdóttir,
Álfheimum

Sigurborg Kjartansdóttir og Bjarney
Sigurðardóttir, Menntamálastofnun

Íris Árný Magnúsdóttir, Barnaskólanum á
Eyrarbakka og Stokkseyri
Þórdís Guðrún Magnúsdóttir og Katrín
Þorvaldsdóttir, Jötunheimum
Ólöf Una Haraldsdóttir, frístundaheimilinu
Kastala, Reykjavík

Kolbrún Sigþórsdóttir, ART þjálfari

Ingi Þór Jónsson, Heilsustofnun
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Menntabúðir á Skóladegi Árborgar
Menntabúð

Efni menntabúða

Fyrirlesari/fyrirlesarar

Heimsmarkmið
sameinuðu þjóðanna

Viðfangsefni þemadaga í Sunnulækjarskóla.

Uppeldi til ábyrgðar í
Sunnulækjarskóla

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

Jónas V. Guðmundsson, Íris
Grétarsdóttir og Ragnheiður
Guðný Magnúsdóttir,
Sunnulækjarskóla
Hulda Stefánsdóttir, Valgerður
Bjarnadóttir, Íris Anna
Steinarsdóttir og Dröfn Jónsdóttir,
Sunnulækjarskóla
Lára Ólafsdóttir, skólaþjónustu

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

Fjölmenningarverkefni
Árbæjar
Hreyfing í skólastarfi

Regnbogadagurinn í
Hulduheimum

Listasmiðja myndmennt og textíll

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

Klara Öfjörð, Sunnulækjarskóla
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

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.

Listamiðja endurvinnsla

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.

Matarsóun

Hvernig drögum við úr matarsóun ? Rafn

Bókasafn Árborgar,
Konubókastofa, Listasafn
Árnesinga, Fuglafriðlandið í Flóa,
Fischersetrið, Álfa- og Draugasafnið, Byggðasafn Árnesinga
Rafn Heiðar Ingólfsson, matráður

Pascale Darricau, Jötunheimum
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Fræðslunet Suðurlands
– námsleiðir

Gullin í grenndinni

Grænfáninn

Smíði í skólastarfi

Leiklist í skólastarfi

Sérkennslumál
Samborg – Heimili og
skóli
Gagnrýninn vinur teymisvinna

segir frá starfi sínu
Fræðslunetið mun kynna það námsframboð
sem það hefur upp á að bjóða eins og raunfærnimat, leik- og 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.
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.
Hvernig er hægt að vinna með leiklist í
skólastarfi og hvaða ávinningur er af slíkri
vinnu?
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.

hjá Sveitarfélaginu Ölfusi
Fræðslunet Suðurlands

Guðrún Eylín Magnúsdóttir,
Vallaskóla og Anna Gína
Aagestad, Álfheimum

Katrín Magnúsdóttir, Landvernd,
Hjördís Másdóttir, Brimveri og
Sólveig V. Stefánsdóttir,
Álfheimum
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
Inga Dóra Ragnarsdóttir,
Vallaskóla
Guðbjartur Ólason, Vallaskóla
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Helstu niðurstöður könnunar um Skóladag Árborgar
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Leikskólinn Árbær

Unnið var að þróunarverkefni í heilsuleikskólanum Árbæ skólaárið 2015 til 2016. Verkefnið, Læsi í
fjölmenningarlegu leikskólastarfi – Að læra um ólíka heima, vera forvitin og fróðleiksfús, er framhald
að þeirri vinnu sem unnin var skólaárið 2014 til 2015 í Árbæ og nefndist Árangursríkt læsi í
leikskólum Árborgar.
Markmið verkefnisins Læsi í fjölmenningarlegu leikskólastarfi var að efla læsi allra barna með áherslu
á fjölmenningarlegt skólastarf í heilsuleikskólanum Árbæ. Í fyrsta lagi voru þróaðar aðferðir við að
efla móðurmál tvítyngdra barna, í öðru lagi var stuðningur við íslenskukennslu efldur með
persónulegri orðabók barnsins, í þriðja lagi var komið á lykilpersónu hvers tvítyngds barns og hlutverk
hennar skýrt. Í fjórða lagi var farið yfir umhverfi og námsefni leikskólans með það fyrir augum að það
endurspegli fjölmenningu.
Þegar unnið er með fjölmenningarlegum barnahópi í leikskóla er mikilvægt að hafa í huga að hvert
barn fái notið sín sem einstaklingur og að starfið endurspegli menningu hvers barns að einhverju leyti.
Gera þarf öllum börnum kleift að vera þátttakendur í leikskólastarfinu og stuðla þarf að jákvæðu
umhverfi með fjölbreyttu námsefni sem endurspeglar fjölbreytileika mannlífsins. Flest börn eru fljót
að aðlagast nýju tungumáli og eiga auðvelt með að læra fleiri en eitt tungumál. Móðurmálið er
grunnurinn og þarf að hlúa að því til að börn geti lært nýtt tungumál.

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í að efla málvitund og færni í tjáningu og að koma á virku
tvítyngi. Kennurum ber að virða móðurmál barnsins til dæmis með því að gera það sýnilegt í
leikskólanum og hvetja foreldra til að tala móðurmál sitt við börnin sín. Einnig er mikilvægt að tengja
móðurmál barna við íslensku og er persónuleg orðabók barnsins góð leið til þess. Þá er orðið táknað,
skrifað á móðurmáli barnsins og á íslensku. Það getur einnig hjálpað tvítyngdu foreldri til að læra
íslensku.
Aðlögun barna og foreldra, sem og gott foreldrasamstarf, gegnir lykilhlutverki í vinnu með
fjölmenningarlegum barnahópi. Góð samvinna og traust til foreldra veitir börnum öryggi og
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sjálfstraust í skólastarfinu og stuðlar að betri námsárangri þeirra og hjálpar þeim að aðlagast nýju
heimalandi. Oft er menning barnanna gerð sýnileg í leikskólanum sem getur spornað við fordómum og
stuðlað að víðsýni barna og foreldra. Foreldrar eru mikilvægir í því að gera leikskólastarfið
fjölmenningarlegt og geta til dæmis komið með myndir, leikföng, bækur, tónlist og fleira að heiman
ásamt því að kenna starfsfólkinu algeng orð á þeirra móðurmáli. Hægt er að skoða lokaskýrslu
þróunarverkefnisins hér.
http://arbaer.arborg.is/wp-content/uploads/2016/06/Læsi-í-fjölmenningarlegu-leikskólastarfiLokaskýrsla.pdf

Leikskólinn Álfheimar
Veturinn 2015–2016 stunduðu 85 börn nám í Álfheimum og voru þau fædd á árunum 2010 – 2014.
Alls störfuðu 29 starfsmenn í leikskólanum, þar af 11 leikskólakennarar. Fimm starfsmenn stunduðu
nám við Háskóla Íslands, einn í leikskólakennaranámi og fjórir í framhaldsnámi í menntunarfræðum
og útskrifuðust tveir þeirra með meistaragráðu í vor. Skólanámskrá Álfheima var gefin út í september
árið 2015 en veturinn áður kom allt starfsfólk leikskólans að gerð hennar ásamt foreldrum.
Daglegt starf leikskólans
Álfheimar er Grænfánaleikskóli sem leggur áherslu á útinám og tekur leikskólinn þátt í
alþjóðlega verkefninu Skólar á grænni grein sem Landvernd rekur hér á landi. Þann 8.
júní 2016 fékk leikskólinn afhentan Grænfána í sjöunda skipti við hátíðlega athöfn.
Frá árinu 2001hafa börnin í Álfheimum farið í skógarferðir einu sinni í viku og lært um náttúruna og
nærumhverfið. Elstu börnin dvelja í skóginum frá 10.00–15:00 og borða hádegismatinn þar. Yfir
vetrartímann er þemavinna í skóginum sem tengist Grænfánanum og má þar nefna þemu eins og
átthaga, samgöngur, úrgang og endurvinnslu. Útieldun var einu sinni í mánuði fyrir tvo elstu árganga
leikskólans og var sjóræningjasúpa og rabbabaragrautur á matseðlinum svo eitthvað sé nefnt.
Leikskólinn var þátttakandi í þróunarverkefninu Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar og voru
skipulagðar Lubbastundir og orðaspjall hluti af daglegu starfi. Einnig voru teknar inn Dagasögur eftir
Kristínu Björk Jóhannsdóttur og Guðrúnu S. Þórarinsdóttur. Einu sinni í viku hittast öll börnin í sal
leikskólans þar sem er sungið, farið með þulur og dansað saman.
Samstarf
Samstarf Álfheima við erlenda háskóla og skóla hefur verið nokkuð á síðasta ári og má þar nefna að
fjórir leikskólakennarar frá leikskólanum Hvalgård í Noregi komu í heimsókn. Þeir fengu kynningu á
leikskólanum og fóru með börnunum í skóginn og tóku þátt í Gullunum í grenndinni. Einnig kom
hópur af norrænum kennaranemum sem kynntu sér starf og áherslur leikskólans. Leikskólinn hefur
verið í samstarfi við belgíska háskólann Altevolde í tvö ár og í vor komu tveir hópar sem voru í
vettvangsnámi í viku í senn. Í vetur hefur verið samstarf milli leikskólans Álfheima, Vinaminnis og
búsetuþjónustunar í Vallholti. Elstu börnin hafa verið að fræðast um úrgang og endurvinnslu og í
tengslum við það fóru þau og tóku til í görðunum bæði í Vinaminni og í búsetuþjónustunni. Þau
sópuðu stéttarnar, rökuðu grasið, tíndu rusl og gerðu snjókarla fyrir jólin. Einnig hafa fjögur börn
farið í heimsókn í Vinaminni einu sinni í mánuði síðastliðin tvö ár. Slegið var til veislu í Álfheimum
þann 16. júní og buðu börnin vinum sínum í Vinaminni í rabbabaragraut sem eldaður var yfir eldi á
útileldunarsvæði leikskólans. Úr varð skemmtileg samverustund þar sem gott samstarf ólíkra stofnana
í nærsamfélaginu hefur tengt þær vinaböndum. Í aðalnámskrá leikskóla segir að lýðræðislegt
leikskólastarf byggist á jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu fyrir ólíkum
sjónarmiðum. Þá eiga börn að finna að þau eru hluti af hópi og samfélagi þar sem réttlæti og virðing
einkenna samskipti. Litið er á börn sem virka þátttakendur þar sem hver og einn fær tækifæri til að
leggja sitt af mörkum til að hafa áhrif á umhverfi sitt. Sjálfbærni er nýtt hugtak í aðalnámskrá
leikskóla, sjálfbærnimenntun felur í sér að skapa samábyrgt samfélag þar sem sérhver einstaklingur er
þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart náttúru og
umhverfi, lýðræði, mannréttindum, réttlæti, jafnrétti og fjölmenningu.
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Hluti af útináminu er ræktun grænmetis og í sumarbyrjun leitaði starfsfólk leikskólans eftir samstarfi
við Ragnar Sigurjónsson sem elur hænur af ýmsum stofnum. Hann lánaði Álfheimum nokkrar hænur
til að róta í matjurtargörðunum og tína upp arfann. Leikskólinn er í samstarfsverkefni við Vallaskóla
og nefnist verkefnið Gullin í grenndinni. Í verkefninu hittast nemendur þvert á skólastigin sem og
bekkir innan skólans einu sinni í mánuði i grenndarskógi, en tveir elstu árgangar leikskólans eru
þátttakendur og 1.–5. bekkir Vallaskóla. Í skóginum leysa nemendur fjölbreytt verkefni ásamt því að
leika sér og læra að bera virðingu fyrir náttúrunnni. Í gegnum verkefnið hefur myndast vinátta milli
skólanna og samstarf þeirra á milli hefur aukist til muna. Vorhátíð Gullanna í grenndinni er haldin á
hverju vori og voru um 300 nemendur sem skiptust á milli 12 fjölbreytta stöðva s.s vísindastöð, söguog ljóðagerðar- og mynlistar- svo eitthvað sé nefnt. Hér fyrir neðan má sjá mynd af útskriftarhóp
Álfheima vorið 2016 en hópurinn fór í útskriftarferð að Snæfoksstöðum með viðkomu í
Ljósafossvirkjun þar sem hópurinn fræddist um afl og orku.

Leikskólinn Jötunheimar
Skólastarf Jötunheima 2015–2016 var mjög viðburðaríkt og skemmtilegt. Það einkenndist af
fagmennsku og þrótti sem skilar sér í öflugu leikskólastarfi. Í vetur voru 45 manns starfandi í
Jötunheimum í mismunandi stöðum og stöðuhlutföllum. 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 17 leikskólakennarar, þrír framhaldsskólakennarar, tveir
þroskaþjálfar og einn íþróttafræðingur.
Töluverður stöðugleiki einkennir starfsmannahóp Jötunheima og ánægjulegt er að sjá fjölgun þeirra
sem hafa áhuga á að sækja sér menntun á sviði leikskólafræða. Í vetur voru tveir starfsmenn í
leikskólakennaranámi og tveir í meistaranámi í menntunarfræðum. Tveir kennarar voru í
framhaldsnámi í leikskólakennarafræðum sem gefur þeim leyfisbréf sem leikskólakennari eftir
útskrift. Þessir sex starfsmenn þurftu að mæta í háskólana í staðlotur á vinnutíma. Fjórir starfsmenn
voru í leikskólaliðanámi sem er stundað utan vinnutíma starfsmanna. Um áramót fékk einn
starfsmaður leyfisbréf sem leikskólakennari og þrír starfsmenn brautskráðust sem leikskólaliðar frá
Fræðsluneti Suðurlands í júní. 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 honum ber að
hlúa að, hvetja og styrkja. Það er trú okkar að með áframhaldandi hvatningu fjölgi leikskólakennurum
í Jötunheimum.
Á skólaárinu sóttu margir kennarar sér endurmenntun í formi fjölbreyttra námskeiða og fyrirlestra.
Fimm skipulagsdagar voru á skólaárinu sem voru nýttir í skipulagsvinnu, fyrirlestra og kynningar.
Allir starfsmenn Jötunheima fóru einnig á skyndihjálparnámskeið á vegum RKÍ. Sunnlenski
skóladagurinn var haldinn í fyrsta skipti 27. apríl 2016. Þá komu allir starfsmenn leik- og grunnskóla
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Árborgar saman á Stokkseyri og sóttu sér endurmenntun í formi fyrirlestra. Mikil ánægja var með
þennan dag í heild sinni og einlæg ósk að hægt verði að festa hann í sessi. Þannig erum við að styrkja
fagmennsku skólanna í Árborg.
Í ágúst 2015 var haldið námskeiðið Málið á flug með Lubba á Grand hótel í Reykjavík. Tveir
leikskólakennarar í Jötunheimum héldu fyrirlestur um hvernig unnið er með Lubbanámsefnið hjá
okkur og stóðu sig með mikilli prýði. Þær sýndu í máli og myndum hvernig notkun námsefnisins hefur
þróast á þeim árum sem það hefur verið notað hér. Eftir námskeiðið fengu Jötunheimar
hvatningarverðlaun Lubba. Í verðlaun fékk leikskólinn allar hljóðasmiðjur Lubba sem gefnar voru út í
byrjun ársins. Við erum afskaplega stolt af því starfi sem unnið er í leikskólanum á sviði málörvunar
og læsis sem og öllum öðrum þáttum skólastarfsins.
Í júní 2015 kom út ný skólanámskrá Jötunheima þar sem fram koma áherslur og sérstaða í starfinu. Í
Jötunheimum er áhersla lögð á leikinn sem námsleið barnsins. Kjörorð leikskólans eru LEIKURINN Á
VÍSDÓM VEIT og var það ákveðið af öllu starfsfólki leikskólans á skipulagsdegi í febrúar á þessu ári.
Allt daglegt starf leikskólans miðast við að kenna námsþættina í gegnum leik. Í gegnum leikinn læra
ung börn mest með því að fá að prófa sig áfram og þróast og þroskast á eigin forsendum undir
leiðsögn kennara.
Í starfsáætluninni lögðu deildirnar áherslu á læsi og lýðræði. Í vetur hafa allir starfsmenn leikskólans
lesið grunnhefti aðalnámskrár leikskóla um lýðræði. Ásamt læsinu og lýðræðinu var mikil áhersla lögð
á leikinn, skapandi starf og hreyfingu. Starfsmenn voru sammála um það að þegar allir lesi sama efnið
á sama tíma skili það góðum umræðum um starfið og í kjölfarið breytingum í jákvæða átt. Einhugur
var um að lýðræði snúist ekki um að fá að ráða heldur hafa rödd, hún fái að heyrast og að hópurinn
taki sameiginlega niðurstöðu. Þessa hugsun ætlum við að taka áfram inn í næsta skólaár.
Mat á starfi skólans fer fram með ýmsum hætti, á deildarfundum undir stjórn deildarstjóra og á
deildarstjórafundum þar sem leikskólastjórar, deildarstjórar og sérkennslustjóri fara yfir stöðu mála. Á
skipulagsdögum er unnið að mati á skólastarfinu og á þeim dögum er endur- og símenntun
starfsmanna jafnframt sinnt. Skólapúlsinn lagði fyrir starfsmannakönnun á skólaárinu og unnu
starfsmenn leikskólans úr þeim niðurstöðum á síðasta starfsdegi skólaársins. Umbótaáætlun var unnin
í kjölfarið og hana er að finna í starfsskýrslu Jötunheima og á heimasíðu leikskólans. Helstu
niðurstöður eru þó að unnið er gott starf í Jötunheimum. Það er gott viðhorf til leikskólans, þekking,
gróska, fagmennska og metnaður.
Við munum halda áfram að þróa það góða starf sem nú þegar á sér stað í Jötunheimum og stefnum að
sjálfsögðu áfram og lengra. Hvikum við þó ekki frá því að halda leiknum sem kennsluaðferð hátt á
lofti því leikurinn á vísdóm veit.
Júlíana Tyrfingsdóttir,
leikskólastjóri
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Leikskólinn Hulduheimar
Veturinn 2015–2016 gekk ljómandi vel í Hulduheimum og áfram lögðum við aðaláherslu á samstarf
og sameiginlega sýn milli kennara og deilda í anda lærdómssamfélags. Þá læra kennarar hver af öðrum
í uppbyggilegu samstarfi, viðhalda gagnrýnni umræðu og þróa starfshætti á sameiginlegum vettvangi.
Það var ákveðið að fara enn lengra í samstarfi á milli deilda og prófa að hafa alla deildarstjóra saman í
undirbúningstímum í lok dags. Þetta fyrirkomulag gafst mjög vel og hefur öll umræða, samstarf og
öryggi aukist til muna og fyrir vikið hefur deildarstjórateymi Hulduheima aldrei verið sterkara.
Regnbogadagurinn okkar sem var þróunarverkefni Hulduheima 2011–2012 þróaðist enn frekar og
tóku yngri deildir upp slíka vinnu með tvo elstu árganga yngri deildanna þriggja. Þá er deildum skipt
upp og börnin blandast þvert á deildir. Þetta tókst mjög vel og er komið til að vera og þróast áfram.
Eldri deildir tóku upp faggreinakennarateymi þar sem tveir kennarar þvert á deildir sáu um hvert
námssvið, svo sem vettvangsferðir, myndsköpun, málörvun, könnun og hreyfingu á öllum deildum og
skráðu niður hvern tíma. Fyrirkomulagið nýtti vel mannauðinn og hver kennari hafði sitt sérsvið sem
gafst mjög vel.

Á haustönn 2016 sóttu stjórnendur leik- og grunnskóla í Árborg námskeið hjá Önnu Kristínu
Sigurðardóttur þar sem fjallað var um leiðtogann og hans áherslur. Lokaverkefnið var að gera áætlun
sem leiðtogi í breytingaferli og breyta starfsþróun. Við Ingibjörg Stefánsdóttir, þáverandi
leikskólastjóri í Álfheimum, leiddum saman hesta okkar og útkoman var mjög skemmtilegt samstarf í
útinámi milli Hulduheima og Álfheima. Þetta samstarf er komið til að vera og Hulduheimar orðinn
virkur þátttakandi í Gullunum í grenndinni.
Það sem stendur upp úr eftir veturinn er námsferðin okkar til Brighton þar sem Kristín Wallis var með
okkur á námskeiðum og kenndi okkur margt nytsamlegt. Hulduheimar hafa ekki áður farið í námsferð
erlendis og var þetta frábær liður í að læra eitthvað nýtt,efla starfsandann og hrista hópinn saman.
Matsalur í íþróttasal Hulduheima er síðan rúsínan í pylsuendanum í þessum stutta pistli. Það var
prófað á vordögum 2016 að leggja niður hefðbundið íþróttastarf í íþróttasal skólans og breyta honum í
matsal þar sem allir nemendur og kennarar Hulduheima borða saman. Salurinn er tvískiptur, þrjár eldri
deildir borða öðrum megin og þrjár yngri deildir hinum megin. Þá erum við með hlaðborð fyrir eldri
börnin þar sem hver nemandi skammtar sér sjálfur og velur hvað hann hyggst borða í það skiptið með
aðstoð kennara. Þetta fyrirkomulag hefur reynt mikið á samvinnu allra deilda og þá ekki síst á
mötuneytið, sjálfshjálp og sjálfstraust nemenda hefur aukist til muna og allt leikrými á deildum er
gjörbreytt og gefur mun meiri möguleika en áður. Einnig er þetta liður í hagræðingu, matarkostnaður
hefur minnkað og matarsóun er nánast engin.
Við lítum björtum augum til næsta vetrar og hlökkum til að takast á við komandi verkefni.

27
Ársskýrsla fræðslusviðs Árborgar skólaárið 2015-2016

Leikskólinn Brimver/Æskukot
Leikskólinn Brimver/Æskukot er heilsuleikskóli og starfar eftir hugmyndafræði heilsustefnunnar.
Heilsustefnan er hjúpurinn utan um allt starfið þar sem lögð er áhersla á að auka gleði og vellíðan
barnanna, efla félagslega færni einstaklingsins og stuðla að líkamlegri og andlegri vellíðan.
Leikskólinn starfar eftir lögum um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla. Vinátta, gleði, heilbrigði og
sköpun eru leiðarljós leikskólans og eiga að vísa veginn við mótun leikskólastarfsins.
Á skólaárinu var haldið áfram með þá vinnu sem lagt var upp með veturinn 2014–2015 þegar farið var
af stað með þróunarverkefnið Árangursríkt læsi sem unnið var í öllum leikskólum í Árborg. 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. Skólinn náði því markmiði að fá að flagga Grænfánanum í
fyrsta sinn á báðum starfsstöðvum, í Brimveri í fyrsta sinn og í þriðja sinn í Æskukoti. Þetta er
mikilvægt skref í sameiningu, samstarfi og ákveðinn árangur í skólastarfi. Við innleiðingu var lögð
áhersla á þemað lýðheilsu sem fellur vel að heilsustefnunni. Fáninn var afhentur við hátíðlega athöfn
22. mars á Degi jarðar.
Við úttekt að Grænfána var ákveðið mat lagt á skólastarfið þar
sem leitað var eftir þátttöku nemenda og námssvið leikskólans
skoðuð út frá markmiðum verkefnis. Þar má sjá það sem vel er
gert og líka hugmyndir um það sem betur má fara. Í skýrslu
Landverndar kemur fram að mjög vel er staðið að námsefnisgerð í
tengslum við þemað lýðheilsu og áhugavert að lesa um þau
verkefni sem unnin hafa verið. Sérlega vel var staðið að tengingu
við aðalnámskrá en markmið verkefnisins á tímabilinu tengjast vel
grunnþáttum aðalnámskrár, sérstaklega heilbrigði og velferð en
einnig jafnrétti, lýðræði og mannréttindum og sjálfbærni.
Sjálfbærni tengist í raun öllum grunnþáttum aðalnámskrár og því tilvalið að tengja starfið við
grunnþættina. Verkefnið sem fylgdi var fræðandi og
skemmtilegt og hvetur til sköpunar og læsis auk
ofantalinna þátta. Skýrslu Landverndar vegna
úttektar að Grænfána má sjá á heimasíðu
leikskólans. Samvinna við foreldra er mikilvægur
þáttur í skólastarfinu. Kynningarfundir voru haldnir
að hausti fyrir foreldra á báðum starfsstöðum, 17.
september í Æskukoti og 18. september í Brimveri.
Skólastarfið var kynnt og foreldrar fengu afhentan
kynningarbækling, skóladagatal og dagskipulag
deilda. Aðalfundur foreldrafélaga var haldinn 29.
september.

Foreldraviðtöl voru tvisvar á skólaárinu, á haustönn og vorönn. Skráningar í
Heilsubók barnsins voru gerðar í október 2015 og mars 2016 og voru
foreldraviðtöl tekin í kjölfar skráningar þar sem foreldrar hittu deildarstjóra
og hópstjóra. Foreldrum stendur ávallt til boða að fá viðtalstíma við
leikskólastjóra, sérkennslustjóra og deildarstjóra þegar þeir óska eftir því.
Fréttabréf voru gefin út sjö sinnum yfir skólaárið. Fréttir voru settar á
heimasíðu leikskólans, á tilkynningartöflur deilda og með tölvupósti.
Mjög gott samstarf hefur verið við BES á skólaárinu. Þrír elstu árgangar
leikskólans hafa í vetur farið í reglulegar heimsóknir í skólabókasafnið í
BES á Stokkseyri með kennurum sínum. Elstu nemendur leikskólans fóru
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oftast og fóru þeir nokkrum sinnum í heimsókn á skólavist þar sem þeir dvöldu fyrir hádegi.
Umhverfisnefnd skólans hélt sína sameiginlegu fundi í BES. Við erum ánægð með gott samstarf við
starfsfólk og stjórnendur í BES og sjáum við marga möguleika á að efla það samstarf enn frekar.
Skólastarfið hefur gengið mjög vel þar sem góð
samvinna einkennir starfsmannahópinn. Lögð
hefur verið áhersla á samvinnu milli starfsstöðva
Brimvers/Æskukots og við BES, einnig hefur
áhersla verið á læsi í skólastarfi og innleiðingu
Grænfánans. Mikilvægur þáttur í að efla
lærdómssamfélag
skólans
er
að
vera
þátttakendur í þeirri samvinnu sem á sér stað á
milli skóla hér í Árborg og skólaþjónustu
Árborgar. Áhersla á samvinnu og samstarf hefur
skilað aukinni þekkingu í starfið og ánægju. Á
komandi skólaári er mikilvægt að hlúa enn
frekar að samvinnu og starfsþróun og gera ráð
fyrir tíma til að sinna þeirri vinnu.

Sérdeild Suðurlands, Setrið Sunnulækjarskóla
Skólaárið 2015–16 stunduðu 24 nemendur nám við deildina frá 5 grunnskólum á Suðurlandi. Reglubundin ráðgjöf var veitt tveimur grunnskólum á Suðurlandi.
Haustið 2015 markaði ákveðin tímamót í starfi
deildarinnar en þá var aukið til muna við húsnæðið sem
deildin hefur innan Sunnulækjarskóla. Nýja rýmið gefur
aukna möguleika á að skipuleggja námið í takt við ólíkar
þarfir nemenda.
Lögð var lokahönd á endurskoðun á aðlagaðri
skólanámskrá deildarinnar sem staðið hefur yfir frá útgáfu
nýrrar aðalnámskrár árið 2011. Almennur hluti og
starfsáætlun var tilbúin til birtingar í september. Unnið
var að þrepaskiptingu á greinasviðum í samstarfsteymum
og lauk þeirri vinnu á vormánuðum skólaársins. Aðlöguð
skólanámskrá er nú aðgengileg á heimasíðu deildarinnar
http://setrid.sunnulaek.is/namskra/ .
Verklag sem mótast hefur á síðustu fjórum árum í
kringum teymisáætlanir í nemendateymum var fest í sessi.
Teymisáætlun er skjal sem heldur utan um allar
upplýsingar sem mikilvægar eru til að móta þjónustu og
aðlögun fyrir barnið og fjölskylduna allan sólarhringinn.
Teymisáætlun er unnin í samvinnu skóla, félags– og heilbrigðisþjónustu og foreldra. Óskað var eftir
kynningu á verklaginu á námskeiðum um teymisvinnu hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, auk
kynningar á fagfundi skólastjórnenda í Árborg.
Veglegir styrkir voru veittir Setrinu á skólaárinu. Kiwanisklúbburinn Jörfi í Reykjavík færði Setrinu
250.000 kr. styrk til kaupa á tækjabúnaði og námsgögnum. Umhyggja, félag til stuðnings langveikum
börnum, færði Setrinu 400.000 kr. styrk í vor í tilefni 35 ára afmælis félagsins.
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Menntaverðlaun Suðurlands voru veitt sérdeild Suðurlands við hátíðlega
athöfn í janúar. Heiðurinn sem þeim fylgir, veitist fjölda manns sem að
starfinu koma. Kennarar, þroskaþjálfar, stuðningsfulltrúar, ráðgjafar og
aðrir sem starfa við Setrið, foreldrar og aðstandendur, nemendurnir sjálfir
og samstarfsfólk í heimaskólum þeirra eiga þennan heiður í sameiningu.
Almenn ráðgjöf frá deildinni fólst í móttöku skólafólks víða af landinu og
í tengslum við samstarfsverkefni víða um heim. Heimasíða deildarinnar er
mikilvægur hlekkur í ráðgjöf og til að tryggja aðgang að aðlöguðum
námsgögnum.

Samborg
Samborg, sem eru samtök foreldrafélaga í Árborg, var tilnefnd til foreldraverðlauna Heimilis og skóla
við hátíðlega athöfn í Safnahúsinu í Reykjavík miðvikudaginn 11. maí 2016 fyrir að efla samstarf milli
foreldrafélaga allra grunn- og leikskóla í Sveitarfélaginu Árborg. Inga Dóra Ragnarsdóttir og
Guđbjörg Guðjónsdóttir tóku við viðurkenningu fyrir hönd Samborgar úr höndum Illuga
Gunnarssonar, menntamálaráðherra, og Önnu Margrétar Sigurðardóttur, formanns Heimilis og
skóla. Samborg er vel að viðurkenningunni komin.

Skýrsla frá stjórn Samborgar
Samborg – samstarf foreldrafélaga grunnskóla í Árborg var stofnuð þann 25. nóvember 2014 þegar
stjórnir foreldrafélaga úr grunnskólum Árborgar hittust í Barnaskólanum á Eyrarbakka á fundi ásamt
Þorsteini Hjartarsyni, fræðslustjóra. Ein aðalástæðan fyrir stofnun Samborgar var að efla samstarf á
milli foreldrafélaganna í sveitarfélaginu, börnunum í hag. Börn í Árborg blandast mikið í frístundum
og því kjörið að nota líka þennan vettvang fyrir þau. Hugmyndir að verkefnum Samborgar voru t.d. að
koma af stað foreldrarölti, skipuleggja sameiginlegar skemmtanir fyrir börnin, ýta á að skipulag vegna
frístunda verði skoðað og hafa skoðun á t.d. fjáröflunum innan veggja skólans o.fl.
Meðal verkefna Samborgar á síðastliðnu skólaári var súpufundur í Vallaskóla þar sem Sólveig
Norfjörð sálfræðingur talaði um kvíða hjá börnum, kakófundur í Sunnulækjarskóla þar sem Hermann
Jónsson kom og fjallaði um einelti og hvernig hægt er að bregðast við því. Friðþóra Sigfúsdóttir kom
og ræddi um tölvufíkn barns frá sjónarhorni foreldris og loks var haldinn fyrirlestur þar sem Eyjólfur
Örn Jónsson sálfræðingur ræddi um tölvuvanda/fíkn ungmenna. Mikil ánægja var með þessa viðburði
og voru þeir allir mjög vel sóttir. Auk þessa standa foreldrafélögin að ýmsu á eigin vegum innan sinna
skóla og er mikil gróska í foreldrafélagsstarfi í Árborg. Á fundi með Þorsteini Hjartarsyni,
fræðslustjóra, Gunnari E. Sigurbjörnssyni, forvarnarfulltrúa og fulltrúum foreldrafélaga Árborgar var
sú tillaga lögð fram að fá foreldrafélög leikskólanna inn í samstarfið. Vel var tekið í þá hugmynd og í
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kjölfarið var haldinn Samborgarfundur þar sem þau voru formlega boðin velkomin í samstarfið
og Samborg – samstarf foreldrafélaga í Árborg varð að veruleika. Samborg var tilnefnd til foreldraverðlauna Heimilis og skóla í vor fyrir stofnun félagsins.
Þetta samstarf er ennþá í mótun en vonir eru bundnar við að þetta verði flottur vettvangur þar sem
hagsmunir barna í Árborg eru í fyrirrúmi.

Sunnulækjarskóli
Skólaárið 2015 – 2016 var tólfta starfsár Sunnulækjarskóla og voru nemendur um 600. Allt frá
stofnun skólans, haustið 2004, hefur hann vaxið hratt og hefur nemendafjöldinn nú fjórfaldast. 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 starfsmanna 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
þjóðfélagsþegn
 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 2015‒2016
Skólaárið 2015–2016 var áfram unnið á þeirri braut að þróa kennlsuhætti í anda samvinnu og
samstarfs og lögð áhersla á að skapa kennurum aðstöðu til að tileinka sér teymiskennlsu á sem flestum
sviðum. Til að meta hvernig til tekst við þróun skólastarfsins er áhersla lögð á innra mat og á hverju
ári er gefin út vegleg sjálfsmatsskýrsla.
Ýmis gögn eru lögð til grundvallar við gerð þeirrar skýrlsu, m.a. kannanir frá aðilum utan skólans,
kannanir sem skólinn sjálfur hefur forgöngu um að gera, styrk- og veikleikagreining meðal
starfsmanna skólans ásamt mati á árangri nemenda, t.d. í samræmdum prófum. Skýrsla um sjálfsmat
skólans og niðurstöður þess ásamt þróunaráætlun er samin árlega og kynnt fyrir starfsmönnum
skólans, skólanefnd og foreldrum. Þessar skýrslur eru aðgengilegar á
heimasíðu skólans http://www.sunnulaekjarskoli.is
Ötult foreldrafélag
Við Sunnulækjarskóla starfar afar öflugt foreldrafélag. Á skólaárinu 2015–
2016 studdi foreldrafélagið dyggilega við skólastarfið með ýmsum hætti.
Um haustið var sérstök áhersla lögð á forvarnir gegn einelti og var m.a.
haldinn svokallaður kakófundur í samvinnu við foreldrafélag skólans. Þar
var Hermann Jónson fenginn til að koma og halda fyrirlestur um reynslu
sína og dóttur sinnar, Selmu Hermannsdóttur. Í framhaldi gekk Selma svo í
bekki og ræddi við nemendur.
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Þá kom foreldrafélagið einnig að skipulagningu fræðslufunda um tölvufíkn. Í mars flutti Friðþóra Arna
Sigþórsdóttir erindi um tölvufíkn og í apríl kom Eyjólfur Örn Jónsson, sálfræðingur, og flutti erindi
um ofnotkun Internetsins á súpufundi. Slíkir fundir eru nú orðnir fastur liður í starfi skólans og eru
jafnan vel sóttir. Foreldrafélagið kom einnig færandi
hendi. 1. desember. Það færði öllum nemendum 1.
bekkjar endurskinsvesti og þegar leið að vori kom
stjórn foreldrafélagsins og færði nemendum skólans
inni- og útileikföng að gjöf.
Starfsfólk skólans er afar þakklátt þeim stuðningi
sem forlerafélagið hefur sýnt skólanum og metur
mikils þann hlýhug sem þar birtist.
Áræðnir nemendur
Auk hefðbundins skólastarfs tóku nemendur þátt í
margs konar verkefnum öðrum og stóðu sig með
sóma.
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands fór þess
á leit að nemendur Sunnulækjarskóla ræstu
Norræna skólahlaupið þetta árið. Blossi,
lukkudýr smáþjóðaleikanna, mætti á svæðið
og hljóp með nemendum. Fjallað var um
hlaupið í fjölmiðlum og undir myllumerkinu
#BeActive. Þá tóku nemendur Sunnulækjarskóla þátt í grunnskólamóti í sundi sem fór
fram í Laugardalslauginni þriðjudaginn 8.
mars. Nemendur stóðu sig frábærlega og
voru sér og sínum til sóma.
Í apríl var hinn hefðbundni íþróttadagur þar sem nemendur tóku þátt í ýmsum keppnisgreinum sem
eiga það sameiginlegt að vera óhefðbundnar. Dagurinn tókst afar vel þar sem námsbækurnar og
hefðbundið skólastarf fengu frí en samstarf, samstaða, ýmiss konar íþróttir og hugarleikfimi voru
viðfangsefnin ásamt GLEÐI, VINÁTTU og FRELSI.
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Ekki létu nemendur heldur sitt eftir liggja í keppnisgreinum andans því einnig var keppt í ritlist.
Í 10. bekk hlutu Elísa Rún Siggeirsdóttir, Arndís
María Finnsdóttir og Ragna Fríða Sævarsdóttir
allar verðskulduð verðlaun í ritunarsamkeppni í
10. bekk.

Þá tóku nemendur þátt í verkefni sem Samtök móðurmálskennara í samstarfi við íslenskukennara
standa fyrir og nefnist Laxnessfjöðrin. Þrír nemendur í 9.bekk hlutu Laxnessfjöður fyrir framlag sitt,
þau Aldís Elva Róbertsdóttir, Stefán Þór
Ágústsson og Veigar Atli Magnússon. Þá tóku
nemendur í 7. bekk þátt í Stóru
upplestrarkeppninni sem fór fram í Grunnskóla
Hveragerðis. Lið Sunnulækjarskóla stóð sig afar
vel. Liðið skipuðu Emilía Torfadóttir, Ingveldur
Jóna Þorbjörnsdóttir, Nadía Rós Axelsdóttir og
til vara Arnar Daði Brynjarsson.
Nemendur Sunnulækjarskóla hrepptu bæði annað
og þriðja sætið. Annað sætið hlaut Ingveldur
Jóna Þorbjörnsdóttir og það þriðja Emilía
Torfadóttir
sem
báðar
eru
nemendur
Sunnulækjarskóla.
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Nemendur lögðu líka sín lóð á vogarskálina í
forvarnarverkefnum og sáu tveir af nemendum
skólans um jafningjafræðslu á vegum
Ungmennaráðs SAFT.
Það voru þeir Daníel Máni Davíðsson og
Guðjón Leó Tyrfingsson sem gengu í bekki
með fræðslu um neteinelti. Þeir fjölluðu um
ýmsar hættur á Netinu og hvernig best sé að
forðast þær.

Þann 29. september lagði 9. bekkur svo land
undir fót og brá sér til Danmerkur. Nemendur í
9. bekk voru í samstarfi við Ørum skóla sem er í
Djurssýslu á Norður Jótlandi. Ferðin var hluti af
samstarfsverkefni skólanna sem hlaut styrk frá
Nordplus Junior. Nemendur dvöldu í eina viku í
Danmörku og var þema verkefnisins náttúra,
menning og tungumál. Um vorið tók hópurinn
svo á móti vinum sínum frá Danmörku og
endurgalt gestrisni þeirra. Margt er hér ótalið
enda fjölmörg verkefni unnin á hverju ári í jafn
stórum skóla og Sunnulækjarskóli er orðinn.
Húsnæði Sunnulækjarskóla
Á skólaárinu var neðri hæð nýrrar álmu sem byggð hefur verið við skólann tekin í notkun. Álman
mun, þegar fullgerð verður, hýsa fyrstu tvo árganga skólans ásamt matsal, bættri aðstöðu lengdrar
viðveru og sérstökum inngangi og fatageymslu ætlað yngstu nemendum skólans. Ekki tókst að fullgera
aðgengi og fatahengi áður en skóli hófst og því var notast við bráðabirgðafrágang að nokkru leyti
skólaárið 2015 – 2016. Engu að síður var sú viðbót sem notuð var afar mikilvæg og gekk skólastarf
vel í yngsta árgangi skólans.
Skólaslit voru 8. júní 2016. Í skólaslitaræðu lagði skólastjóri áherslu á mikilvægi lestrar og
lestrarþjálfunar, minnti á yfirstandandi þjóðarátak í lestri og hvatti foreldrar til að lesa með börnum
sínum jafnt að sumri sem vetri.

Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri
Starfsárið 2015-2016 hófst í ágúst með vinnu stjórnenda. Kennarar mættu til leiks um miðjan
mánuðinn og hófu undirbúning kennslu. Innra mat skólans, bæði Olweusarkannanir og kannanir frá
Skólapúlsinum lögðu línurnar fyrir þær áherslur sem unnið var út frá það skólaárið. Innra mat
Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri er fólgið í árlegum könnunum sem lagðar eru fyrir
nemendur, starfsfólk og foreldra. Skólapúlsinn er mælitæki sem notast hefur verið við og skólaárið
2014-2015 voru lagðar fyrir tvær nemendakannanir og ein starfsmannakönnun. Nemendakannanirnar
2014-2015 snerust að mestu leyti um líðan en starfsmannakönnun sneri að fagmennsku í starfi, líðan
og stjórnun skólans. Einnig er könnun um einelti lögð fyrir árlega, Olweusarteymi skólans sér um
framkvæmd á henni og kynningu niðurstaðna. Í kjölfar hverrar eineltiskönnunar vinnur Olweusarteymi
næstu starfsáætlun og kynnir leiðir til úrbóta ásamt stjórnendum skólans. Í upphafi skólaárins var
ákveðið að leggja áherslu á eftarfarandi þætti í skólastarfi Barnaskólans:
 Að Olweusarteymið verð eflt enn frekar og að samvinna teymisins við umsjónarkennara verði
efld með það að markmiði að útrýma einelti.
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Að unnið verði að sjálfsstyrkingu nemenda BES. Umsjónarkennarar fái aukinn tíma með
umsjónarnemendum þar sem tækifæri gefst til að efla trú nemenda á eigin hæfni og getu.
Að faggreinakennsla við skólann verði efld enn frekar, að kennarar fá enn frekari faglega
stuðning með það að markmiði að bæta námsárangur nemenda. Einnig að faggreinasambandi
verði komið á milli kennara BES og annarra í Árborg.
Að hvetja nemendur enn frekar til þátttöku í skiplögðu íþróttastarfi og gera þeim enn frekar
grein fyrir mikilvægi hollra neysluvenja.
Að gera nemendum grein fyrir mikilvægi heimanáms, sérstaklega lesturs.
Að auka lestrarþjálfun og mælingar á lestri. Einnig að hvetja nemendur frekar til yndislesturs í
samstarfi við skólabókasafn BES.
Að efla félagsstarf skólans og stefna að aukinni vellíðan nemenda og starfsmanna.

Það sem gert var skólaárið 2015-2016 til þess að bregðast við þessum framangreindu tillögum voru
eftirfarandi atriði:
1. Olweusarteymi var eflt enn frekar og kennurum og öðru starfsfólki gert hærra undir höfði í allri
greiningar- og forvarnavinnu eineltismála. Útkoman var lægsta tíðni eineltis sem mælst hefur í
BES – undir landsmeðaltali.
2. Umsjónarkennarar fengu aukinn tíma með sínum umsjónarnemendum, eina kennslustund á viku
sem viðbótarumsjón. Þar gafst þeim færi á að vinna að eflingu sjálfstrausts sinna
umsjónarnemenda, bæði félagslega og námslega.
3. Í anda lærdómssamfélagsins voru búnar til tengingar faggreinakennara í BES við aðra
faggreinakennara í Árborg. Lestrar- og stærðfræðiteymi hittust nokkrum sinnum yfir veturinn og
urðu til góðar tengingar milli kennara þar sem þeir skiptust á reynslu, kennslugögnum og
kennsluaðferðum. Einnig voru faggreinakennarar hvattir til að sinna endurmenntun enn frekar.
Teymisvinna kennara var efld skólaárið 2015-2016. Hugmyndin með því er í anda lærdómssamfélagsins og miðar að því að útrýma einangrun kennara í starfi. Markmiðið er að fagefla
kennarann, að kennarar vinni í pörum eða fámennum teymum við að rýna í störf hvers annars og
styrkja og styðja. Einnig hittust skólastjórnendur BES, Flóaskóla og Kerhólsskóla með samvinnu í
huga. Þar er markmiðið að búa til fagtengingar milli kennara.
4. Undirbúningur að innleiðingu heilsueflandi grunnskóla hófst haustið 2015. Markmiðið með því er
að efla lýðheilsu enn frekar, hvetja til íþróttastarfs og koma sífellt betri neysluvenjum á hjá
nemendum og starfsfólki. Sérstakt teymi var stofnað um heilsueflinguna og sinnti það
greiningarvinnu og kom starfinu af stað við BES.
5. Sérstök áhersla var lögð á að efla lestur og lestrarfærni. Nemendur yngra stigs tóku þátt í
margvíslegum lestrarleikjum með og í samstarfi við skólabókasafn. Þar stóðu nemendur BES sig
með afbrigðum vel og náðu t.a.m. að vera efst á landsvísu í landsleik í lestri – allirlesa.is.
Bakkakot var opnað á unglingastiginu en þar er hugsað sem næðisstaður nemenda í kaffihúsastíl.
Þar geta nemendur sest niður með bók í frímínútum, kennarar farið með nemendur til að lesa
námsefni og svo framvegis. Nemendur í 9. bekk voru Logos skimaðir og þjálfaðir í leshraða í
kjölfarið. Einnig bauð skólinn upp á lesþjálfun fyrir alla nemendur á unglingastigi, fengu allir
nemendur lesþjálfun í hverri viku.
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6. Nemendaráð var eflt enn frekar með því að fá fastan fundar- og vinnutíma í stundatöflu undir
stjórn Hauks Gíslasonar, félagsmálafulltrúa BES. Einnig var samstarfi komið á milli nemenda
Flóaskóla, Kerhólsskóla og BES. Nemendaráð skólanna þinguðu og komu á samstarfi undir
nafninu FLÓKERBES. Stefnt er að áframhaldandi samvinnu þar.
7. Barnaskólinn innleiddi ýmsa starfshætti skólaárið 2015-2016 sem gera skólann að Náttúruskóla.
Markmiðið er að kennsla og nám Barnaskólans takið mið af umhverfi, útikennslu og þeim
margvíslegu möguleikum sem umhverfi og náttúra skólans býður upp á.

Annað starf
Nemendur Barnaskólans náðu fjórða sæti í Skólahreysti og er það árangur sem nemendur og starfsfólk
eru stolt af enda mikil vinna lögð í undirbúning og þjálfun.
Veturinn 2015-2016 sóttu nemendur á unglingastigi fjölbreytta valáfanga og má þar helst nefna
matreiðslu, fatasaum, jóga og slökun, snyrtifræði, hönnun og smíði, myndmennt, spilaval, skrautskrift,
vísindaval, félagsmál og skefting.
Af öðrum viðbuðrum ársins má nefna útivistardag, skólavökur, Norræna skólahlaupið, vísindavöku,
árshátíð unglingstigs, jólasöng, litlu jólin, grímudansleik, vorferðir, árshátíð yngra stigs og
verðlaunafyrirbærið Barnabæ sem er samfélagslegt skólaverkefni sem skólaárinu lauk með eins og
fyrri ár.
Það er ánægjuleg staðreynd að þriðja árið í röð átti Barnaskólinn nemenda á verðlaunapalli í
Nýsköpunarkeppni grunnskólanna en Sindri Ragnarsson náði 3. sæti í þeirri keppni í ár. Leikhópurinn
LOPI, nemendaleikfélag skólans, frumsýndi verk í leikstjórn skólastjóra BES, Magnúsar J.
Magnússonar, í nóvember við góðar viðtökur og undirtektir. Leiklist er mikilvæg í skólastarfi
Barnaskólans en þar gefst nemendum tækifæri til að láta ljós sitt skína með öðrum hætti en í
hefðbundnu skólastarfi.
Starfsmenn frá Barnaskólanum tóku þátt í þróunarstarfi í samstarfi við skólaþjónustu Árborgar, helst
ber þar að nefna þátttöku í Erasmus+verkefninu sem var þrískipt. BES átti fulltrúa í faghópum um
lærdómssamfélagið, upplýsingatækni í skólastarfi og námi og starfi. Sú vinna gagnaðist mjög mikið og
skilar ávöxtum inn í skólastarf Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri.
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Vallaskóli
Einkunnarorð: Virðing – þekking – lífsgleði
Skólaárið 2015-2016 sem við nú kveðjum markar
fjórtánda starfsár Vallaskóla. Nemendafjöldi við
skólann var 523 nemendur, skipt í 27
bekkjardeildir í 1.-10. bekk og 47 nemendur luku
námi í 10. bekk 10. júní. Skólaárinu var sem fyrr
skipt upp í þrjár annir og var skólastarf með
hefðbundnu sniði þótt auðvitað beri hvert skólaár
sitt sérstaka svipmót.

Mynd: Vallaskóli (GS). Hluti útskriftarhópsins skólaárið 2015-2016

Almenn ánægja var með nám og kennslu í skólanum á
meðal foreldra en það sýndi niðurstaða Skólapúlsins á
árinu. Vallaskóli var vel yfir landsmeðaltali í þeirri
mælingu. Sama var uppi á teningnum þegar könnuð
voru samskipti nemenda við starfsfólk skólans.
Foreldrar og forráðamenn telja almennt að börnum
þeirra sé mætt af sanngirni og virðingu. Þessi
niðurstaða er sérstaklega ánægjuleg og hvetur okkur Mynd: Vallaskóli . Bangsadagurinn á yngsta stigi
starfsfólk áfram til góðra verka.
Góðu verkin felast ekki síst í því að varðveita
hagsmuni nemenda með þeim úrræðum sem við
höfum úr að spila hverju sinni. Sem dæmi var
eineltisteymi skólans sameinað lausnateymi Vallaskóla á árinu en sömu lykilstarfsmenn vinna í báðum
teymum og því augljós hagræðing af sameiningunni.
Hugmyndafræðin um lausnateymið hefur dafnað jafnt
og þétt. Fundað er í teyminu einu sinni í viku þar sem
farið er yfir málefni nemenda og kennarar og aðrir
starfsmenn aðstoðaðir við að finna lausnir á
aðsteðjandi vanda. Annað úrræði sem einnig hefur átt
fylgi að fagna er hugmyndafræði nemendateymanna.
Niðurstaðan er því eins og segir í skýrslu um ytra
Mynd: Vallaskóli.Glatt á hjalla hjá nemendum á miðstigi
mat í Vallaskóla frá árinu 2014 ,,fjölbreytt úrræði
eru til að koma til móts við nemendur með sérþarfir. Fjölbreytt fagþekking er meðal þeirra sem starfa
við skólann. Nemendateymi halda vel utan um nám nemenda með sérþarfir.“ (Bls. 5)
Töluvert var unnið í skólaþróun á árinu og er þar helst að nefna þátttöku nokkurra starfsmanna í
þremur Erasmusverkefnum í samvinnu við skólaþjónustu Árborgar. Verkefnin snerust um
lærdómssamfélagið, upplýsingatækni og starfsfræðslu. Afraksturinn hefur skilað sér í áframhaldandi
vinnu í þessum þremur málaflokkum. Lærdómssamfélagið hefur eflst til muna í sveitarfélaginu og
samvinnuverkefni skóla hafa orðið fleiri, m.a. í tengslum við innleiðingu Aðalnámskrár frá árinu 2011.
Í Vallaskóla hefur rafræni þátturinn í námi og kennslu styrkst jafnt og þétt, m.a. í krafti hugmyndafræðinnar Verkefnamiðað nám (e. Project Based Learning) og Með eigin tæki (e. Bring Your Own
Device). Skólinn hefur fjárfest reglulega í tölvubúnaði og til staðar eru hátt í 80 i-Padar til nota fyrir
nemendur. Mun það koma sér vel á næsta skólaári þegar nemendur þreyta samræmd könnunarpróf á
rafrænu formi í fyrsta sinn. Fyrirhugað er að endurskoða fyrirkomulag valgreina í skólanum og auka
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samvinnu á milli grunnskóla sveitarfélagsins í því skyni. Til að efla starfshugsun nemenda hefur námsog starfsráðgjafi unnið að því að flétta náms- og starfsráðgjafaáætlun inn í lífsleikniáætlun Vallaskóla.
Nemendur okkar taka þátt í ýmsum atburðum og
verkefnum. Gaman er að geta sagt frá góðum árangri
nokkrurra nemenda í Pangea stærðfræðikeppninni en
hún er haldin árlega í 20 evrópskum löndum, ætluð
nemendum í 8.-9. bekk. Úrslitakeppnin árið 2016 var
haldin í Reykjavík þar sem 35 nemendur hvers árgangs
kepptu til úrslita úr hópi 1000 nemenda. Sjö nemendur í
Vallaskóla komust alla leið í úrslit og náðu frábærum
árangri.
Að lokum er vert að gera grein fyrir tilraunaverkefninu
Vallaland sem var sett af stað á vordögum. Kom það í
stað hinna hefðbundnu þemadaga í 7.-10. bekk.
Mynd: EG. Nemendur Vallaskóla sem tóku þátt í
Vallaland er spennandi og fjölbreytt verkefni á
Pangea stærðfræðikeppninni, Benedikt, Elísabet
Sandra, Ágúst Máni, Hildur Helga, Íris, Rúnar og
þverfaglegum nótum. Um var að ræða samfélagsUnnur.
fræðilegt verkefni þar sem nemendum er raðað í 10-12
manna hópa, þvert á bekki í 7.-10. bekk, og unnu þeir saman að framkvæmd ákveðins verkefnis.
Skólaárið 2015-2016 var verkefnið að búa til land og mynda samfélag með öllu sem því tilheyrir.
Vallaland tekur mið af áherslum Aðalnámskrár grunnskóla og fellur vel að sex grunnstoðum
menntunar (læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun) ásamt
því að þjóna sem aðlögun nemenda í 7. bekk að unglingastigi skólans. Krakkarnir voru ánægðir með
afraksturinn sem var til sýnis gestum og gangandi á vorhátíðardegi.

Mynd: Vallaskóli. Sigurvegarar spurningakeppni Vallaskóla –
Kveiktu – skólaárið 2015

Contents
Grunnskólinn fyrir
alla í Árborg – þarfagreining
NoÍris
table
of contents
entriesSigfríður
found. Sigurgeirsdóttir og Þorvaldur H. GunnAnna Linda Sigurðardóttir,
Anna
Steinarsdóttir,
arsson unnu saman rannsóknarverkefni á námskeiðinu „Leiðtogar í skóla án aðgreiningar í
Benedikt, Sunneva
Leó í 10. LV sínar kynntu þau í fræðslunefnd Árborgar
fjölmenningarsamfélagi“ 2016.
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Starfshópur um frístundaheimili í Árborg
Í janúar 2016 kom út skýrsla starfshóps um frístundaheimili í Árborg. Starfshópinn skipuðu þau Bragi
Bjarnason, Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson, Gissur Jónsson, Guðrún Jóhannsóttir, Sigrún
Sighvatsdóttir og Páll Sveinsson. Starfshópurinn setti sér það markmið að setja upp hverjir væru
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meginþættir í rekstri frístundaheimila og greina hvernig uppsetning myndi henta í Sveitarfélaginu
Árborg. Hópurinn skipti rekstri frístundaheimila í fjóra flokka: rekstrar– og húsnæðismál, íþróttir– og
tómstundatenging, starfsmannamál og faglega starfið og skráningarmál, strætóferðir og annað. Í lok
skýrslunnar setti hópurinn fram tillögu um áfangaskiptingu nauðsynlegra verkefna og breytinga
v/innleiðingar frístundaheimila í Árborg. Sjá nánar í skýrslu heimasíðu Árborgar. Á 18. fundi
fræðslunefndar sem var haldinn 11. febrúar sl. var skýrslunni fagnað og nefnt að þegar hafi verið stigin
skref í samræmi við tillögur skýrsluhöfunda, svo sem sameiginlegur fræðsludagur fyrir starfsfólk sem
haldinn var á Stokkseyri fyrir áramót. Nefndin lagði til að starfshópur verði stofnaður sem vinni að
undirbúningi þeirra breytinga sem fram undan eru. Á 67. fundi bæjarráðs var svo skipað í nýjan
starfshóp og eftirtaldir taka setu í hópnum: Bragi Bjarnason, fulltúri frístundamála, Halla Hinriksdóttir, v/málefna fatlaðra, Ástrós Rún Sigurðardóttir, fulltrúi skólastjórnenda. Þá var óskað eftir að
Samborg, foreldrasamtök í Árborg, skipi einn fulltrúa og UMF Selfoss skipi einn fulltrúa íþrótta– og
tómstundafélaga. Fleiri verði svo kallaðir til á einstaka fundi eftir þörfum.

Endurmenntunarnámskeið og fræðslufundir
Yfirlit yfir nokkur námskeið sem haldin voru á skólaárinu 2015‒2016
Heiti námskeiðs
Kennari
Einfaldar og jákvæðar kennsluaðferðir
Elísa Guðnadóttir, sálfræðingur
Foreldrar og skóli
Nanna Christiansen
Rafrænt nám, snjalltækni og námsefnisgerð
Leifur Viðarsson og Már Ingólfur Másson
Náttúruskólinn (BES)
Ester Ýr Jónsdóttir og Svava Pétursdóttir
Þróun lærdómssamfélagsins í Árborg (Námskeið fyrir Anna Kristín Sigurðardóttir
skólastjórnendur leik- og grunnskóla)
Upplýstur nemandi ‒ sjálfbær nemandi
Kristín Björk Jóhannsdóttir
Teymisáætlun – vegvísir að árangursríkri teymisvinnu Kristín Björk Jóhannsdóttir og Halla
Steinunn Hinriksdóttir
Að hefja störf í leikskóla
Júlíana Tyrfingsdóttir, Ásthildur Bjarnadóttir
og Lísbet Nílsdóttir
*PALS stærðfræðinámskeið á Suðurlandi (2.-6. b.)
Svava Hjaltalín og Anna Kristín Arnarsdóttir
*PALS stærðfræði (leikskóli og 1. bekkur)
Svava Hjaltalín og Anna Kristín Arnarsdóttir
*K-PALS í júní 2016
Heiðveig Andrésdóttir og Kristín Svanhildur
Ólafsdóttir
Ósveigjanlegir nemendur með slaka sjálfsstjórn
Sólveig Norðfjörð
(fræðslufundur í BES)
Tekist á við erfiða hegðun
Námskeið á vegum Brúarskóla í BES
Lubbi finnur málbein
Þórdís Guðrún Magnúsdóttir og Katrín
Þorvaldsdóttir
Einhverfa og skipulögð kennsla
Svanhildur Svavarsdóttir
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Íslenskur orðaforði grunnskólanema sem eiga annað
móðurmál en íslensku
Vinna við heimasíðu leikskólanna
Málörvun leikskólabarna (f. foreldra og starfsfólk)
Ýmis námskeið á vegum skólaþjónustu Árnesþings og
skólaþjónustu Rangárvalla- og V-Skaftafellssýslu

Sigríður Ólafsdóttir
Grétar Magnússon
Álfhildur Þorsteinsdóttir

*PALS námskeiðin eru hluti af SÍSL (Sérfræðingateymi í samfélagi sem lærir). Það er verkefni Þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða sem Hulda Karen Daníelsdóttir stýrir. Námskeiðin
hafa verið í boði fyrir alla kennara á Suðurlandi.

Forvarnardagurinn í Árborg
Forvarnadargurinn í Sveitarfélaginu Árborg var haldinn hátíðlegur með aðkomu allra nemenda í 9.
bekk. Dagurinn er haldinn að frumkvæði forseta Íslands í samvinnu við Samband íslenskra
sveitarfélaga, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, Ungmennafélag Íslands, Bandalag íslenskra skáta,
Reykjavíkurborg, Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík. Verkefnið er stutt af lyfjafyrirtækinu
Actavis. Að þessu sinni var forvarnardagurinn haldinn 2. október 2015 en þar sem sá dagur lenti á
frídegi nemenda í Árborg (haustþingi kennara) var ákveðið að seinka honum um viku hér hjá okkur.
Dagurinn er helgaður nokkrum heillaráðum sem geta forðað börnum og unglingum frá fíkniefnum,
ráðum sem eiga erindi við allar fjölskyldur í landinu. Ákveðið var að taka upp þá nýbreytni að bjóða
9. bekkingum Árborgar upp á sameiginlega dagskrá, sem unnin er í samstarfi Barnaskólans á
Eyrarbakka og Stokkseyri, Sunnulækjarskóla, Vallaskóla, Umfs. Selfoss og félagsmiðstöðvarinnar
Zelsiuz. Markmið með sameiginlegri dagskrá er að gera meira úr forvarnardeginum en verið hefur, að
hugsa heildstætt í tómstunda- og skólastarfi og efna til hópeflingar og samstöðu meðal ungmenna í
sveitarfélaginu. Nemendur sem tóku þátt voru um 115 talsins. Hér fylgir dagskrá forvarnardagsins og
helstu áherslur.
Kl. 8.10 Mæting í skóla samkvæmt stundaskrá (kennt í fyrsta tíma í Vallaskóla). Kl. 8.55 Nemendur í
9. bekk úr öllum grunnskólunum mæta til leiks í hátíðarsal Fjölbrautaskóla Suðurlands. Kl. 9.00 Ávarp
fræðslustjóra Árborgar, Þorsteins Hjartarsonar. Kl. 9.05 Kynning dagskrár og ratleiks - Gunnar E.
Sigurbjörnsson, tómstunda- og forvarnafulltrúi. Kl. 9.10 Forseti Íslands ávarpar nemendur í
myndbandi af forvarnadagur.is Kl. 9.25 Nemendum skipt upp í 5 hópa þvert á skóla (20-25
nemendur). Með hverjum hópi er tilsjónarmaður (kennari og/eða stuðningsfulltrúi). Kl. 9.30
Hópeflisleikir. Kl. 9.50 Hressing (ávextir og vatn). Kl. 10.00 Hópar fara á upphafsstöðina sína (5
stöðvar, 20 mínútur hver stöð og 10 mínútur til að fara á milli stöðva): 1. Zelsíuz (fræðsla frá
Samtökunum 78), 2. Íþróttasalurinn í gamla Sandvíkurskóla (júdókynning), 3. Kjallari Vallaskóla gengið inn um aðalinngang (fræðsla um skaðsemi vímuefna í umsjá lögreglu), 4. Tíbrá við Engjaveg
(kynning á starfi björgunarsveita Árborgar) og 5. Félagsheimili Fossbúa við Tryggvagötu (kynning á
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starfi skátanna). Á þessum tímapunkti, þegar stóru hóparnir hafa mætt á sína upphafsstöð, er hverjum
hópi skipt upp í fimm minni umræðuhópa (5-6 einstaklingar í hverjum). Skrifleg verkefni frá
forvarnadagur.is unnin í um 20 mínútur. Hópstjóri úr hverjum hópi skráir niður svör síns hóps og
kemur niðurstöðum hópavinnunnar inn á heimasíðu forvarnadagsins (gert í vikunni á eftir). Kl. 10.3010.50 Fyrsta stöð hefst. Kl. 10.50-11.00 Skipti. Kl. 11.00-11.20 Önnur stöð. Kl. 11.20-11.30 Skipti.
Kl. 11.30-11.50 Þriðja stöð. Kl. 11.50-12.00 Skipti. Kl. 12.00-12.20 Fjórða stöð. Kl. 12.20-12.30
Skipti. Kl. 12.30-12.50 Fimmta stöð. Kl. 13.00 Allir koma saman við Tíbrá og borða hádegisverð
(grillpylsupartý og fernudrykkir, kókómjólk/ávaxtasafi). Kl. 13.20 Skóla lokið og heimferð.
Íslenskar rannsóknir sýna að þeir unglingar sem verja minnst klukkustund á dag með fjölskyldum
sínum eru síður líklegir til að hefja neyslu fíkniefna. Að sama skapi sýna niðurstöður að mun ólíklegra
sé að ungmenni sem stunda íþróttir og annað skipulagt æskulýðsstarf falli fyrir fíkniefnum. Í þriðja
lagi sýna rannsóknirnar fram á að því lengur sem ungmenni bíða með að hefja áfengisneyslu þeim
mun ólíklegra er að þau neyti síðar fíkniefna. Niðurstöðurnar byggja á rannsóknum vísindamanna við
Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík, sem hafa um árabil rannsakað áhættuhegðun ungmenna og
hafa þær vakið alþjóðlega eftirtekt. Við hvetjum ykkur foreldra til að skoða heimasíðu forvarnadagsins
(www.forvarnadagur.is) t.d. samanburð á milli ára í rannsóknum því þar sést hvað við höfum náð
miklum árangri.
Páll Sveinsson, aðstoðarskólastjóri í BES
Hermann Ö. Kristjánsson, deildarstjóri eldri deildar Sunnulækjarskóla
Þorvaldur H. Gunnarsson, deildarstjóri efsta stigs Vallaskóla
Gissur Jónsson, framkvæmdastjóri Umf. Selfoss
Gunnar E. Sigurbjörnsson, tómstunda- og forvarnafulltrúi Sv. Árborgar

Góður fyrirlestur um tölvufíkn
Þriðjudaginn 5. apríl 2016 stóð Samborg fyrir fræðslufundi um tölvuvanda og tölvufíkn barna og
unglinga í samstarfi við fræðslusvið. Eyjólfur Örn Jónsson, sálfræðingur, flutti erindi sem vakti mikla
athygli rúmlega 100 þátttakenda. Í máli Eyjólfs Arnar kom m.a. fram að ofnotkun á Internetinu er í
raun óþarfa vandamál. Rót vandans liggur í samskiptum eða öllu heldur samskiptaleysi. Besta ráðið til
að fyrirbyggja vandann og taka á flestum afbrigðum af honum er að nálgast barnið/unglinginn á
jákvæðan hátt. Fjölskyldan sem spilar saman stendur saman og barnið sem upplifir skilning og
væntumþykju er líklegra til að hlusta og taka mark á foreldrum sínum. Ekki vera blind á vandann og
leyfa einhverju að grassera heima einungis vegna þess að það virkar framandi, oft þurfa börn og
unglingar bara að fá viðurkenningu fyrir hver þau eru og að það sé í lagi þó að það passi ekki í kassann
sem samfélagið býður þeim. Eyjólfur Örn setti fram í erindi sínu gagnlegar reglur eða viðmið fyrir
heimili:

Takið reglulegar pásur frá tölvunum, klassískt að taka einn dag í viku eða hluta úr degi (t.d. eftir
hádegi á sunnudögum). Spilið saman (líka tölvuleiki) og njótið gæðastunda með fjölskyldunni. Ekki
setja ábyrgðina á barnið með því að spyrja það að öllu. Stundum á barnið bara að gera ákveðna hluti á
heimilinu eða með fjölskyldunni. Internetið er ekki eins og loft eða vatn, við vinnum fyrir því og
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eðlilegt er að notkun þess fari eftir álíka viðmiðum fyrir börnin. Látið Internetið vera verðlaun fyrir
góða hegðun og vel unnin verk, hrósið og sýnið áhuga.

Fréttabréf




Nýársfréttabréf fræðslusviðs í janúar 2016
Fréttabréf fræðslusviðs í febrúar 2016
Fréttabréf fræðslusviðs í maí 2016

Námskeið fyrir börn og foreldra skólaárið 2015‒2016
PEERS
Félagsfærninámskeið byggt á PEERS (www.semel.ucla.edu/peers) var haldið í Sunnulækjarskóla nú á
vorönn. Á námskeiðinu er meðal annars unnið með jákvæð samskipti við jafnaldra, vinatengsl og
hvernig hægt er að takast á við stríðni og höfnun. Tíu nemendum í 6.–10. bekk bauðst að taka þátt.
Leiðbeinendur eru Sólveig Norðfjörð, sálfræðingur, og Jóhanna Einarsdóttir, námsráðgjafi, en
námskeiðið byggir einnig á samvinnu við foreldra.
KLÓKIR LITLIR KRAKKAR
Sálfræðingarnir Lára Ólafsdóttir og Sólveig Norðfjörð héldu á vorönn forvarnanámskeið fyrir foreldra
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 forvarnanámskeiði verði hægt að minnka kvíðahegðun
barna og í sumum tilfellum að koma í veg fyrir að börn þrói með sér kvíðaröskun seinna meir.
MÉR LÍÐUR EINS OG ÉG HUGSA. Sálfræðingarnir Lára Ólafsdóttir og Íris Böðvarsdóttir héldu
fyrsta HAM námskeiðið fyrir unglinga í Árborg og gekk það vel. Stefnt er að framhaldi á þessu
námskeiðahaldi á næstu skólaárum. Allt of mörg börn kljást við alvarlegan vanda, svo sem kvíða og
þunglyndi og á námskeiðinu er leitast við að grípa inn í með markvissum aðgerðum með aðferðum
hugrænnar atferlismótunar.
NÁMSKEIÐ UM UPPELDI BARNA MEÐ ADHD, sem er samvinnuverkefni félagsþjónustu og
skólaþjónustu, var haldið í Ráðhúsinu haustið 2015. Það er ætlað foreldrum barna sem hafa hamlandi
einkenni ofvirkni og/eða athyglisbrests (ADHD). Umsjón: Halla Hinriksdóttir og Sólveig Norðfjörð.
UPPELDI SEM VIRKAR—FÆRNI TIL FRAMTÍÐAR
Námskeiðið var samvinnuverkefni félagsþjónustu og skólaþjónustu og var haldið í Ráðhúsi Árborgar
haustið 2015. 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 eru aðferðir til að styrkja hæfni foreldra í að laða fram æskilega hegðun og
fyrirbyggja erfiðleika. Sólveig Norðfjörð, sálfræðingur, hafði umsjón með námskeiðinu.
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Leiksýning Þjóðleikhússins fyrir 5 ára börn í Árborg
Þjóðleikhúsið bauð öllum 5 ára börnum leikskólanna í sveitarfélaginu á leiksýningu í Litla leikhúsinu
við Sigtún. Sama hefur verið gert í fleiri sveitarfélögum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Með þessum
sýningum vill Þjóðleikhúsið leggja sitt af mörkum til að kynna börnum töfraheim leikhússins.
Leikhúsferðir geta veitt mikla gleði, örvað þroska og eflt hæfileika okkar til að takast á við lífið og
tilfinningarnar. Sýningin hét Brúðukistan en um er að ræða sjö stuttar sögur sem brúðumeistarinn
Bernd Ogrodnik sýndi á sinn einstaka hátt. Bernd ferðaðist með þessa sýningu um allan heim á árinu
2015. Tæplega 120 börn frá öllum leikskólum Árborgar sóttu sýninguna.

Kynnisferð starfsfólks skólaþjónustu Árborgar til Hafnarfjarðar
Fimmtud. 17. sept. 2015 kl. 9:00. Móttaka í Bookless Bungalow. Eitt af húsum Byggðasafns
Hafnarfjarðar.

Bungalowið var byggt sem íbúðarhús fyrir skosku
bræðurna Harry og Douglas Bookless árið 1918
en þeir ráku umfangsmikla útgerð frá Hafnarfirði
á fyrri hluta 20. aldar. Þeir voru áhrifamiklir og
langstærstu atvinnurekendur í bænum um árabil.
Eftir daga Bookless Bros tók annað breskt
fyrirtæki, Hellyer Bros Ltd, frá Hull við eignum
fyrirtækisins og rak blómlega útgerð um tíma.
Húsið var opnað eftir endurbætur árið 2008 og er
þar að finna sýningu um tímabil erlendu
útgerðanna í Hafnarfirði á fyrri hluta 20. aldar auk
þess sem þar má sjá stássstofu þeirra Booklessbræðra.
Magnús Baldursson, sviðsstjóri fræðslu- og frístundaþjónustu, kynnti helstu áherslur og skipulag
fagsviðsins og þær breytingar sem verið er að gera á skipuriti bæjarfélagsins. Kynnti einnig nemendaog starfsmannafjölda og helstu verkefni í skólamálum Hafnarfjarðar. Vigfús Hallgrímsson,
þróunarfulltrúi grunnskóla, kynnti læsisverkefni Hafnarfjarðar LESTUR er lífsins leikur. Tilgangur
þess er að efla læsi og að nemendur geti lesið sér til gagns og ánægju við lok grunnskóla. Viðmið um
mælingar á lestrarhæfni (stefna) og lestraraðgerðum eru sett fram út frá sjónarmiðum um snemmtæka
íhlutun (aðgerðaáætlun) með samhæfðu, faglegu skipulagi (vinnulag og verklagsferlar) í
aðgengilegum kynningarbæklingi sem starfsfólk skólaþjónustu Árborgar var afar hrifið af. Vigfús
kynnti einnig innleiðingu á aðalnámskrá í Hafnarfirði. Eftir kynningu Magnúsar og Vigfúsar og góðar
umræður afhenti Þorsteinn Hjartarson bókina Skólinn við ströndina sem þakklætisvott. Ingibjörg
Einarsdóttir, skrifstofustjóri, tók á móti gjöfinni.
Kl. 11:00. Heimsókn í Hraunvallaskóla, Drekavöllum 9. Lars Jóhann Imsland, skólastjóri, tók á
móti okkur og stýrði kynningarfundi en með honum á fundinum voru þær Rannveig Hafberg,
deildarstjóri 6.−10. bekkja, Ingibjörg Magnúsdóttir, deildarstjóri 1.‒5. bekkja, Ásta Björk Björnsdóttir,
deildarstjóri stoðþjónustu, Linda Helgadóttir, deildarstjóri sérverkefna og Sigrún Kristinsdóttir,
leikskólastjóri, en leikskólinn sem hún stýrir er hluti af Hraunvallaskóla. Skólarnir eru í miklu
samstarfi og reka m.a. sameiginlegt mötuneyti. Hraunvallaskóli er opinn skóli, heilsueflandi
grunnskóli og styðst við SMT skólafærni til að skapa gott andrúmsloft í skólanum. Lögð er áhersla á
að kenna félagsfærni til að draga úr óæskilegri hegðun nemenda. Nemendur í elstu bekkjum
grunnskólans geta m.a. valið Leikskólakynningu 1 þar sem þeir kynnast starfinu á leikskóla
Hraunvallaskóla og taka þátt í því undir leiðsögn starfsmanna leikskólans. Á kynningarfundinum var
víða komið við. Undanfarin ár hefur átt sér stað markviss þróun á unglingastigi Hraunvallaskóla með
það að markmiði að nýta þá möguleika sem opinn skóli hefur upp á að bjóða. Nám nemenda hefur
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verið gert sveigjanlegra, heildstæðara og einstaklingsmiðaðra. Einnig er boðið upp á fjölbreytt val og
unnið hefur verið að því að auka skilning kennara á þörfum nemenda og styrkja samband kennara og
nemenda. Í 1.−7. bekk hefur umsjónarkennsla verið þróuð í þá átt að samvinna og samstarf
umsjónarkennara í árgangi hefur verið eflt verulega. Þetta kallast paraumsjón en tveir
umsjónarkennarar eru saman með tvo umsjónarbekki (35-45 nemendur). Nánari útfærsla er þannig að
hverjum árgangi er skipt í jafna hópa þar sem hver hópur hefur sitt kennarapar. Hvert kennarapar deilir
umsjónarábyrgð og álagi og tekst saman á við krefjandi verkefni og nýtir styrkleika hvor annars. Eftir
kynningarfund fór Lars Jóhann, skólastjóri, með starfsfólk skólaþjónustunnar í kynnisferð um skólann.
Kl. 14:00. Heimsókn í leikskólann Norðurberg
Eftir hádegishressingu var leikskólinn Norðurberg
sóttur heim. Þar tóku á móti okkur þær Anna Sigurborg
Harðardóttir, leikskólastjóri, og Jenný D. Gunnarsdóttir, þróunarfulltrúi leikskóla, en þær bjuggu báðar á
Selfossi á sínum yngri árum. Leikskólinn Norðurberg
tók til starfa árið 1982 og er nú fimm deilda leikskóli
fyrir allt að 108 börn samtímis.

Umhverfi Norðurbergs er einstakt. Hraun, klettar og trjágróður eru í lóðinni. Það er því stutt að fara að
njóta náttúrunnar í öllum sínum fjölbreytileika og starf skólans mótast töluvert af því. Lögð er rík
áhersla á umhverfismennt, útikennslu og flokkun á lífrænu og ólífrænu sorpi. Á Norðurbergi er lögð
til grundvallar uppeldisaðferð sem kallast Að næra hjartað (ANH) og byggir á hugmyndafræði
Howard Glasser The nurtured heart approach. Lögð er áhersla á jákvæð samskipti við börnin í leik og
námi, þar sem starfsmenn leggja sig fram við að taka eftir börnunum þegar vel gengur og spegla
athafnir þeirra í orðum. Þá er leikskólinn Grænfánaskóli.
Í lok heimsóknarinnar var lífleg umræða um starf skólans sem
vakti hrifningu hjá okkur og þá ekki síst áhersla þeirra á
snemmtæka
íhlutun.
Ásthildur
Bj.
Snorradóttir,
talmeinafræðingur, aðstoðaði starfsfólk við að byggja upp
þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun í málörvun ungra barna.
Nú er unnið með Lubba á hverri deild, Orðaspjall o.fl. Loks
hafa öll spil leikskólans verið flokkuð eftir því hvaða þætti
málþroskans verið er að vinna með hverju sinni. Einnig hefur
bókakostur skólans verið flokkaður út frá mismunandi
efnisþáttum sem auðveldar starfsfólki alla vinnu með
börnunum. Um 60% starfsfólks eru leikskólakennarar og/eða
annað fagfólk.

Moltugerð. Börnin taka þátt í
að tæma úr „Svanga Manga.“

Kaffiveitingar og líflegar umræður í lok ferðar. Eftir áhugaverðar heimsóknir bauð Þórdís H.
Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi, okkur öllum heim til sín í veglega kaffi- og kökuveislu. Þar ræddum við
heimsóknirnar og vorum sammála um að kynnisferðin til Hafnarfjarðar hefði bæði verið gagnleg og
skemmtileg.
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Dagforeldrar
Á skólaárinu 2015-2016 voru 44 börn sem skiptust á 9 dagforeldra. Þessi málaflokkur heyrir undir
Velferðarráðuneytið og í Árborg er hann eitt af verkefnum fræðslusviðs, en að hluta unninn hjá
félagsþjónustu.

ART teymi Suðurlands
Haustið 2015 var teymið með 7 nýjar fjölskyldur í fjölskyldu ART og 9 fjölskyldur í eftirfylgni. Vorið
2016 var teymið með 9 fjölskyldur í fjölskyldu ART og 7 fjölskyldur í eftirfylgni. Þrír starfsmenn voru
starfandi í ART teyminu á skólaárinu 2015-2016. Fjármagn fékkst fyrir árið 2016 á síðustu stundu,
þ.e. í desember 2015, en ekki er en vitað um fjármagn fyrir árið 2017.
Sigríður Þorsteinsdóttir

Starfsfólk skólaþjónustu og skrifstofu fræðslusviðs
Anna Ingadóttir, skólafulltrúi
Álfhildur E. Þorsteinsdóttir, talmeinafræðingur (var í fæðingarorlofi)
Ásthildur Bjarnadóttir, sérkennslufulltrúi leikskóla
Lára Ólafsdóttir, sálfræðingur
Sólveig Norðfjörð, sálfræðingur
Þórdís H. Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi
Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri
Íris Wigelund Pétursdóttir, talmeinafræðingur, starfaði með okkur sem verktaki. Þá var Trappa nýtt
sem er fjarþjálfun talmeinafræðinga í gegnum tölvu.
Halla Marinósdóttir og Hólmfríður Árnadóttir voru með talþjálfun leikskóla- og grunnskólabarna
sem verktakar fyrir Sveitarfélagið Árborg og Sjúkratryggingar Íslands.
Haukur Pálsson, sálfræðingur, og Wilhelm Norðfjörð, sálfræðingur, störfuðu sem verktakar undir
lok skólaársins í tengslum við nokkrar greiningar.
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Lykiltölur skólaþjónustu
Á skólaárinu 2015-2016 fengu 455 nemendur í leikskólum og grunnskólum einhvers konar þjónustu
frá skólaþjónustu. Margir þessara nemenda fengu þjónustu frá fleiri en einum ráðgjafa, því eru
verkefnin mun fleiri en fjöldi nemenda sem þegið hafa þjónustu. Ef við berum saman fjölda verkefna
skólaárin 2014-2015 og 2015˗2016 hefur beiðnum fækkað frá leikskólum sem sýnir að aukin áhersla á
snemmtækt mat og íhlutun síðastliðin 2˗3 ár er þegar farin að skila árangri.
Heildarfjöldi verkefna 2015-2016
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Fjöldi verkefna út frá fæðingarári barns
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