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Skóladagur Árborgar 2018 │ Samstarf Sunnulækjarskóla og Hulduheima
Þann 14. mars sl. var Skóladagur
Árborgar haldinn í annað skipti
fyrir allt starfsfólk leik- og grunnskóla og skólaþjónustu. Dagurinn
heppnaðist afar vel, mikil og góð

Rannsókn á ART
Mat Rannsóknarstofnunar
HÍ í barna- og fjölskylduvernd á ART út frá sjónarhóli
þátttökubarna, foreldra þeirra
og kennara. Meginniðurstöður sýna að með úrræðinu
náist það markmið að draga
úr hegðunarvandkvæðum og
árásarhneigð barna. Á fundi
fræðslunefndar, þriðjudaginn
15. maí 2018, var þessum
niðurstöðum fagnað og ART
teyminu voru færðar bestu
hamingjuóskir.
Nokkrar krækjur
Fréttir, skýrslur og annað efni um
skólamál
Læsisráðin einng á pólsku og
ensku
Fjölmenningarlegir kennsluhættir
og pólsk menning (skýrsla)
Dagur leikskólans í Árborg

þátttaka þar sem starfsfólk vann
saman og sýndi mikinn áhuga á því
sem var í boði. Dagurinn er liður í
því að styrkja samstarf og miðla
upplýsingum og þekkingu á milli
skóla og skólastiga í sveitarfélaginu
um verkefni og faglegar áherslur
sem hafa nýst vel.
Sjá frétt á heimasíðu hér.
Almenn ánægja var með Skóladaginn samkvæmt niðurstöðum
könnunar sem var gerð meðal þátttakenda.

Í haust þegar kennarar í 5. bekk voru að skipuleggja vetrarstarfið
kom upp sú hugmynd að nemendur færu einu sinni í viku að
leika við litlu krakkana í einhverjum leikskólanum. Haft var
samband við leikskólastjóra Hulduheima. Hún var fljót að svara
og hófst samstarfið í október 2017 þar sem ákveðið var að 12
nemendur í 5. bekk færu einu sinni í viku, klukkutíma í senn, í
Hulduheima að leika bæði úti og inni við alla nemendur leikskólans.
Nemendum finnst þetta
skemmtilegt og eru allir
búnir að fá að fara
einu sinni. Eftir áramótin var aðeins breytt
um áherslur þar sem 5.
bekkingar fara núna
bara til að hitta elstu
deildina, 5 ára nemendur. Hópar voru
skipulagðir þar sem eldri lesa fyrir þau yngri og leika svo saman.
Kennarar eru sammála um að tilvalið sé næsta haust að 6.
bekkur og 1. bekkur verði vinabekkir í Sunnulækjarskóla.
Skipulagið er þannig að nemendur í 5. bekk geta valið sig saman
í vinahópa til að fara í leikskólann og hefur það gengið vel. Elsta
deild Hulduheima kom í heimsókn í Sunnulækjarskóla stuttu
fyrir páska þar sem nemendur léku sér og þau eldri lásu fyrir þau
yngri. Samstarfið hefur verið mjög skemmtilegt og gefandi og
vonandi tekst að halda því áfram í komandi framtíð.

Fréttabréf fræðslusviðs í janúar
2018
Lestrarhestar í BES—frétt á Stöð
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Lífið er læsi – afhending læsisveggspjalda

Upplýsingasíða skólaþjónustu
Við erum eins og samfélag—
áfangaskýrsla Jötunheima
Starfsmannakönnun leikskóla
Foreldrakönnun grunnskóla
Mat barnanna í Hulduheimum á
leikskólastarfinu
Foreldrafélag Jötunheima bauð til
leiksýningar

Þriðjudaginn 20. febrúar 2018 var hátíðleg athöfn í Vallaskóla þar sem fulltrúar leik- og grunnskóla í
Árborg tóku á móti læsisveggspjöldum. Þau eru hluti af nýlegri læsisstefnu og geta skólarnir nú hengt
þau upp á öllum leikskóladeildum og skólastofum grunnskólanna. Þannig er læsisstefnan enn sýnilegri
sem auðveldar nemendum, kennurum og foreldum að fylgja henni eftir. Sjá frétt á heimasíðu Árborgar
hér. Einnig er hægt að sjá og heyra frétt á visir.is
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Efni frá 2. bekk í Vallaskóla í mars 2018
Í samfélagsfræði vorum við að klára bókina Komdu og skoðaðu eldgos. Þessi bók er mjög skemmileg í kennslu þar sem hún er
öll á rafrænu formi og margar krækjur inn á alls konar fróðleik, myndir og myndbönd sem tengjast námsefninu. Svona
framboð af fjölbreyttu kennsluefni gerir kennsluna líflega og skemmtilega, bæði fyrir kennara og nemendur. Við lærðum
margt um eldgos og jarðskjálfta á Íslandi og unnum mörg skemmtileg verkefni. Við bjuggum m.a. til upplýsingaskífu um
eldgos og jarðskjálfta og gerðum afar spennandi eldgosatilraun með matarsóda, ediki, uppþvottalegi og matarlit. Einnig
bjuggum við til „Green-Screen“ vegg, sem er grænn veggur, og völdum að hafa eldgosabakgrunn. Við tókum svo myndir
af börnunum við vegginn í gegnum Green-Screen smáforrit í spjaldtölvunni og útkoman varð mynd af þeim í eldgosi. Áhugi
barnanna á námsefninu var það mikill að við skoðuðum veður.is daglega til að athuga með jarðhræringar. Í nestistímanum
lásum við svo bókina Edda týndist í eldgosinu sem er sönn saga úr Heimaeyjargosinu 1973 þar sem börnin hlustuðu full af
áhuga og settu sig í spor Eddu. Mjög skemmtilegt námsefni sem býður upp á mikla samþættingu námsgreina .
Í stærðfræði erum við að vinna með bókina Sproti 2a og Sproti 2b. Þar erum við m.a. að læra um tölurnar frá 0-100 og
tímann. Í tengslum við tölurnar höfum við notað ýmis smáforrit í spjaldtölvunni sem auka skilning á tölum í gegnum leik.
Við höfum nýtt okkur frábært smáforrit frá Íslandsbanka, Georg og klukkan, þegar við lærðum á klukkuna auk þess sem
hvert barn bjó til klukku sem þau notuðu samhliða. Um þessar mundir erum við að prófa ný verkefni í spjaldtölvunum
sem heita Osmo-Tangram og Osmo-Numbers sem efla rökhugsun og þrautalausnir þar sem hlutbundin vinna er tengd við
verkefnin. Þetta er spennandi viðbót sem við hlökkum til að nýta í stærðfræðináminu.
Í íslensku höfum við m.a. nýtt okkur smáforritin Smábókaskápurinn og Orðagull sem þjálfa les- og hlustunarskilning og auka
um leið orðaforða þar sem farið er eftir heyrnrænum fyrirmælum.
Í kennslu ungra barna þarf starfið að vera fjölbreytt, skemmtilegt, áhugavert og lifandi. Með tækni nútímans eru möguleikarnir
endalausir. Að nota spjaldtölvu í kennslu með krökkum í dag er skemmtileg viðbót og
þróun á náminu sem er í takt við áhuga barna nútímans.
Bestu kveðjur úr 2. bekk Vallaskóla,
Dagbjört, Guðfinna og Guðrún María

Lestrarnám í Sunnulækjarskóla
Í Sunnulækjarskóla er lögð mikil áhersla á lestur og læsistengda vinnu.
Áhersla er lögð á að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir en þeir eru
komnir mislangt á veg við upphaf skólagöngu. Fjölbreyttir kennsluhættir
og áhugahvetjandi verkefni skipta miklu máli í lestrarnáminu. Á yngsta stigi
er mikið unnið í hópum þar sem áherslan er á verklega vinnu með lestur,
orð og stafi. Einnig er unnið með lestur í paralestri eða lestrarþjálfun
samþætt öðrum námsgreinum. Samhliða lestrarkennslunni í skólanum þarf
að fara fram þjálfun heima til að ná sem bestum árangri. Lestrarsprettir og
lestrarátök sem unnin eru heima hafa gefið góðan árangur.
Í takt við aukna færni í lestri er mjög mikilvægt að beina sjónum að hugðarefnum nemenda í tengslum við lestur. Nemendur vilja oft fara að lesa
minna á mið- og unglingastigi og þá geta áhugamál þeirra virkað sem
hvatning til aukins lesturs. Nemendur þurfa stöðugt að efla orðaforða sinn
til að geta lesið sér til gagns og ánægju.

Caption describing picture or
graphic.
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Teymisvinna og teymiskennsla á yngsta stigi í Sunnulækjarskóla
Skipulag:
Í 1. og 2. bekk skipuleggjum við starfið eins, bæði teymisvinnuna og
teymiskennsluna. Við skipuleggjum saman innan árgangs en deilum svo
með okkur verkum. Nemendur vinna í fjölbreyttum hópum, svo sem
umsjónarhópi (2-3 hópar) bókmenntahópi, þar sem nemendum er skipt í
hópa eftir því hvað hver og einn þarf að þjálfa, sundhópi, þar sem
sundkennarinn raðar í hópa eftir sundgetu og síðan vinna þessir hópar
saman út sunddaginn, smiðjuhópi og regnbogahópi, þar er nemendum
skipt upp af handahófi eða tekið er tillit til félagslegra tengsla.
Við stöldrum við alla daga, veltum vöngum og rýnum sameiginlega í daginn.
Förum yfir það sem betur mátti fara og það sem gekk vel. Hegðun og líðan
nemenda er rædd og launsamiðuð nálgun fundin. Samskipti við foreldra eru
á uppbyggilegum og faglegum nótum og við (teymið) ráðfærum okkur hver
við aðra um ýmislegt tengt foreldrasamskiptum og námi nemenda. Við
berum sameiginlega ábyrgð á nemendum í árganginum, þrátt fyrir að þeir
séu í fyrirfram skilgreindum umsjónarhópum. Ef einhver nemandi víkur frá
í námi eða hegðun, erum við sterkari saman og finnum frekar lausn sem
hentar hverjum og einum nemanda.
Ávinningur:
Ávinningur þess að hugsa hópinn sem eina heild er að nemendur
umgangast og kynnast öllum kennurum og nemendum, en ekki bara þeim
sem eru í sama umsjónarhópi. Það er gott úrval af vinum og í leiðinni mikil þjálfun í félagsfærni. Auk þess vinna nemendur ekki
bara á einu svæði og verða því öruggari með sig á öðrum svæðum. Foreldrar geta haft samband við hvaða kennara sem er í
teyminu því allir koma að kennslu allra barnanna og ábyrgð okkar er sameiginleg. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttari þar sem fleiri
koma að kennslunni og leiðum að lausnum. Við rýnum í styrkleika kennara og nýtum þá vel. Verkaskipting er markviss og
lausnaleiðir verða hnitmiðaðri. Allir hóparnir eru skipulagðir í sameiningu og við reynum að nýta styrk hvers kennara. Allir
nemendur í árganginum fá sömu innlagnir og með því teljum við að allir sitji við sama borð. Með því að bjóða upp á fámennari
nemendahópa komum við frekar til móts við þarfir hvers og eins. Þá nýtum við krafta stuðningsfulltrúa til að hafa umsjón með
hópum í leik og vinnu sem ekki krefst innlagnar og með því fækkum við í námshópunum.
Við lærum stöðugt hver af annarri og þar með eykst fagvitund okkar allra líka. Við undurbúum alla kennslu saman og erum
duglegar að skipta með okkur verkum.

Erasmus+verkefni um fjölmenningarlega kennslu og pólska menningu
Nú sem fyrr hefur skólaþjónusta Árborgar verið iðin við að sækja um styrki í
Erasmus+ sem auðvelda meðal annars starfsfólki skóla og skólaþjónustu að
sinna starfsþróun og fjölbreytilegum umbóta- og þróunarverkefnum. Meginmarkmiðið með heimsókn til Póllands sl. haust var að nýta verkefnið í vinnu
með foreldrum og börnum af pólskum uppruna í Sveitarfélaginu Árborg og
geta skilið betur hvernig menningarlegir þættir geta haft áhrif á viðhorf fólks
til skólastarfs, þjónustu og úrræða fyrir börn og foreldra. Í tengslum við
þetta Erasmus+verkefni hefur verið gefin út skýrsla sem var kynnt á 43.
fundi fræðslunefndar miðvikudaginn 11. apríl síðastliðinn. Faghópur var
skipaður 9 einstaklingum frá skólaþjónustu, Álfheimum og Vallaskóla. Sjá
nánar frétt á heimasíðu hér.

Betri svefn—grunnstoð heilsu │ Undirbúningsvinna v/ nýs skóla í Björkurstykki
Í samstarfi við Árborg voru
Samborg og foreldrafélög
Vallaskóla og Sunnulækjarskóla með frábæran viðburð
í austurrými Vallaskóla
þriðjudagskvöldið 27. febrúar kl. 19.30-21.30. Dr. Erla Björnsdóttir var með
áhugavert erindi um mikilvægi svefns með sérstakri áherslu á börn og unglinga.
Tinna Rut Torfadóttir hefur verið ráðin
í starf sálfræðings hjá skólaþjónustu Árborgar frá og með 1. mars 2018. Tinna
Rut leysir Hafdísi Björk Jensdóttur af
sem er í fæðingarorlofi.

Þorvaldur Halldór Gunnarsson hefur
verið ráðinn aðstoðarskólastjóri Vallaskóla frá 1. ágúst 2018 Þorvaldur hefur
bæði menntun og starfsreynslu sem nýtist
vel í þetta starf. Eins og kunnugt er gegnir
hann starfi skólastjóra Vallaskóla í námsleyfi Guðbjarts
Ólasonar skólaárið 2017-2018.

Vinnuhópur vegna hugmyndavinnu við undirbúning nýs skóla í Björkurstykki hefur lokið störfum og skilað skýrslu til bæjarráðs og
fræðslunefndar. Hópurinn hélt nokkra vinnufundi, heimsótti nýlega
skóla í Reykjavík og fékk kynningu á undirbúningi að nýjum skóla í
Reykjanesbæ. Birna Sigurjónsdóttir kom til liðs við vinnuhópinn í janúar
sl. til að stýra ferlinu en hún hefur mikla reynslu af slíkum verkefnum.
Sjá frétt á heimasíðu hér. Skýrsluna er hægt að nálgast hér.

Stóra upplestrarkeppnin 2018
Lokakeppni Stóru upplestrarkeppninnar 2018 var haldin í Versölum í Þorlákshöfn
þriðjudaginn 13. mars sl. Lokahátíðin er samstarfsverkefni grunnskólanna, Radda,
skólaþjónustu Árborgar og Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. Á lokahátíðinni
keppa þrír keppendur frá hverjum skóla, sem hafa verið valdir í forkeppni í sínum
skóla. Skólarnir sem áttu fulltrúa á hátíðinni voru Barnaskólinn á Eyrarbakka og
Stokkseyri, Grunnskólinn í Þorlákshöfn, Grunnskólinn í Hveragerði, Sunnulækjarskóli
og Vallaskóli. Sigurvegari í ár var Hugrún Tinna Róbertsdóttir úr Sunnulækjarskóla, í
öðru sæti var Hildur Maja Guðmundsdóttir, einnig úr Sunnulækjarskóla, og í þriðja sæti
var Ingunn Guðnadóttir, Grunnskólanum í Þorlákshöfn. Sjá frétt á heimasíðu hér.

Framkvæmdir við þrjá skóla í Árborg
Nú stefnir í að nemendur í leik– og grunnskólum Árborgar verði yfir 2000
næsta haust. Til að geta annað þessum mikla fjölda er unnið að undirbúningi að
bygginu á nýjum skóla í Björkurstykki. Þá er unnið að stækkun bæði Sunnulækjarskóla og Vallaskóla. Loks hefur verið unnið í vetur að hönnun viðbyggingar við leikskólann Álfheima í góðu samstarfi við stjórnendur skólans.
Sjá frétt hér.

Ytra mat á Jötunheimum
Á 42. fundi fræðslunefndar kynntu þær Guðrún Samúelsdóttir og Inga Dóra Jónsdóttir frá
Menntamálastofnun helstu niðurstöður ytra
mats á Jötunheimum. Fram kom í kynningu
þeirra að skólinn er að sinna starfinu afar vel
eins og meginmatsþættir sýna.

