Umræðu- og hugarflugsfundur með stjórnum nemendafélaga
Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri,
Sunnulækjarskóla og Vallaskóla
Fundurinn, sem var haldinn á Eyrarbakka miðvikudaginn 3. maí 2017, gekk mjög vel. Virkni
nemenda var afar góð og afrakstur fundarins nýtist meðal annars í vinnu við endurskoðun á
skólastefnu Sveitarfélagsins Árborgar.

Þátttakendur: Böðvar Arnarsson, Óskar Atli Kristinsson, Petra Grétarsdóttir, Sigurbjörg
Guðmundsdóttir, Tanja Rut Ragnarsdóttir, Linda Rut Long Mánadóttir, Sindri Ívan Kjartansson,
Veigar Atli Magnússon, Árdís Lilja Gísladóttir, Daníel Máni Davíðsson, Elísabet Erla, Jón Karl
Sigurðsson, Inga Matthildur Karlsdóttir, Eydís Erna Guðmundsdóttir, Leifur Darri Hjörvarsson,
Guðmundur Bjarni, Aníta Dögg Sigurðardóttir, Haukur Þór Ólafsson, Birgitta Mekkín Þórisdóttir,
Daníela Magnúsdóttir, Matthildur Vigfúsdóttir, Máni Jósefsson, Kristín Ósk Guðmundsdóttir,
Ástrós Lilja Ingvadóttir, Íris Gunnarsdóttir, Birta Rún Hafþórsdóttir, Emilía Sól Guðmundsdóttir
og Eva María Baldursdóttir

Niðurstöður hópastarfs og einstaklingsvinnu:
1) Hvað gerir skóla góðan?












Góðir kennarar sem kunna að kenna
Gott nemendaráð
Góð námsaðstaða
Góð námsráðgjöf
Frímínútur
Fjölbreyttara nám
Skemmtilegir kennarar
Trampólín
Val
Vinir
Matur














Skóhorn
Skápar
Gott WiFi
Frímínútur
Sveigjanlegir kennarar
Góðir stólar
Valfög
Einstaklingsmiðað nám
Góðar tölvur
Námsefni
Gott bókasafn
Ekkert einelti
































Jafnrétti kynja og nemenda við
kennara
Góður matur
Frímínútur
Góður kennari (mætir í tíma, hefur
metnað, húmor, frumlegur)
Sveigjanlegur kennari, frumlegur
Þægilegt umhverfi – vinnufriður,
ekki opin svæði
Nýlegar tölvur
Fjölbreytileiki
Snyrtilegt umhverfi (gróður)
Skólinn byrjar kl. 9 (klukkutíma
seinna)
Betri nestisaðstaða (samlokugrill,
sjoppa sem nemendaráð gæti séð
um)
Ýta nemendum út fyrir
þægindahringinn, meiri lífsleikni
Sleppa A,B,C
Frímínútur
Matur
Góður fótboltavöllur
Íþróttir
Frítt net
Gott poolborð
Góður kennari
Góðar tölvur
Góð samskipti
Félagsskapurinn
Góður matur
Matur
Góður bekkjarandi
Gott nemendaráð
Meiri fjölbreytni í tímum – meira val
Útivera unglinga

2) Aðbúnaður
 Flott skólalóð með nóg af tækjum
fyrir allan aldur
 Samlokugrill
 Góð náttúrufræðiaðstaða
 Góðlegar aðstæður og nóg af
snögum fyrir alla í fatahenginu
 Góður klósettpappír
 Pingpongborð
 Sófar
 Trampólín
 Snyrtilegur skóli
 Efnafræðistofa
 Sjálfsali
 Sjoppa
 Stærri matsal
 Skemmtilegt starfsfólk
 Betri tölvur og tölvubúnaður
 Tölvur
 Bæta strætókerfið
 Aðgengi að hleðslutækjum
 WiFi í strætó
 Stólar
 Betra húsnæði
 Samlokugrill
 Klakavél
 Kósí frístundasvæði
 Jafnari hita í skólastofum
 Gluggar
 Mega vera í skónum
 Betri tölvur
 Stærri borð
 Þægilegri stólar
 Fá skápa (unglingastigið er með
flestar bækurnar en engan stað til að
geyma þær. Skápar með lykli, borga
1000 kr. í byrjun árs og færð svo
peninginn til baka í lok árs ef þú átt
hann ennþá
 Mjúka og þægilega stóla
 Sófa
 Góðar tölvur
 Gott útisvæði
 Góð borð
 Íþróttahús (fyrir BES)
 Skápar fyrir allt draslið (eins og í
high school musical)
 Náttúrufræðistofu












Ipad fyrir alla nemendur
Túrtappa og dömubindi inn á
klósettin
Kósí aðstöðu á bókasafni (eftir höfði
krakkanna)
Matarbar – getur valið hvor þú vilt
hann eða salat
Sjálfsali með mat og drykk
Skápar
Sjálfsali með blýöntum og
strokleðrum og skólagögnum
Poolborð og borðtennisborð
Betri pensla, málningu, litir og leir í
myndmennt
Gróðurhús























Frelsi
Gleði
Vinátta
Virðing (kennari virðir nemendur,
nemandi virðir kennara)
Frelsi
Jákvætt viðhorf – reyna að gera
eitthvað sem nemendur hafa áhuga
á, þá hafa nemendur meiri áhuga
Hollur matsalur, meiri
valmöguleikar, alltaf tveir valkostir
Frelsi
Fjölbreytileiki
Virðing
Gleði
Vinátta
Öryggi
Vellíðan
Húmor
Að krakkar fái sitt prívat space
Virðing fyrir öllum og öllu
Tjáningarfrelsi
Einstaklingsmiðað nám
Samvinnan

4) Skóli menning og frístundir
3)




















Mikilvæg gildi í skólastarfi
Gleði
Vinátta
Frelsi
Hamingja
Virðing
Þekking
Lífsgleði
Metnaður
Gleði
Frelsi
Metnaður
Jákvæðni
Vinátta
Virðing
Umhyggja
Góðir kennarar
Metnaður
Jákvæðni
Einstaklingsmiðað nám



















Tvöfaldir íþróttatímar
Fjórfaldir íþróttatímar
Val á milli sunds og íþrótta
Poolborð
Pingpongborð
Þythokkíborð
Samstarf á milli skóla
Blakvöllur
Trampólín
Æfa pingpong
Æfa blak
Túrtappa og dömubindi
Meiri og betri viðburði
Sameina árshátíðir í Árborg
Skóli byrjar kl. 9 (nemendur
er ekki jafn þreyttir, meira
tilbúnir í daginn)
Samfélagsfræði (læra meira
það sem er að gerast núna,
sér tími. Læra um hvað er að
gerast í heiminum í dag!)












Meiri áhersla á samskipti
nemenda
Gott félagslíf
Byrja seinna
Meiri hreyfing
Sleppa tíma til að fara á
æfingu
Virkja leiklistarstarf ungs
fólks
Hafa fjölbreyttari æfingar
fyrir börn/unglinga
Að skólinn og Zelzíus
sameinist
Virkja menningarsal
Playstation

5) Sköpun gleði og leikur
 Slökunartími
 Nýsköpunartími
 Trampólín
 8.-10. bekkur saman í ferðir
 Afþreyingarhorn
 Yogatímar
 Rólegan sal
 Sameina aukafrídaga í eitt frí
 Leikhóp grunnskóla í Árborg
 Hafa meiri verklega kennslu
 Tala um framtíðina,
framhaldsskóla o.s.frv.
 Meiri áhersla á sköpun
 Meiri sósur
 Gera námið líflegra, til þess
að sjá meiri tilgang
 Leiklist
 Þemadagar
 Keppni milli nemenda og
kennara
 Fá Emmsjé Gauta
 Kökukeppni
 Kökudagar
 Nammidagar
 Ljótufatadagur
 Náttfatadagur
 Borðtennismót
6) Hvaða áherslur viljum við sjá í
starfi skólanna á næstu árum?
 Skemmtilegir kennarar



























Skemmtilegt nám
Fjölbreyttara nám
Góðan mat
Betri menntun
Betri og fleiri viðburði
Umsjónartíma
Val um símat eða lokapróf
Bjóða upp á almenna
kennslu um lífið
Nýjar tölvur (tölvurnar í
Sunnó eru að verða
jafngamlar og skólinn)
Fjölbreytt námsefni, meira
verklegt
Reyna að gera námsefni sem
nemendur hafa áhuga á
Meiri kynlífsfræðsla
Hafa skemmtilegar ferðir
fyrir börn, t.d. fjöruferð,
leikhús, sveitaferð
Betri tölvur
Hjálpa krökkunum að vera
tilbúin fyrir lífið sem er fram
undan
Ekki hafa of mikið af stöðum
á Netinu til að læra
Skólinn byrji seinna um
morguninn
Fjölbreyttara nám
Meiri áherslu á lestur
Persónumiðað nám
Peningamál, hvernig fara á
með peninga
Leyfa börnum í öllum
skólum að hafa einn tíma til
að finna hugmyndir fyrir
sinn skóla

7) Traust, öryggi og líðan
 Traustverðugir kennarar
 Slökkvitæki
 Sálfræðing
 Túrtappa og dömubindi á
klósettin
 Jafnrétti
 Slökkvitæki á réttum stöðum
 Hlusta á skoðanir
 Fyrirlestrar
 Geðheilbrigðismál














Kynningar á hlutum til að
undirbúa það sem þú vilt
gera
Forvarnir
Nemendur þurfa einhvern til
að treysta á (stofa fyrir þessa
manneskju)
Skólasálfræðingur
Kennarar eiga ekki að pína
krakka til að gera eitthvað
sem þeir vilja ekki gera
Slökunartíma
Geðheilbrigðisþjónusta
Góður vinur
Að hlustað sé betur á
nemendur og gengið strax í
það

8) Annað sem skiptir máli
 Skemmtilegir kennarar
 Skemmtilegt starfsfólk
 Trampólín
 Gróðurhús
 Vinir
 Umhyggja
 Starfsfólk hafi hárnet í
mötuneyti
 Nýjar tölvur
 Matarbar
 Við fáum meira að segja um
námið
 Skólasund – hafa klippikort í
mörg skipti
 Skemmtilega kennara
 Burt með stundaskrána og
vinna í verkefnum
 Kennarar mæti á réttum
tíma
 Skyndihjálpartími
 Svefntími
 Meiri valtími
 Bæta skólasund
 Enska
 Matur
 Matarbar (kjöt í matinn en
ég geti líka fengið salat)
 Kynlífsfræðsla 1x í mánuði
 Íslenska





















Velja verkefni
Krakkar fái nám í byrjun
skólaárs og krakkarnir fái að
skipuleggja árið sitt sjálf
Hafa val á milli tveggja
tungumála
Umsjón
Nota lóðina og skólann í BES
eitthvað fjölbreyttara
Nota Mentor miklu meira
Samlokugrill – Örbylguofn
fyrir nestistíma
Áhersla á tónlistarmenntun
Skólabúningar
Túrtappar á klósettin og
ruslatunnur inn á hvern bás
Skápar! með lykli, borga
1000 kr. til ritara í byrjun
árs og færð til baka í lok árs
ef þú skilar lyklinum
Það vantar almenna siði
Skólabúningar
Túrtappar í skál inn á
klósettinu
Skólabúningar – Pilzzzzz
Nýjar tölvur (Mac book)
Kynlífsfræðsla, hvernig (how
to do it?)

