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Frá fræðslustjóra
Margt í ársskýrslu fræðslusviðs 2016‒2017 ætti að sýna að stöðugt erum við að vinna að því að styrkja
faglegan grunn skólamálanna í Árborg í anda hugmyndafræði lærdómssamfélagsins. Það er best gert
með víðtæku samstarfi sem flestra aðila skólasamfélagsins. Ánægjulegt er að geta merkt framfarir á
ýmsum sviðum og einnig þann áhuga sem aðilar utan sveitarfélagsins sýna því skólamódeli sem hér
hefur verið að þróast. Einn forsvarsmanna vefritsins Skólaþráða hafði samband til að spyrja út í
áherslur okkar og í kjölfarið var ákveðið að skrifa grein í ritið sem fékk heitið Árborgarmódelið í
skólamálum – hvað gerðum við?
Þrátt fyrir að vinna okkar á undanförnum árum sé að skila árangri má aldrei sofna á verðinum. Sýna
þarf stöðuga viðleitni til að styrkja þær aðstæður sem nemendur og kennarar búa við og leggja áherslu
á árangur á öllum sviðum. Mikilvægt er að huga að samskiptum og líðan nemenda, kennara og
foreldra. Þar eru kennarar og skólastjórnendur í lykilhlutverki en fagleg forysta í hverjum skóla og gott
samstarf þeirra við skólaþjónustu og fleiri sem styðja við aðstæður barna og foreldra er afar mikilvægt.
Við þurfum að forgangsraða mikilvægum markmiðum og leggja áhersu á virðingu gagnvart starfi
kennara og hafa þá sem mest með í ráðum þegar áherslur eru lagðar. Undir lok skólaársins var gefin út
ný læsisstefna Árborgar, Lífið er læsi, sem var afrakstur vinnu faghópa í skólum sveitarfélagsins og
öflugs þróunarstarfs síðastliðin þrjú til fjögur ár. Eins og fram kemur í læsisstefnunni er nauðsynlegt
að viðhalda og þróa læsi og lestrarfærni alla skólagönguna. Einnig þurfa áherslur í námi og kennslu að
leggja grunn að ánægjulegri upplifun af lestri. Mikilvægt er að nemendur á öllum aldri hafi góðar
lestrarfyrirmyndir, bæði heima og í skóla. Bæði heimalestur og að lesa upphátt í skólanum er
mikilvægur liður í því að skapa besta mögulega námsárangur og velferð nemenda. Nemendur,
foreldrar, kennarar og sem flestir aðilar skólasamfélagsins eru hvattir til að kynna sér læsisstefnuna og
fylgja henni vel eftir.
Frá 8. desember 2016 fór fram mikil vinna í Sveitarfélaginu Árborg út frá bókun 1 í kjarasamningi FG
og sveitarfélaga. Margir samstarfsfundir voru haldnir í hverjum skóla og samstarfsfundir þvert á skóla,
m.a. samstarfsfundur kennara, skólastjóra og sveitarfélags í Ráðhúsi Árborgar. Almenn ánægja var
með fundinn sem haldinn var með þjóðfundarformi. Afrakstur þess fundar og annarra samstarfsfunda
vegna bókunar 1 hefur verið kynntur í skýrslum og á fundum fræðslunefndar. Þá hafa umbótaáætlanir
skólanna og lokaskýrsla Árborgar verið sendar til samstarfsnefndar.
Á skólaárinu var unnið að stóru og metnaðarfullu þróunarverkefni sem styrkt var af Sprotasjóði. Um
var að ræða samstarf um þróun námsmats sem allir leikskólar og grunnskólar Árborgar, Fjölbrautaskóli Suðurlands og Miðstöð skólaþróunar á Akureyri tóku þátt í. Rúnar Sigþórsson, prófessor við HA,
var verkefnisstjóri og skipuð var þróunarstjórn í hverjum skóla. Í lokaskýrslu til Sprotasjóðs eru rifjuð
upp markmið verkefnisins, kennslufræðilegar forsendur, fjallað um stjórnun og skipulag og efni
fræðslufunda. Í lokaskýrslu eru skýrslur skólanna einnig aðgengilegar og mat verkefnisstjóra.
Nú er unnið að endurskoðun á skólastefnu sveitarfélagsins og er nýsamþykkt læsisstefna að sjálfsögðu
hluti hennar. Nú sem fyrr er lögð áhersla á að margir komi að stefnumótunarvinnunni. Það fór vel á
því að fá góðan hóp nemenda úr grunnskólunum þremur saman á hugarflugsfundi undir lok skólaársins og hafa meginniðurstöður þeirrar vinnu þegar verið birtar í skýrslu á heimasíðu Árborgar. Margt
af því sem fram kemur hjá nemendum mun örugglega rata inn í nýja skólastefnu, svo sem að námið
þurfi að vera fjölbreytt og skemmtilegt og bjóða þurfi upp á góða kennslu um lífið. Undirritaður
fræðslustjóri hvetur til áframhaldandi faglegs metnaðar og samstarfs með eflingu náms og kennslu í
leik- og grunnskólum Árborgar að leiðarljósi.

Þorsteinn Hjartarson
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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.

Lífið er læsi – læsisstefna Árborgar
Skólaárið 2016-2017 unnu leikskólar og grunnskólar Árborgar eftir nýlegri læsisstefnu sem var
svo gefin út í mars 2017 og er hún mikilvægur
hluti skólastefnunnar. Vinna faghópa í skólum
sveitarfélagsins og öflugt þróunarstarf síðastliðin
þrjú ár er grunnur læsisstefnunnar. Þarna er að
finna leiðbeiningar og viðmið sem eru leiðarvísir
fyrir foreldra og kennara í leik- og grunnskólum
en einnig fyrir þá nemendur sem eru farnir að
bera mikla ábyrgð á eigin námi.
Eins og fram kemur í læsisstefnunni er nauðsynlegt að viðhalda og þróa læsi og lestrarfærni
alla skólagönguna. Einnig þurfa áherslur í námi
og kennslu að leggja grunn að ánægjulegri upplifun af lestri. Mikilvægt er að nemendur á öllum
aldri hafi góðar lestrarfyrirmyndir, bæði heima
og í skóla, þar sem lestur og spjall um lífið og
tilveruna eru hluti af daglegu lífi. Bæði
heimalestur, a.m.k. fimm daga vikunnar, og að
lesa upphátt í skólanum er mikilvægur liður í því
að skapa besta mögulega námsárangur og velferð nemenda. Lífið er læsi er aðgengileg á
heimasíðu Árborgar í pdf formi og þá hefur
stefnan verið prentuð í takmörkuðu upplagi.
Vefútgáfu læsisstefnunnar er hægt að nálgast
hér.

Skýrsla starfshóps um uppbyggingu grunn- og leikskóla í Árborg
Hópurinn skilaði skýrslu í mars 2017 með ýmsum upplýsandi gögnum og tillögum og er skýrslan
aðgengileg á netinu. Sjá hér.
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Hvaða áherslur vilja nemendur sjá í nýrri skólastefnu Árborgar?
Umræðu- og hugarflugsfundur var haldinn með stjórnum nemendafélaga grunnskólanna í Árborg
miðvikudaginn 3. maí 2017. Almenn ánægja var með fundinn enda komu nemendur með margar góðar
hugmyndir um það hvaða áherslur þeir vilja sjá í skólamálum Árborgar á næstu árum. Skýrsla með
meginniðurstöðum var kynnt á 33. fundi fræðslunefndar 8. júní 2017 og voru fundarmenn sammála
um að gefa hugmyndum nemenda mikið vægi í nýrri skólastefnu. Skýrsla nemenda er aðgengileg á
heimasíðu Árborgar, sjá nánar hér.

Innra og ytra mat, umbóta- og starfsáætlanir, skólanámskrár o.fl.
Álfheimar
 Fréttabréf í sept. 2016 (fræðslunefnd í október 2016)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í nóvember 2016)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í desember 2016)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í mars 2017)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í mars 2017)
 Leikskóladagatal 2017-2018 (fræðslunefnd í mars og apríl 2017)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í maí 2017)
Árbær
 Læsi í fjölmenningarlegu leikskólastarfi – lokaskýrsla til Sprotasjóðs (fræðslunefnd í ágúst
2016)
 Ársáætlun Árbæjar 2016-2017
 Leikskóladagatal 2017-2018 (fræðslunefnd í mars og apríl 2017)
Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri
 Fréttasnepill úr starfi BES, haust 2016 (fræðslunefnd í desember 2016)
 Skóladagatal BES 2017-2018 (fræðslunefnd í mars og apríl 2017)
 Umbótaáætlun BES v/bókunar 1 (fræðslunefnd í júní 2017)
Brimver/Æskukot
 Fréttabréf (fræðslunefnd í ágúst 2016)
 Ársskýrsla 2015-2016 (fræðslunefnd í september 2016)
 Fréttabréf í sept. 2016 (fræðslunefnd í september 2016)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í október 2016)
 Starfsáætlun 2016-2017 (fræðslunefnd í október 2016)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í janúar 2017)
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Leikskóladagatal 2017-2018 (fræðslunefnd í mars og apríl 2017)
Fréttabréf (fræðslunefnd í júní 2017)

Fræðslusvið Árborgar
 Minnisblað um Erasmus+verkefni Árborgar (fræðslunefnd í ágúst 2016)
 Reglur um leikskóla í Árborg (fræðslunefnd í ágúst 2016)
 Samningur um Sprotasjóðsverkefni – Námsmat á mörkum skólastiga (fræðslunefnd í ágúst
2016)
 Matarinnkaup v/leik- og grunnskóla (minnisblað í fræðslunefnd, september 2016)
 Tillögur tveggja Erasmus+faghópa (fræðslunefnd í september 2016)
 Úthlutun leikskólaplássa haustið 2016 (minnisblað í fræðslunefnd, september 2016)
 Fjöldi tví- eða fjöltyngdra barna í leikskólum Árborgar (fræðslunefnd í september 2016)
 Ársskýrsla fræðslusviðs 2015-2016 (fræðslunefnd í október 2016)
 Hvernig er fræðslusvið Árborgar að vinna í anda heilsueflandi sveitarfélags? Vegna
fyrirspurnar á 83. fundi bæjarráðs (fræðslunefnd í október 2016)
 Minnisblað fræðslustjóra v/endurskoðunar á skólastefnu Árborgar (fræðslunefnd í nóv. 2016)
 Nemendakönnun grunnskóla í Árborg 2016-2017 (fræðslunefnd í desember 2016)
 PISA, samanburður í átta stærstu sveitarfélögunum 2012 og 2015 (fræðslunefnd í desember
2016)
 Fréttabréf fræðslusviðs (fræðslunefnd í janúar 2017)
 Fjölmenning í Árborg, Aneta Figlarska (fræðslunefnd í febrúar 2017)
 Móttaka barna af erlendum uppruna, drög að handbók (fræðslunefnd í febrúar 2017)
 Námsmat á mörkum skólastiga í Árborg, áfangaskýrsla (fræðslunefnd í mars 2017)
 Fundargerð stýrihóps um endurskoðun skólastefnu (fræðslunefnd í mars 2017)
 Lífið er læsi – læsisstefna Árborgar (fræðslunefnd í apríl 2017)
 Skýrsla starfshóps um uppbyggingu grunn- og leikskóla í Árborg (fræðslunefnd í apríl 2017)
 Stýrihópur um endurskoðun skólastefnu Árborgar (fundargerð í fræðslunefnd í apríl 2017)
 Foreldrakönnun leikskóla 2016-2017 (fræðslunefnd í maí 2017)
 Bréf um Erasmus+styrk til Árborgar (fræðslunefnd í maí 2017)
 Minnisblað um úthlutun leikskólaplássa fyrir skólaárið 2017-2018 (fræðslunefnd í maí 2017)
 Minnisblað um Erasmus+verkefnið Fjölmenningarlegir kennsluhættir, frístundastarf og pólsk
menning
 Starfsmannakönnun grunnskóla 2016-2017
 Lokaskýrsla Sveitarfélagsins Árborgar v/bókunar 1 í kjarasamningi sveitarfélaga og FG
(fræðslunefnd í júní 2017)
 Samræmd próf 2016-2017. Sveitarfélagið Árborg (fræðslunefnd í júní 2017)
 Umræðu- og hugarflugsfundur með stjórnum nemendafélaga BES, Sunnulækjarskóla og
Vallaskóla (fræðslunefnd í júní 2017)
Hulduheimar
 Fréttabréf í sept. 2016 (fræðslunefnd í september 2016)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í nóvember 2016)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í desember 2016)
 Starfsáætlun Hulduheima (fræðslunefnd í janúar 2017)
 Leikskóladagatal 2017-2018 (fræðslunefnd í mars og apríl 2017)
Jötunheimar
 Starfsskýrsla 2015-2016 (fræðslunefnd í ágúst 2016)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í ágúst 2016)
 Starfsáætlun 2016-2017 (fræðslunefnd í október 2016)
 Fréttabréf (fræðslunefnd í nóvember 2016)
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Fréttabréf (fræðslunefnd í desember 2016)
Leikskóladagatal 2017-2018 (fræðslunefnd í mars og apríl 2017)
Fréttabréf (fræðslunefnd í apríl 2017)
Bréf um úthlutun styrks úr Sprotasjóði (fræðslunefnd í maí 2017)
Námsferð Jötunheima til Aberdeen 2017 (fræðslunefnd í júní 2017)

Samborg – heildarsamtök foreldrafélaga í Árborg
 Noko ráðstefna 2016
Setrið Sunnulækjarskóla (Sérdeild Suðurlands)
 Endurskoðaðar starfsreglur (fræðslunefnd í ágúst 2016)
Sunnulækjarskóli
 Sjálfsmatsskýrsla 2015-2016 (fræðslunefnd í september 2016)
 Starfsáætlun 2016-2017 (fræðslunefnd í desember 2016)
 Skóladagatal Sunnulækjarskóla 2017-2018 (fræðslunefnd í mars og apríl 2017)
 Umbótaáætlun Sunnulækjarskóla v/bókunar 1 (fræðslunefnd í júní 2017)
Vallaskóli
 Skóladagatal Vallaskóla 2017-2018 (fræðslunefnd mars og apríl 2017)
 Erindi um kaupleigu á iPad spjaldtölvum (fræðslunefnd í apríl 2017)
 Könnun til foreldra Vallaskóla v/iPad verkefnis (fræðslunefnd í maí 2017)
 Erasmus+skýrsla Vallaskóla (fræðslunefnd í júní 2017)
 Umbótaáætlun Vallaskóla v/bókunar 1 (fræðslunefnd í júní 2017)

Lokaskýrsla Sveitarfélagsins Árborgar v/bókunar 1
Frá 8. desember 2016 fór fram mikil vinna í Sveitarfélaginu Árborg út frá bókun 1 í kjarasamningi FG
og sveitarfélaga. Fyrsti fundur var haldinn áður en niðurstöður kosninga um kjarasamninginn voru
ljósar. Þann fund sátu trúnaðarmenn kennara, framkvæmdastjóri Sveitarfélagsins Árborgar og fræðslustjóri. Þarna var þegar ákveðið að tala meira saman og fara yfir framkvæmd breytinga í kjölfar
kjarasamningsins frá 2014. Síðar í sama mánuði var haldinn sambærilegur samstarfsfundur með
trúnaðarmönnum og skólastjórum. Þar var rætt á frekar almennum nótum um álagsþætti
kennarastarfsins og fleira. Þriðji fundur hópsins var svo haldinn 19. janúar 2017 þar sem samþykkt var
að halda samstarfsfund með kennurum, stjórnendum og fulltrúum sveitarfélagsins þar sem fólki væri
skipt í umræðuhópa til að ræða atriði sem fram eiga að koma í lokaskýrslu sveitarfélagsins. Sá fundur
var haldinn miðvikudaginn 22. mars 2017 og í næsta kafla eru helstu niðurstöður þess fundar.

Seinni hluta janúar 2017 var ákveðið að stofna vinnuhóp kennara, skólastjóra og fulltrúa
sveitarfélagsins í hverjum skóla.
Í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri (BES) sátu fjórir fulltrúar kennara í hópnum, þau
Vigfús G. Helgason, Charlotte Sigrid á Kósini, Gunnhildur Gestsdóttir og Kolbrún Hulda Tryggvadóttir. Fulltrúi sveitarfélagsins var Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, og Magnús J. Magnússon,
skólastjóri, sat nær alla fundi hópsins sem voru nokkrir. Einnig kom Páll Sveinsson, aðstoðar9
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skólastjóri, að gerð umbótaáætlunar að höfu samráði við vinnhópinn. Auk þess sem fulltrúar kennara
funduðu með öðrum kennurum skólans á faggreina- og stigsfundum til að afla upplýsinga.
Í Sunnulækjarskóla sátu fimm fulltrúar kennara í hópnum, þau Klara Öfjörð Sigfúsdóttir, Ragnheiður
Guðný Magnúsdóttir, Hermína Íris Helgadóttir, Hreinn Þorkelsson og Valgerður Bjarnadóttir. Fulltrúi
sveitarfélagsins var Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, og Birgir Edwald, skólastjóri, sat nær alla
fundi hópsins.
Í Vallaskóla sátu fimm fulltrúar kennara í hópnum, þau Guðrún Eylín Magnúsdóttir, Hildur
Bjargmundsdóttir, Ríkharður Sverrisson, Halla Rúnarsdóttir og Þuríður Ingvarsdóttir. Fulltrúi
sveitarfélagsins var Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, og Guðbjartur Ólason, skólastjóri, sat nær alla
fundi hópsins.
Allir þessir hópar unnu afar vel og nálguðust verkefnið lausnamiðað og af mikilli samviskusemi.
Samstarfsfundir voru margir og góðir þar sem heiðarleg og opin umræða fór fram milli fulltrúa
kennara, fulltrúa sveitarfélagsins og skólastjóra/skólastjórnenda. Þá var gerð rafræn könnun í einum
skóla og í öðrum var settur upp hugmyndakassi. Meginniðurstöður eru á heimasíðu Árborgar. Sjá hér.

Skipurit fræðslusviðs skólaárið 2016-2017
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Tvítyngd börn í leikskólum og grunnskólum Árborgar 31. janúar 2017
Lykiltölur til kynningar á 29. fundi fræðslunefndar fimmtudaginn 9. febrúar 2017
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Tungumál töluð í leikskólum Árborgar
18
16
14
12
10
8

16

6
9

4
2

2

4

1

4

1

3

2

2

1

2

1

3

1

3

1

0

Fjöldi tvítyngdra nemenda í grunnskólum
70
60
50
40
65

30
20
10

22

26

0
BES

Sunnulækjarskóli

Vallaskóli

12
Ársskýrsla fræðslusviðs Árborgar skólaárið 2016-2017

1
2
2
5
6 10 2
3
2
1
2
1
2
1

enska/íslenska
filipseysk mál

filipseysk mál/íslenska

franska/íslenska
íslenska/enska
íslenska/pólska
lettneska

lettneska/íslenska

litháíska/íslenska
lítháiska
norska/íslenska

portúgalska/íslenska

Ársskýrsla fræðslusviðs Árborgar skólaárið 2016-2017

1
1
2
3
2
3
1
5
1
4

pólska/íslenska
pólska/þýska
rúmenska

slóvenska/íslenska
spænska

sænska/íslenska
tælenska

tælenska/íslenska
þýska

þýska/íslenska

pólska

íslenska/hollenska

1

danska/íslenska

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

balí/íslenska

Hlutfall nemenda með annað tungumál í grunnskólum

9%

eintyngdir nemendur

tvítyngdir nemendur

91%

Tungumál töluð í grunnskólum Árborgar

45

13

Leikskólastjóri Álfheima kvaddur eftir farsælt starf
Kveðjuhóf til heiðurs Ingibjörgu Stefánsdóttur, leikskólastjóra, var haldið í Ráðhúsi Árborgar miðvikudaginn 12. október 2016. Ingibjörg átti langt og farsælt
starf í leikskólanum Álfheimum og áður í leikskólanum Glaðheimum. Ásta Stefánsdóttir þakkaði
Ingibjörgu framlag hennar til leikskólamála sveitarfélagsins og færði henni gjöf frá Árborg en Þorsteinn
Hjartarson, fræðslustjóri, sá um veislustjórn. Þá ávörpuðu samkomuna þær Ásthildur Bjarnadóttir,
sérkennslufulltrúi, Kristrún Hafliðadóttir, leikskólastjóri Hulduheima, og Kristín Eiríksdóttir, leikskólastjóri Árbæjar, og kom margt fróðlegt og skemmtilegt
fram í tölu þeirra. Kristín Þóra Albertsdóttir, sem bæði
hefur verið nemandi og starfsmaður hjá Ingibjörgu,
flutti þakkarorð, spilaði á gítar og söng þar sem allir
tóku vel undir. Þá flutti Lísbet Nílsdóttir,
leikskólakennari, þakkarorð, Hrafnhildur Sigurgeirsdóttir las ljóð og Rós Ingadóttir, kennari, sagði nokkur
orð. Sönghópur Álfheima tróð upp með rödduðum
söng undir stjórn Guðnýjar Birgisdóttur, leikskólakennara. Ingibjörg Stefánsdóttir endaði svo samkomuna með þakkarávarpi.

Erasmus+ á Íslandi valdi Árborgarverkefnið sem „Best practice“
Þriðjudaginn 12. júlí 2016 barst tölvupóstur til fræðslustjóra og verkefnastjóra Erasmus+verkefnis
Árborgar frá Andrési Péturssyni, verkefnastjóra Erasmus+ á Íslandi (menntahluta). Hann óskaði skólaþjónustu og grunnskólum Árborgar til hamingju með mjög vel heppnað verkefni. Erasmus skrifstofan
á Íslandi mun koma verkefni Árborgar á framfæri sem svokallað ,,Best practice“ verkefni hjá aðalskrifstofunni í Brussel og því var óskað eftir smá samantekt á ensku. Samantektin er aðgengileg á
heimasíðu Árborgar.

Nýir stjórnendur við Álfheima og Hulduheima
Jóhanna Þórhallsdóttir var ráðin leikskólastjóri við Álfheima frá og með 1. september 2016. Hún
tók við af Ingibjörgu Stefánsdóttur sem hafði verið leikskólastjóri frá því Álfheimar tóku til starfa 13.
desember 1988. Nýr aðstoðarleikskólastjóri var einnig ráðinn við leikskólann Álfheima, Eva Hrönn
Jónsdóttir, sem tók við starfi Margrétar Jónu Ólafsdóttur sem lét af störfum í maí 2016. Þá var
Sólveig Dögg Larsen ráðin í starf aðstoðarleikskólastjóra Hulduheima í stað Jóhönnu Þórhallsdóttur.
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Nýr læsissáttmáli kynntur við hátíðlega opnun í Vallaskóla
Í Þjóðarsáttmála um læsi var eitt af meginmarkmiðum samkomulags menntamálaráðuneytis við
Heimili og skóla að útbúa læsissáttmála fyrir foreldra og kennara og innleiða hann í skóla landsins.
Sáttmálinn var kynntur við hátíðlega opnun í Árborg fimmtudaginn 1. september 2016 og fór athöfnin
fram í Vallaskóla. Samkomunni stýrði Hrefna Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri Heimilis og skóla.
Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra, var með erindi um læsisátak það sem hófst
formlega á síðasta skólaári með gerð Þjóðarsáttmála um læsi við sveitarfélög landsins og Heimili og
skóla. Anna Margrét Sigurðardóttir, formaður Heimilis og skóla, fjallaði um vinnu samtakanna í
læsisverkefninu, kynnti læsissáttmálann og opnaði formlega nýja heimasíðu. Anna Margrét hafði orð á
því að það væri eftirtektarvert hversu foreldrastarf í Árborg hefði eflst á undanförnum árum. Þorsteinn
Hjartarson, fræðslustjóri, ávarpaði samkomuna og lýsti m.a. ánægju með að Sveitarfélagið Árborg
hefði verið valið fyrir hátíðlega opnun og kynningu á nýjum læsissáttmála fyrir foreldra og kennara.
Ávarp Þorsteins er hægt að sjá hér.
Unga fólkið átti flotta fulltrúa á hátíðarsamkomunni. Tveir nemendur úr Tónlistarskóla
Árnesinga voru með tónlistaratriði ásamt Róbert
Darling, skólastjóra, sem lék undir á píanó.
Hugrún Birna Hjaltadóttir spilaði á fiðlu, Wals
eftir Johannes Brahms og Katrín Birna
Sigurðardóttir spilaði á selló, Allegro eftir Benedetto Marcello. Jón Þórarinn Þorsteinsson, nemandi í Vallaskóla og sigurvegari Stóru upplestrarkeppninnar 2016, las Ljóð um ljóð eftir
Ingólf Kristjánsson. Eftir athöfnina var boðið
upp á veitingar
Síðar um daginn var kynning á sáttmálanum og nýrri heimasíðu fyrir foreldra í Árborg. Þar er hægt að
kynna sér málið ásamt því að fá góðar leiðbeiningar. Sjá nánar http://www.heimiliogskoli.is/

Noko ráðstefna - samstarfsverkefni foreldrasamtaka á Norðurlöndunum 16.-17. september 2016
Nordisk Kommitté eða Noko er samstarfsvettvangur foreldrasamtaka á Norðurlöndunum. Samtök
Heimila og skóla á Norðurlöndunum eru flest aðilar að þessum samtökum. Noko hefur það að markmiði að stuðla að samvinnu milli foreldra og skóla. Með því að stofnanir á milli landa skiptist á
reynslu og hugmyndum sín á milli er stutt á bestan mögulegan hátt við þessa samvinnu. Þarna er vettvangur til að heyra hvaða starf er í gangi í hverju landi, hvað er það sem virkar og hvað virkar ekki.
Á Norðurlöndunum er mikil og löng hefð fyrir góðu samstarfi heimila og skóla. Eitthvað sem
Íslendingar mega taka sér til fyrirmyndar. Íslendingar færast þó í rétta átt og hefur verið umtalsverð
vakning í foreldrastarfi á síðustu árum. Foreldrafélög og skólaráð hafa verið lögbundin frá árinu 2008
og foreldrar og kennarar eru smám saman að átta sig á því að skólaganga og nám barna er sameiginlegt verkefni. Á Noko ráðstefnuna mæta fulltrúar frá foreldrasamtökum allra Norðurlandanna. Frá
Íslandi fóru fulltrúar frá Heimili og skóla. Hrefna Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri, Sólveig
Karlsdóttir, verkefnastjóri, Bryndís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Samfok og Inga Dóra Ragnarsdóttir,
fulltrúi Árborgar úr fulltrúaráði Heimilis og skóla.
Dagskrá ráðstefnunnar: Föstudaginn 16. september voru fyrirlestrar sem allir sátu. Öll þátttökulönd
kynntu stuttlega það sem var efst á baugi í sínu landi í þessum málum. Túlkar sáu þarna um að þýða
yfir á ensku. Laugardeginum var svo skipt í vinnustofur þar sem minni hópar ræddu málin og unnu
saman
15
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Fyrirlesararnir á ráðstefnunni voru þrír.
Prof. Kennert Orlenius frá Borås háskóla, Svíþjóð, þar sem hann talaði um
grundvallargildi grunnskólanna. Að faglegt siðferði kennara hafi mikil áhrif á
nemendur hvað varðar móral og borgaralega vitund. Gildi geta verið
mismunandi eftir samfélögum, þar sem viðurkennd gildi í einu samfélagi geta
verið niðurlægjandi fyrir önnur. Skólar ættu að vinna að gildum sem styrkja
nemendur í að vera góðir borgarar, þar sem þeir vinna með almenna virðingu og
kurteisi, ásamt því hvað þarf til að vera góður borgari, fremur en að einblína á
þröng gildi sem eiga við mismunandi hópa.
Laid Bouakaz talar um viðhorf til innflytjenda og gengi erlendra nemenda í
skólum. Þátttöku foreldra í náminu, hindranir og tækifæri. Einnig talaði hann um
hve mikilvægt væri að átta sig á mismunandi reynsluheimi, t.d. að nemendur af
erlendu bergi brotnu vissu ekkert um Gustaf Vasa (sænskan konung) á meðan
skólinn vissi ekkert um eitthvað af svipuðu mikilvægi fyrir nemendurna úr
reynsluheimi þeirra og foreldranna. Hann nefndi líka hversu mikilvægt væri að
mæta þeim þar sem þau eru og kenna þeim, t.d. tungumálið, með vísan í þeirra
reynsluheim.
Loks var það Professor Thomas Nordahl sem ræddi um að þáttur foreldra sé
mikilvægari í skólastarfi en foreldrarnir gera sér grein fyrir. Hann nefnir m.a. að
það sé mikilvægara að foreldri sé til staðar fyrir barnið sitt og veiti því hvatningu
og stuðning en að það beint geti aðstoðað við námið.
Boðið var upp á fjórar vinnustofur á laugardegi.
Vinnustofa a) Teamwork on fundamental valuesin school. Kennert Orlenius,
Svíþjóð
Vinnustofa b) "Family activities to the benefit of the child's learning, the child's motivation and
parental support for their child's school. What is the practice in the Nordic countries?" Morten Kruse
from Skole og Forældre, Denmark
-

Hvernig er hægt að efla þátttöku foreldra í skólastarfinu. Hver þátttakandi nefndi nokkur atriði
af þeirra svæði sem stuðla að auknum samskiptum á milli heimila og skóla. Þar þótti fólki
mjög áhugavert það starf sem ég talaði um héðan, m.a. verkefni í 6. bekk þar sem barn og
foreldri kynntu saman starf foreldris.

Vinnustofa c) SAFT media project - children's online safety and what parents can do. Hrefna
Sigurjónsdóttir and Sólveig Karlsdottir from Heimili og skóli, Iceland. The workshop will be held in
English. Vinnustofa d) "All join". How can we involve parents of immigrant children in our schools?
Gunn Iren Müller and Gro Hexeberg Dahl from Foreldreutvalget for grunnopplæringen FUG, Norway.
Hvað stóð upp úr og hver er rauði þráðurinn í foreldrastarfi á Norðurlöndunum?
Fyrirlestur Prof. Thomas Nordahl þar sem hann talar um að hlutverk foreldra í skólastarfi barna sinna
sé meira en foreldrarnir sjálfir gera sér grein fyrir. Menntun byrjar heima fyrir. Ef foreldrar hafa ekki
gott viðhorf gagnvart skóla og námi er ekki líklegt að börnin öðlist það auðveldlega. Miklu máli
skiptir að foreldrar styðji börnin sín til náms og standi með skólanum. Það skiptir meira máli að vera
til staðar fyrir barnið, tala jákvætt um skólann og viðfangsefnin þar og styðja barnið í verkefnum þess
en að hafa þekkingu til að geta bókstaflega hjálpað til við heimanám í öllum fögum.
Öll eru foreldrasamtökin að vinna með þátttöku foreldra þó mislangt séu þau komin. Í Danmörku t.d.
er mikil og gömul hefð fyrir sterku foreldrastarfi, en samt þarf að halda vel á spöðunum. Hér á Íslandi
eflist starfið smátt og smátt. Aukning innflytjenda til Norðurlandanna brennur greinilega á mörgum og
hvernig megi virkja erlenda foreldra í foreldrastarf. Alls staðar er það starf í vinnslu. Kostir þess að
taka þátt í svona ráðstefnu eru að þarna er mikill fjöldi fólks sem hefur brennandi áhuga á foreldra16
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starfi og skólamálum sem og mikla reynslu. Þarna er hægt að fá hugmyndir, ráðleggingar og samtal
um hvernig hægt sé að efla og styðja við öflugt foreldrastarf.
Á síðustu árum hefur foreldrastarf í Árborg eflst til muna. Góð mæting er á fyrirlestra sem haldnir eru
af foreldrafélögum fyrir foreldra og með breyttum áherslum er einnig mun betri mæting foreldra á
viðburði fyrir börnin, enda eru þessir viðburðir ekki síður mikilvægur vettvangur fyrir foreldra að
kynnast. Vel hefur tekist til með að virkja sameiginlega alla foreldra í Árborg með Samborgarstarfi og
er það eitthvað sem við þurfum að hlúa að. Hægt og rólega verður þetta foreldrastarf vonandi að hefð
þar sem foreldrum finnst það eðlilegt og nauðsynlegt að taka þátt. Við þurfum að passa vel upp á það
sem náðst hefur og megum ekki sofna á verðinum. Foreldrar eru mikilvægur þáttur í skólagöngu barna
sinna og skiptir það gríðarlega miklu máli að þeir láti sig varða hvernig nám og félagslíf barna þeirra
gengur.
Inga Dóra Ragnarsdóttir

Súpufundur í Vallaskóla – Besti tími dagsins til að ala upp barn?
Magnús Stefánsson var með fræðslustund í Vallaskóla miðvikudaginn 19. október 2016.
Foreldrafélögin buðu upp á súpu á meðan á fyrirlestrinum stóð. Sjá frétt á arborg.is

Fræðslufundur í Fjallasal
Mánudagskvöldið 14. nóvember 2016 bauð Samborg,
samtök foreldrafélaga í Árborg, foreldrum á kakófund í
Fjallasal Sunnulækjar-skóla. Kakófundir og súpufundir
eru það form fræðslufunda sem best hefur gefist í
sveitarfélaginu en þá er fenginn fyrirlesari til að fjalla
um tiltekið efni en í fundarhléi er boðið upp á veitingar
og að þeim loknum er spjallað og spurt.
Á fræðslufundinum flutti Sólveig Norðfjörð,
sálfræðingur, áhugavert erindi um samskipti við börn og
unglinga. Sólveig varpaði ljósi á fjölmarga fleti sem
tengjast mismunandi aldri og einstaklingsmun og benti á
mögulegar leiðir til uppbyggilegra samskipta um leið og hún varaði við algengum mistökum sem við
öll gerum í erli dagsins.
Fundurinn var afar vel sóttur og þökkuðu foreldrar góðar undirtektir á fræðslufundum sem haldnir eru
á þessum vettvangi.

Forvarnardagurinn í Árborg
Forvarnardagurinn var 12. október 2016 en þar sem sá dagur lenti á
foreldradegi nemenda í Sunnulækjarskóla var ákveðið að seinka
honum um tvær vikur hér í Árborg og var hann haldinn miðvikudaginn 26. október 2016. Dagurinn var helgaður nokkrum heillaráðum sem geta forðað börnum og unglingum frá vímuefnum,
ráðum sem eiga erindi við allar fjölskyldur í landinu. Forvarnardagurinn kallar á aðkomu nemenda í 9. bekk í öllum grunnskólum
landsins. 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.
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Ákveðið var að bjóða 9. bekkingum upp á sameiginlega dagskrá,
sem unnin var í samstarfi Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri,
Sunnulækjarskóla, Vallaskóla, Umf. 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 120 talsins. Sjá nánar á arborg.is

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 veitti 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
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 var að styrkja námsmat á mörkum skólstiga
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 var Rúnar Sigþórsson,
prófessor við Háskólann á Akureyri. Í lokaskýrslu eru rifjuð upp markmið verkefnisins, greint frá
kennslufræðilegum forsendum þess, fjallað um stjórnun og skipulag og efni fræðslufunda. Þar eru
einnig skýrslur allra þátttökuskóla sem og samantekt og heildarmat verkefnisstjóra.

gestir fengu kynningu á skólamálum í Árborg
Mánudaginn 28. nóvember 2016 sóttu Árborg heim hátt í 40 kennarar og sérfræðingar frá Norðurlöndunum og baltnesku löndunum, sem starfa bæði á grunn- og framhaldsskólastigi. Móttaka og
kynning fór fram í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Með í för voru nokkrir Íslendingar sem sóttu ráðstefnu
í Reykjavík með erlendu gestunum sem fjallaði um kennaramenntun framtíðarinnar með sérstaka
áherslu á upplýsingatækni. Andrés Pétursson, verkefnastjóri Erasmus+ á Íslandi, fór fyrir hópnum.
Eftir setningu Olgu Lísu Garðarsdóttur, skólameistara FSu, var Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri,
með almenna kynningu á Sveitarfélaginu Árborg í máli og myndum. Þá kynnti Þórdís H. Ólafsdóttir,
fyrrum kennsluráðgjafi í Árborg, aðdraganda, innihald, framkvæmd og stjórnun Erasmus+ verkefnis
Árborgar á síðasta skólaári. Kynningu Þórdísar var fylgt eftir með mörgum skemmtilegum dæmum og
lýsingum á starfi grunnskólanna sem þeir Páll Sveinsson, aðstoðarskólastjóri BES, og skólastjórarnir,
Magnús J. Magnússon, Guðbjartur Ólason og Birgir Edwald, sáu um. Í kjölfarið kynnti Helgi
Hermannsson, kennari í FSu, ýmis alþjóðleg verkefni sem skólinn hefur verið að vinna að á undanförnum árum. Eftir kaffi og spjall fóru þau Olga Lísa og Helgi með hópinn í skoðunarferð um skólann.
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Árborg bætir sig í PISA
Það er afar ánægjulegt að sjá miklar framfarir í námsárangri
nemenda í Árborg milli PISA 2012 og 2015. Bætingin er
mest í lesskilningi, sem hækkar um 22 stig, en það svarar til
rúmlega 2/3 úr skólaári. Tvö önnur stór sveitarfélög sýna
einnig góðar framfarir en því miður hefur þróunin verið allt
önnur á landsvísu. Þessar niðurstöður hljóta að vera vísbending um að styrking faglegrar umgjarðar skólastarfs sem
og nýjar áherslur í skólum og skólaþjónustu Árborgar
síðastliðin 3-4 ár eru að skila árangri. Sjá samanburð milli
átta stærstu sveitarfélaganna hér. Sjá einnig heildar-skýrslu
um PISA 2015 hér.

Viðtal við fræðslustjórann í Suðra um PISA o.fl.
Sjá nánar bls. 8-9 í Suðra 22. desember 2016. Ritið er hægt að nálgast hér.

Erasmus+verkefni Vallaskóla
Á skólaárinu 2016-2017 vann Vallaskóli að Erasmus+ verkefni sem kom í beinu framhaldi af stóra
Erasmus+ verkefni Árborgar 2015-2016. Kennarar og stjórnendur í Vallaskóla sóttu námskeið og
heimsóttu skóla í útlöndum og hér á landi. Sjá skýrslu hér.

Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar
Lokakeppni Stóru upplestrarkeppninnar 2017 var haldin í Sunnulækjarskóla miðvikudaginn 29. mars.
Lokahátíðin er samstarfsverkefni grunnskólanna, Radda, skólaþjónustu Árborgar og Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. Á lokahátíðinni keppa þrír fulltrúar frá hverjum skóla sem hafa verið
valdir í forkeppni í sínum skóla. Skólarnir sem áttu fulltrúa á hátíðinni voru Barnaskólinn á Eyrabakka
og Stokkseyri, Grunnskólinn í Þorlákshöfn, Grunnskólinn í Hveragerði, Vallaskóli og Sunnulækjarskóli. Í fyrstu umferð lásu keppendur úr Bláa hnettinum eftir Andra Snæ Magnason, næst voru lesin
valin ljóð eftir Steinunni Sigurðardóttur og í þriðju umferð völdu keppendur sjálfir ljóð.
Verðlaunahafar frá því í fyrra kynntu skáld keppninnar og Karítas Harpa Davíðsdóttir, söngkona, flutti
ávarp þar sem meginstefið var að láta drauma sína rætast með vinnusemi. Milli upplestra voru
tónlistaratriði í umsjón Tónlistarskóla Árnesinga sem gaf samkomunni hátíðlegan blæ. Dómnefndina
skipuðu þau Edda Antonsdóttir, kennsluráðgjafi Skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu, Ásmundur Sverrir Pálsson, íslenskukennari, og formaður dómnefndar var Hrönn Bergþórsdóttir,
skólastjóri Víðisstaðaskóla og stjórnarmaður í Röddum. Sigurvegari keppninnar í ár kom úr Grunnskólanum í Þorlákshöfn og heitir Sigríður Fjóla Þórarinsdóttir, í öðru sæti varð Birgitta Björt
Rúnarsdóttir, einnig úr Grunnskólanum í Þorlákshöfn, og í þriðja sæti varð Thelma Lind Sigurðardóttir
úr Vallaskóla, Selfossi.
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Fréttabréf fræðslusviðs
Fréttabréf haustannar 2016 er hægt að nálgast á heimasíðu Árborgar

Heilsuleikskólinn Árbær

Virðing – Velferð – Vinátta
Við upphaf skólaársins 2016 til 2017 fékk starfsfólkið í Árbæ upprifjun, kynningu og fræðslu um þau
námsmöt sem eru notuð í Árbæ. Námsmötin eru: Heilsubók barnsins sem metur félagsfærni, sjálfshjálp, hreyfingu og myndsköpun og er jafnframt einstaklingsnámskrá barnsins sem það fær til eignar
þegar það lýkur skólagöngu sinni í Árbæ. TRAS sem metur málþroska barnsins, Orðaskil sem
foreldrar fylla út og Hljóm-2 sem metur hljóðkerfisvitund barnsins og hefur forspárgildi um það
hvernig börnunum muni ganga að læra að lesa.Sveitarfélagið Árborg notar Skólapúlsinn til þess að
meta skólastarfið. Skólapúlsinn metur annað hvert ár innra starf leikskólans, það er mat starfsmanna,
og hitt árið er gert ytra mat, þá meta foreldrar starfið í Árbæ. Í framhaldi af kynningunni/fræðslunni
var skipað í umræðuhópa, þar sem að starfsfólk ræddi um námsmötin og reynslu af þeim. Í umræðuhópunum um námsmöt leikskólans kom það m.a. fram að starfsmannahópurinn vill vinna mat þar sem
rödd barnanna heyrist betur. Helsta verkefni þróunarverkefnisins - Námsmat á mörkum skólastiga - er
að vinna að gerð á slíku mati eða að finna leiðir til
þess að rödd barnanna hljómi betur/hærra.

Jafnframt var það ákveðið í umræðum innan starfsmannahópsins að rifja upp Lýðræðisverkefni sem
var þróunarverkefni í Árbæ skólaárið 2012 til 2013 og skerpa á þeim hugmyndum sem spruttu upp í
þeirri vinnu og efla þannig þann grunn sem þegar er til staðar í starfinu í Árbæ. Starfsfólk í Árbæ vildi
fara þá leið til þess að vinna að því að börnin sem dvelja í Árbæ fái einhverju ráðið um líf sitt og nám.
Ákveðið var að áherslur í leikskólastarfinu í Árbæ skólaárið 2017 til 2018 yrðu á lýðræði í lærdómssamfélagi í Árbæ. Að lýðræði í leikskólastarfinu, samráð og samvinna starfsmanna, foreldra og barna í
anda lærdómssamfélagsins yrði grunnur að framþróun leikskólastarfsins. Þar sem komið er að
endurskoðun Skólanámskrár Árbæjar fléttast þessi vinna endurskoðun hennar.
20
Ársskýrsla fræðslusviðs Árborgar skólaárið 2016-2017

Leikskólinn Álfheimar
Veturinn 2016-2017 stunduðu 85 börn nám í Álfheimum og voru þau fædd á árunum 2011-2015.
Starfsmenn í leikskólanum voru 29 í mismiklu starfshlutfalli, þar af 11 leikskólakennarar og 3 með
aðra uppeldismenntun en leikskólakennaramenntun. Í upphafi leikskólaársins tóku nýir stjórnendur við
af Ingibjörgu Stefánsdóttur, leikskólastjóra, og Margréti Jónu Ólafsdóttur, aðstoðarleikskólastjóra.
Báðar höfðu þær starfað við skólann um árabil en Ingibjörg hafði verið leikskólastjóri frá því skólinn
var stofnaður.
Í vetur hafa þrír starfsmenn stundað framhaldsnám í menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Þrír
starfsmenn voru í námi til stúdentsprófs og einn í öðru háskólanámi. Auk þess hefur starfsfólk
leikskólans sótt ýmis námskeið meðal annars um útikennslu, orðaforða, atferlisþjálfun, stjórnun,
einhverfu, málþroska, kvíða, ART, tvítyngi, Dale carnegie, uppeldisfræðilega skráningu, námsmat í
leikskólum, skyndihjálp og námskeið fyrir nýtt starfsfólk í leikskólum.
25 börn fædd árið 2011 útskrifuðust úr Álfheimum 1. júní. Í tilefni af útskrift fóru þau ásamt sínum
kennurum í útskriftarferð í maí. Í ferðinni var farið á Orkusýningu í Ljósafossstöð og að
Snæfoksstöðum.

Daglegt starf í leikskólanum
Leikskólinn 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. Frá árinu 2001 hafa
börnin í Álfheimum farið í skógarferðir einu sinni í viku og lært um náttúruna og nærumhverfið. Elstu
tveir árgangarnir dvelja í skóginum frá u.þ.b. 10:00-15:00 og borða hádegismatinn þar. Yfir
vetrartímann er þemavinna í skóginum sem tengist Grænfánanum og í vetur var meðal annars unnið
með lýðheilsu og átthaga. Útieldun var einu sinni í mánuði fyrir tvo elstu árgangana þar sem
rabarbaragrautur, nanbrauð og fiskisúpa var meðal annars á matseðlinum. Einu sinni í mánuði fundar
umhverfisráð Álfheima en í því eru fulltrúar starfsfólks frá öllum deildum, verkefnastjóri útikennslu,
leikskólastjóri, tveir fulltrúar foreldra og börn úr elsta árgangi skólans.
Í Álfheimum eru fjórar deildir og reynt er eftir fremsta megni að hafa einn árgang á hverri deild, í
vetur voru tvær elstu deildirnar aldurshreinar. Á Óskasteini voru 25 börn fædd 2011, 23 börn fædd
2012 á Völusteini, á Dvergasteini 21 barn fætt 2013 og 2014 og 17 börn fædd 2014 og 2015 á
Álfasteini. Þá fylgir starfsfólk börnunum frá aðlögun til útskriftar eins og hægt er, þannig að þegar
börn flytjast milli deilda þá flyst alltaf að minnsta kosti einn starfsmaður með þeim. Þetta hefur gefist
mjög vel og ánægja með þetta fyrirkomulag, bæði hjá starfsmönnum og foreldrum, en í
foreldrakönnun sem gerð var í vetur voru foreldrar sérstaklega ánægðir með aðlögun milli deilda.
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Samstarf
Síðan 2015 hafa Álfheimar verið í samstarfi við Háskólann Artevelde í Belgíu. Vorið 2015 komu fyrst
fjórir leikskólakennaranemar í vettvangsnám í Álfheima. 2016 komu fjórir fjarnemar í apríl og fimm í
maí. Nemarnir sem koma til Íslands eru á öðru ári í grunnnámi og í áfanga sem heitir „Uppeldi og
stefna í alþjóðlegu samhengi“. Í lok áfangans kynna þeir vettvangsstaðinn sinn á málþingi í
háskólanum. Samstarfið hefur gengið mjög vel og vorið 2017 kom 21 nemi. Það komu fimm
fjarnemar í apríl og 16 staðnemar í maí, hluti af maíhópnum fór í Hulduheima og Árbæ.
Í leikskólakennaranámi í Belgíu hefur verið lögð áhersla á að þjálfa ómenntað starfsfólk til að bregðast
við skortinum á fagfólki í leikskólum. Einnig er foreldrasamstarf mjög mikilvægur þáttur í belgískum
leikskólum.
Vegna þessara samskipta við háskólann höfum við líka fengið ungbarnaleikskólann Tierlantuin í
heimsókn sem vann „The evans prize for peace education“. Skólaþjónusta Gent og leikskólastjóri
Tierlantuin komu í heimsókn ásamt tveimur starfsmönnum Tierlantuin.
Gullin í grenndinni
Gullin í grenndinni sem er samstarfsverkefni Álfheima og Vallaskóla hélt áfram í vetur en þar hittast
tveir elstu árgangar leikskólans og börn úr yngstu bekkjum Vallaskóla einu sinni í mánuði. Veturinn í
verkefninu var svo gerður upp á Vorhátið Gullanna þar sem 250 börn og 39 starfsmenn hittust úti í
skógi og fóru á 12 stöðvar þar sem meðal annars var farið í myndlist, leiki, tónlist og lífríki
tjarnarinnar skoðað.
Heimsóknir í Ljósheima, Fossheima og Vinaminni
Í vetur fóru annars vegar barnahópar af eldri deildunum í heimsókn á Ljósheima og Fossheima þar
sem börnin sungu fyrir/með heimilisfólkinu og spjölluðu við það. Einnig var farið í Vinaminni í
heimsóknir auk þess sem börnin buðu í rabarbaragraut og tóku til á lóðinni.
Vor í Árborg
Elstu börn leikskólans tóku þátt í Vor í Árborg ásamt öllum börnum í þeim árgangi í Árborg. Þau fóru
í Grænumörk, Ljósheima, Fossheima og að lokum í Tryggvagarð að syngja en Guðný Birgisdóttir og
Símon Geir Geirsson, kennarar í Álfheimum, leiddu söng allra leikskólabarnanna í Tryggvagarði.
Heimsókn frá tónlistarskólanum
Nemendur úr Tónlistarskóla Árnesinga komu í heimsóknir til okkar og spiluðu fyrir okkur, meðal
annars á píanó og selló.
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Þróunarverkefni
Leikskólinn tók þátt í þróunarverkefninu Námsmat á mörkum skólastiga ásamt öðrum skólum í
sveitarfélaginu. Afrakstur verkefnisins er, auk þeirrar starfsþróunar sem átti sér stað hjá kennurum og
starfsfólki skólans, námsmatshandbók sem stefnt er á að verði tilbúin fyrir næsta skólaár og verði
leiðbeinandi fyrir kennara skólans.
Starfsdagar vetrarins voru að mestu leyti tileinkaðir verkefninu:









18. ágúst var stutt kynning á verkefninu og því sem fram undan væri svo og kynnt hverjir
væru í þróunarstjórn.
13. október fór hluti af einu kennarateymi hjá okkur á fræðslu-/umræðufund með
þróunarstjórnum og kennarateymum úr öllum skólunum.
2. nóvember var starfsmannafundur þar sem markmið verkefnisins voru rifjuð upp, og það
námsmat sem notast er við kynnt fyrir öllu starfsfólki. Kennarateymin fóru yfir sterkar og
veikar hliðar okkar í námsmati.
Á starfsdegi 17. nóvember fór allt starfsfólk á fyrirlestur hjá Önnu Elísu Hreiðarsdóttir í
Sunnulækjarskóla frá 13:00-16:00 um námsmat í leikskólum.
29. nóvember var starfsmannahópnum skipt upp í fjóra hópa þar sem hver hópur tók fyrir eitt
námssvið aðalnámskrár og námsmat innan þess sviðs.
2. janúar 13:00-16:00, fyrirlestur og hópavinna í umsjón Rúnars Sigþórssonar á Hótel
Selfossi. Viðfangsefnið var leiðsagnarmat, starfsþróun í lærdómssamfélagi og námssvið
leikskóla.
21. febrúar eftir hádegi fór allt starfsfólk á fyrirlestur í BES hjá Önnu Elísu Hreiðarsdóttur um
lýðræði í leikskóla og uppeldisfræðilega skráningu.
10. -12. apríl hittust námssviðshóparnir aftur til að ræða námsmat eftir námssviðum og 7. júní
í þriðja og síðasta skipti til að forgangsraða hvaða þætti þarf að meta innan hvers námssviðs.

Endurmat á leikskólastarfinu
Reglulega fer fram endurmat á starfinu, meðal annars á vikulegum deildarfundum hverrar deildar.
Einn liður í endurmati er foreldrakönnun sem framkvæmd var í vor en þá fá allir foreldrar senda
könnun þar sem spurt er um ýmsa þætti í starfi leikskólans. Í heild kom könnunin vel út þó að
vissulega sé alltaf svigrúm til umbóta.
Í vor tók allt starfsfólk þátt í endurmati í nokkrum þáttum í starfi skólans. Niðurstöður endurmatsins
verða svo nýttar til að undirbúa næsta vetur þar sem í því sést hvar má gera betur og hvað er vel gert.
Foreldrafélag/foreldraráð
Í vetur hefur starfað öflugt foreldraráð við leikskólann en foreldraráð samanstendur af stjórn
foreldrafélags Álfheima. Foreldrafélagið hefur í vetur komið að töfrasýningu, heimsókn frá Maximús,
piparkökumálun og föndri fyrir jólin, páskaeggjaleit, myndatöku af börnunum, gjöf til útskriftarbarna
og vorhátíð. Auk þess hefur foreldraráð verið í góðu sambandi við stjórnendur skólans þar sem skapast
hefur góður umræðugrundvöllur um leikskólastarfið.
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Leikskólinn Hulduheimar
Skólaárið 2016-2017 hefur verið gott en annasamt í Hulduheimum. Leikskólinn tók þátt í
þróunarverkefni sem ber heitið „Námsmat á mörkum skólastiga“ ásamt öllum skólum Árborgar. Því
verkefni fylgdi mikil endurskoðun á starfsháttum innan leikskólans og setti leikskólinn sér forgangsverkefni til að efla námsmatið. Forgangsverkefnin eru:
1. Að styrkja könnunaraðferðina og námsmat innan hennar.
2. Að skerpa á ferilmöppunni og skoða hana með hliðsjón af þemahefti um námsmat í leikskóla.
3. Að samræma verklagsreglur eftir niðurstöður úr TRAS, HLJÓM og Orðaskil. Verkferlar ættu
að vera sýnilegir innan deilda.
4. Að útbúa skýra stefnu Hulduheima í námsmati, plagg sem sett verður á heimasíðu leikskólans
og sent foreldrum nýrra barna.
5. Að útbúa viðmið fyrir hreyfiþroskamat þannig að kennarar átti sig á því hvenær er rétt að vísa
til sérfræðinga vegna seinkunar í hreyfiþroska.
Starfsteymi voru mynduð í kringum hvert forgangsverkefni en ákveðið var að gefa starfsfólki tækifæri
til að velja sér teymi. Endanleg niðurröðun í teymi ákvarðaðist svo af því að fulltrúar væru frá öllum
sem hefðu um málið að segja, þ.e. yngri/eldri deildir og að blandað væri í hópum af faglærðum og
ófaglærðum. Þetta gafst vel og í endurmati kom fram að starfsfólk var ánægt með vinnu þvert á deildir
sem hefur eflt samtalið milli starfsmanna, styrkt lærdómssamfélagið og aukið lýðræðisleg vinnubrögð.
Tvö teymi hafa lokið vinnu sinni en það þriðja lýkur sinni vinnu í lok skólaársins. Þróunarverkefnið
hefur nú þegar skilað betri vinnu með könnunaraðferðina, könnunarleikinn og ferilmöppu. Það hefur
stuðlað að sjálfsskoðun og samræmingu á vinnulagi innan skólans og gefið starfsfólki þá tilfinningu að
allir séu að vinna að sama markmiði. Áfram verður unnið með þessi forgangsverkefni á næsta skólaári
og hafin vinna að þeim næstu.
Á síðasta skólaári var eitt af markmiðum í Hulduheimum að
auka samvinnu starfsfólks og höfum við haldið áfram þeirri
sýn á þessu skólaári. Auk samvinnu í þróunarverkefninu hafa
leikskólakennarar verið saman í undirbúningstímum og
þannig fengið tækifæri til að vinna saman og efla faglegt
samtal sín á milli. Regnbogadagar og opið flæði milli deilda
yngri og eldri hefur haldið áfram að þróast og er að festast í
sessi. Samráð milli yngri deilda hefur jafnframt verið á
meðal fagstjóra (um málörvun, hreyfingu, listsköpun,
könnunarleik og könnunaraðferð) þar sem skipst er á
hugmyndum og ráðleggingum. Áfram verður unnið við að
efla samráð og samvinnu milli deilda og starfsmanna.
Á þessu skólaári hefur verið lögð aukin áhersla á innra mat á
skólastarfinu þar sem sjónarmið barna og starfsmanna koma
fram. Einnig fór fram ytra mat á vegum Skólapúlsins og var
skoðanakönnun lögð fyrir foreldra. Með því að rýna í
niðurstöður matsins og stuðla að umbótum samkvæmt þeim
munum við auka gæði og þróun leikskólastarfsins.
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Leikskólinn Jötunheimar
Skólastarf Jötunheima 2015-2016 var mjög viðburðaríkt og
skemmtilegt. Það einkenndist af fagmennsku og þrótti sem
skilar sér í öflugu leikskólastarfi.
Í starfsáætluninni fyrir þetta skólaár lögðu deildirnar
áherslu á læsi, lýðræði, heilbrigði og velferð. Lagt var af
stað með að allir starfsmenn leikskólans læsu grunnhefti
aðalnámskrár leikskóla um heilbrigði og velferð. Ákveðið
var í september að fresta lestri vegna þátttöku Jötunheima í
þróunarverkefninu Námsmat á mörkum skólastiga sem var
samstarfsverkefni allra leik- og grunnskólanna í Árborg
ásamt FSU. Unnið er að lokaskýrslu sem verður birt í haust.
Við í Jötunheimum erum þess fullviss að þetta þróunarverkefni hafi gagnast
okkur vel. Það hefur opnað á umræður um innviði skólans, breytingar á
þeim og aukið samvinnu kennara þvert á deildir sem styrkir okkur í starfi og
eykur fagmennsku kennara. Við lögðum áherslu á að allir kennarar gætu á
starfsdögum verið þátttakendur í þróunarverkefninu og hluti af teymum. Það
er mikill kraftur í kennarahópnum og við ætlum ótrauð að halda áfram að
gera enn betur. Við viljum meina að þetta þróunarverkefni hafi verið
lærdómsríkt og gott veganesti fyrir framtíð okkar.
Í vor sóttum við um styrk til Sprotasjóðs fyrir skólaárið 2017-2018 vegna
þróunarverkefnisins „Við erum eins og samfélag” – Uppbygging lærdómssamfélags í Jötunheimum. Samþykkt var að veita okkur styrk að upphæð kr. 2.000.000.Markmið þessa verkefnis er ætlað að auka fagmennsku kennara, styrkja starfsaðferðir kennara og efla
skólamenningu Jötunheima.
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 foreldrakönnun 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 sem er á heimasíðu leikskólans. Helstu niðurstöður eru þó að unnið er
gott starf í Jötunheimum en afar brýnt að fjölga bílastæðum.
Allt frá árinu 2013 hefur verið í umræðunni í
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starfsmannahópi Jötunheima að fara í námsferð út fyrir landsteinana. Það var síðan tekin ákvörðun að
fara vorið 2017. Teymi var stofnað og það lagði heilmikla vinnu í að finna út hvert ætti að fara og
ákveðið var að haldið yrði til Aberdeen í Skotlandi. Tilgangur ferðarinnar var að kynna sér skóla í
Skotlandi, bæði ríkisrekna og einkarekna og sjá hvort munur er þar á. Eins langaði okkur að vita
hvernig nemendur fara á milli skólastiga þar sem skólarnir voru báðir með nemendur frá 3 ára aldri til
ýmist 12 eða 18 ára. Þetta fannst okkur áhugavert þar sem við erum búin að vera í þróunarverkefni
allra leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu Árborg um námsmat á mörkum skólastiga. Þá er ferð eins og
þessi mjög gott hópefli og ekki síður mikilvæg fyrir þær sakir.
Við skoðuðum tvo ólíka skóla sem þó voru báðir með mjög ríka áherslu á nemendur og þeirra nám og
að nemendur hafi mjög mikið um nám sitt að segja. Fimmtudaginn 20. apríl var ferðinni heitið í
Midmill Kenellar School þar sem hópurinn fékk fyrirlestur og kynningu á hvernig skoska skólakerfið
virkar og í framhaldi af því að skoða skólann og skólastarfið. Föstudaginn 21. apríl var haldið í The
International School of Aberdeen sem er einkarekinn alþjóðlegur skóli og þar fékk hópurinn kynningu
á starfsemi hans. Það sem okkur fannst áhugavert var hvernig markmið aðalnámskrár Skotlands og
skólanámskráa skólanna eru sett upp á skýran og aðgengilegan hátt. Það er eitthvað sem við viljum
gjarnan horfa til þegar við endurskoðum skólanámskrána okkar.
Við munum halda áfram að þróa það góða starf sem nú þegar á sér stað hér í Jötunheimum og stefnum
að sjálfsögðu áfram og lengra. Hnikum við þó ekki frá því að halda leiknum sem kennsluaðferð hátt á
lofti því leikurinn á vísdóm veit.
Júlíana Tyrfingsdóttir, leikskólastjóri

Leikskólinn Brimver/Æskukot
Leikskólinn Brimver/Æskukot byggir leikskólastarfið á hugmyndafræði Heilsustefnunnar og
Grænfánans.
Góð samvinna við foreldra er mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Kynningarfundir voru haldnir að
hausti fyrir foreldra á báðum starfsstöðvum. Skólastarfið var kynnt og foreldrar fengu afhentan
kynningarbækling, skóladagatal og dagskipulag deilda.
Heilsubók barnsins er gæðamatskvarði heilsuleikskóla og
stuðlar að því að heilsuleikskólar nái settum markmiðum.
Hún hefur að geyma útfærð skráningarblöð varðandi
þroska og ýmsar upplýsingar um barnið. Skráningin gerir
kennurum kleift að fylgjast með þroskaframvindu
barnsins og er einnig tæki til að upplýsa foreldra um
stöðu þess í leikskólanum. Skráð er m.a. heilsufar, hæð og
þyngd, svefn, næring, sjálfshjálp, lífsleikni, hreyfing og
listsköpun. Skráningin skal fara fram tvisvar á ári, haust
og vor, og er foreldrum boðið í viðtal í kjölfarið. Aðalfundur foreldrafélaganna var haldinn í september.
Fréttabréf voru gefin út sjö sinnum yfir skólaárið. Fréttir
voru settar á heimasíðu leikskólans, á tilkynningatöflur deilda og með tölvupósti.
Gott samstarf hefur verið við BES á skólaárinu. Þrír elstu árgangar leikskólans hafa farið í reglulegar
heimsóknir í skólabókasafnið í BES á Stokkseyri með kennurum sínum. Elstu nemendur leikskólans
fóru oftast þangað og fóru þeir líka nokkrum sinnum í heimsókn á skólavist.
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Gaman er að segja frá samvinnu nemenda á Brimveri við dvalarheimilið Sólvelli á Eyrarbakka.
Nemendur hafa farið í reglulegar heimsóknir á Sólvelli og þar hafa móttökur alltaf verið mjög góðar.
Þar hefur verið lesið, sungið og hlegið.

Þróunarverkefni
Í skólastarfinu hefur verið lögð áhersla á þróunarverkefnið „Námsmat á mörkum skólastiga“ sem
unnið er með í öllum skólum Árborgar og FSU. Við upphaf verkefnis fór starfsfólk skólans yfir
matsverkefnið um stöðu námsmats, sterka þætti í námsmati skólans og gerðar áætlanir um það sem
þyrfti að styrkja. Gerðar voru þrjár framkvæmdaáætlanir með markmiðum og útlínum að skipulagi
vetrarins fyrir þessi verkefni og voru þau sett í starfsáætlun 2016-2017. Forgangsverkefni skólans fyrir
skólaárið voru þrjú og lagt hefur verið mat á framvindu og árangur þeirra.
1) Lýðræði – þátttaka nemenda í námsmati. Markmið þess verkefnis er að börnin verði þátttakendur í
námsmati sínu (Heilsubók barnsins) undir kaflanum Lífsleikni (leikur, samskipti og líðan) og að
niðurstöður úr skráningum verði nýttar við innra mat vorið 2017.
2) Starfsþróun kennara v/snemmtækrar íhlutunar - þar er markmiðið að auka þekkingu kennara til að
nýta matsskráningar og vinna í anda snemmtækrar íhlutunar og flokka námsgögn eftir hugmyndafræði
snemmtækrar íhlutunar.
3) Starfsþróun kennara v/matstækja sem nýtt eru í leikskólanum - í tenglum við framangreind
verkefni. Þar eru markmiðin að auka þekkingu kennara við skráningar í Heilsubók barnsins, fjölga
kennurum sem hafa TRAS réttindi, efla þekkingu kennara á einhverfu og snemmtækri íhlutun, efla
þekkingu kennara á skipulagðri kennslu, auka þekkingu/réttindi kennara á AEPS skráningarlista.
Framtíðarsýn
Okkar framtíðarsýn er að unnið sé í þeim anda að gert sé ráð fyrir þátttöku nemenda í öllu
skólastarfinu og þar með í eigin námsmati, hvort sem það er innan skólans eða á milli skólastiga. Efla
lífsleikni nemenda þar sem þeir geta haft áhrif á líðan, samskipti og leik og raddir þeirra fái að hljóma.
Til þess að það gangi sem best þarf vel upplýst starfsfólk um þroska, námsmat og mikilvægi
snemmtækrar íhlutunar – hvað á að gera, hvernig á að
vinna og hafa gott aðgengi að björgum, ásamt góðri
samvinnu og samræmdum vinnubrögðum innan
skólans, við foreldra, á milli skólastiga og við
skólaþjónustu Árborgar. Að starfsfólk hafi tækifæri
til reglulegs samráðs og starfsþróunar. Að koma á
reglulegum heimsóknum milli kennara í Brimveri og
Æskukoti til að kynnast betur og læra hver af öðrum.
Að nýta niðurstöður sem t.d. fást við skráningar í
Heilsubók barnsins við innra mat á skólastarfi. Við
munum halda áfram að starfa í þessum anda næsta
skólaár og vonumst til að ljúka við Handbók
leikskólans þar sem ákveðnir ferlar, bjargir og leiðir
verða aðgengilegar á einum stað. Vinna við gerð Handbókarinnar er námsferli og ætti að hafa áhrif á
starfsþróun og lærdómssamfélag skólans.
Lokaorð
Heilt á litið gekk skólastarfið vel og var almenn ánægja með framgang þróunarverkefnisins innan
skólans. Mikilvægt er að upplýsa alla og nýta vel þann tíma sem við höfum fyrir samráð. Á skólaárinu
hafa starfsdagar verið vel nýttir. Hindrandi þættir eru skortur á tíma fyrir samráð kennara og deilda
(deildarfundi og reglulega starfsmannafundi þar sem oft er langt á milli starfsdaga). Regluleg ígrundun
og umræða á milli kennara er mjög mikilvæg til að lærdómssamfélag þróist sem best innan skólans.
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Meðbyr við verkefnið er áhugi á mikilvægi þess fyrir
skólastarfið, verkefnið styður við starfsþróun og
samstarf á milli kennara og skóla. Þátttaka í
verkefninu hefur styrkt lærdómssamfélag skólans,
það hefur kallað á sjálfsskoðun, ígrundun, mat,
áætlanir um framkvæmd og svo endurtekur sagan
sig. Við erum rétt lögð af stað en höfum notið ferðarinnar á svo margan hátt en markmiðið er að
nemendum líði vel, njóti og læri. Að okkar mati er
verkefnið ekki viðbót við skólastarfið heldur frekar
innrömmun og ígrundun á því sem felst í starfi okkar.
Við horfum björtum augum til framtíðar og stefnum
á að læra, njóta og nýta hverja stund eins vel og hægt er. Að lokum vill undirrituð þakka samstarfsfólki, nemendum, foreldrum og öllum þeim sem hafa komið að og stutt við skólastarfið, kærar þakkir.
Sigríður Birna Birgisdóttir,
leikskólstjóri

Sérdeild Suðurlands, Setrið Sunnulækjarskóla
Skólaárið 2016 - 17 stunduðu 27 nemendur nám við deildina frá 6 grunnskólum á Suðurlandi.
Reglubundin ráðgjöf var veitt tveimur grunnskólum á Suðurlandi.
Skipurit fyrir deildina birtist í starfsáætlun 2016 – 17.

Fagráð Sérdeildar Suðurlands fór yfir helstu þætti nýrra viðmiða um gerð starfsreglna fyrir
sveitarfélög sem reka sérskóla og sérúrræði við grunnskóla og bar saman við núgildandi starfsreglur
Sérdeildar Suðurlands og fagráðs. Innihald starfsreglna var endurskoðað í takt við reglugerð um
stuðning við nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 sbr. 148/2015. Verklagsreglur fyrir fagráð voru
endurskoðaðar og skerpt var á reglum um innritun og útskrift nemenda.
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Þátttaka í þróunarverkefninu námsmat á mörkum skólastiga var gagnleg í beinu framhaldi af vinnu við
gerð skólanámskrár fyrir deildina. Áherslan var lögð á að:
 Safna saman og velja matsgögn sem nýtast við mat á hæfniviðmiðum í anda leiðsagnarmats.
 Hanna frammistöðumat í félagsfærni og athöfnum daglegs lífs.
Vinna í stýrihópum fólst að mestu í að flokka þann mikla fjölda gagna sem til eru á deildinni og
skipuleggja vistun á innra neti og í möppum ásamt því að tengja við hæfniviðmið. Hugmyndir Carol
Dweck um hugarfar, grósku og festu voru nýttar til að móta uppbyggilega endurgjöf og kennsluhætti.
Kiwanisklúbburinn Jörfi í Reykjavík færði Setrinu 250.000 kr. styrk til kaupa á tækjabúnaði og
námsgögnum.
Kristín Björk Jóhannsdóttir, deildarstjóri

Sunnulækjarskóli
Skólaárið 2016 – 2017 var þrettánda starfsár Sunnulækjarskóla og voru nemendur um 630. Allt frá
stofnun skólans, haustið 2004, hefur hann vaxið hratt og hefur nemendafjöldinn nú rúmlega
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 starfmanna skólans:

Leiðarljós starfsmanna Sunnulækjarskóla er:






að hver nemandi skólans þroskist og dafni í námi og starfi á eigin forsendum
að hver nemandi skólans njóti virðingar og væntumþykju
að hver nemandi skólans öðlist sterka sjálfsmynd og áræði sem gefi honum þrek og þor og
stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska
að þroska með hverjum nemanda trausta siðferðiskennd sem gerir hann að hæfum og farsælum
þjóðfélagsþegni
að skapa skólasamfélag sem einkennist af samvinnu og gagnkvæmu trausti þeirra sem það
mynda

Framangreind markmið eru höfð til hliðsjónar við ákvarðanir um fyrirkomulag kennslu og aðra
starfshætti skólans. Uppbyggingarstefnan, uppeldi til ábyrgðar, hefur reynst starfsmönnum skólans
veigamikil stoð í þessari viðleitni svo og það fyrirkomulag að kennarar vinna jafnan saman tveir til
fjórir í teymi. Sú umgjörð sem starfinu er búin með rúmgóðum opnum kennslusvæðum hefur einnig
reynst skólanum lyftistöng í að þroska samfélag samvinnu og samábyrgðar með leiðarljós skólans í
huga.
Einkunnarorð skólans sem nemendur völdu sér í lýðræðislegri samvinnu fyrir nokkrum árum, gleði,
vinátta og frelsi, birta einnig það gildismat sem lagt er til grundvallar í starfi skólans.
Skólaárið 2016 - 2017
Skólaárið 2016-2017 tók Sunnulækjarskóli þátt í tveimur umfangsmiklum þróunarverkefnum. Annars
vegar var það verkefnið „Námsmat á mörkum skólastiga“ sem var samvinnuverkefni þriggja
skólastiga með þátttöku allra leik- og grunnskóla Sveitarfélagsins Árborgar auk Fjölbrautaskóla
Suðurlands. Verkefnið miðaði að því að skapa sameiginlegan skilning á nýrri nálgun að námsmati
samkvæmt nýjum aðalnámskrám sem endurskoðaðar hafa verið á öllum skólastigum á undanförnum
árum. Verkefnið nýttist Sunnulækjarskóla mjög vel og studdi kennara við að innleiða námsmat með
þeim hætti sem aðalnámskrá grunnskóla mælir fyrir um. Á sama tíma hefur verið unnið að innleiðingu
nýrrar útgáfu af Mentor sem rúmar námsmat með fyrrgreindum hætti. Sú útgáfa Mentor nefnist K3 og
er sú útgáfa sem Sunnulækjarskóli notar nú í starfi sínu. Hins vegar tók Sunnulækjarskóli þátt í
samvinnuverkefni skipulögðu af Menntavísindasviði Háskóla Íslands með þátttöku þriggja grunnskóla
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auk Sunnulækjarskóla. Verkefnið hefur yfirskriftina „Að bera meira úr býtum“ og miðar að því að
greina breytingaferli og styðja skóla á þeirri vegferð. Hver skóli í verkefninu valdi sér einn þátt í
skólastarfinu til að beina sjónum að og þróa áfram en sérfræðingar Menntavísindasviðs fylgjast með
breytingarferlinu, skrá framvindu og leggja til ráðgjöf og stuðning á verkefnistímanum. Sunnulækjarskóli tók þátt í verkefninu með það í huga að greina enn frekar teymisvinnu kennara og
teymiskennslu og styðja kennara við að þróa slík vinnubrögð. Markmið teymiskennslu er að auka getu
kennara til að koma betur til móts við hvern og einn nemanda og skipuleggja fjölbreytta kennsluhætti í
samvinnu sem tryggir að framlag hvers og eins nýtist sem best. Auk framangreindra verkefna voru
starfandi fjölmargir starfshópar meðal kennara skólans aðrir en kennarateymin sem sjá um daglegt
skipulag skólastarfs. Þar má nefna hópa sem halda utan um og stýra Uppeldi til ábyrgðar, þemadögum,
söngstundum, heimasíðu, félagsstarfi nemenda auk faghópa flestra námsgreina. Þá var starfandi starfshópur um eflingu lesturs og læsis en aukin áhersla var lögð á þann þátt á skólaárinu 2016-17 með
skipulögðum lesskimunum, auknu aðhaldi að heimalestri og frekari uppbyggingu á bókakosti skólans.
Öflugt foreldrafélag
Sunnulækjarskóli á sterkan bakhjarl í foreldrafélagi skólans. Á skólaárinu 2016-17 hélt
foreldrafélagið tvo fræðslufundi sem voru afar
vel sóttir. Í nóvember flutti Sólveig Norðfjörð,
sálfræðingur, áhugavert erindi um samskipti við
börn og unglinga. Sólveig varpaði ljósi á
fjölmarga fleti sem tengjast mismunandi aldri og
einstaklingsmun og benti á mögulegar leiðir til
uppbyggilegra samskipta um leið og hún varaði
við algengum mistökum sem við öll gerum í erli
dagsins.
Í mars bauð foreldrafélagið svo til fundar þar sem Bjarni Fritzson og Kristín Tómasdóttir fjölluðu um
sjálfsmynd barna og hvernig hjálpa má börnum til að þroskast og ná betri árangri. Þessu til viðbótar
færði foreldrafélagið skólanum gjafir og studdi við skólastarfið á ýmsan hátt með bekkjarkvöldum
tengla og fleira í þeim dúr.
Fjölbreytt starf nemenda
Á skólaárinu 2016-17 tóku nemenudur þátt í mörgum viðburðum, bæði innan og utan skólans. Af
mörgu er að taka en sem dæmi má nefna að í september var evrópsku tungumálavikunni gerð sérstök
skil með fjölbreyttri verkefnavinnu nemenda sem tungumálakennarar skólans sameinuðust um að
skipuleggja. Í lok þeirrar viku voru þau verkefni sem best þóttu hafa tekist í hverjum flokki
verðlaunuð.
Í nóvember voru haldnir sérstakir góðgerðardagar í Sunnulækjarskóla sem ekki hefur
verið gert áður. Góðgerðadagarnir heppnuðust
afar vel og fór þátttaka foreldra fram úr björtustu
vonum. Á góðgerðadögum framleiddu nemendur margs konar varning sem var svo seldur á
góðgerðadeginum 25. nóvember. Nemendur
afhentu Sjóðnum góða afrakstur góðgerðadaga
sem reyndist vera 635.973 krónur.
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Þá tóku nemendur skólans þátt í starfamessu sem haldin var 14. mars í Fjölbrautaskóla Suðurlands.
Nemendur gerðu tvö myndbönd þar sem þeir kynntu störf matreiðslumanns og rafvirkja sem og námið
að baki störfunum. Nemendur unnu til fyrstu verðlauna í myndbandakeppni starfamessunnar 2017
fyrir það framlag.

Ýmislegt fleira mætti telja til s.s. Norræna skólahlaupið, heimsókn í Tækniskólann, Stóru upplestrarkeppnina og vinaviku þar sem nemendur sameinuðust um að slá hring um skólann sinn eins og sjá má
á meðfylgjandi loftmynd. Skólaári Sunnulækjarskóla lauk svo með hefðbundnum skólaslitum og
útskrift þann 2. júní 2017. Að þessu sinni útskrifuðust 62 nemendur.
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Vallaskóli
Virðing – þekking – lífsgleði

Skólaárið 2016-2017 var fimmtánda starfsár Vallaskóla. Nemendafjöldi við skólann var 536
nemendur, skipt í 28 bekkjardeildir
í 1.-10. bekk. 45 nemendur luku námi í 10. bekk og
tveir nemendur úr 9. bekk, sem nýttu sér nýlega
breytingu á aðalnámskrá varðandi brautskráningu
úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið í
kjölfar samræmdra könnunarprófa í 9. bekk.
Skólaárinu var sem fyrr skipt upp í þrjár annir og
skólastarfið fór fram með hefðbundnu sniði, þó eitt
og annað gerist auðvitað sem markvert telst í
daglegu amstri. Má m.a. nefna að Vallaskóli kom
að móttöku og aðlögun flóttamanna frá Sýrlandi,
Læsissáttmáli Heimilis og skóla var undirritaður á
skólaárinu, kollegar okkar frá Dalvíkurskóla komu
í heimsókn, sótt var um að taka þátt í Grænfánaverkefni Landverndar og gerð var tilraun með
tækjalaus svæði á almennum svæðum skólans.

Úrslitaviðureign í spurningakeppninni Kveiktu 2017.
Mynd: Vallaskóli 2017.

En það er fleira. Velunnarar skólans úr hópi eldri
borgara tóku þátt í tilraunaverkefninu ,,Lestraramma og lestrarafi” en sjálfboðaliðar mættu í
skólann, fengu ákveðinn hóp nemenda á yngsta
stigi til að lesa fyrir sig eða spjalla og áttu þannig
notalega stund saman. Foreldrafélag Vallaskóla hélt
úti öflugri dagskrá fyrir foreldra og forráðamenn og
færði skólanum m.a. borðtennisborð að gjöf til
handa nemendum á efsta stigi, ásamt því að styðja
veglega við dagskrá vordaga í maímánuði.
Töluvert var unnið í skólaþróun á árinu þ.á.m. í
Erasmusverkefnum í samvinnu við skólaþjónustu
Árborgar. Eitt af verkefnunum fjallaði um rafrænt
nám og fóru nokkrir kennarar Vallaskóla til
Englands og heimsóttu skóla þar. Þótti ferðin afar
lærdómsrík og kærkomin í ljósi þróunar rafræns
náms og kennslu við skólann. Gaman er að segja
frá því að Erasmusverkefnið í Árborg á síðasta
skólaári (lærdómssamfélag, nám og starf, upplýsingatækni) var valið frambærilegasta íslenska
Erasmusverkefnið af fulltrúum EB í Brussel. Enn
fremur tóku kennarar þátt í verkefninu ,,Námsmat á
mörkum skólastiga” og sú nýbreytni var tekin upp í
nokkrum árgöngum í fyrsta foreldraviðtali skólaársins að afhenda ekki tölulegan vitnisburð heldur
að ræða líðan og námslega stöðu með hjálp rafrænna umsagna. Af öðrum verkefnum má nefna að
ákveðið var að endurskoða fyrirkomulag valgreina
á unglingastigi almennt, þ.á.m. með ,,samvali” en
það er samstarfsverkefni á milli grunnskólanna
þriggja í Árborg. Er það ekki síst hugsað sem liður
í að auka vægi verklegra greina og samgang á milli

Fjöruferð í Stokkseyrarfjöru, 3. bekkur.
Mynd: Vallaskóli 2017.
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skólanna í anda lærdómssamfélagsins.
Á vordögum breytist venjubundið skólastarf og
talsvert er um uppbrot, útikennslu og vettvangsferðir. Nemendur á yngsta og miðstigi (5. og 6.
bekk) voru með þemadaga í byrjun maí þar sem
lögð var áhersla á útikennslu og leiki. Nemendur á
unglingastigi, ásamt nemendum í 7. bekk, héldu
sína þemadaga undir lok skólaársins og unnu að
stofnun fyrirtækja. Fékk verkefnið nafnið: ,,Valló
ehf”. Nemendur kynntu fyrirtækin sín á lokadegi
skólans og afraksturinn var til sýnis gestum og
gangandi.
Vallaskóli hefur undanfarin ár tekið þátt í mjög svo
áhugaverðu samstarfsverkefni með leikskólanum
Álfheimum og nefnist það Gullin í grenndinni.
Nemendur hittast í grenndarskógi einu sinni í
mánuði þvert á skólastigin sem og bekkir innan
skólans en tveir elstu árgangar leikskólans taka þátt
og 1.– 4. bekkur í Vallaskóla. Í skóginum leysa
nem-endur fjölbreytt verkefni ásamt því að leika
sér saman og læra að bera virðingu fyrir náttúrunni.
Fyrir tilstuðlan verkefnisins hefur myndast ómetanleg vinátta á milli skólanna og samstarf þeirra á
milli hefur aukist til muna. Vorhátíð Gullanna í
grenndinni er haldin á hverju vori í Gesthúsaskógi
og voru þátttakendur í ár um 300 talsins sem
skiptust á milli 12 fjölbreyttra stöðva, s.s. vísindastöð, söng- og leikstöð og myndlistarstöð.

Litlu jólin. Mynd: Vallaskóli 2017.

Norræna skólahlaupið. Mynd: Vallaskóli 2017.
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Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri
Upphaf skólaárs og fjöldi starfsmanna
Skólaárið hóft í lok ágúst en þá höfðu kennarar
sinnt undirbúningi í viku. Nemendur voru 134
talsins og starfsmenn 49.
Markmið og leiðarljós starfsársins
Markmið skólaársins voru nokkur en rauði þráðurinn í vinnu kennara var innleiðing nýs námsmats
þar sem horfið var frá hinu hefðbundna hundraðstölu matskerfi. Nýtt námsmat miðar út frá hæfni
nemandans og er frammistaða hans metin í bókstöfum eftir því hversu vel hann hefur tileinkað sér
hæfni í tilteknum viðfangsefnum. Ljóst var að um
nýja hugsun var og er að ræða í námsmati,
skipulagningu og útfærslu skólastarfs og voru
kennarar tilbúnir í þá vinnu enda hafði undirbúningur staðið yfir frá miðju fyrra skólaári.
Ákveðið var að innleiða nýtt námsmat á alla
árganga skólans en nemendur 7.–10. bekkjar voru
árgangarnir sem fengu vitnisburð með hinu nýja
námsmati á starfsárinu. Námsmatsuppsetning frá
fyrirtækinu Mentor var notuð í utanumhald og
þurftu kennarar og stjórnendur að læra rækilega á
þá uppsetningu enda fá forrit sem bjóða upp á betri
umsýslu námsmats en Mentor.
Þróunarstarf
Þróunarstarfi vetrarins var skipt í nokkra þætti,
innleiðing heilsueflandi grunnskóla hélt áfram,
námsmat á mörkum skólastiga var unnið í
samvinnu við aðrar skólastofnanir Árborgar,
skólinn hélt áfram þróun náttúruskólans en það var
námsmatsvinnan sem tók mestan tíma og eibeitingu
kennara. Sú vinna skilaði sér í því að í foreldraviðtölum í febrúar birtu kennarar nemendum og
forráðamönnum þeirra námsmatið í breyttri mynd
frá því sem áður var. Kennarar yngra stigsins héldu
leiðsagnarmat yfir námsárangur nemenda í 1.–6.
bekk og kennarar unglingastigs birtu hæfnieinkunnir út frá námsviðmiðum í Mentor. Þetta
mæltist vel fyrir, kennarar höfðu náð fullum tökum
á hinum nýju aðferðum til námsmats, nemendur
sömuleiðis en talsverð vinna fór í að útskýra, ræða
og fá forráðamenn til að skilja hið nýja kerfi.
Almenn sátt virðist hafa náðst um hið nýja kerfi og
eru kennarar Barnaskólans orðnir mjög færir í að
beita nýja námsmatinu enda lagt mikla vinnu í
undirbúning og innleiðslu.
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Helstu viðburðir
Nemendur Barnaskólans tóku þátt í vígslu stígs á milli Eyrarbakka og Stokkseyri í október. Þar varð
langþráður draumur íbúa bæjanna að veruleika enda þörfin á samgönguleiðum öðrum en malbikuðum
vegi fyrir bifreiðar verið lengi til staðar. Það voru yngsti og elsti nemandi skólans sem klipptu á borða
og vígðu Fjörustíg ásamt Kjartani Björnssyni, formanni íþrótta- og menningarnefndar Árborgar.
Súputónleikar BES fóru fram í október en þar léku nemendur skólans sem stunda tónlistarnám og
nokkrir forráðmenn þeirra stigu einnig á stokk. Súpa var seld gestum og rann ágóði súpusölunnar til
tækjakaupa í tónmenntastofu.
Árshátíð unglingastigs fór fram í lok nóvember og er hún orðin reglulega skemmtilegur og
nauðsynlegur hluti skólastarfsins. Nemendur 7. – 10 bekkjar undirbúa skemmtiatriði í aðdraganda
hátíðarinnar og stíga á stokk með sín atriði við mikla kátínu gesta. Þetta er gert að loknu glæsilegu
boðhaldi þar sem þriggja rétta máltíð er borin á borð með miklum íburði og skreytingum. Kennarar
hafa einnig sett á svið atriði sem hafa að sjálfsögðu slegið í gegn. Markmiðið með því að halda
árshátíð að hausti er fyrst og fremst hópeflið sem hlýst af undirbúningi og uppsetningu slíkrar hátíðar.
Jólamánuðurinn er ávallt skemmtilegur við ströndina en þá hittast nemendur og starfsfólk á sal og
syngja jólalögin við undirleik. Litlu jólin fóru svo fram síðasta kennsludag fyrir jólafrí þar sem dans
var stiginn í kringum jólatréð við undirleik nemenda skólans sem stunda tónlistarnám. Árshátíð yngra
stigs fór fram á vordögum og var hún vel sótt. Foreldrar og forráðamenn mættu vel og fylgdust með
nemendum stíga á stokk og flytja skemmtiatriði.
Barnaskólinn hefur lagt mikla áherslu á Skólahreysti síðustu ár og má segja að uppskeran hafi átt sér
stað á vorönn þegar lið Barnaskólans sigraði Suðurlandsriðilinn og komst í úrslit keppninnar í fyrsta
sinn. Úrslitakvöldið fór fram í troðfullri Laugardalshöll 26. apríl og náði lið Barnaskólans þeim
frábæra árangri að enda í 7. sæti allra liða á landinu.
Í maímánuði gerði Barnaskólinn samstarfssamning við Skógræktarfélag Eyrarbakka. Samstarfið felst í
því að unglingastig fer á vorin í Hallskot þar sem Skógræktarfélagið hefur sínar bækistöðvar og
aðstoðar við grisjun og almenna umhirðu í skógræktinni. Að hausti, á eða við dag íslenskrar náttúru,
sinna nemendur skólans útplöntun og gróðursetja á Eyrabakka og Stokkseyri undir stjórn
Skógræktarfélagsins.
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Endurmenntunarnámskeið og almenn fræðsla
Yfirlit yfir nokkur námskeið sem haldin voru á skólaárinu 2016‒2017
Heiti námskeiðs
Að læra að lesa (hvernig hægt er að standa að fræðslu
til foreldra)
Fræðslufundur um fæðuóþol og ofnæmi fyrir starfsfólk
skólamötuneyta
Fræðslufundur um kvíða fyrir leikskólakennara
K-PALS
PALS
Nám og kennsla tvítyngdra barna
Námskeið fyrir foreldra leikskólabarna af pólskum
uppruna
Mér líður eins og ég hugsa. HAM námskeið fyrir
unglinga
Klókir krakkar – námskeið fyrir börn og foreldra
Orðaforði, læsi og nám
Jákvæðni og farsæld í lífi og starfi – námskeið fyrir
skólastjórnendur
Uppeldi sem virkar (foreldranámskeið)
Upplýsingatækni og fjölbreyttar námsaðferðir
Ýmis námskeið á vegum skólaþjónustu Árnesþings og
skólaþjónustu Rangárvalla- og V-Skaftafellssýslu
Vinnusmiðja um kvíða fyrir foreldra barna með kvíða

Kennari
Guðbjörg R. Þórisdóttir, deildarstjóri
Holtaskóla
IÐAN - fræðslusetur
Sólveig Norðfjörð
SÍSL (Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl.)
SÍSL (Hulda Karen Daníelsdóttir o.fl.)
Hulda Karen, Aneta Figlarska, Sigríður
Ólafsd., Arnbjörg Eiðsd. og Helga Hauksd.
Aneta Figlarska
Lára Ólafsdóttir og Íris Böðvarsdóttir
Hafdís Björk Jensdóttir, Íris Böðvarsdóttir og
Lára Ólafsdóttir
Guðmundur Engilbertsson
Ragnhildur Vigfúsdóttir
Sólveig Norðfjörð
Leifur Viðarsson og Már Ingólfur Másson

Sólveig Norðfjörð

Dagforeldrar
Á skólaárinu 2016-2017 voru 39 börn sem skiptust á 8 dagforeldra. Þessi málaflokkur heyrir undir
Velferðarráðuneytið og í Árborg er hann eitt af verkefnum fræðslusviðs, en að hluta unninn hjá
félagsþjónustu.
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ART teymi Suðurlands
Árið 2016- 2017 hafa eftirfarandi verkefni í Árborg verið hjá ART teyminu. Á haustönn 2016 voru 8
nýjar fjölskyldur í fjölskyldu ART og 9 fjölskyldur í eftirfylgni. Á vorönn 2017 voru 7 nýjar
fjölskyldur í fjölskyldu ART og 8 í eftirfylgni.
Á haustönn 2016 og fram til loka febrúar 2017 voru tveir starfsmenn við teymið en síðan bættist þriðji
starfsmaður við í lok febrúar. Staðan um fjármagn frá ríkinu er sú sama og áður, kemst líklega ekki á
hreint fyrr en í desember. 22. desember 2016 fengum við að vita að við fengjum fjármagn fyrir 2017.
Sigríður Þorsteinsdóttir

Starfsfólk skólaþjónustu og skrifstofu fræðslusviðs
Anna Ingadóttir, skólafulltrúi
Ásthildur Bjarnadóttir, sérkennslufulltrúi leikskóla
Aneta Figlarska, ráðgjafi í kennslu tvítyngdra barna
Hafdís Björk Jensdóttir, sálfræðingur
Hrund Harðardóttir, kennsluráðgjafi
Lucinda Árnadóttir, sálfræðingur
Sólveig Norðfjörð starfaði hjá skólaþjónustu Árborgar á haustmánuðum 2016 og kom aðeins inn sem
verktaki á vorönn 2017.
Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri
Álfhildur Þorsteinsdóttir, Íris Wigelund Pétursdóttir og Gyða Guðmundsdóttir, talmeinafræðingar, störfuðu með okkur sem verktakar. Þá var Trappa nýtt sem er fjarþjálfun talmeinafræðinga í
gegnum tölvu.
Talþjálfun Suðurlands: Hólmfríður Árnadóttir, Halla Marinósdóttir, Anna Stefanía Vignisdóttir,
Berglind Jónsdóttir og Sigríður Arndís Þórðardóttir voru með talþjálfun leikskóla- og grunnskólabarna
sem verktakar fyrir Sveitarfélagið Árborg og Sjúkratryggingar Íslands.
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Lykiltölur skólaþjónustu
Á skólaárinu 2016-2017 fengu 389 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. Þegar borin eru saman þrjú síðustu
skólaár hefur beiðnum fækkað verulega sbr. töflur hér að neðan. Það ætti m.a. að sýna að aukin áhersla
á snemmtæka íhlutun, breytt verklag hjá skólum og skólaþjónustu Árborgar er að skila árangri. Það
stuðlar að aukinni áherslu á ráðgjöf og fræðslu sem skólarnir hafa kallað mikið eftir.
Þessar lykiltölur sýna ekki öll verkefni skólaþjónustu, svo sem almenna ráðgjöf og fræðslu starfsfólk
skólaþjónustu til nemenda, foreldra og starfsmanna skólanna.
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Heildarfjöldi verkefna í grunnskólum
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Samanburður milli skólaára
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Heildarfjöldi verkefna í leikskólum
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Tegund ráðgjafar
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